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carta del president
Estimats socis,
L’any 2011 representa una fita rellevant en la història de Caixa d’Enginyers, ja que ha vist
el seu naixement la Fundació Caixa d’Enginyers. És per això que em plau en gran manera
presentar a tots els socis la Memòria de la Fundació Caixa d’Enginyers com a mostra de
les activitats que ha dut a terme durant el seu primer any en funcionament. Havent pres
possessió recentment de la presidència d’aquesta Entitat, suposa un gran orgull per a mi
-encara que també un gran repte, per trobar-me amb el llistó tan alt- fer gala del gran treball
realitzat fins ara des de la Fundació.

Abans que res, vull expressar el meu més sincer reconeixement al treball
realitzat per qui m’ha precedit en l’exercici de responsabilitat que suposa estar
al capdavant de la Fundació Caixa d’Enginyers, i al qual vull referir aquí encara
com a President Ramon Ferrer.
El contingut d’aquesta Memòria, testimoni de les activitats realitzades per la
Fundació durant el seu primer any de funcionament, és deutor en bona part de
la il·lusió i el compromís de Ramon Ferrer envers un aspecte fonamental del
Grup Caixa d’Enginyers: la seva vocació de responsabilitat social.
De la seva noble ambició per reforçar encara més, si és possible, aquest
aspecte principal de la idiosincràsia del Grup Caixa d’Enginyers, va sorgir fa un
any la Fundació Caixa d’Enginyers que ens omple d’orgull.”
Josep Oriol Sala - President de la Fundació

JOSEP
ORIOL
SALA
President

En una conjuntura difícil, caracteritzada per la feble recuperació de l’activitat econòmica,
Caixa d’Enginyers ha impulsat la Fundació Caixa d’Enginyers amb l’objectiu de reforçar
encara més l’enfocament de responsabilitat social que ha dut a terme durant els seus més de
40 anys d’existència. L’ímpetu i l’entusiasme amb què ha fet els seus primers passos aquest
projecte ens permetran aprofundir en els nostres valors empresarials -que són: compromís
amb les persones, sensibilitat social, cooperació, proximitat i integritat- mitjançant el
desenvolupament d’una àmplia gamma d’accions d’interès social.
L’abast d’aquesta Memòria de la Fundació Caixa d’Enginyers se circumscriu al detall de
les activitats dutes a terme al llarg de l’any 2011 en coherència amb els seus principis
fundacionals i des del compromís amb els diferents grups d’interès. L’educació, la promoció
de l’enginyeria, la cooperació amb el desenvolupament, el foment del cooperativisme i la
sostenibilitat ambiental han constituït alguns dels eixos d’actuació de la Fundació en aquest
seu primer any d’activitat.
Ja per finalitzar, vull agrair la implicació i el compromís professional de totes aquelles
persones que posen el millor de si mateixes en el creixement d’un projecte tan il·lusionant
com és la Fundació Caixa d’Enginyers. Així mateix, vull traslladar aquest agraïment a totes les
persones que han dipositat la seva confiança en aquesta Entitat.
Serveixi la informació que oferim en la Memòria -a manera de testimoni del nostre
compromís- per seguir mereixent la seva confiança.

carta del president

03

Invitacions per als actes de
presentació de Barcelona i Madrid

història de la fundació
Enfront de la creixent importància de les actituds
solidàries i de l’assumpció de responsabilitats
socials en l’àmbit de la societat en què vivim,
en les quals cada vegada més s’involucren les
societats de naturalesa mercantil, “l’Agrupació
Sociocultural i Tecnològica dels Enginyers”,
inscrita amb el número 5735 en el Registre
de Barcelona de la Direcció General de
Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat
de Catalunya, i com a Entitat vinculada al
grup d’empreses de la “Caixa de Crèdit dels
Enginyers, S. Coop. de Crèdit”, sensible a
aquestes actituds, vol convertir-se en un punt
de referència pel desenvolupament d’activitats
culturals, socials, beneficoassistencials,
professionals i tecnològiques de l’entorn local
o de la comunitat en general amb especial
incidència en l’àmbit de l’enginyeria, així com

per la difusió, promoció i desenvolupament
del cooperativisme. Per aquest motiu, amb
l’objectiu de millorar l’eficiència dels recursos
humans i materials empleats fins a l’actualitat
per a l’obtenció d’aquests fins, es constitueix
la Fundació Caixa d’Enginyers mitjançant la
transformació de la mencionada Associació,
sent legítima continuadora a títol universal
de la personalitat de la mateixa, a la qual
li correspondria formalment la condició de
Fundadora, i que fa seva i executa la voluntat
de Caixa d’Enginyers en el marc d’actuacions
encaminades a aportar a la societat recursos
i eines que permetin una millora permanent
de les condicions de vida de les persones, en
la mesura de les seves possibilitats, i des de
la seva vocació de servei a l’enginyeria i als
enginyers.

actes de presentació
Barcelona
El febrer de 2011 va tenir lloc a Barcelona
l’acte inaugural de la Fundació, amb la
presència de diferents personalitats,
on vam poder gaudir d’una ponència de
l’economista el Sr. Emilio Ontiveros.

patronat
Membres del Patronat
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història de la fundació / patronat

Madrid

José Oriol Sala Arlandis | President

Isidoro Murtra Ferré

Manuel Bertran Mariné | Vicepresident

Enric Homs Martínez

Manuel Espiau Espiau | Secretari

Francisco Mor Capell

PATRONS:

Pedro Estalella Murtró

Antoni Sansalvadó Tribó

Josefina Cambra Giné

Pedro Hernández del Santo

Aurelio Luis Azaña García

Carles Alemany Martínez

Francisco Javier Turégano Gómez

Jaime Roure Pagés

Salvador Domingo Comeche

José María Pera Abadía

Benjamín Manuel Calvo Pérez

Félix Masjuán Teixidó

Joan Cavallé Miranda

A Madrid l’acte inagural va tenir lloc
a l’abril de 2011 amb ponències
del Sr. José A. Hercé San Miguel i
intervencions de l’Excm. Sr. Javier
Uceda Antolín i del Sr. Manuel Acero.

actes de presentació
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missió

valors

“Volem ser una Entitat que contribueix al
desenvolupament social, econòmic i cultural
dels seus socis i de la societat a través del
nostre compromís amb el desenvolupament
dels professionals.”

Compromís amb les persones
“Els socis, col·laboradors i la societat són la nostra raó de ser, transmetent
amb il·lusió i entusiasme la vocació de servei i esperit de superació.”

Sensibilitat social
“Contribuir a la millora de les condicions econòmiques, socials i culturals de
les persones i sectors menys afavorits de la societat, preocupant-nos per la
sostenibilitat de l’entorn.”

Cooperació
“Contribuir al desenvolupament professional dels nostres col·lectius,
acompanyant-los en la seva constant recerca de l’excel·lència, basant-nos
en els valors del cooperativisme.”

Proximitat
“Mantenir-nos propers i atents a les necessitats dels nostres socis
contribuint al seu benestar present i futur.”

visió
“Ser el soci dels nostres socis
compromesos amb el seu benestar
i contribuir a la creació d’una societat
més justa, equitativa i sostenible.”

Integritat
“Actuar de manera responsable a partir de l’honestedat, la transparència, la
confiança i el respecte.”

missió, visió i valors
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activitats de la fundació
responsabilitat
social corporativa
La Fundació és l’expressió de la
vocació de Responsabilitat Social
Corporativa de Caixa d’Enginyers i,
en particular, del seu compromís amb
la millora dels grups d‘interès en què
desenvolupa la seva activitat.
Responsabilitat i compromís que
compten amb una dilatada trajectòria.

“L’èxit econòmic i la responsabilitat social són objectius complementaris.
A llarg termini, la sostenibilitat de les empreses depèn no només dels
resultats financers, sinó també de les seves actuacions socials.”
Des de la seva fundació, Caixa d’Enginyers s´ha
caracteritzat no només per la innovació, la constant
de creixement i el desenvolupament de les millors
pràctiques institucionals, sinó també per l’exercici
d’aquell que és un altre dels seus eixos de govern:
l’activitat de Responsabilitat Social (RSC), que està
estretament relacionada amb l’ètica, els principis i la
cultura dels valors de l’Entitat.

generació de riquesa, Caixa d’Enginyers va adoptar un
compromís amb el desenvolupament de l’entorn en el
qual s’adapta el seu radi d’acció des dels seus inicis.

És per això que aportem directament amb el progrés i el
benestar no només dels nostres treballadors i les seves
famílies, sinó també amb els de la societat a través
d’accions efectives que es basen en les seves pròpies
necessitats i expectatives.

L’objectiu de les nostres accions de responsabilitat
social és desplegar el nostre negoci en el marc d’una
relació constructiva amb la societat, en la qual ens
distingim per acompanyar el desenvolupament de
l’entorn social i la millora contínua de la qualitat de vida
de les persones amb qui vivim.

Una resposta oportuna i eficaç a les necessitats dels
grups d’interès, així com la gestió i desenvolupament de
projectes a mitjà i llarg termini en benefici de la societat,
són part important dels criteris d’RSC de la institució.
Segons el concepte que una empresa no és només una
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responsabilitat social corporativa

En termes generals, les aportacions més importants de
l’Entitat que es fan a través de la Fundació es van centrar
en la promoció d’enginyeria en l’entorn social, promoció
de la cultura i l’educació, així com en contribuir al foment
del talent i l’excel·lència.

En aquest informe trobareu com treballem la
responsabilitat social a través de la nostra Fundació,
així com el detall de les activitats que realitzem amb
diferents institucions.

Les activitats de la Fundació inclouen les àrees que figuren a continuació:

Recerca i foment de tots els mitjans que
contribueixin a millorar la formació laboral,
professional i empresarial, la qualitat de vida i el
medi ambient.
La formació i educació en els principis
i valors cooperatius i la promoció de les relacions
intercooperatives.
La promoció, foment, desenvolupament, execució i
finançament d’obres socials.
L’atenció a les persones en risc d’exclusió per
raons físiques, psíquiques o de malaltia.
L’organització de cursos, conferències,
congressos, sessions d’estudi i de recerca i altres
actes similars sobre temes relacionats amb les
activitats i objectius de la Fundació.
Finançar, preparar, editar i divulgar publicacions
i estudis relacionats amb les finalitats
fundacionals.

La concessió de beques i premis de fi de
carrera, així com ajudes en l’elaboració de
tesis doctorals gràcies als acords que tenim
amb institucions i universitats.
La concessió de premis a les persones,
organitzacions i institucions que hagin
destacat en el món cultural, social,
professional i cooperatiu.
La realització de donacions, així com la
concessió de bestretes i promocions a
persones i entitats.

activitats de la fundació
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què hem fet
L’any 2011 serà recordat com l’any en què la Fundació Caixa d’Enginyers va
començar la seva activitat.
Els primers acords de col·laboració de la Fundació Caixa d’Enginyers s’han anat materialitzant durant
el transcurs de l’any sobre la base dels principis de suport al món de l’enginyeria, la defensa del
medi ambient i l’aposta per la formació com a instrument de desenvolupament personal i col·lectiu.
La Fundació optimitza l’eficiència dels recursos gestionats per a la promoció i el foment d’activitats
d’interès cultural, social, beneficoassistencial i tecnològic, àmbits en els quals Caixa d’Enginyers ha
prestat molta atenció des dels seus inicis, l’any 1967.

Suport a la reforestació
de boscos a Galícia
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què hem fet

Cooperació i desenvolupament
a través de la tecnologia

La Fundació Caixa d’Enginyers ha
destinat 15.000 euros a un projecte
de reforestació i recuperació de
boscos a Galícia impulsat per
Acciónatura.

La Fundació Caixa d’Enginyers
ha donat suport a la campanya
‘Compleix el teu repte’, impulsada
per l’ONG Enginyeria Sense Fronteres
(ESF).

Aquesta iniciativa de caire
mediambiental contempla la
realització de tractaments forestals
en boscos joves per reduir el
risc d’incendis i assegurar la
supervivència de les plantacions a
Galícia, així com també la restauració
de muntanyes cremades sense
arbres per mitjà de reforestació amb
espècies autòctones.

Els 10.000 euros destinats per la
Fundació a aquesta iniciativa de
cooperació al desenvolupament
contribuiran a l’assoliment dels
seus objectius, que passen
per sensibilitzar els enginyers i
situar la tecnologia al servei del
desenvolupament amb l’impuls
i la participació en projectes de
cooperació, educació i investigació.

Patrocini de l’Enginyers
Rugby Union
Un any més, la Fundació Caixa
d’Enginyers ha estat al costat de
l’Enginyers Rugby Union amb el patrocini
d’aquest equip esportiu per a la
temporada 2010-2011.
El suport de la Fundació a l’Enginyers
Rugby Union, al qual s’ha destinat la suma
de 4.000 euros, contribueix d’aquesta
manera al foment dels valors de la
solidaritat, el compromís, el joc net i
l’esforç a través de la pràctica esportiva.

Desenvolupament d’un projecte
hidrosanitari a Tanzània
La Fundació Caixa d’Enginyers ha fet
una donació de 6.000 euros a ONGAWA
Enginyeria per al Desenvolupament
Humà per tal de donar impuls al seu
projecte de rehabilitació dels sistemes
d’abastament d’aigua existents a la
comunitat de Nengo, al districte de
Kibondo Rural (Tanzània). Es tracta d’un
programa de tipus hidrosanitari que duu
a terme aquesta organització, sorgida
d’Enginyeria Sense Fronteres AsP.

Aportació per a la seu del Col·legi
d’Economistes de Catalunya
La Fundació Caixa d’Enginyers s’ha afegit
al grup d’empreses i professionals de
la societat catalana que prenen part en
el Programa de Patrocini del Col·legi
d’Economistes de Catalunya.
La suma de 17.700 euros atorgada
per la Fundació a través d’aquesta
iniciativa contribueix al finançament de la
construcció de la nova seu del Col·legi,
situada a la plaça Gal·la Placídia de
Barcelona.

Nova beca Caixa d’Enginyers
d’ESADE
Gràcies a la incorporació de la
Fundació Caixa d’Enginyers al
Programa de Beques Corporatives
de l’escola de negocis ESADE,
Caixa d’Enginyers donarà nom a
una beca per a alumnes de grau
en Direcció d’Empreses durant un
període de 4 anys.
En la seva condició de donant
corporatiu del Fons de Beques de
l’escola de negocis, per un total de
25.000 euros, Caixa d’Enginyers
participarà activament en el
procés de decisió d’atorgament de
l’esmentada beca.

Promoció de la salut en
col·lectius en risc d’exclusió

Impuls a les donacions
d’aliments

La Fundació Caixa d’Enginyers ha fet
entrega de 2.000 euros a l’associació
Banc Farmacèutic amb motiu de la
celebració de la Jornada de Recollida de
Medicaments que impulsa aquesta entitat
sense afany de lucre.

La Fundació Caixa d’Enginyers ha
contribuït al desenvolupament dels
objectius fundacionals de la Fundació
Privada Banc dels Aliments amb l’entrega
de 6.000 euros per al programa ‘La
xarxa del fred’.

Banc Farmacèutic treballa per a la
promoció d’una societat basada en la
gratuïtat. La seva activitat principal rau en
facilitar medicaments a les persones que
es troben en situació d’exclusió social i
pobresa.

Aquesta ha permès lluitar contra els
efectes negatius provocats per la fam,
la marginació, l’atur i la pobresa a
Catalunya. La campanya s’ha centrat en
la recollida i la redistribució d’excedents i
les donacions d’aliments.

Contribució amb Càritas en
matèria assistencial i de solidaritat
La Fundació Caixa d’Enginyers ha pres
part en el programa ‘Empreses amb Cor’
de Càritas Diocesana amb una aportació
de 8.000 euros.
La col·laboració s’ha materialitzat en
el suport als cursos de fontaneria i
electricitat realitzats al barri de Ciutat
Vella de Barcelona i suposa un reforç
del compromís de Caixa d’Enginyers
amb la reinserció social i laboral de
persones amb risc d’exclusió mitjançant
la formació.
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Promoció i divulgació de la cultura
La Fundació Caixa d’Enginyers ha contribuït econòmicament en la programació
cultural desenvolupada per la Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic, entitat
especialitzada en la recerca i documentació de la història de l’art hispànic amb un
import d’11.800 euros.

Suport a l’enginyeria
espanyola
La Fundació Caixa d’Enginyers ha lliurat
a la Fundació Pro Rebus Academiae
6.000 euros destinats a promoure
activitats centrades en els àmbits i les
finalitats de rellevància social en el camp
de l’enginyeria.
Amb aquesta iniciativa, la Fundació Caixa
d’Enginyers mostra el seu compromís
amb el foment de la qualitat i la
competència de l’enginyeria espanyola,
així com amb la seva difusió i aplicació
en el món empresarial i el conjunt de la
societat.

Des de Caixa d’Enginyers pensem que la cultura, entesa en un sentit ampli i des de
les seves múltiples manifestacions, dóna plenitud a l’ésser humà i es constitueix com
la base per al seu progrés individual i col·lectiu. I per tant, creiem que és necessari
donar el major suport possible a les entitats que fan d’aquesta la seva raó de ser.

Foment de l’excel·lència en enginyeria
La Fundació Caixa d’Enginyers ha aprofundit en el seu compromís amb la qualitat
en la formació dels futurs professionals de l’enginyeria mitjançant el patrocini
dels premis concedits per l’Asociación Andaluza de Ingenieros Técnicos de
Telecomunicación als millors expedients acadèmics.
El primer premi de 1.000 euros el va obtenir Alejandro Maese Novo, mentre que els
accèssits amb un valor de 250 euros van ser per a Óscar José Silva Cruz i Israel
Choque Gutiérrez.

En defensa de la qualitat en l’educació
Promoció del català en els
àmbits científic i tècnic
La Fundació Caixa d’Enginyers ha fet seus
els objectius de la Fundació Torrens-Ibern
mitjançant un acord de col·laboració
destinat a promoure la cultura i la llengua
catalanes en els camps tècnic i científic.
Els 3.000 euros aportats per la Fundació
Caixa d’Enginyers han contribuït a
l’organització de les conferències del
Sr. Joan Abril, a la convocatòria dels
premis Joaquin Torrens-Ibern i Enric
Freixa Pedrals i a l’edició de la ‘Física’ de
Tipler (Ed. Reverté), en col·laboració amb
l’Institut d’Estudis Catalans.

12

què hem fet

La Fundació Caixa d’Enginyers ha signat un conveni de col·laboració amb el Col·legi
Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres de Catalunya.
L’acord, que ha suposat el lliurament de 3.000 euros al Col·legi, s’ha centrat en la
participació del Director General de Caixa d’Enginyers, Joan Cavallé, en les I Jornades
‘Un professorat de qualitat, factor clau per a l’educació’, celebrades a la Seu d’Urgell i
organitzades per l’entitat col·legial.

Formació dels enginyers industrials catalans
La Fundació Caixa d’Enginyers ha col·laborat amb el Col·legi Oficial d’Enginyers
Industrials de Catalunya en l’àmbit de les beques, les activitats esportives i les
conferències organitzades pel Col·legi. La contribució econòmica associada al
conveni de col·laboració signat entre ambdues entitats ha estat de 25.000 euros.

Més serveis per
als enginyers
La Fundació Caixa d’Enginyers ha fet
entrega al Col·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona (CETIB) de
15.000 euros per col·laborar amb les
activitats i els actes que organitza per al
conjunt dels seus col·legiats.
Així mateix, el Grup Caixa d’Enginyers
els oferirà els seus serveis financers
i bancaris amb l’objectiu d’atendre les
seves necessitats específiques en aquest
àmbit.

Impuls a la competitivitat
de l’economia catalana
La Fundació Caixa d’Enginyers ha donat
suport a les activitats que el Cercle per
al Coneixement organitza amb l’objectiu
d’incidir en la difusió de la societat del
coneixement en els àmbits empresarial,
científic i social.
Això ha estat possible gràcies a un acord
signat entre ambdues institucions, que
ha suposat l’entrega de 1.000 euros per
part de la Fundació a aquesta associació
sorgida de la societat civil catalana.

Formació en l’àmbit de la recerca biomèdica
La Fundació Caixa d’Enginyers ha contribuït a l’impuls de les activitats formatives
en l’àmbit de la recerca biomèdica amb la signatura d’un conveni de col·laboració
amb el Centro de Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, Biomateriales y
Nanomedicina (CIBER-BBN) amb una aportació de 9.000 euros.
Aquest centre reuneix alguns dels principals grups de recerca espanyols
(universitats, hospitals i centres tecnològics) en la matèria i compta amb una forta
vocació de transferència dels resultats obtinguts al conjunt del teixit industrial del
país.

Innovació en el sector de la construcció
La Fundació Caixa d’Enginyers ha patrocinat la VIII Jornada sobre Aïllament Acústic
i Tèrmic en el sector de la construcció amb una aportació de 2.478 euros. Un acte
que va estar organitzat per la Universitat Politècnica de València.
El suport econòmic de l’Entitat a aquesta jornada centrada en la innovació palesa el
compromís de Caixa d’Enginyers amb l’impuls de la competitivitat de l’economia del
país.

Patrocini Premis del C. General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales
La Fundació Caixa d’Enginyers ha fet una aportació de 3.540 euros en concepte
de patrocini dels Premis Nacionals d’Enginyeria Industrial que organitza el Consejo
General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales.
Amb aquesta iniciativa de patrocini la Fundació Caixa d’Enginyers aprofundeix en el
seu compromís de suport al món de l’enginyeria i als seus professionals en el conjunt
d’Espanya.

Defensa dels valors
esportius
La Fundació Caixa d’Enginyers va
col·laborar amb l’Asociación Universitaria
Politécnica de Árbitros amb un import
de 1.180 euros. El conveni té un doble
vessant: de caire cultural d’una banda i
esportiu de l’altra amb el suport a la lliga
2010-2011.

Els convenis de col·laboració signats fins a la data representen
només els primers fruits d’un llarg camí que es presenta ple
d’oportunitats per materialitzar la voluntat compartida per
cadascun de nosaltres, socis de l’Entitat, de transformar la
realitat i incidir en el desenvolupament global de la nostra
societat.
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dossier de premsa
ARA
DIJOUS, 3 DE FEBRER DEL 2011

AVUI
DISSABTE, 5 DE FEBRER 2011

Caixa d’Enginyers ha creat la Fundació Caixa d’Enginyers per vehicular les seves
activitats de Responsabilitat Social Corporativa. L’entitat presidida per Ramon Ferrer i
dirigida per Joan Cavallé va destacar ahir que el patronat de la nova fundació elaborará
anualment un pla de les activitats a què s`hauran de destinar els recursos previstos. Es
prioritzaran les accions que fomentin la millora de la qualitat de vida i el desenvolupament
comunitari. -Barcelona

El bastió de les caixes professionals
Entitats com la Caixa d’Enginyers poden acabar sobrevivint
després de la crisi.
El terratrèmol que viu el sistema de caixes ha deixat en peu, de moment, les cooperatives de crèdit i les caixes professionals. Poden acabar sent un dels darrers vestigis de les
entitats d’estalvi.

A les caixes se’ls retreu que no tenen propietaris i que, per tant, és difícil saber d’on sorgeixen certes decisions i a qui s’ha de demanar responsabilitats. No és el cas de les caixes professionals i les cooperatives
de crèdit, que són dels seus socis.En aquest sentit s’assemblen més als bancs, que pertanyen als accionistes, apunta el professor de l’Iese Javier Santomá. Per tant, aquestes entitats salvarien una de les principals crítiques ques’han fet al sector de
les caixes: la ingerència dels poders públics. Entot cas caldria diferenciar entre cooperatives de crèdit i caixes professionals.
Aquestes últimes –representades a Catalunya per les d’Enginyers, Advocats i Arquitectes– tenen unes característiques que
les fan especials. La seva morositat està per sota de la del sistema –la de la Caixa d’Enginyers era de l’1,17% al tancament
del 2009– i tot i que ha anat creixent, els seus clients són majoritàriament persones que se sobreposen amb més facilitat
que el conjunt dela població a les situacions de crisi. L’exposició al mercat immobiliari és també significativament més baixa
que en el cas de caixes i bancs. La solvència d’aquestes entitats tampoc estaria en entredit. En els exercicis passats, les
caixes professionals van sobrepassar els nivells exigits per la normativa vigent. Caldrà veure, però, si els resultats del 2010
compliran els requisits més exigents del decret que prepara el govern espanyol.

El futur del sector
¿Què suposen les caixes professionals i cooperatives de crèdit en el sistema financer espanyol?
La seva presència és certament limitada. Representen un3,5% dels actius financers totals, segons dades del Banc d’Espanya, tot i que les diferències entre autonomies són significatives. ACatalunya el seu pes és residual –la majoria d’entitats han
estat absorbides i només és significativa la presència de la Caixa Rural de Guissona –mentre que al País Basc suposaria al
voltant del10% del total –pel pes de Caja Laboral en el món cooperatiu basc i Caja Rural Vasca. En tot cas, les cooperatives
de crèdit han apostat per les fusions en els últims temps per guanyar dimensió i accés als mercats majoristes. De fet, el
primer sistema institucional de protecció (SIP) que va néixer a Espanya –el de Cajamar– prové del món cooperatiu. Aquesta
naturalesa cooperativa de les caixes rurals facilitaria la seva supervivència, explica el catedràticd’economia financera de la
UPF, Oriol Amat. Si bé els diferents models de caixes han anat desapareixent arreu, l’economia cooperativa manté grups
financers de renom a Europa, com l’holandès Robobank o l’austríac Raiffeisen. Amat i Santomá no s’aventuren a predir si
caixes professionals i cooperatives de crèdit hauran d’esdevenir bancs, però destaquen la seva viabilitat i el servei específic
que donen als socis. -Barcelona

Constituida la Fundació Caixa d’Enginyers

INVERTIA
DIJOUS, 3 DE FEBRER 2011

Caja de Ingenieros asegura la continuidad
de su modelo de caja cooperativa
El presidente de Caja de Ingenieros, Ramon Ferrer, ha asegurado que la entidad catalana
sigue un modelo de caja cooperativa que “todavía tiene mucho recorrido” y que puede
sobrevivir con este estatus en un entorno financiero cambiante y formado también por
bancos y cajas de ahorros. Ferrer ha apuntado hoy, en un acto de la entidad, que la caja
que preside “prioriza la solidez y la solvencia necesarias en este momento, que permiten
superar con toda garantía posibles coyunturas económicas complicadas”.

El presidente de Analistas Financieros Internacionales, Emilio Ontiveros, también presente en el acto, ha dicho que Caja de
Ingenieros es una de las empresas financieras “más sanas de la eurozona, sin ninguna duda”, y ha elogiado los indicadores
de solvencia, morosidad y liquidez de la entidad. Caja de Ingenieros ha presentado hoy en Barcelona su nueva fundación, que
concentrará su obra social y se centrará, según han dicho sus miembros, especialmente en la promoción del cooperativismo, el desarrollo comunitario y la protección del medio ambiente.
El presidente de Caja de Ingenieros ha apuntado que la cifra destinada a la fundación crecerá año tras año y que en el pasado ejercicio la entidad destinó 423.000 euros a obra social.
Ferrer ha recordado que la entidad se define por “una marcada orientación de responsabilidad social”, hecho que se traduce
en que la caja destina anualmente un 10% de sus beneficios a la obra social. La fundación constituida por Caja de Ingenieros
es de carácter privado, sin afán de lucro, y nace sobre las bases de la Agrupación sociocultural y tecnológica de ingenieros,
creada en 1980. Caja de Ingenieros, entidad cooperativa nacida en 1967, cuenta con 105.000 socios, sobre todo ingenieros, profesores, aparejadores, químicos y sanitarios. (EFECOM). -Barcelona

CINCO DÍAS
DILLUNS, 7 DE FEBRER 2011

Los ingenieros crean una nueva fundación
La Caja de Ingenieros ha constituido una fundación con el objeto de canalizar sus actividades de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). La fundación, de carácter privado
y sin ánimo de lucro, surge de la transformación de la Agrupación Socio-Cultural y
Tecnológica de los Ingenieros, constituida en noviembre de 1980. -Barcelona
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LA VANGUARDIA
DIUMENGE, 6 DE FEBRER 2011

CAIXA D’ENGINYERS. Nueva Fundación

EUROPA PRESS
DIJOUS, 3 DE FEBRER DEL 2011

Ontiveros alerta de que la nueva normativa
financiera del Gobierno asfixiará el credito

La institución vehiculará toda la RSC.
Con el fin de vehicular sus actividades de Responsabilidad Social Corporativa, la Caixa
d’Enginyers, acaba de constituir la Fundació Caixa d’Enginyers. Se trata de una institución
privada y sin ánimo de lucro que surge de la transformación de la antigua Agrupación
Socio-Cultural y Tecnológica de los Ingenieros, constituida en 13 de noviembre de 1980.
Según los responsables de la entidad financiera, la motivación principal de dicha transformación responde a la creciente importancia que está adquiriendo en la sociedad la
asunción de responsabilidades sociales y las actitudes solidarias. ‘En sus 40 años de historia, la Caixa d’Enginyers ha llevado a
cabo diversas iniciativas destinadas a la promoción y el fomento de actividades de interés cultural, benéfico-asistencial, profesional… Pero, ahora más que nunca, con la crisis que vivimos, creemos que es necesario aportar nuestro grano de arena a la
acción social con la creación de esta fundación’, apunta el director general de la entidad, Joan Cavallé.
Los principales ámbitos de actuación de la Fundació Caixa d’Enginyers serán el educativo, el cultural, el socio-asistencial, el
medioambiental y el tecnológico. Para ello el patronato de la nueva fundación elaborará anualmente un plan de actividades
a las que deberán destinarse los recursos previstos. ‘Si bien desde la fundación se priorizarán todas aquellas acciones que
contribuyan a la mejora de la calidad de vida y el desarrollo comunitario, la protección ambiental , la difusión y la promoción del
cooperativismo y al formación académica, también nos hemos puesto otro reto: fomentar temas de voluntariado entre nuestro
empleados y socios para que den apoyo a las actividades que llevan a cabo oenegés con las que colaboramos desde hace
años como Ingenieros sin fronteras, Banc d’Aliments o Unicef. Pues creemos en la idea de que no sólo el dinero puede ayudar’,
prosigue Cavallé.
En este sentido, cabe destacar que en el ejercicio 2009, la Caixa d’Enginyers destinó 423.000 euros- un 40% más que en el
año 2008- a la colaboración con escuelas, universidades y colegios profesionales que promueven la educación y la cultura, a la
participación en jornadas y congresos, así como a la cooperación con instituciones sociales que buscan mejorar la calidad de
vida de las personas, a acuerdos de colaboración con organizaciones para realizar actuaciones de urgencia en países en vías
de desarrollo y en temas medioambientales.
La fundación, que tendrá su sede en el mismo edificio en el que se encuentran los servicios operativos de la entidad, ofrecerá
sus actividades en todos los puntos de España donde tiene presencia física, como Barcelona, Valencia, Sevilla, Madrid, Zaragoza y Sant Cugat del Vallès. -Barcelona

CINCO DÍAS
DILLUNS, 11 D’ABRIL DE 2011

Se presenta la Fundación Caja de Ingenieros
La Caja de Ingenieros ha presentado en Madrid su fundación que, con carácter privado y
sin ánimo de lucro, surge de la transformación de la Agrupación Socio-Cultural y Tecnológica de los Ingenieros, constituida en 1980.
El presidente de la Caja de Ingenieros, Ramón Ferrer, aseguró que “la fundación optimizará
la eficiencia de los recursos destinados a la promoción y el fomento de actividades de
interés cultural, social, medioambiental, benéfico-asistencial, profesional y tecnológico”.

El presidente de Analistas Financieros Internacionales, Emilio Ontiveros, ha alertado
este jueves de que la nueva normativa financiera del Gobierno activa el riesgo de
dificultar todavía más el acceso al crédito en España.
En una conferencia organizada por Caja de Ingenieros, Ontiveros ha señalado que las
exigencias deberían llegar cuando se normalice la concesión de créditos a familias y
empresas. En este sentido, ha advertido de que “exigir demasiado en un momento
como el actual, en el que el crédito decrece en una economía altamente endeudada como la española, da el resultado de
la mortalidad empresarial”. En su opinión, adelantar en España una regulación estricta como es Basilea III da a las entidades financieras “menos incentivos para seguir prestando, y si no hay crédito no hay crecimiento, y sin crecimiento no se
crea empleo”, y sin empleo no hay recuperación.
“Tratando de transmitir que somos más papistas que el papa estamos inhibiendo la actividad crediticia en uno de los
países con más necesidad de financiación”, ha resumido, a la vez que ha criticado que exigiendo más a las cajas que a
los bancos se crea un agravio comparativo. Respecto a la imagen exterior de España, ha considerado que el problema del
país no es la deuda pública, porque es significativamente más baja que la media de Europa, pero tiene una deuda privada
más elevada que la media, y los mercados temen que la deuda privada acabe haciéndose pública.

Crecimiento del PIB
En todo caso, ha augurado que “el empacho de la economía española va a ser de digestión más lenta” que en su entorno,
y el PIB español va a crecer en 2011 la mitad de lo que dice el Gobierno (1,6%), en línea con las previsiones internacionales (ente el 0,5% y el 0,8%).
Con todo, Ontiveros se ha mostrado esperanzado respecto al futuro, aunque “constatar que lo peor ha pasado no equivale
a pensar que lo mejor está a la vuelta de la esquina”.
En el caso de Europa, ha aseverado que sólo hay una forma de que la eurozona tranquilice a los mercados: que evolucione
hacia el modelo de Estados Unidos con la “cesión de la soberanía fiscal” a la Unión Europea, lo que implica poder presupuestario comunitario por encima de los países miembro.
Ontiveros ha hecho estas declaraciones en una conferencia durante la presentación de la Fundación Caja de Ingenieros,
creada por la cooperativa de crédito Caja de Ingenieros para canalizar sus actuaciones de responsabilidad social, a las
que en 2010 ha destinado 423.000 euros, un 40% más que el año anterior.
El presidente de Caja de Ingenieros, Ramon Ferrer, ha explicado que el patronato de la fundación elaborará anualmente un
plan de actividades a las que destinar los recursos, que son del 10% de los beneficios de la actividad financiera.
El objetivo es fomentar actividades de interés profesional, tecnológico, cultural, social, medioambiental y benéfico-asistencial, siguiendo la labor desempeñada hasta ahora por la Agrupación Socio-Cultural y Tecnológica de los Ingenieros, que se
constituyó en 1980 y ahora desaparece al transformarse en la Fundación.
Caja de Ingenieros cuenta actualmente con 105.000 socios y tiene firmados más de 150 acuerdos con universidades,
colegios y asociaciones profesionales, así como convenios de colaboración con más de un centenar de ONG y otras entidades sociales nacionales e internacionales. -Barcelona

La transformación se debe a la importancia que están adquiriendo las actitudes solidarias y
las redes sociales. -Madrid
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PROFESIONALES

INVERTIA
DIVENDRES, 8 D’ABRIL DE 2011

Caja de Ingenieros crea una fundación para fomentar
actividades sociales
El grupo Caja de Ingenieros crea una fundación para la promoción y el fomento de
actividades de interés cultural, social, medioambiental, benéfico-asistencial, profesional y
tecnológico, informó hoy la entidad.

DIMARTS, 8 DE FEBRER DE 2011

Caja de ingenieros presenta su Fundación

Obra Social. La nueva institución canalizará las actividades de
RSC de la cooperativa de crédito.

En 2010, la aportación al fondo de obra social de la Caja de Ingenieros -que cuenta con catorce sucursales, la mitad de ellas
en Barcelona- creció un 18,07%, hasta 379.000 euros.

La Fundación Caja de Ingenieros es heredera de la Agrupación Socio-Cultural y Tecnológica
de los Ingenieros, creada en 1980. En el acto de presentación, el presidente de la Caja,
Ramon Ferrer explicó que el patronato de la Fundación elaborará anualmente un plan de
actividades, por el que se distribuirá los recursos, que son el 10% de los beneficios de
la actividad financiera. En 2009, la Caja de ingenieros, que cuenta con 105.000 socios,
destinó 423.000 euros, un 40% más que el año anterior, a la colaboración con el ámbito educativo y académico y para
actuaciones de emergencia social, temas medioambientales y cooperación internacional. -Barcelona

Los recursos se destinaron a la colaboración con escuelas, universidades y colegios profesionales o a acuerdos de
colaboración con organizaciones para la realización de actuaciones de urgencia en países en vías de desarrollo y en temas
medioambientales, entre otros fines. -Madrid

LA SETMANA

Caja de Ingenieros, que es una de las más de setenta cooperativas de crédito que hay
en España, presentó ayer en Madrid la iniciativa y explicó que el patronato de la nueva
fundación elaborará anualmente un plan de actividades.

DEL 5 A L’11 DE FEBRER 2011

EUROPAPRESS.ES
DIVENDRES, 8 D’ABRIL DE 2011

Cotitza a l’alça
Joan Cavallé: Director general de Caixa d’Enginyers.

Caja de Ingenieros crea una fundación para fomentar
actividades sociales

Caixa d’Enginyers y Esadecreapolis han signat um conveni per impulsar el creixement
d’empreses residents al centre d’innovació de Sant Cugat. La caixa també ha presentat la
seva nova fundació per vehicular temes socials. -Barcelona

El grupo Caja de Ingenieros crea una fundación para la promoción y el fomento de
actividades de interés cultural, social, medioambiental, benéfico-asistencial, profesional y
tecnológico, informó hoy la entidad.
Caja de Ingenieros, que es una de las más de setenta cooperativas de crédito que hay
en España, presentó ayer en Madrid la iniciativa y explicó que el patronato de la nueva
fundación elaborará anualmente un plan de actividades.
En 2010, la aportación al fondo de obra social de la Caja de Ingenieros -que cuenta con catorce sucursales, la mitad de ellas
en Barcelona- creció un 18,07%, hasta 379.000 euros.
Los recursos se destinaron a la colaboración con escuelas, universidades y colegios profesionales o a acuerdos de
colaboración con organizaciones para la realización de actuaciones de urgencia en países en vías de desarrollo y en temas
medioambientales, entre otros fines. -Madrid

EL PUNT
DISSABTE, 5 DE FEBRER 2011

Constituida la Fundació Caixa d’Enginyers
Caixa d’Enginyers ha creat la Fundació Caixa d’Enginyers per vehicular les seves
activitats de Responsabilitat Social Corporativa. L’entitat presidida per Ramon Ferrer i
dirigida per Joan Cavallé va destacar ahir que el patronat de la nova fundació elaborará
anualment un pla de les activitats a què s`hauran de destinar els recursos previstos. Es
prioritzaran les accions que fomentin la millora de la qualitat de vida i el desenvolupament
comunitari. -Barcelona

18

dossier de premsa

DINERO
DEL 15 AL 21 D’ABRIL 2011

Se presenta la Fundación de la Caja de Ingenieros
Caja de Ingenieros ha presentado en Madrid la Fundación Caja de Ingenieros, cuya misión
será vehicular las actividades de responsabilidad social corporativa (RSC) de la Entidad
cooperativa de crédito. La Fundación, de carácter privado y sin ánimo de lucro surge de la
transformación de la Agrupación Socio-Cultural y Tecnológica de la Ingenieros, constituida
el 13 de noviembre de 1980.

El presidente de Caja de Ingenieros, Ramón Ferrer, ha destacado que “la Fundación
optimizará la eficiencia de los recursos destinados a la promoción y el fomento de
actividades de interés cultural, social, medioambiental, benéfico-asistencial, profesional y
tecnológico”. La motivación principal de la transformación “responde a la creciente importancia que están adquiriendo en la
sociedad las actitudes solidarias y la asunción de responsabilidades sociales, elementos todos ellos indisociables de Caja de
ingenieros a la largo de sus más de 40 años de historia”, según el presidente de la entidad.
La aportación de 2010 a la Fundación ha sido de 379.000 euros. -Madrid
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EL PAÍS
DILLINS, 13 DE DESEMBRE 2011

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
Después de 40 años de compromiso con los socios y con la sociedad, la Obra Social
del Grupo Caja de Ingenieros aborda un nuevo reto con la creación de la FUNDACIÓN
CAJA DE INGENIEROS.

En la actualidad, más de 150 acuerdos de colaboración firmados con universidades,
colegios y asociaciones profesionales promueven la ingeniería en el entorno social
y fomentan la cultura y la educación en el conjunto de nuestra sociedad. Más de
1.000 premios de fin de carrera y becas concedidos en múltiples disciplinas formativas
mediante acuerdos con distintas instituciones están contribuyendo al impulso del talento
y la excelencia. Asimismo, la colaboración con más de un centenar de ONG y otras entidades del Tercer Sector en
programas de carácter social de ámbito nacional e internacional acaba por conformar las bases sobre las que la Fundación
Caja de Ingenieros se proyecta.
La misión de la Fundación Caja de Ingenieros se centra en:
• La difusión y la promoción de los principios y valores cooperativos y de las relaciones intercooperativas.
• El apoyo a la formación académica y al desarrollo profesional.
• El fomento de actividades de investigación que contribuyan a perfeccionar la formación laboral y empresarial.
• La protección medioambiental y la mejora de la calidad de vida.
• La integración social de las personas en riesgo de exclusión.
• El voluntariado como herramienta de ayuda y cooperación asistencial.

LA VANGUARDIA
DILLINS, 13 DE DESEMBRE 2011

COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT

En l’actualitat, més de 150 acords de col·laboració signats amb universitats, col·legis i
associacions professionals promouen l’enginyeria en l’entorn social i fomenten la
cultura i l’educació en el conjunt de la nostra societat. Més de 1.000 premis de fi
de carrera i beques concedits en múltiples disciplines formatives per mitjà d’acords amb
diverses institucions estan contribuint a impulsar el talent i l’excel·lència. Així mateix, la
col·laboració amb més d’un centenar d’ONG i altres entitats del Tercer Sector en programes de caràcter social d’àmbit
nacional i internacional acaba per configurar les bases sobre les quals es projecta la Fundació Caixa d’Enginyers.
La missió de la Fundació Caixa d’Enginyers se centra en:
• La difusió i la promoció dels principis i els valors cooperatius i de les relacions intercooperatives.
• El suport a la formació acadèmica i al desenvolupament professional.
• El foment d’activitats de recerca que contribueixin a perfeccionar la formació laboral i empresarial.
• La protecció mediambiental i la millora de la qualitat de vida.
• La integració social de les persones en risc d’exclusió.
• El voluntariat com a eina d’ajut i cooperació assistencial.

dossier de premsa

1. Activitat de la Fundació
La Fundació Privada de Caixa d’Enginyers-Fundación Privada de Caja de Ingenieros, en endavant la Fundació, està sotmesa a la Llei 4/2008
de 24 d’abril de Fundacions de la Generalitat de Catalunya i es troba inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el
número 2.649. La Fundació es va crear per la transformació de l’Agrupació Sociocultural i Tecnològica dels Enginyers en els acords presos
a l’Assemblea General Extraordinària celebrada el 15 d’abril de 2010.
La data d’inscripció de la Fundació en el Registre de Fundacions de la Generalitat fou el 12 de novembre de 2010. L’inici d’operacions de la
Fundació, a efectes comptables, és la data d’ inscripció en el Registre de Fundacions.
El domicili social de la Fundació es troba a Barcelona al carrer Potosí número 22.
a) Les activitats desenvolupades per la Fundació durant l’exercici 2011 han estat les següents:
1. Investigació i foment de mitjans que contribueixen a millorar la formació laboral, professional i empresarial, la qualitat de vida i el medi
ambient.
2. Formació i educació en els principis i valors cooperatius i la promoció de les relacions intercooperatives.
3. Gestió i administració de les accions socials que li encomana “Caixa de Crèdit dels Enginyers, S. Coop. de Crèdit-Caja de Crédito de los
Ingenieros, S. Coop. de Crédito” amb finalitats que coincideixen amb les fundacionals.
4. Atenció a persones en risc d’exclusió.
5. Organització de cursos, conferències, congressos, sessions d’estudi i d’investigació i altres actes similars sobre temes relacionats amb
les finalitats fundacionals.
6. Finançament, preparació, edició i divulgació de publicacions i estudis relacionats amb les finalitats fundacionals.

Després de 40 anys de compromís amb els socis i amb la societat, l’Obra Social
del Grup Caixa d’Enginyers aborda un nou repte amb la creació de la Fundació Caixa
d’Enginyers.
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memòria econòmica

7. Concessió de beques, bosses d’estudi i qualsevol altra ajuda econòmica similar per la promoció d’estudis i activitats relacionats amb les
finalitats fundacionals.
8. Concessió de premis a les persones, organitzacions i institucions que han destacat en el món cultural, social, professional i cooperatiu.
9. Realització de donacions, així com la concessió de bestretes i patrocinis.
b) Les ajudes atorgades durant l’exercici 2011 han estat les següents:
1. Cercle per al Coneixement: subvenció destinada al compliment de les finalitats estatutàries.
2. CIBER-BBN (Centro de Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina): aportació per a activitats de
formació.
3. Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic: programació i realització de la pàgina web de la Fundació Amatller.
4. Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya: beques per a tesis doctorals (receptors: Emilio Vicente González Juan, Jordi Renart
Canalias, Alba Fuertes Casals i Núria Carreras Parera). Participació en el Fòrum 2011 de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de
Barcelona. Col·laboració en matèria de comunicació. Col·laboració amb Nexe. Patrocini de campionats esportius.
5. Asoc. Univ. Politécnica de Árbitros: col·laboració cultural i esportiva a la lliga 2010-2011.
6. Instituto de la Ingeniería de España: quota anual de membre protector.
7. Acciónatura: col·laboració en el projecte de reforestació i recuperació de boscos a Galícia.
8. Enginyers Rugby Union Club: patrocini de l’equip de rugbi de la temporada 2010-2011.
9. Instituto de Estudios Superiores de Estrategia y Management: col·laboració en projectes de Responsabilitat Social Corporativa.
10. Tax & Legal BCN SLP: cursos de formació d’actualització fiscal 2011.

memòria econòmica
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11. Fundació Torrens-Ibern: premi Enric Freixa, destinat a l’autor dels millors apunts en llengua catalana fets per alumnes de la UPC.
12. Universitat Politècnica de Catalunya: col·laboració amb l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona en docència i
premis fi de carrera.

14. Beneficiaris dels projectes solidaris d’Enginyeria Sense Fronteres-Associació per al Desenvolupament i de la Federació espanyola
d’Enginyeria Sense Fronteres.
15. Socis de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya.

13. Asociación Andaluza de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación: premis als millors expedients acadèmics. Receptors: Alejandro Maese Novo (primer premi), Óscar José Silva Cruz i Israel Choque Gutiérrez (accèssits).

16. Col·legiats participants a les I Jornades a la Seu d’Urgell i Andorra sobre professorat de qualitat.

14. Afi Escuela de Finanzas Aplicadas SA: acció formativa Asset Liability Management-ALM.

18. Beneficiaris dels projectes socials d’ajuda a la pobresa de la Fundació Banc dels Aliments.

15 Enginyeria Sense Fronteres-Associació per al Desenvolupament: col·laboració en accions per a la cooperació i el desenvolupament de
projectes solidaris.
16. Federació espanyola d’Enginyeria Sense Fronteres: col·laboració en accions per a la cooperació i el desenvolupament de projectes
solidaris.
17. Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya: finançament de la Diada de l’Enginyer a Barcelona i la Coral dels Enginyers.
18. Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya: aportació per a les I Jornades a la Seu d’Urgell i
Andorra sobre professorat de qualitat.
19. Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales: col·laboració amb patrocini en els premis nacionals d’enginyeria industrial.
20. Fundació Banc dels Aliments: col·laboració en els projectes socials d’ajuda a la pobresa.
21. Universitat Politècnica de València: patrocini publicitari de la VIII Jornada sobre Aïllament Acústic i Tèrmic en la Construcció.
22. Col·legi d’Economistes de Catalunya: patrocini de la construcció de la nova seu del Col·legi.
23. Informa Consulting SL: cursos en línia de prevenció del blanqueig de capitals i de MiFID.
24. Associació Banc Farmacèutic: donatiu amb finalitat assistencial i social.
25. Fundació Esade: aportació econòmica per a la participació en el programa de relacions corporatives d’Esade.
26. Fundació Pro Rebus Academiae de la Real Academia de Ingeniería: donació com a membre impulsor de la Fundación.
27. Càritas Diocesana de Barcelona: suport a cursos de fontaneria i electricitat.
c) Els beneficiaris de les activitats desenvolupades per la Fundació han estat els següents:
1. Socis del Cercle per al Coneixement.
2. Alumnes de les activitats de formació del Centro de Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN).

17. Guanyadors dels premis nacionals d’enginyeria industrial.
19. Alumnes de la Universitat Politècnica de València participants a la VIII Jornada sobre Aïllament Acústic i Tèrmic en la Construcció.
20. Col·legiats del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
21. Beneficiaris de les activitats assistencials i socials del Banc Farmacèutic.
22. Alumnes d’Esade.
23. Membres de la Real Academia de Ingeniería.
24. Alumnes dels cursos de fontaneria i electricitat de Càritas Diocesana de Barcelona.

2. Bases de presentació dels comptes anuals
2.1 Imatge fidel
Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables de la Fundació i es presenten d’acord amb la legislació mercantil
vigent i amb les normes establertes al Pla de Comptabilitat de les Fundacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, a
fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació i dels fluxos d’efectiu que s’han produït
en la Fundació durant l’exercici.
S’han seguit, sense excepció, totes les normes i els criteris establerts al Pla de Comptabilitat de les Fundacions vigent en el moment
de la formulació d’aquests comptes. Tots els imports d’aquesta Memòria estan expressats en euros.
2.2 Principis comptables no obligatoris aplicats
No s’han aplicat principis comptables no obligatoris.
2.3 Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa
No hi ha aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa.

3. Beneficiaris de la Fundació Amatller.

2.4 Comparació de la informació

4. Col·legiats del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya en general. En particular, Emilio Vicente González Juan, Jordi Renart
Canalias, Alba Fuertes Casals i Núria Carreras Parera, guanyadors de la Convocatòria anual de beques per a tesis doctorals d’enginyers
industrials per decisió d’un Jurat nomenat per la Junta Directiva de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya.

Els comptes anuals de l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2011 s’han preparat a partir dels registres comptables de la Fundació
i es presenten d’acord amb el Pla de Comptabilitat de les Fundacions subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya aprovat pel
decret 259/2008, de 23 de desembre, de forma que mostren la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera, dels resultats de
les seves operacions, dels canvis en el patrimoni net i dels fluxos d’efectiu que s’han produït en la Fundació durant l’exercici.

5. Socis de l’Asoc. Univ. Politécnica de Árbitros.
6. Membres de l’Instituto de la Ingeniería de España.
7. Ciutadans de Galícia en general.
8. Jugadors de l’equip Enginyers Rugby Union Club.
9. Beneficiaris dels projectes de Responsabilitat Social Corporativa de l’Instituto de Estudios Superiores de Estrategia y Management.

La informació continguda en aquesta Memòria relativa a l’exercici 2010 es presenta, a efectes comparatius, juntament amb la
informació corresponent a l’exercici 2011.
2.5 Agrupació de partides
No hi ha elements de naturalesa similar inclosos en diferents partides dins del balanç de situació.

10. Empleats del Grup Caixa d’Enginyers participants als cursos d’actualització fiscal, d’Asset Liability Management (ALM), de prevenció del
blanqueig de capitals i de MiFID.

2.6 Canvis en criteris comptables

11. Guanyador del premi Enric Freixa.

2.7 Correcció d’errors

12. Alumnes de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona.
13. Alejandro Maese Novo, Óscar José Silva Cruz i Israel Choque Gutiérrez, guanyadors dels premis als millors expedients acadèmics de
l’Asociación Andaluza de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación.
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Durant l’exercici 2011 no s’han produït canvis en criteris comptables significatius respecte als criteris aplicats en l’exercici 2010.
En l’elaboració dels comptes anuals adjunts no s’han detectat errors existents que obliguin a reformular els comptes anuals de l’exercici
2010.
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3. Aplicació del resultat

Deteriorament de valor dels actius materials

La proposta d’aplicació del resultat de l’exercici 2011 és la següent:
EN EUROS
BASES DE REPARTIMENT

2011

2010

IMPORT

IMPORT

Excedent de l’exercici

20.353,93

735,44

Total base de repartiment = Total aplicació

20.353,93

735,44

APLICACIÓ A

IMPORT

En la data de cada balanç, la Fundació revisa els imports en llibres dels actius materials per determinar si hi ha indicis que hagin
sofert una pèrdua per deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indici, es calcula l’import recuperable de l’actiu amb l’objectiu de
determinar l’abast de la pèrdua per deteriorament de valor.
Si s’estima que l’import recuperable d’un actiu és inferior al seu import en llibres, l’import de l’actiu es redueix al seu import recuperable
i es reconeix una pèrdua per deteriorament de valor com a despesa.
Quan una pèrdua per deteriorament de valor reverteix, l’import en llibres de l’actiu s’incrementa a l’estimació revisada del seu import
recuperable, però l’import en llibres incrementat no pot superar l’import que hi hauria si no s’hagués reconegut cap pèrdua per
deteriorament de valor. Es reconeix una reversió d’una pèrdua per deteriorament de valor com a ingrés.
4.4 Inversions immobiliàries i arrendaments financers

IMPORT

La Fundació no posseeix cap inversió immobiliària ni arrendaments financers a 31 de desembre de 2011.

Fons dotacional o fons social

-

-

Fons especials

-

-

Romanent

-

-

Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries

-

-

Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors

20.353,93

735,44

Les diferents categories d’actius financers són les següents:

Total aplicació = Total base de repartiment

20.353,93

735,44

a) Actius financers a cost amortitzat
La Fundació no posseeix cap actiu financer a cost amortitzat a 31 de desembre de 2011.

4.5 Permutes
Durant l’exercici 2011 no s’ha produït cap permuta.
4.6 Instruments financers
4.6.1 Actius financers

b) Actius financers mantinguts per negociar
La Fundació no posseeix cap actiu financer mantingut per negociar a 31 de desembre de 2011.

4. Normes de registre i valoració
4.1 Immobilitzat intangible

c) Actius financers disponibles per a la venda (nota 7)

La Fundació no posseeix cap immobilitzat intangible a 31 de desembre de 2011 ni a 31 de desembre de 2010.

En aquesta categoria s’inclouen les inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades.

4.2 Béns integrants del patrimoni cultural

Inicialment es valoren pel seu cost, que és el valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que els siguin
directament atribuïbles. L’import dels drets preferents de subscripció i similars forma part de la valoració inicial.

La Fundació no posseeix béns integrants del patrimoni cultural a 31 de desembre de 2011 ni a 31 de desembre de 2010.
4.3 Immobilitzat material
a) Cost
Els béns compresos en l’immobilitzat material es valoren a preu d’adquisició o al cost de producció.
Exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o prolongació de la vida útil, els costos de renovació,
ampliació o millora són incorporats a l’actiu amb el valor més alt del bé.
Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s’imputen als resultats, seguint el principi de meritació, com a cost
de l’exercici en què s’incorren.
b) Amortització
L’amortització d’aquests actius comença quan estan llestos per a l’ús per al qual van ser projectats.
L’amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost d’adquisició dels actius menys el seu valor residual.
Les dotacions anuals en concepte d’amortització dels actius materials es duen a terme amb contrapartida en el compte de resultats
i, bàsicament, equivalen als percentatges d’amortització determinats d’acord amb els anys de vida útil estimada, com a mitjana, dels
diferents elements:
ANYS VIDA ÚTIL ESTIMADA
Mobiliari i estris
Equips per a processaments d’informació

10
8

Posteriorment es valoren pel seu cost menys, si s’escau, l’import acumulat dels ajustos per valoració amb contrapartida en el patrimoni
net.
Els criteris emprats per donar de baixa un actiu financer són que hagi expirat o que s’hagin cedit els drets contractuals sobre els fluxos
d’efectiu de l’actiu financer, de manera que és necessari que s’hagin transferit de manera substancial els riscos i els beneficis inherents
a la seva propietat.
Un cop s’ha donat de baixa l’actiu, el guany o la pèrdua sorgits d’aquesta operació formaran part del resultat de l’exercici en el qual
aquesta s’ha produït.
Durant els exercicis 2011 i 2010 no s’han donat de baixa actius financers.
4.6.2 Passius financers
Les diferents categories de passius financers són les següents:
a) Passius financers a cost amortitzat
La Fundació no posseeix passius financers a cost amortitzat a 31 de desembre de 2011.
b) Passius financers mantinguts per negociar
La Fundació no posseeix passius financers mantinguts per negociar a 31 de desembre de 2011.
En el cas dels passius financers, l’empresa els dóna de baixa quan l’obligació s’ha extingit. També es dóna de baixa un passiu financer
quan es produeix un intercanvi d’instruments financers amb condicions substancialment diferents.
La diferència entre el valor en llibres del passiu financer i la contraprestació pagada, incloent-hi els costos de transacció atribuïbles, es
recull en el compte de pèrdues i guanys.
Durant els exercicis 2011 i 2010 no s’han donat de baixa passius financers.
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4.6.3 Criteris per a la determinació dels ingressos i despeses procedents de les diferents categories d’instruments financers
Els interessos i dividends d’actius financers meritats amb posterioritat al moment de l’adquisició s’han reconegut com a ingressos
en el compte de pèrdues i guanys. Per al reconeixement dels interessos s’ha utilitzat el mètode de l’interès efectiu. Els dividends es
reconeixen quan es declara el dret del soci a rebre’ls.
Cobertures comptables
Durants els exercicis 2011 i 2010 la Fundació no ha realitzat operacions de cobertura.
Existències
La Fundació no disposa d’existències a 31 de desembre de 2011 ni a 31 de desembre de 2010.
Transaccions en moneda estrangera
La moneda funcional de la Fundació és l’euro. Conseqüentment, tots els saldos i transaccions denominats en moneda diferent a l’euro es
consideren denominats en “moneda estrangera”
Durant els exercicis 2011 i 2010 la Fundació no ha efectuat transaccions en moneda estrangera.
Impost sobre beneficis
La despesa per impost sobre beneficis representa la suma de la despesa per impost sobre beneficis de l’exercici, així com per l’efecte de
les variacions dels actius i passius per impostos anticipats, diferits i crèdits fiscals.
La despesa per impost sobre beneficis de l’exercici es calcula mitjançant la suma de l’impost corrent que resulta de l’aplicació del tipus de
gravamen sobre la base imposable de l’exercici (exempció de les rendes derivades del seu patrimoni i d’activitats econòmiques de caràcter
social i tributació de les rendes no exemptes al tipus del 10%), després d’aplicar les deduccions que fiscalment són admissibles, més la
variació dels actius i passius per impostos anticipats, diferits i crèdits fiscals, tant per bases imposables negatives com per deduccions.
Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferències temporànies que s’identifiquen com aquells imports que es preveuen
pagables o recuperables per les diferències entre els imports en llibres dels actius i passius i el seu valor fiscal, així com les bases
imposables negatives pendents de compensació i els crèdits per deduccions fiscals no aplicades fiscalment. Aquests imports es registren
aplicant a la diferència temporània o crèdit que correspongui el tipus de gravamen al qual s’espera recuperar-los o liquidar-los.
Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporànies imposables, excepte el reconeixement inicial d’altres
actius i passius en una operació que no afecta ni el resultat fiscal ni el resultat comptable. D’altra banda, els actius per impostos diferits,
identificats amb diferències temporànies només es reconeixen en el cas que es consideri probable que la Fundació tingui en el futur
suficients guanys fiscals contra els quals poder fer-los efectius. La resta d’actius per impostos diferits (bases imposables negatives i
deduccions pendents de compensar) només es reconeixen en el cas que es consideri probable que la Fundació tingui en el futur suficients
guanys fiscals contra els quals poder fer-los efectius.
En ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits registrats per tal de comprovar que es mantenen vigents; llavors,
se n’efectuen les correccions oportunes d’acord amb els resultats de les anàlisis efectuades.
Ingressos i despeses
Els ingressos i les despeses s’imputen d’acord amb el principi de meritació, és a dir, quan es produeix el corrent real de béns i serveis
que representen, amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari o financer que se’n deriva. Concretament, els
ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis
prestats en el marc ordinari de l’activitat, deduïts els descomptes i impostos.
Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, d’acord amb el principal pendent de pagament i el tipus
d’interès efectiu aplicable.
Els serveis prestats a tercers es reconeixen en formalitzar l’acceptació per part del client. Els que en el moment de l’emissió d’estats
financers es troben realitzats, però no acceptats, es valoren al valor més petit entre els costos incorreguts i l’estimació d’acceptació.
Provisions i contingències
Els comptes anuals de la Fundació recullen totes les provisions significatives que tenen un alt grau de probabilitat d’ocórrer i, per tant,
siguin obligacions que calgui atendre.

en consideració la millor informació disponible sobre les conseqüències de l’esdeveniment que les motiven i són reestimades a cada
tancament comptable. S’utilitzen per afrontar les obligacions específiques per a les quals van ser originalment reconegudes. Es procedeix a
la seva reversió total o parcial, quan aquestes obligacions deixen d’existir o disminueixen.
A tancament dels exercicis 2011 i 2010 la Fundació no té reconeguda en el balanç cap provisió ni contingència.
Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
A tancament dels exercicis 2011 i 2010 la Fundació no posseeix elements patrimonials de naturalesa mediambiental.
Criteris utilitzats per al registre i valoració de les despeses de personal
Durant els exercicis 2011 i 2010 la Fundació no posseeix personal assalariat.
Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com a ingressos directament imputats en el compte de pèrdues i
guanys.
Negocis conjunts
A 31 de desembre de 2011 i 2010 no hi ha cap activitat econòmica controlada conjuntament amb una altra persona física o jurídica.
Transaccions entre parts vinculades
Les operacions comercials o financeres amb parts vinculades es duen a terme a preu de mercat.
Actius no corrents mantinguts per a la venda
A 31 de desembre de 2011 i 2010 la Fundació no posseeix actius no corrents mantinguts per a la venda.

5. Immobilitzat material
Les partides que componen l’immobilitzat material de la Fundació, així com el moviment de cada una d’elles, es poden observar en el
quadre següent:
EN EUROS

2011
Cost

Saldo
inicial

Entrades

2010
Sortides

Saldo final

Saldo
inicial

Entrades

Sortides

Saldo final

Terrenys i béns naturals

-

-

-

-

-

-

-

-

Construccions

-

-

-

-

-

-

-

-

Inst. tècniques

-

-

-

-

-

-

-

-

Maquinària

-

-

-

-

-

-

-

-

Utillatge

-

-

-

-

-

-

-

-

Altres instal·lacions

-

-

-

-

-

-

-

-

Mobiliari

12.028,29

-

-

12.028,29

12.028,29

-

-

12.028,29

Equips per a processaments
d’informació

17.371,56

-

-

17.371,56

22.191,96

1.675,60

6.496,00

17.371,56

Elements de transport

-

-

-

-

-

-

-

-

Altre immobilitzat material

-

-

-

-

-

-

-

-

29.399,85

-

-

29.399,85

34.220,25

1.675,60

6.496,00

29.399,85

TOTAL

Les provisions es reconeixen únicament d’acord amb fets presents o passats que generen obligacions futures. Es quantifiquen tenint
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EN EUROS

2011
Saldo
inicial

Amortització
Terrenys i béns naturals

Dotacions
-

Construccions
Inst. tècniques

-

Maquinària
-

Altres instal·lacions
Mobiliari
Equips per a processaments
d’informació

1.202,83

15.371,48

466,04

-

-

25.205,32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.833,84

15.837,52

19.044,22

2.718,70

6.391,44

15.371,48

-

-

-

-

-

26.874,19

27.675,23

3.921,53

6.391,44

25.205,32

2011

Inversions mantingudes fins
al venciment

Actius disponibles per a
la venda: valorats a valor
raonable

TOTAL

Classes

2010

Reconegudes en el resultat de l’exercici

48.442,04

51.172,68

Pagaments compromesos en un any

13.593,60

51.610,08

Entre dos i cinc anys

-

51.610,08

A més de cinc anys

-

-

La reducció significativa del lloguer que es produeix entre 2011 i 2012 es deu a una modificació del contracte de lloguer recollida en el
corresponent annex per una reducció de la superfície utilitzada en la realització de les activitats de la Fundació.
Els elements a què corresponen els compromisos per lloguer adquirits, així com la durada mitjana dels contractes de lloguer, són els
següents:

Categories

Derivats de cobertura
ELEMENTS EN LLOGUER
Locals

DURADA (ANYS)

TOTAL

Instruments
de patrimoni

Valors
representatius
de deute

-

-

-

-

3.522.191,55

-

6.771,04

-

-

-

Total

-

-

-

Crèdits
derivats i
altres

-

-

-

186.238,27

193.009,31

-

3.746.575,76

224.384,21

-

-

-

-

-

-

-

3.522.191,55

-

6.771,04

-

224.384,21

186.238,27

3.939.585,07

2010
Instruments financers a llarg termini
Instruments de
patrimoni

Valors
representatius
de deute

-

-

-

Préstecs i partides a cobrar
Actius disponibles per a
la venda: valorats a valor
raonable

Crèdits
derivats i
altres

-

Actius financers mantinguts
per negociar
Inversions mantingudes fins
al venciment

Instruments financers a curt termini

-

-

Derivats de cobertura

Les despeses en concepte d’arrendament operatiu al llarg de l’últim exercici i compromisos adquirits de futures quotes d’arrendament
mínimes, en virtut d’arrendaments operatius que no es poden cancel·lar, són les següents:

Valors
representatius
de deute
-

Préstecs i partides a cobrar
-

6. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar

EN EUROS

Actius financers mantinguts
per negociar

-

-

2011
Instruments financers a llarg termini
Instruments
de patrimoni

Categories

1.202,83

-

Classes

-

8.631,01

-

1.668,87

-

-

Els actius financers a 31 de desembre de 2011 s’han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que compleixen en la
Fundació.

-

11.036,67

-

-

-

-

-

Actius financers

Saldo final

-

-

-

Sortides

-

-

-

-

-

-

Dotacions

-

-

9.833,84

Altre immobilitzat material

-

-

-

Elements de transport

TOTAL

-

-

Saldo
inicial

Saldo final

-

-

Utillatge

Sortides

-

7. Instruments financers

2010

-

3.529.136,60

Instruments financers a curt termini

Crèdits
derivats i
altres

-

Valors
representatius
de deute

-

-

-

-

Instruments de
patrimoni

-

6.771,04
-

-

-

172.526,00

Crèdits
derivats i
altres

Total

-

-

-

-

199.279,90

206.050,94

-

3.701.662,60

-

-

-

-

-

-

-

3.529.136,60

-

6.771,04

-

172.526,00

199.279,90

3.907.713,54

10

El contracte de lloguer existent es va signar el 2 de gener de 2003 per un període de 10 anys quan la Fundació era l’Agrupació
Sociocultural dels Enginyers (nota 1).
Al contracte de lloguer existeix una clàusula d’actualització de preus en referència a la variació percentual anual de l’índex general nacional
de l’IPC que fixa l’INE.
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Els instruments financers a llarg termini es componen de:

La disminució del percentatge de capital respecte a l’exercici 2010 és deguda a l’ampliació de capital que va realitzar Caixa d’Enginyers el
juliol de 2011.

• Instruments de patrimoni: hi figuren títols emesos per Caixa d’Enginyers per import de 3.081.870,00 euros, títols de Consumidors i
Usuaris dels Enginyers per import de 18,03 euros i Fons d’Inversió per import de 440.303,52 euros.

Passius financers
Els passius financers a 31 de desembre de 2011 s’han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que compleixen a la
Fundació. El valor en llibres de cada una de les categories és el següent:

• Crèdits, derivats i altres: hi figura l’import de la fiança del local que la Fundació té llogat (nota 6).
Els instruments financers a curt termini es composen de:
• Valors representatius de deute: la Fundació té invertits en Deute Públic autonòmic 224.384,21 euros, dels quals 3.996,11 euros
corresponen a la periodificació del cupó meritat.

Classes

• Crèdits, derivats i altres: correspon a saldos en comptes corrents (68.866,82 euros) i saldos deutors per interessos de títols de Caixa
d’Enginyers (117.371,45 euros).

EN EUROS

2011

2010

Valor raonable

Diferències
imputades a compte
de resultats

Actius financers
mantinguts per
negociar

-

-

Actius financers a cost
amortitzat

-

Actius financers
(categories)

Actius disponibles per a
la venda

Diferències
imputades a
patrimoni net

Diferències
imputades a compte
de resultats

Valor
raonable

-

-

Diferències
imputades a
patrimoni net

-

3.746.575,76

-

-265.367,45

3.701.136,60

-225.793,79

La Fundació té vinculació directa amb la matriu del Grup Caixa d’Enginyers.
2011 (EN EUROS)
Denominació

Domicili

Forma
jurídica

Caixa de
Crèdit dels
Enginyers

Via
Laietana,39
Barcelona

Societat
Cooperativa
de Crèdit

Activitat

Banca

% capital i
drets de vot

Import de partides
del patrimoni net

Valor
comptable de
la participació

4,93%

Patrimoni net:
108.458.473,77
Resultat 2011:
6.150.902,37

3.081.870,00

Dividends
rebuts

117.371,45

Deutes amb
entitats de crèdit

Altres

Total

Altres

-

-

-

53.529,93

53.529,93

Passius financers
mantinguts per negociar

-

-

-

-

-

Derivats de cobertura

-

-

-

-

-

TOTAL

-

-

-

53.529,93

53.529,93

-

-

Instruments financers a curt termini

Dèbits i partides a pagar

Classes
-

Instruments financers a llarg termini
Deutes amb
entitats de crèdit

Categories

Al quadre següent es pot observar el valor raonable i les variacions de valor registrades, d’acord amb si s’han imputat en el compte de
resultats o si han estat consignades directament en el patrimoni net.

2011

Categories

2010
Instruments financers a llarg termini
Deutes amb
entitats de crèdit

Instruments financers a curt termini
Deutes amb
entitats de crèdit

Altres

Total

Altres

Dèbits i partides a pagar

-

-

-

83.379,73

83.379,73

Passius financers
mantinguts per negociar

-

-

-

-

-

Derivats de cobertura

-

-

-

-

-

TOTAL

-

-

-

83.379,73

83.379,73

Cotitzen
Sí/No

No

2010 (EN EUROS)
Denominació

Domicili

Forma
jurídica

Activitat

Caixa de
Crèdit dels
Enginyers

Via
Laietana,39
Barcelona

Societat
Cooperativa
de Crèdit

Banca
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% capital i
drets de vot

Import de partides
del patrimoni net

Valor
comptable de
la participació

6,78%

Patrimoni net:
84.530.116,00
Resultat 2010:
5.007.507,00

2.810.984,00

Dividends
rebuts

111.494,20

Cotitzen
Sí/No

No
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8. Fons propis

11. Ingressos i despeses

El moviment de fons propis a 31 de desembre de 2011 i 2010 és el següent:

Els moviments de les partides d’ingressos i despeses, per als exercicis 2011 i 2010, són els que figuren a continuació:

EN EUROS
Concepte
Fons social

2011
Saldo inicial a
01/01/2011

Deure
període

2010
Haver
període

Saldo final a
31/12/2011

Saldo inicial a
01/01/2010

Deure
període

Haver
període

Saldo final a
31/12/2010

3.944.784,72

-

-

3.944.784,72

3.944.784,72

-

-

3.944.784,72

Fons de reserva
obligatori

-

-

-

-

-

-

-

-

Fons de reserva
voluntari

-

-

-

-

-

-

-

-

-420.366,95

-

735,44

-419.631,51

-420.366,95

-

-

-420.366,95

735,44

735,44

20.353,93

20.353,93

-

-

735,44

735,44

3.525.153,21

-

21.089,37

3.545.507,14

3.524.417,77

-

735,44

3.525.153,21

Resultats exercicis
anteriors
Resultat exercici
TOTAL

Encara que el 2011 és el segon any d’activitat de la Fundació, en els Fons propis figuren uns resultats negatius d’exercicis anteriors que
provenen de l’Agrupació Sociocultural dels Enginyers abans que es transformés en Fundació (nota 1).

9. Subvencions, donacions i llegats
A l’exercici 2011 la Fundació ha rebut una donació de 225.000 euros (150.000 euros durant l’exercici 2010) de Caixa d’Enginyers, per
complir amb les activitats de la Fundació (nota 1).
La Fundació ha complert amb totes les condicions associades a la subvenció que ha rebut durant l’exercici.

La Fundació, a 31 de desembre de 2011, està al corrent de totes les seves obligacions fiscals.

EXERCICI 2010

TOTAL

TOTAL

INGRESSOS (EN EUROS)
IMPORT (euros)
Ingressos per les activitats

%

IMPORT (euros)

%

225.000,00

62,92

150.000,00

55,30

a) Vendes

-

-

-

-

b) Prestació de serveis

-

-

-

-

c) Donacions i altres
ingressos per activitats
(nota 9)

225.000,00

62,92

150.000,00

55,30

54,70

0,02

-

-

131.537,85

36,78

121.240,54

44,70

a) Participació d’instruments
financers

-

-

9.181,17

3,39

b) Valors negociables i altres
instruments financers

131.537,85

36,78

112.059,37

41,31

-

-

-

-

1.000,00

0,28

-

-

357.592,55

100,00

271.240,54

100,00

Altres ingressos d’explotació
Ingressos financers

c) Subvencions de caràcter
financer
Resultats positius per
alienacions i altres
TOTAL

10. Situació fiscal

EXERCICI 2011

La partida més significativa dels ingressos financers de valors negociables i altres instruments financers correspon als dividends
(117.371,45 euros) dels títols de Caixa d’Enginyers que té la Fundació (nota 7).

10.1 Impost sobre beneficis
L’epígraf del balanç “Actius per impost diferit” recull l’import dels actius per diferències temporànies deduïbles que han sorgit en la
variació del valor raonable dels Fons d’Inversió i del Deute Públic autonòmic de la Fundació a 31 de desembre de 2011.
L’epígraf del balanç “Passius per impost diferit” recull l’import dels passius per diferències temporànies imposables que han sorgit en
la variació del valor raonable dels títols de Caixa d’Enginyers de la Fundació a 31 de desembre de 2011.

TOTAL

IMPORT (euros)

10.2 Altres tributs

Ajuts concedits (nota 12)

Durant els exercicis 2011 i 2010 no hi ha cap informació significativa pel que fa a altres tributs.
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EXERCICI 2010

TOTAL

DESPESES (EN EUROS)

%

IMPORT (euros)

%

224.887,71

66,69

158.659,68

58,65

Variació d’existències

-

-

-

-

Treballs efectuats per altres
entitats

-

-

-

-

Aprovisionaments

-

-

-

-

Despeses de personal

-

-

-

-

83.272,06

24,69

85.267,97

31,52

Altres despeses d’explotació
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Amortitzacions (nota 5)

1.668,87

0,49

3.921,53

1,45

Deterioraments i pèrdues
d’immobilitzat

-

-

104,56

0,04

Despeses financeres

-

-

165,60

0,06

Variació valor raonable

-

-

-

-

Resultats negatius per
alienacions i altres

25.334,62

7,51

2.800,48

1,04

2.075,36

0,62

19.585,28

7,24

337.238,62

100,00

270.505,10

100,00

Impost de societats
TOTAL

Les partides més significatives que integren “Altres despeses d’explotació” corresponen al lloguer del local on la Fundació té el seu domicili
social (48.442,04 euros), als serveis d’assessors fiscals (3.679,80 euros) i al conjunt de despeses publicitàries derivades del naixement de
la Fundació, principalment la celebració dels actes oficials d’inauguració a Barcelona i Madrid (24.724,55 euros).

12. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries
a) Els actius corrents i no corrents que estan directament vinculats al compliment de les finalitats estatutàries són:
2011 (EN EUROS)
Actius

Dotació
fundacional

Valor comptable

Amortització
acumulada

Vida útil

Deteriorament

Mobiliari

Sí

12.028,29

10

11.036,67

-

Equips per a processaments
d’informació

Sí

17.371,56

8

15.837,52

-

Inversions financeres
Instruments patrimoni

Sí

3.522.191,55

-

-

-

Fiances a llarg termini

Sí

6.771,04

-

-

-

Actius per impost diferit

No

6.236,71

-

-

-

Altres deutors

No

117.371,45

-

-

-

Actius per impost corrent

No

-

-

-

-

Crèdits amb Administracions
Públiques

No

21.361,10

-

-

-

Valors representatius de
deute

No

224.384,21

-

-

-

Efectiu

No

68.866,82

-

-

-
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2010 (EN EUROS)
Actius

Dotació fundacional

Valor comptable

Amortització
acumulada

Vida útil

Deteriorament

Mobiliari

Sí

12.028,29

10

9.833,84

-

Equips per a
processaments
d’informació

Sí

17.371,56

8

15.371,48

-

Inversions financeres
Instruments patrimoni

Sí

3.529.136,60

-

-

-

Fiances a llarg termini

Sí

6.771,04

-

-

-

Actius per impost diferit

No

9.555,26

-

-

-

Altres deutors

No

111.494,20

-

-

-

Actius per impost
corrent

No

10.194,67

-

-

-

Crèdits amb
Administracions
Públiques

No

1.587,74

-

-

-

Valors representatius
de deute

No

172.526,00

-

-

-

Efectiu

No

87.785,70

-

-

-

b) En l’exercici 2011 es van realitzar dues vendes de Fons d’Inversió per valor de 247.742,55 euros, amb les quals es van generar unes
pèrdues de 25.091,62 euros. El producte de les vendes es va reinvertir en la compra de Deute Públic per import de 182.023,04 euros i la
resta en la concessió d’ajudes a entitats. També es va realitzar una venda de Deute Públic autonòmic per valor de 31.272,74 euros, amb la
qual es va generar un benefici de 1.120,21 euros, que es va reinvertir en la seva totalitat en la concessió d’ajudes a entitats.
c) Càlcul de l’aplicació del percentatge legal a finalitats estatutàries:
EN EUROS
Rendes-ingressos Fundació excepte donatius
70% rendes-ingressos
Despesa per a finalitats estatutàries (nota 11)

2011

2010
132.592,55

121.240,54

92.814,79

84.868,38

224.887,71

158.659,68
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d) Les partides més significatives d’ajudes atorgades durant l’exercici 2011 en compliment de les finalitats estatutàries de la Fundació han
estat les següents:
2011 (EN EUROS)
Entitat receptora ajut
Fundació Esade

Import
25.000,00

Concepte

Finalitat estatutària

Col·laboració en fons de beques d’Esade

Promoció d’actes d’interès professional

Acciónatura

15.000,00

Col·laboració en la recuperació de boscos

Protecció del medi ambient

UPC

15.000,00

Col·laboració en docència i premis fi de
carrera

Promoció d’actes d’interès tecnològic

Fundació Amatller

11.800,00

Programació i realització de la pàgina web
de la Fundació

Promoció d’actes d’interès cultural

18. Operacions amb parts vinculades
Totes les operacions amb parts vinculades durant l’exercici 2011 han estat efectuades en condicions de mercat. A continuació es
desglossen les transaccions de la Fundació amb Caixa d’Enginyers.
EN EUROS
Préstecs i comptes a cobrar
Actius financers disponibles per a la venda
Efectiu i altres actius líquids equivalents
Altres actius
TOTAL

2010 (EN EUROS)
Entitat receptora ajut

CAIXA D’ENGINYERS 2011

CAIXA D’ENGINYERS 2010

ACTIUS
117.371,45

111.494,20

3.081.870,00

2.810.984,00

68.866,82

87.785,70

6.771,04

6.771,04

3.274.879,31

3.017.034,94

PASSIUS

Import

Concepte

Finalitat estatutària

Col·legi d’Aparelladors Barcelona

33.373,20

Col·laboració-Patrocini en activitats culturals

Promoció d’actes d’interès cultural

Deutes amb entitats de crèdit

-

-

Colegio de Ingenieros Industriales de Sevilla

15.828,96

Col·laboració en activitats culturals

Promoció d’actes d’interès cultural

Altres passius

-

-

UNICEF

15.000,00

Donació a la Campanya “KIMBO”

Promoció d’actes d’interès benèfic

TOTAL

-

-

Col·legi de Llicenciats en Filosofia de
Catalunya

12.020,00

Material promocional

Promoció d’actes d’interès professional

117.457,79

111.533,37

Ingressos per vendes i prestació de serveis

-

-

Ingressos per vendes i lloguers d’immobles

-

-

13. Informació sobre el medi ambient

INGRESSOS
Ingressos financers (interessos)

No existeixen sistemes, equips o instal·lacions significatives incorporats a l’immobilitzat material en què el seu fi sigui la minimització de
l’impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient a 31 de desembre de 2011.

Altres ingressos

225.000,00

150.000,00

TOTAL

342.457,79

261.533,37

14. Retribucions a llarg termini al personal

DESPESES

A 31 de desembre de 2011 i 2010, la Fundació no tenia treballadors.

Despeses financeres (interessos carregats)

-

165,60

Comissions pagades

1.391,23

-

Recepció de serveis

48.442,04

51.172,68

TOTAL

49.833,27

51.338,28

15. Negocis conjunts
A 31 de desembre de 2011 i 2010, la Fundació no participava en cap negoci conjunt.

16. Actius no corrents mantinguts per a la venda
La Fundació no posseeix actius no corrents mantinguts per a la venda a 31 de desembre de 2011.

Al 2011 no s’han produït correccions valoratives per deutes de cobrament dubtós relacionades amb els saldos pendents anteriors.
No s’han reconegut despeses en l’exercici 2011 com a conseqüència de deutes incobrables o de cobrament dubtós de parts vinculades.

17. Fets posteriors al tancament
Amb posterioritat al tancament de l’exercici 2011 no s’ha produït cap fet posterior no descrit en les notes d’aquesta Memòria.
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19. Altra informació
19.1 Nombre de treballadors/treballadores
A 31 de desembre de 2011 i 2010, la Fundació no tenia treballadors.
19.2 Canvis dels components de l’òrgan de govern
Durant l’exercici 2011 s’han produït els següents canvis dels components del Patronat:

comptes anuals i auditoria
Balanços en data 31 de desembre de 2011 i 31 de desembre de 2010			

Modificacions de càrrecs dins del Patronat:
• Sr. Josep Oriol Sala Arlandis que ocupava una vocalia en el Patronat i ha estat designat President del Patronat.
• Sr. Manuel Bertran Mariné que ocupava una vocalia en el Patronat i ha estat designat Vicepresident del Patronat.

ACTIU

Patrons que han resultat nomenats com a vocals per primera vegada:

I. IMMOBILITZAT INTANGIBLE

• Sr. Jaume Roure Pagés
• Sr. Félix Masjuán Teixidó
• Sr. Antoni Sansalvadó Tribó
• Sr. José María Pera Abadia
• Sra. Josefina Cambra Giné
• Sr. Aurelio Luis Azaña García
• Sr. Salvador Domingo Comeche
• Sr. Benjamín Manuel Calvo Pérez
• Sr. Francisco Javier Turégano Gómez
Han causat baixa de la seva condició de Patró:
• Sr. Ramon Ferrer Canela
• Sr. José Aced Villacampa
• Sr. Antonio Mercadé Santacana
• Sr. Alfredo Ortí Noé

NOTES DE LA MEMÒRIA

A) ACTIU NO CORRENT

3.549.657,43

-

-

1. Recerca i desenvolupament

-

-

2. Concessions administratives

-

-

3. Patents, llicències, marques i similars

-

-

4. Drets de traspàs

-

-

5. Aplicacions informàtiques

-

-

6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament

-

-

7. Acomptes

-

-

2.525,66

4.194,53

1. Terrenys i béns naturals

-

-

2. Construccions

-

-

3. Instal·lacions tècniques

-

-

4. Maquinària

-

-

5. Altres instal·lacions i utillatge

-

-

991,62

2.194,45

II. IMMOBILITZAT MATERIAL

5

7. Equips per a processaments d’informació

1.534,04

2.000,08

8. Elements de transport

-

-

9. Altre immobilitzat

-

-

10. Immobilitzacions material en curs i acomptes

-

-

III. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

-

-

1. Terrenys i béns naturals

-

-

2. Construccions

-

-

-

-

1. Béns immobles

-

-

2. Arxius

-

-

3. Biblioteques

-

-

4. Museus

-

-

5. Béns mobles

-

-

IV. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL

6. Acomptes
V. INVERSIONS EN ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADES A LLARG TERMINI
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a entitats
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EXERCICI 2010 (*)

3.537.724,96

6. Mobiliari
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EXERCICI 2011

7

-

-

3.081.888,03

-

3.081.888,03

-

-

-

comptes anuals i auditoria

39

3. Valors representatius de deute

PATRIMONI NET I PASSIU

-

-

447.074,56

3.535.907,64

A) PATRIMONI NET

440.303,52

3.529.136,60

A-1) FONS PROPIS

2. Crèdits a tercers

-

-

3. Valors representatius de deute

-

-

1. Fons dotacionals o fons socials

4. Derivats

-

-

2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar

6.771,04

6.771,04

II. FONS ESPECIALS

6.236,71

9.555,26

III. RESERVES

VI. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI

7

1. Instruments de patrimoni

5. Altres actius financers
VII. ACTIUS PER IMPOST DIFERIT

12

NOTES DE LA MEMÒRIA

8

I. FONS DOTACIONALS O FONS SOCIALS

IV. EXCEDENTS D'EXERCICIS ANTERIORS
ACTIU

NOTES DE LA MEMÒRIA

B. ACTIU CORRENT
I. ACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS PER A LA VENDA

3.810.874,59

3.750.947,00

3.545.507,14

3.525.153,21

3.944.784,72

3.944.784,72

3.944.784,72

3.944.784,72

-

-

-

-

-

-

(419.631,51)

(420.366,95)

1. Romanent

EXERCICI 2010

2. Excedents negatius d'exercicis anteriors

431.983,58

383.588,31

-

-

V. EXCEDENTS PENDENTS D'APLICACIÓ EN ACTIVITATS ESTATUTÀRIES

EXERCICI 2010 (*)

-

-

(419.631,51)

(420.366,95)

-

-

20.353,93

735,44

-

-

265.367,45

225.793,79

265.367,45

225.793,79

-

-

VI. EXCEDENT DE L'EXERCICI (POSITIU O NEGATIU)

1. Béns destinats a les activitats

-

-

VII. APORTACIONS PER COMPENSAR PÈRDUES

2. Primeres matèries i altres aprovisionaments

-

-

A-2) AJUSTAMENTS PER CANVIS DE VALOR

-

I. ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES PER A LA VENDA

-

-

II. EXISTÈNCIES

3. Productes en curs i semiacabats

-

7

4. Productes acabats

-

-

II. OPERACIONS DE COBERTURA

5. Subproductes, residus i materials recuperats

-

-

III. ALTRES

-

-

-

-

A-3) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REB UTS

-

-

138.732,55

123.276,61

I. SUBVENCIONS OFICIALS DE CAPITAL

-

-

II. DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL

-

-

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis

-

-

III. ALTRES SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

-

-

2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades

-

-

3. Patrocinadors

-

-

117.371,45

111.494,20

5. Personal

-

-

6. Actius per impost corrent

-

10.194,67

21.361,10

1.587,74

-

-

-

-

1. Instruments de patrimoni

-

-

2. Crèdits a entitats

-

-

3. Valors representatius de deute

-

-

4. Altres actius financers

-

-

224.384,21

172.526,00

1. Instruments de patrimoni

-

-

2. Crèdits a tercers

-

-

224.384,21

172.526,00

4. Derivats

-

-

5. Altres actius financers

-

-

IV. PASSIUS PER IMPOST DIFERIT

-

-

V. PERIODIFICACIONS A LLARG TERMINI

68.866,82

87.785,70

68.866,82

87.785,70

-

-

6. Acomptes
III. USUARIS, PATROCINADORS I DEUTORS DE LES ACTIVITATS I ALTRES
COMPTES A COBRAR

4. Altres deutors

7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques

7

12

8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents
IV. INVERSIONS EN ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADES A CURT TERMINI

V. INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI

7

3. Valors representatius de deute

VI. PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI
VII. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS
1. Tresoreria
2. Altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B)
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EXERCICI 2011

EXERCICI 2011

comptes anuals i auditoria

7

PATRIMONI NET I PASSIU
B) PASSIU NO CORRENT

3.933.245,74

10

EXERCICI 2011

EXERCICI 2010 (*)

105.304,02

98.919,01

I. PROVISIONS A LLARG TERMINI

-

-

1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal

-

-

2. Provisions per a impostos

-

-

3. Provisions per a altres responsabilitats

-

-

4. Altres provisions

-

-

-

-

1. Deutes amb entitats de crèdit

-

-

2. Creditors per arrendament financer

-

-

3. Altres passius financers

-

-

-

-

1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades

-

-

2. Proveïdors d'immobilitzat, entitats del grup i associades

-

-

3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i associades

-

-

4. Altres deutes amb entitats del grup i associades

-

-

105.304,02

98.919,01

-

-

II. DEUTES A LLARG TERMINI

III. DEUTES AMB ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADES A LLARG TERMINI

PATRIMONI NET I PASSIU
C) PASSIU CORRENT
I. PASSIUS VINCULATS AMB ACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS PER A LA

3.969.708,54

NOTES DE LA MEMÒRIA

VENDA
II. PROVISIONS A CURT TERMINI

10

NOTES DE LA MEMÒRIA

EXERCICI 2011

EXERCICI 2010 (*)

53.529,93

83.379,73

-

-

-

-
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III. DEUTES A CURT TERMINI

-

-

1. Deutes amb entitats de crèdit

-

-

2. Creditors per arrendament financer

-

-

3. Altres passius financers

-

-

IV. DEUTES AMB ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADES A CURT TERMINI

-

-

1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades

-

-

2. Proveïdors d'immobilitzat, entitats del grup i associades

-

-

3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i associades

-

-

4. Altres deutes amb entitats del grup i associades

-

-

5. Interessos a curt termini de deutes amb entitats del grup i associades

-

-

6. Compte corrent amb entitats del grup i associades

-

-

-

-

7. Desemborsaments exigits sobre particions en el patrimoni net d'entitats del
grup i associades
V. CREDITORS PER ACTIVITATS I ALTRES COMPTES A PAGAR

7

1. Proveïdors
2. Proveïdors, entitats del grup i associades
3. Creditors varis

53.529,93

83.379,73

-

-

-

-

51.962,51

81.038,68

4. Personal (remuneracions pendents de pagament)

-

-

5. Passius per impost corrent

-

-

1.567,42

2.341,05

6. Altres deutes amb les Administracions Públiques
7. Acomptes d'usuaris
VI. PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI

-

-

-

-

Comptes de pèrdues i guanys dels exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2011
i 31 de desembre de 2010
								
ACTIU
1. INGRESSOS PER LES ACTIVITATS

NOTES DE LA MEMÒRIA
9

225.000,00

150.000,00

-

-

b) Prestacions de serveis

-

-

c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

-

-

d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

-

-

e) Subvencions oficials a les activitats
f) Donacions i altres ingressos per a activitats
g) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat l'exercici
h) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts

3.933.245,74

Les Notes 1 a 19 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant del balanç en data 31 de desembre de 2011.

-

(224.887,71)

(158.659,68)

-

-

-

-

-

-

4. TREBALLS REALITZATS PER L'ENTITAT PER AL SEU ACTIU

-

-

5. APROVISIONAMENTS

-

-

a) Consum de béns destinats a les activitats

-

-

b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles

-

-

c) Treballs realitzats per altres entitats

-

-

-

-

6. ALTRES INGRESSOS DE LES ACTIVITATS

-

-

a) Ingressos per arrendaments

-

-

b) Ingressos per serveis al personal

-

-

c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent

-

-

7. DESPESES DE PERSONAL

-

-

a) Sous, salaris i assimilats

-

-

b) Càrregues socials

-

-

a) Ajuts concedits

c) Reintegrament d'ajuts i assignacions
FABRICACIÓ

aprovisionaments

c) Provisions
8. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ
a) Serveis exteriors
1) Recerca i desenvolupament
2) Arrendaments i cànons

comptes anuals i auditoria

-

(158.659,68)

d) Deteriorament de béns destinats a les activitats, primeres matèries i altres

42

150.000,00

11

3. VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE
(*) Es presenta, únicament i exclusivament, a efectes comparatius.			

225.000,00

(224.887,71)

2. AJUTS CONCEDITS I ALTRES DESPESES

de govern
3.969.708,54

EXERCICI 2010 (*)

a) Vendes

b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

EXERCICI 2011

11

-

-

(83.272,06)

(85.267,97)

(83.041,00)

(85.158,57)

-

-

(48.442,04)

(51.172,68)

3) Reparacions i conservació

(2.067,96)

(2.166,51)

4) Serveis professionals independents

(3.679,80)

(18.191,40)
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5) Transports
6) Primes d'assegurances
7) Serveis bancaris
8) Publicitat, propaganda i relacions públiques
9) Subministraments
10) Altres serveis
b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les
activitats
d) Altres despeses de gestió corrent
9. AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

11

10. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS TRASPASSATS AL RESULTAT
11. EXCÉS DE PROVISIONS

-

-

(50,41)

-

(1.391,23)

-

(24.724,55)

(566,50)

-

-

(2.685,01)

(13.061,48)

(231,06)

(109,40)

-

-

-

-

(1.668,87)

(3.921,53)

-

-

-

-

12. DETERIORAMENT I RESULTAT PER ALIENACIONS D'IMMOBILITZAT

-

(104,56)

a) Deterioraments i pèrdues

-

-

b) Resultats per alienacions i altres
13. ALTRES RESULTATS

11

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. INGRESSOS FINANCERS

11

a) De participacions en instruments de patrimoni
1) En entitats del grup i associades
2) En tercers
b) De valors negociables i altres instruments financers
1) En entitats del grup i associades

-

(104,56)

54,70

-

(84.773,94)

(97.953,74)

131.537,85

121.240,54

-

9.181,17

-

-

-

9.181,17

131.537,85

112.059,37

-

-

131.537,85

112.059,37

-

(165,60)

a) Per deutes amb entitats del grup i associades

-

-

b) Per deutes amb tercers

-

(165,60)

c) Per actualització de provisions

-

-

16. VARIACIÓ DE VALOR RAONABLE EN INSTRUMENTS FINANCERS

-

-

a) Cartera de negociació i altres

-

-

-

-

-

-

(24.334,62)

(2.800,48)

-

-

b) Resultats per alienacions i altres

(24.334,62)

(2.800,48)

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)

107.203,23

118.274,46

22.429,29

20.320,72

11

(2.075,36)

(19.585,28)

8

20.353,93

735,44

2) En tercers
15. DESPESES FINANCERES

11

b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la
venda
17. DIFERÈNCIES DE CANVI
18. DETERIORAMENT I RESULTAT PER ALIENACIONS D'INSTRUMENTS
FINANCERS

11

a) Deterioraments i pèrdues

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)
19. IMPOSTOS SOBRE BENEFICIS
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)

Estats de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis anuals acabats
el 31 de desembre de 2011 i 2010
									
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS
A) RESULTAT DEL COMPTE DE RESULTATS
INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI 2011

EXERCICI 2010 (*)

20.353,93

735,44

-

-

I. PER VALORACIÓ D'INSTRUMENTS FINANCERS

24.942,60

135.813,13

1. Actius financers disponibles per a la venda

24.942,60

135.813,13

-

-

II. PER COBERTURES DE FLUXOS D'EFECTIU

-

-

III. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS

-

-

IV. PER GUANYS I PÈRDUES ACTUARIALS I ALTRES AJUSTAMENTS

-

-

(9.703,56)

(34.746,03)

-

-

15.239,04

101.067,10

VII. PER VALORACIÓ D'INSTRUMENTS FINANCERS

24.334,62

(6.380,69)

1. Actius financers disponibles per a la venda

24.334,62

(6.380,69)

-

-

VIII. PER COBERTURES DE FLUXOS D'EFECTIU

-

-

IX. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS

-

-

X. EFECTE IMPOSITIU

-

-

XI. ACTIUS NO CORRENTS I PASSIUS VINCULATS MANTINGUTS PER A LA VENDA

-

-

C) TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE RESULTATS (VII+VIII+IX+X+XI)

24.334,62

(6.380,69)

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B+C)

59.927,59

95.421,85

2. Altres ingressos/despeses

V. EFECTE IMPOSITIU
VI. ACTIUS NO CORRENTS I PASSIUS VINCULATS MANTINGUTS PER A LA VENDA

B) TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT EN EL PATRIMONI NET
(I+II+III+IV+V+VI)
TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE RESULTATS

2. Altres ingressos/despeses

(*) Es presenta, únicament i exclusivament, a efectes comparatius.			
Les Notes 1 a 19 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant de l’estat d’ingressos i despeses reconeguts corresponent a l’exercici anual acabat
el 31 de desembre de 2011.

		

(*) Es presenta, únicament i exclusivament, a efectes comparatius.						
Les Notes 1 a 19 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant del compte de pèrdues i guanys corresponent a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2011.
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comptes anuals i auditoria
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Estats de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis anuals acabats
el 31 de desembre de 2011 i 2010																	
FONS
B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2009
I. AJUSTAMENTS PER CANVIS DE CRITERI 2009 I ANTERIORS
II. AJUSTAMENTS PER ERRORS 2009 I ANTERIORS

TOTAL

EXCEDENTS PENDENTS
DE DESTINAR A LES
FINALITATS ESTATUTÀRIES

EXCEDENTS EXERCICIS
ANTERIORS

RESERVES

PENDENTS DE
DESEMBORSAR

EXCEDENT DE
L’EXERCICI

APORTACIONS PER
COMPENSAR PÈRDUES

SUBVENCIONS,
DONACIONS I LLEGATS
REBUTS

AJUSTAMENTS PER
CANVIS DE VALOR

TOTAL

3.944.784,72

-

-

(373.375,77)

-

(46.991,18)

-

131.107,38

-

3.655.525,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.944.784,72

-

-

(373.375,77)

-

(46.991,18)

-

131.107,38

-

3.655.525,15

I. TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

-

-

-

-

-

735,44

-

94.686,41

-

95.421,85

II. OPERACIONS DE PATRIMONI NET

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(46.991,18)

-

46.991,18

-

-

-

-

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de
deutes)
4. Altres aportacions
III. ALTRES VARIACIONS DEL PATRIMONI NET
C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2010

3.944.784,72

-

-

(420.366,95)

-

735,44

-

225.793,79

-

3.750.947,00

I. AJUSTAMENTS PER CANVIS DE CRITERI 2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II. AJUSTAMENTS PER ERRORS 2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2011

3.944.784,72

-

-

(420.366,95)

-

735,44

-

225.793,79

-

3.750.947,00

I. TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

-

-

-

-

-

20.353,93

-

39.573,66

-

59.927,59

II. OPERACIONS DE PATRIMONI NET

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

735,44

-

(735,44)

-

-

-

-

3.944.784,72

-

-

(419.631,51)

-

20.353,93

-

265.367,45

0,00

3.810.874,59

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de
deutes)
4. Altres aportacions
III. ALTRES VARIACIONS DEL PATRIMONI NET
E. SALDO, FINAL DE L’ANY 2011

Les Notes 1 a 19 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant de l’estat total de canvis en el patrimoni net corresponent a l’exercici anual acabat
el 31 de desembre de 2011.
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comptes anuals i auditoria
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Estats de fluxos d’efectiu corresponents als exercicis anuals acabats
el 31 de Desembre de 2011 i 2010									
ACTIU

NOTES DE LA MEMÒRIA

EXERCICI 2011

h) Altres actius
7. COBRAMENTS PER DESINVERSIONS (+)

EXERCICI 2010 (*)

A. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ
1. RESULTAT DE L'EXERCICI ABANS D'IMPOSTOS
2. AJUSTAMENTS DEL RESULTAT

22.429,29
11

a) Amortització de l'immobilitzat (+)
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)

20.320,72

(105.534,36)

(114.248,37)

1.668,87

3.921,53

-

-

c) Variació de provisions (+/-)

-

-

d) Subvencions traspassades (-)

-

-

e) Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)
f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-)
g) Ingressos financers (-)

-

104,56

24.334,62

(6.380,69)

(131.537,85)

(112.059,37)

h) Despeses financeres (+)

-

165,60

i) Diferències de canvi (+/-)

-

-

j) Variacions de valor raonable en instruments financers (+/-)

-

-

k) Altres ingressos i despeses (+/-)

-

-

3. CANVIS EN EL CAPITAL CORRENT

(55.500,41)

64.768,44

a) Existències (+/-)
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)

12

c) Altres actius corrents (+/-)
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)

7

e) Altres passius corrents (+/-)
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)
4. ALTRES FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ

11

-

(25.650,61)

24.702,07

-

-

11.495,38

40.066,37

(41.345,18)

-

-

-

136.187,05

93.824,85

a) Pagaments d'interessos (-)

-

(165,60)

b) Cobraments de dividends (+)

-

-

c) Cobraments d'interessos (+)

128.067,74

111.533,37

8.119,31

(17.542,92)

d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)
e) Altres pagaments (cobraments) (-/+)
5. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ (+/-1+/-2+/-3+/-4)

-

-

(2.418,43)

64.665,64

(3.081.888,03)

(173.675,60)

(3.081.888,03)

-

-

-

3.065.387,58

178.061,53

a) Entitats del grup i associades

-

-

b) Immobilitzat intangible

-

-

c) Immobilitzat material

-

-

d) Inversions immobiliàries

-

-

e) Béns del patrimoni cultural

-

-

f) Altres actius financers

3.065.387,58

178.061,53

g) Actius no corrents mantinguts per a la venda

12

-

-

h) Altres actius

-

-

(16.500,45)

4.385,93

8. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ (7-6)
C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT
9. COBRAMENTS I PAGAMENTS PER INSTRUMENTS DE PATRIMONI

-

-

a) Variacions de fons (+/-)

-

-

b) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)

-

-

-

-

-

-

1. Deutes amb entitats de crèdit (+)

-

-

2. Deutes amb entitats del grup i associades (+)

-

-

3. Altres deutes (+)

-

-

-

-

1. Deutes amb entitats de crèdit (-)

-

-

2. Deutes amb entitats del grup i associades (-)

-

-

3. Altres deutes (-)

-

-

11. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (+/-9+/-10)

-

-

D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI

-

-

(18.918,88)

69.051,57

87.785,70

18.734,13

68.866,82

87.785,70

10. COBRAMENTS I PAGAMENTS PER INSTRUMENTS DE PASSIU FINANCER
a) Emissió

b) Devolució i amortització de

E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/8+/-11+/-D)
EFECTIU O EQUIVALENTS A L'INICI DE L'EXERCICI
EFECTIU O EQUIVALENTS AL FINAL DE L'EXERCICI

12

(*) Es presenta, únicament i exclusivament, a efectes comparatius.			
Les Notes 1 a 19 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant de l’estat de fluxos d’efectiu corresponent a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2011.		

B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ
6. PAGAMENTS PER INVERSIONS (-)
a) Entitats del grup i associades

18

b) Immobilitzat intangible

-

-

-

(1.675,60)

d) Inversions immobiliàries

-

-

e) Béns del patrimoni cultural

-

-

-

(172.000,00)

-

-

c) Immobilitzat material

f) Altres actius financers
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda

48

comptes anuals i auditoria

5

7
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projecció
de futur

El 2011 la Fundació Caixa d’Enginyers ha complert el seu
primer exercici d’activitat. Sens dubte, es tracta d’una notícia
positiva per a tots els socis del Grup Caixa d’Enginyers.
Però el veritablement transcendent no és el treball realitzat
fins ara, per molt important que aquest hagi estat. El que és
fonamental de la nova Fundació Caixa d’Enginyers és que
projecta cap al futur la sòlida vocació de Responsabilitat
Social Corporativa i el sentit ètic que el Grup Caixa
d’Enginyers dota la seva actuació en els múltiples camps
d’activitat en què està present.
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projecció de futur

