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CARTA DEL PRESIDENT
Benvolguts socis,
Després de l’impuls de la Fundació Caixa d’Enginyers l’any
2011, l’exercici 2012 ha suposat la plena consolidació del que
constitueix el vehicle de Responsabilitat Social Corporativa del Grup
Caixa d’Enginyers. Al llarg de l’any hem pogut celebrar el seu
primer aniversari amb els respectius actes públics que van tenir lloc a
Barcelona i Sevilla, ambdós amb gran èxit d’assistència per part dels
nostres socis i amb convidats d’excepció.
En aquest context, cal assenyalar que el balanç de les actuacions
desenvolupades per la Fundació Caixa d’Enginyers respon amb escreix als objectius plantejats
en el moment de la seva creació. Unes actuacions, per cert, que són deutores dels que són els
valors propis d’aquesta Entitat, com són el compromís amb les persones, la sensibilitat social, la
cooperació, la proximitat i la integritat.
En la present Memòria tindran complerta informació de totes les activitats que han sorgit de la
Fundació Caixa d’Enginyers el 2012. Això no ens impedeix assenyalar algunes de les principals
fites que s’han assolit en els diferents camps d’activitat des de la seva creació l’any 2011: implicació
en més de 80 projectes, prop d’1 milió d’euros destinat a col·laboracions, més de 30 beques i
desenes de premis concedits, recolzament en l’organització de jornades i conferències i accions de
col·laboració directa en països en vies de desenvolupament (per exemple, s’han distribuït més de
60.000 libres digitals a Kenya, Uganda i Ghana), entre altres.
Però no ens aturarem aquí. Perquè és la nostra voluntat i el nostre compromís reforçar encara més
les actuacions de la Fundació Caixa d’Enginyers en aquells àmbits que, per raó de la crisi econòmica
i els seus efectes perniciosos, exigeixen una atenció particular. Des d’aquest punt de vista volem
incidir en la reinserció laboral dels socis en situació d’atur, volem fomentar el desenvolupament i
el progrés de la nostra societat mitjançant la innovació i l’emprenedoria i volem implicar-nos en la
creació, desenvolupament i implementació de programes màster propis, així com en la concessió
d’un programa de beques i premis. Hi estem treballant i en veurem els fruits pròximament.
Aquesta Memòria és el reflex del treball, compromís i il·lusió de totes les persones que han fet i
fan possible l’impuls assolit en tan curt període per la Fundació Caixa d’Enginyers. Espero que
comparteixin l’orgull que sento per tot això.
Construir el futur col·lectiu suposa un projecte molt estimulant. A aquesta missió dirigirem tots els
nostres esforços amb la seva complicitat.

Josep Oriol Sala
President

Carta del President
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HISTÒRIA de la Fundació Caixa d’Enginyers
Caixa d’Enginyers compta amb una marcada orientació de responsabilitat social i de compromís amb les
persones des del mateix moment del seu naixement,
el 1967. Això no pot ser d’una altra manera si tenim
en compte que l’Entitat és una cooperativa de crèdit
des dels seus inicis, amb tot el que això representa en
quant a valors assumits i prioritats estratègiques i, en
definitiva, voluntat de retorn social.
L’any 2011 l’Entitat cooperativa va constituir la Fundació Caixa d’Enginyers amb l’objectiu de canalitzar
les seves activitats de responsabilitat social corporativa (RSC).
D’aquesta manera la Fundació Caixa d’Enginyers, de
caràcter privat i sense afany de lucre, es va convertir en
el vehicle d’optimització de l’eficiència dels recursos
destinats a la promoció i el foment d’activitats d’interès
cultural, social, mediambiental, benèfico-assistencial,
professional i tecnològic.

Caixa d’Enginyers és conscient de la creixent importància de les actituds solidàries i l’assumpció de responsabilitats socials en el si de nostra societat. Un fet
que sens dubte adquireix més rellevància que mai en
la complexa conjuntura actual.
En coherència amb aquesta realitat, la Fundació
Caixa d’Enginyers, a través d’un pla elaborat anualment pel seu Patronat, prioritza les accions que contribueixen a la millora de la qualitat de vida i el desenvolupament comunitari, la protecció ambiental, la difusió
i la promoció del cooperativisme i el compromís amb
la millora dels diferents grups d’interès amb els que la
cooperativa de crèdit desenvolupa les seves activitats.
La tasca desenvolupada per la Fundació també fa
èmfasi en la reinserció laboral, l’educació, el foment
del talent i l’excel·lència. Tot plegat amb la voluntat
de construir una societat més justa, lliure i cohesionada.

PATRONAT

Membres del Patronat
Josep Oriol Sala Arlandis • President
Manuel Bertran Mariné • Vicepresident
Manuel Espiau Espiau • Secretari
• PATRONS
Antoni Sansalvadó Tribó
Pedro Hernández del Santo
Carlos Alemany Martínez ( 20-12-2012)
Jaime Roure Pagés
José María Pera Abadía
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Félix Masjuán Teixidó
Isidoro Murtra Ferré
Enric Homs Martínez
Francisco Mor Capell
Pedro Estalella Murtró
Josefina Cambra Giné

Aurelio Luis Azaña García
Francisco Javier Turégano Gómez
Salvador Domingo Comeche
Benjamín Manuel Calvo Pérez
Ramon Ferrer Canela
Joan Cavallé Miranda

MISSIÓ
Treballem per aportar valor sostenible a les comunitats
professionals i contribuïm al desenvolupament social,
econòmic i cultural dels socis i de la societat mitjançant
l’establiment de relacions basades en l’ètica, el
compromís i la confiança.

VISIÓ
Ser la referència dels nostres socis i construir una societat
justa, equitativa i sostenible són les nostres guies rectores.

Missió, visió i valors
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VALORS
Compromís amb les persones. Iniciativa, persistència, il·lusió, esperit
de superació i vocació de servei en benefici d’aquells que són la
nostra raó d’ésser: els socis, els col·laboradors i la societat en el
seu conjunt.
Integritat. Basada en la fidelitat als nostres principis i en l’actuació
responsable a partir de l’honestedat, la transparència, la fiabilitat,
el respecte i la confiança.
Sensibilitat social. Enfocada a cobrir les necessitats de les persones
en els àmbits econòmic, social i cultural, així com a vetllar per la
sostenibilitat mediambiental.
Cooperació. El cooperativisme i l’excel·lència com a factors
determinants per al desenvolupament integral dels nostres
col·lectius.
Proximitat. La proximitat física i emocional ens permet conèixer
les necessitats dels nostres socis, reforçar els vincles i garantir les
respostes més adequades en cada cas.
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Línies d’actuació
La vinculació fundacional amb el col·lectiu
dels enginyers, la voluntat d’incidir en positiu
en el desenvolupament global de la societat,
el compromís mediambiental i la necessitat
d’impulsar mesures que facilitin la inclusió
laboral dels col·lectius més afectats per
l’atur en un context de crisi econòmica, són
les raons que motiven que les actuacions de
la Fundació Caixa d’Enginyers es projectin
fonamentalment en els següents àmbits:
Enginyeria: Màxim suport a l’àmbit
de l’enginyeria en les seves múltiples
vessants, promoció d’aquesta en l’entorn
social i acompanyament als actuals i futurs
professionals amb l’objectiu d’atendre les
seves necessitats específiques.
Retorn social: Les activitats que
promou la Fundació reverteixen en el conjunt
de la societat mitjançant accions efectives
sustentades en els valors de l’Entitat.

Medi ambient: La protecció del medi
ambient contribueix a la millora de la qualitat
de vida i al desenvolupament comunitari.
Reinserció laboral: En les actuals
circumstàncies constitueix un imperatiu el
desenvolupament i implantació d’accions
que permetin minimitzar el problema de
la desocupació, que resulta particularment
greu entre el col·lectiu constituït pels més
joves.

La Fundació Caixa d’Enginyers contribueix
al desenvolupament i impuls de l’activitat
de Responsabilitat Social Corporativa
de Caixa d’Enginyers

Línies d’actuació
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Commemoració del primer aniversari
La Fundació Caixa d’Enginyers ha commemorat l’any 2012 el seu primer aniversari com a vehicle de les
activitats de Responsabilitat Social Corporativa del Grup Caixa d’Enginyers amb la celebració de sengles actes
que van tenir lloc a Barcelona i Sevilla.

Hotel palace de Barcelona
En el primer d’ells, celebrat el 4 d’octubre a
l’Hotel Palace de Barcelona, el vicepresident de
la Comissió Europea i comissari de Competència,
Joaquín Almunia, va impartir la conferència
‘La segona dècada de l’euro’ davant els més de
200 socis de Caixa d’Enginyers que van assistir
a l’acte. Almunia va defensar la idea que l’euro
és un cas d’èxit i va advocar per compaginar les
mesures de consolidació pressupostària i d’impuls
de l’activitat econòmica.

“L’EURO ÉS UN CAS D’ÈXIT I CAL
COMPAGINAR LES MESURES DE
CONSOLIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
I IMPULSAR L’ACTIVITAT
ECONÒMICA”
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HOTEL ALFONSO XIII DE SEVILLA
Per la seva part, l’acte realitzat a Sevilla el 28 de
novembre va tenir com a ponent l’exministre de Treball
i Assumptes Socials i editor, Manuel Pimentel, que va
impartir la conferència ‘El talent i la innovació com a
catalitzadors de la informació’. Pimentel va reivindicar
la conveniència de posar èmfasi en l’economia
productiva real com a condició per posar les bases d’un
desenvolupament estable i sòlid per al conjunt del país.
L’Hotel Alfonso XIII de la ciutat andalusa va acollir als
200 socis i personalitats convidats.

“CAL POSAR ÈMFASI EN L’ECONOMIA
PRODUCTIVA REAL COM A CONDICIÓ
PER POSAR LES BASES D’UN
DESENVOLUPAMENT ESTABLE I SÒLID
PER AL CONJUNT DEL PAÍS”

El President de la Fundació Caixa d’Enginyers, Josep Oriol Sala, va destacar durant la seva
intervenció en ambdós actes que la Fundació ha permès aprofundir en l’esperit fundacional de
Caixa d’Enginyers.

Commemoració del Primer Aniversari
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Què hem fet
La Fundació Caixa d’Enginyers constitueix un
element diferencial del Grup Caixa d’Enginyers. Els
acords materialitzats i les accions desenvolupades al
llarg del passat exercici se sustenten en les prioritats
establertes per les línies d’actuació.

La Fundació Caixa d’Enginyers
ha consolidat la seva
activitat i ha obert noves
portes per al futur en l’any
de celebració del seu primer
aniversari
Els orígens de Caixa d’Enginyers estan vinculats a la
defensa dels interessos del col·lectiu dels enginyers.
Per això resulta coherent que el foment de l’enginyeria
en els seves múltiples especialitats sigui un dels
eixos d’actuació. Sota aquesta premissa la Fundació
ha col·laborat en l’àmbit acadèmic (destaquen els
convenis signats amb la Universitat Politècnica de
Catalunya i La Salle) i ha recolzat a diferents col·legis
professionals i institucions del camp de l’enginyeria,
com per exemple el Instituto de la Ingeniería de
España.
La vocació de retorn social de la Fundació
Caixa d’Enginyers es tradueix en múltiples iniciatives
desenvolupades en col·laboració amb Organitzacions
No Governamentals i entitats del Tercer Sector que
incideixen en aspectes com l’educació, la promoció
de la salut, la cooperació i la inclusió social, amb
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una incidència especial en els països en vies de
desenvolupament. Els convenis de col·laboració
signats el 2012 amb Ingeniería Sin Fronteras, Banc
dels Aliments, Cáritas i Worldreader van en aquesta
direcció.
El compromís amb la preservació del medi ambient
ens competeix a tots. Des d’aquest punt de vista,
la Fundació Caixa d’Enginyers executa una sèrie
d’actuacions que milloren el benestar del nostre
planeta. El conveni signat amb Acciónatura és
definitori d’aquest compromís.
La reinserció laboral de les persones en situació
de desocupació i l’impuls d’accions per fomentar
l’excel·lència i l’ocupació entre els més joves
constitueix una altra de les prioritats de la Fundació
Caixa d’Enginyers. En són un reflex l’acord assolit
amb la Fundació ESADE amb l’objectiu de contribuir
al seu fons de beques i el recolzament donat al
Programa Innova UPC.

La feina feta per la Fundació
Caixa d’Enginyers constitueix
un veritable “dividend
social”: promou el talent i
el creixement i dóna suport
a persones i col·lectius
desfavorits en el si de LA
nostra societat

Educació amb Worldreader
La Fundació Caixa d’Enginyers ha col·laborat
amb Worldreader en la digitalització de
continguts locals, amb especial èmfasi en la
publicació de llibres de text per a estudiants
de diferents escoles de primària i secundària
de Ghana, Kenya i Uganda.

“Empreses amb Cor”
de Cáritas Diocesana

“Estudia i Emprèn
a la UPC”

La Fundació Caixa d’Enginyers ha
fomentat la reinserció laboral de
persones amb risc d’exclusió a través
de la formació amb el seu suport
al programa “Empreses amb Cor”
de Cáritas Diocesana. El programa
posa èmfasi en el desenvolupament
d’accions assistencials i de solidaritat
amb les persones més desfavorides.

La Fundació Caixa d’Enginyers
ha fomentat l’esperit emprenedor i
la cultura de la innovació entre els
estudiants mitjançant el patrocini
de “Estudia i Emprèn a la UPC”,
un concurs d’idees de negoci que
s’emmarca en el Programa Innova
de la Universitat Politècnica de
Catalunya.

Medi ambient amb
Acciónatura
La Fundació Caixa d’Enginyers ha contribuït
a l’impuls dels projectes de conservació,
millora i restauració d’espais naturals
desenvolupats per Acciónatura, amb una
atenció especial a la reforestació i recuperació
de boscos.

Què hem fet
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CONSTRUINT EL FUTUR
La determinació amb la qual el Grup Caixa d’Enginyers assumeix la construcció del futur col·lectiu es plasma
en el desenvolupament de nous i ambiciosos projectes que hauran de contribuir a reforçar la pròpia Fundació
i, en conseqüència, a multiplicar la seva capacitat d’acció en els diferents àmbits d’actuació que li són propis.

Pla d’aportacions voluntàries dels socis en benefici de la Fundació
Caixa d’Enginyers
Amb aquesta nova campanya, properament, els
socis que ho desitgin podran realitzar donatius
que es destinaran a l’execució de les diferents
línies d’actuació i activitats de la Fundació.
El Grup Caixa d’Enginyers respon d’aquesta
manera a l’interès expressat per part d’alguns

dels nostres socis per contribuir mitjançant
aportacions econòmiques voluntàries a aquestes
actuacions. Cal destacar, a més, que aquest
tipus d’aportacions per a entitats sense
afany de lucre, com és el cas de la Fundació
Caixa d’Enginyers, poden beneficiar-se de
deduccions fiscals.

Aposta per la inserció laboral i l’emprenedoria
La Fundació vol contribuir a la reinserció laboral
dels socis que es troben en situació de desocupació i
ajudar als joves que encara no han accedit al mercat
laboral mitjançant un nou projecte que els permetrà
beneficiar-se de plans de formació adaptats a les
seves necessitats específiques.
Així mateix, la Fundació fomentarà l’autocupació
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amb l’impuls d’un màster universitari especialitzat
en l’emprenedoria.
Tot plegat respon a la convicció de la Fundació
Caixa d’Enginyers de la importància clau que
té la formació com a factor de creixement i
desenvolupament personal i col·lectiu.

Foment de la innovació com a eix de progrés de la
societat
Més de 200 projectes s’han presentat
en la primera edició del concurs “Idees
innovadores per al progrés”, organitzat
per la Fundació Caixa d’Enginyers. Es
tracta d’una iniciativa que vol fomentar
la innovació i l’emprenedoria en els
àmbits enginyeril, científic o tècnic que
pel seu impacte, podrien repercutir en
la millora de la competitivitat del nostre
país.
El veredicte dels vuit projectes premiats
es coneixerà en els propers mesos i
es decidirà a partir de criteris com la

viabilitat, la innovació, el potencial
de desenvolupament, el respecte
mediambiental, l’impuls a l’ocupació
i la contribució al desenvolupament
social, entre d’altres.
Aquesta iniciativa neix amb vocació de
continuïtat i representa el compromís
de la Fundació Caixa d’Enginyers
amb la recerca i el foment de tots els
mitjans que contribueixin a una millora
de la formació laboral, professional,
empresarial, la qualitat de vida i el medi
ambient en el si de la nostra societat.

Premis i beques per a l’excel·lència educativa
La Fundació Caixa d’Enginyers
col·labora amb diferents universitats
espanyoles en els seus respectius
programes de premis de final de carrera i
beques educatives. Ara entenem que els
reptes que té plantejats la nostra societat
exigeixen per la nostra part aprofundir
encara més en aquest compromís.
Per això, la Fundació Caixa d’Enginyers

convocarà pròximament un nou
programa propi de premis i beques
acadèmics amb l’objectiu de reconèixer
l’esforç realitzat per joves procedents
de diversos àmbits curriculars.
L’Entitat vol acompanyar d’aquesta
manera a aquells i aquelles que des
de l’esforç construeixen el seu propi
futur.

Construint el futur
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MEMÒRIA ECONÒMICA
1. Activitat de la Fundació
La Fundació Privada de la Caixa d’Enginyers - Fundación
Privada de la Caja de Ingenieros (en endavant,
“la Fundació”) va ser constituïda a partir de la
transformació de l’Agrupació Socio Cultural dels
Enginyers Industrials de Catalunya, en base als
acords presos per l’Assemblea General Extraordinària
celebrada el 15 d’abril del 2010.
Amb data 12 de novembre del 2010, la Fundació va ser
inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya, amb el número 2.649, iniciant llavors les
seves operacions a efectes comptables.
La Fundació està sotmesa a la Llei 4/2008, de 24
d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya,
relatiu a les persones jurídiques, publicada en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya el 2 de maig
del 2008 i publicada en el BOE del 30 de maig del
2008. A l’esmentada llei, i a les seves modificacions
posteriors, s’estableix el règim jurídic de les fundacions
i de les associacions que exerceixen les seves funcions
principalment a l’àrea geogràfica de Catalunya.
Addicionalment, la Fundació està sotmesa al Decret
259/2008, de 23 de desembre, pel que s’aprova el Pla
de comptabilitat de les fundacions i les associacions
subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya,
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya el 31 de desembre del 2008, i a les seves
modificacions posteriors.
El domicili social de la Fundació es troba al carrer
Potosí número 22 de Barcelona.
La Fundació no té responsabilitats, actius, ni provisions
i contingències de naturalesa mediambiental que
puguin ser significatius en relació amb el patrimoni, la
situació financera i els seus resultats, si bé concedeix
ajudes a Fundacions amb finalitats relacionades amb el
medi ambient.
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Els fins fundacionals de la Fundació són els que
s’indiquen a continuació:
• Promoció i foment d’actes d’interès social, cultural,
benèfico-assistencial, professional i tecnològic de
l’entorn local o de la comunitat en general.
• La millora de la qualitat de vida i del desenvolupament
comunitari, així com la protecció mediambiental.
• La difusió, promoció i desenvolupament del cooperativisme.
• La gestió i administració de les obres socials que
li encomani qualsevol òrgan competent de Caixa
de Crèdit dels Enginyers - Caja de Crédito de los
Ingenieros, S. Coop. de Crédito (en endavant, “Caixa
d’Enginyers”), en aquells fins que coincideixin amb
els fundacionals i, en especial, en el compliment dels
fins del Fons d’Educació i Formació, que siguin dotats
amb els fons, assignacions i els mitjans necessaris
subvencionats convenientment.
Les principals activitats desenvolupades per la
Fundació, per a la consecució dels fins fundacionals
esmentats anteriorment, i realitzades en l’àmbit de
l’enginyeria i dels seus professionals durant l’exercici
2012 són les següents:
• Investigació i foment de mitjans que contribueixin a
millorar la formació laboral, professional, empresarial,
la qualitat de vida i el medi ambient.
• Formació i educació en principis i valors cooperatius,
i promoció de relacions intercooperatives.
• Gestió i administració de les accions socials que li
encomana Caixa d’Enginyers en les finalitats que
coincideixen amb les fundacionals.
• Atenció a persones en risc d’exclusió.
• Organització de cursos, conferències, congressos,
sessions d’estudi i d’investigació i altres actes similars

sobre temes relacionats amb les finalitats
fundacionals.

mitjançant sistema Groasis Waterboxx (veure
Nota 13).

• Finançament, preparació, edició i divulgació
de publicacions i estudis relacionats amb les
finalitats fundacionals.

• Enginyers Rugby Union Club: patrocini de
l’equip de rugbi i waterpolo d’enginyers per a la
temporada 2011-2012.

• Concessió de beques, bosses d’estudi i
qualsevol altra ajuda econòmica similar per a la
promoció d’estudis i activitats relacionats amb
les finalitats fundacionals.

• Funitec/Enginyeria-Arquitectura La Salle:
patrocini de conferències dels breakfasts La
Salle de gener a setembre del 2012. Beca per a
estudiants del Màster en automàtica, domòtica
i robòtica de La Salle durant el curs 2012-13.

• Concessió de premis a les persones,
organitzacions i institucions que han destacat
en el món cultural, social, professional i
cooperatiu.
• Realització de donacions, així com la
concessió de bestretes i patrocinis.
Les ajudes concedides durant l’exercici 2012
han estat les següents:
• Cercle per al Coneixement: subvenció
destinada al compliment de les finalitats
estatutàries.
• UNICEF-Comitè de Catalunya: donació
per a un projecte de supervivència infantil a
Mauritània.
• Can Cet Centre D’Inserció Socio-Laboral:
col·laboració per a l’adquisició d’un vehicle
elèctric per a una brigada de neteja.
• Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials
de Catalunya: beques per a tesis doctorals
(receptors: Oscar de la Torre Rodríguez, Marcel
Macarulla Marti, Alba Fuertes Casals i Núria
Carreras Parera).
• Seira Fundació per a la innovació:
organització i participació en les “Jornades
internacionals de finances cooperatives”.
• Instituto de la Ingeniería de España: quota
anual de membre protector.
• Fundació Natura: col·laboració en el projecte
“Innovació en l’eficiència de les reforestacions”

• Fundació Torrens-Ibern: ajuda al
compliment de les finalitats fundacionals i a la
renovació de la web de la Fundació.
• Universitat Politècnica de Catalunya:
col·laboració amb l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Industrial de Barcelona en
formació, recerca i tecnologia. Subvenció
del Concurs Emprèn 2012. Patrocini de
l’esdeveniment TEDxUPC amb el lema “el
valor compartit” realitzat al campus de la UPC
de Vilanova i la Geltrú.
• Fundación Worldreader: col·laboració en el
desenvolupament del programa de digitalització
de continguts locals a Ghana, Kenya i Uganda.
• Associació Museu Ciència Tècnica
Arqueologia Industrial de Catalunya:
col·laboració per a la realització dels premis
Bonaplata.
• Ongawa Ingeniería para el Desarrollo
Humano: aportació per al programa a Moçambic.
• Federación Española de Ingeniería Sin
Fronteras: donació a la campanya “Cumple tu
reto”.
• Associació d’Enginyers Industrials de
Catalunya: finançament de la Diada de
l’Enginyer a Barcelona i de la Nit de l’Esport.
• Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en
Filosofia, Lletres i Ciències de Catalunya:
aportació per a les II Jornades a la Seu d’Urgell
i Andorra sobre l’escola de l’era digital.
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• Fundació Banc del Aliments: col·laboració en els
projectes socials d’ajuda a la pobresa.
• Col·legi d’Economistes de Catalunya: patrocini de
la construcció de la nova seu del Col·legi.
• Fundació Esade: aportació econòmica al fons de
beques BBA.
• Fundación Pro Rebus Academiae de la Real
Academia de Ingeniería: donació com a membre
impulsor de la Fundació.
A 31 de desembre de 2012, la Fundació té subscrits
convenis de col·laboració amb les següents entitats:
• Conveni pel 2010 i 2011 amb el Col·legi Oficial i
l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya,
per un import total de 25.000 euros, prorrogat fins el
2013. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix
l’obligació d’aportar l’import esmentat al Col·legi i a
l’Associació d’Enginyers i obté el dret a què aquesta
aportació es comuniqui de manera fefaent a tots els
col·legiats i associats. Amb aquest Conveni es dóna
compliment a la finalitat estatutària de promoció i
foment d’actes d’interès professional.
• Conveni pel 2012 i 2013 amb la Fundació Natura,
per un import total de 20.000 euros. Amb aquest
Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar
l’import esmentat a la Fundació Natura i obté el dret a
què Fundació Natura difongui la col·laboració prestada
per la Fundació. Amb aquest Conveni, col·laborant
en la reforestació i recuperació de boscos, es dóna
compliment a la finalitat estatutària de millora de la
qualitat de vida i del desenvolupament comunitari i la
protecció del medi ambient (veure Nota 13).
• Conveni pel 2012 amb la Universitat Politècnica
de Catalunya, per import de 1.500 euros. Amb aquest
Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar
l’import esmentat a la Universitat i obté el dret a què
es faci constar el seu logo en els elements publicitaris
de l’esdeveniment TedxUPC. Amb aquest Conveni es
dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i
foment d’actes d’interès tecnològic.
• Conveni pel 2012 amb Ongawa Ingeniería para
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el Desarrollo Humano, per import de 6.000 euros,
prorrogable anualment. Amb aquest Conveni,
la Fundació adquireix l’obligació de recolzar
econòmicament les activitats i el funcionament de
l’esmentada entitat i obté el dret a què es difongui la
col·laboració i el recolzament prestats, reconeixent els
seus valors cooperativistes i d’ajuda al sector. Amb
aquest Conveni, contribuint a la millora de l’accés als
serveis bàsics de les poblacions més desfavorides dels
països de l’Hemisferi Sud, es dóna compliment a la
finalitat estatutària de millora de la qualitat de vida i
del desenvolupament comunitari i la protecció del medi
ambient.
• Conveni pel 2012 amb la Federación Española
de Ingeniería Sin Fronteras, per import de 15.000
euros. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix
l’obligació de recolzar econòmicament les activitats i el
funcionament de l’esmentada entitat, així com d’ajudar
al seu reconeixement en el sector de l’enginyeria com
a la institució de referència en matèria de solidaritat i
cooperació al desenvolupament i obté el dret a què es
difongui la col·laboració i el recolzament que rep de
la Fundació, reconeixent els seus valors cooperativistes
i d’ajuda al sector. Amb aquest Conveni es dóna
compliment a la finalitat estatutària de millora de la
qualitat de vida i del desenvolupament comunitari i la
protecció del medi ambient.
• Conveni pel 2011 amb la Fundació Banc dels Aliments,
per import de 6.000 euros, prorrogable anualment. Amb
aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació
d’aportar aquest import a l’entitat esmentada i obté el
dret a què es difongui l’acord de col·laboració i els ajuts
que concedeix. Amb aquest Conveni, ajudant a lluitar
contra la fam, la marginació i la pobresa a Catalunya, es
dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i
foment d’actes d’interès benèfico-assistencial.
• Conveni pel 2011 i 2012 amb el Col·legi
d’Economistes de Catalunya, per un import total
de 17.700 euros. Amb aquest Conveni, la Fundació
adquireix l’obligació d’aportar l’import esmentat al
Col·legi i obté el dret a què el seu nom figuri en un
plafó col·lectiu de reconeixement (situat en un lloc
destacat de la nova seu del Col·legi amb caràcter

permanent) i que aparegui en les memòries
anuals i en l’Informatiu del Col·legi. Amb
aquest Conveni, patrocinant la construcció
de la nova seu del Col·legi d’Economistes de
Catalunya a Barcelona, es dóna compliment
a la finalitat estatutària de promoció i foment
d’actes d’interès professional.
• Conveni pel 2012 amb Can Cet Centre
D’Inserció Socio-Laboral, per import de
12.000 euros, prorrogable anualment. Amb
aquest Conveni, la Fundació adquireix
l’obligació d’aportar l’import esmentat al
Centre i obté el dret a difondre la col·laboració
de la Fundació en aquest projecte. Amb
aquest Conveni es dóna compliment a la
finalitat estatutària de promoció i foment
d’actes d’interès social.
• Conveni pels anys 2011, 2012, 2013 i 2014
amb la Fundació Esade, per un import total
de 100.000 euros. Amb aquest Conveni, la
Fundació adquireix l’obligació d’aportar
l’import esmentat a la Fundació Esade perquè
la destini al seu fons de beques i obté el dret
a què es denomini una beca per a alumnes
de BBA (Bachelor Business Administration)
durant 4 anys “Beca Caja de Ingenieros”, així
com a participar en la decisió del col·lectiu
sobre excepcionalitats d’atorgament de la
beca. Amb aquest Conveni, afavorint activitats
educatives i de formació, es dóna compliment
a la finalitat estatutària de promoció i foment
d’actes d’interès professional.
• Conveni pel 2011 amb la Fundación Pro
Rebus Academiae de la Real Academia
de Ingeniería, per import de 6.000 euros,
prorrogable anualment. Amb aquest Conveni,
la Fundació adquireix l’obligació d’aportar
aquest import a la referida entitat i obté el
dret a què el seu nom i imatge corporativa
apareguin en les seves publicacions. Amb
aquest Conveni es dóna compliment a la
finalitat estatutària de difusió, promoció i
desenvolupament del cooperativisme.

• Conveni pel 2012 i 2013 amb Fundació Privada
Universitat i Tecnologia La Salle, per un import
total de 11.300 euros, prorrogable anualment.
Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix
l’obligació d’aportar l’import esmentat i obté el
dret a què s’esmenti en les seves comunicacions
al públic l’existència d’aquesta col·laboració
a través dels seus mitjans de comunicació
interns i externs. Amb aquest Conveni es dóna
compliment a la finalitat estatutària de promoció
i foment d’actes d’interès professional.
• Conveni pel 2012 amb Fundación
Worldreader.org, per import de 6.000 euros.
Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix
l’obligació d’aportar l’import esmentat i obté el
dret a què Worldreader inclogui a la Fundació
en la seva xarxa global de col·laboradors en la
seva pàgina web. Amb aquest Conveni es dóna
compliment a la finalitat estatutària de millora
de la qualitat de vida i del desenvolupament
comunitari.
Els beneficiaris de les activitats desenvolupades
per la Fundació han estat els següents:
• Socis del Cercle per al Coneixement.
• Infants de Mauritània en general.
• Persones amb discapacitat beneficiàries del
Centre D’Inserció Socio-Laboral Can Cet.
• Col·legiats del Col·legi Oficial d’Enginyers
Industrials de Catalunya en general. En
particular, Oscar de la Torre Rodriguez, Marcel
Macarulla Marti, Alba Fuertes Casals i Núria
Carreras Parera, guanyadors de la Convocatòria
anual de beques per a tesis doctorals d’enginyer
industrial per decisió d’un Jurat nomenat per
la Junta Directiva de l’Associació d’Enginyers
Industrials de Catalunya.
• Participants en les “Jornades internacionals de
finances cooperatives”.
• Membres del Instituto de la Ingeniería de
España.
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• Ciutadans de Madrid i Catalunya en general.
• Jugadors de l’equip Enginyers Rugby Union Club i
de waterpolo.
• Beneficiaris dels projectes de Responsabilitat Social
Corporativa del Instituto de Estudios Superiores de
Estrategia y Management.
• Participants en les conferències dels breakfasts
La Salle i guanyadors de les beques del Màster en
automàtica, domòtica i robòtica de La Salle.
• Beneficiaris de la Fundació Torrens-Ibern.
• Alumnes de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Industrial de Barcelona.
• Participants en l’esdeveniment TEDxUPC al campus
de Vilanova.
• Alumnes d’escoles de primària i secundària de Ghana,
Kenya i Uganda.

• Beneficiaris dels projectes solidaris de Ongawa
Ingeniería para el Desarrollo Humano i de la Federación
Española de Ingeniería Sin Fronteras.
• Socis de l’Associació d’Enginyers Industrials de
Catalunya.
• Col·legiats participants en les II Jornades a la Seu
d’Urgell i Andorra sobre l’escola de l’era digital.
• Guanyadors dels premis Bonaplata de l’Associació
Museu Ciència Tècnica Arqueologia Industrial de
Catalunya.
• Beneficiaris dels projectes socials d’ajuda a la pobresa
de la Fundació Banc dels Aliments.
• Col·legiats del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
• Alumnes d’Esade.
• Membres de la Real Academia de Ingeniería.

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 el marc d’informació financera que li
resulta d’aplicació i, en particular, amb els principis
i criteris comptables en ell continguts, de manera que
mostren la imatge fidel del patrimoni i de la situació
financera de la Fundació a 31 de desembre de 2012 i
del resultat de les seves operacions, dels canvis en el
patrimoni net i dels fluxos d’efectiu generats durant
l’exercici anual acabat en l’esmentada data. Els
comptes anuals de l’exercici 2012 han estat formulats
i aprovats pel Patronat de la Fundació en la reunió
celebrada el 14 de març del 2013. Els comptes anuals
corresponents a l’exercici 2011 van ser aprovats pel
Patronat de la Fundació en la reunió celebrada el 25
d’abril del 2012.
S’han seguit, sense excepció, totes les normes i
els criteris establerts al Pla de comptabilitat de les
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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 aplicats
No s’han aplicat principis comptables no obligatoris.
El Patronat de la Fundació ha formulat aquests
comptes anuals tenint en consideració la totalitat dels
principis i normes comptables d’aplicació obligatòria
que tenen un efecte significatiu en aquests comptes
anuals. No existeix cap principi comptable que, essent
obligatori, hagi deixat d’aplicar-se.
2.3 Aspectes crítics de la valoració i estimació de
la incertesa
La informació continguda en els comptes anuals és
responsabilitat del Patronat de la Fundació.

En els comptes anuals adjunts s’han utilitzat
estimacions realitzades per a valorar
determinats actius, passius, ingressos i despeses
que figuren registrats en ells. Bàsicament,
aquestes estimacions es refereixen a:
• L’avaluació de possibles pèrdues per
deteriorament de determinats actius (veure
Notes 4.1 i 4.2).
• La vida útil dels actius materials (veure Nota
4.1).
• La valoració de les participacions en entitats
del grup i associades (veure Nota 4.2).
• La recuperabilitat dels actius fiscals (veure
Nota 4.4).
Si bé les estimacions anteriorment descrites
han estat realitzades en funció de la millor
informació disponible a 31 de desembre de
2012 sobre els fets analitzats, és possible que
esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur
obliguin a modificar-les (a l’alça o a la baixa)
en els propers exercicis; el que es realitzaria,
si s’escau, conforme al que s’estableix al Pla
de comptabilitat de les fundacions, de forma
prospectiva, reconeixent els efectes del canvi

d’estimació en el compte de pèrdues i guanys
dels exercicis afectats.
2.4 Comparació de la informació
D’acord amb la legislació vigent, la informació
continguda en aquesta memòria relativa a
l’exercici 2011 es presenta, exclusivament,
a efectes comparatius juntament amb la
informació corresponent a l’exercici 2012 i,
en conseqüència, no forma part dels comptes
anuals de l’exercici 2012.
2.5 Agrupació de partides
En els comptes anuals adjunts es presenten
totes les partides desagregades segons la seva
naturalesa.
2.6 Canvis en criteris comptables
Durant l’exercici 2012 no s’ha produït cap
modificació rellevant en els criteris comptables
respecte als criteris aplicats en l’exercici 2011.
2.7 Correcció d’errors
En l’elaboració dels comptes anuals no s’ha
detectat cap error significatiu que hagi suposat
la re-expressió dels imports inclosos en els
comptes anuals de l’exercici 2011.

3. Aplicació del resultat
La proposta d’aplicació del resultat de l’exercici 2012 és la següent:
Euros
Bases de repartiment
Excedent de l’exercici
Total base de repartiment = Total aplicació
Aplicació a
Fons dotacional o fons social
Fons especials
Romanent
Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries
Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors
Total aplicació = Total base de repartiment

2012

2011 (*)

338.597,96
338.597,96

20.353,93
20.353,93

313.597,96
25.000,00
338.597,96

20.353,93
20.353,93

(*) Les dades del 2011, corresponents a la distribució aprovada pel Patronat, es presenten,
exclusivament, a efectes comparatius.
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4. Normes de registre i valoració
4.1 Immobilitzat material
Inclou l’import del mobiliari i dels equips per
processament d’informació que són propietat de la
Fundació.
L’immobilitzat material es valora inicialment pel seu
preu d’adquisició o cost de producció i, posteriorment,
es minora per la corresponent amortització acumulada i
les pèrdues per deteriorament, si n’hi hagués.
A tals efectes, les despeses de conservació i
manteniment dels diversos elements que componen
l’immobilitzat material s’imputen al capítol “Altres
despeses d’explotació” del compte de pèrdues i guanys
de l’exercici en què es produeixen. D’altra banda,
els imports invertits en millores que contribueixin
a augmentar la capacitat o eficiència o a allargar la
vida útil d’aquests béns es registren com a major cost
d’aquests.
La Fundació amortitza l’immobilitzat material aplicant
el mètode lineal, distribuint els actius en funció dels
anys de vida útil estimada, segons el següent detall:
Anys de
vida útil
estimada
Mobiliari
Equips per a processaments d’informació

10
4

4.2 Instruments financers
4.2.1 Actius financers
Classificació
Els actius financers que posseeix la Fundació es
classifiquen en les categories següents:
• Préstecs i partides a cobrar: actius financers originats
en la realització de les activitats pròpies de la Fundació
esmentades en la Nota 1, o els que, no tenint un origen
comercial, no siguin instruments de patrimoni, ni
derivats i els seus cobraments siguin de quantia fixa o
determinable i no es negociïn en un mercat actiu.
• Actius financers disponibles per a la venda: inclouen
els instruments de patrimoni, els valors representatius
de deute i les participacions en empreses del grup.
Valoració inicial
Els actius financers es registren inicialment al valor
raonable de la contraprestació lliurada més els costos
de la transacció que siguin directament atribuïbles a
ella.

Les dotacions anuals en concepte d’amortització es
registren amb contrapartida al capítol “Amortització de
l’immobilitzat” del compte de pèrdues i guanys.

Valoració posterior
Els préstecs i partides a cobrar es valoren pel seu cost
amortitzat.

Deteriorament de valor dels actius materials

Els actius financers disponibles per a la venda es valoren
al seu valor raonable, i es registra en el patrimoni net
el resultat de les variacions en aquest valor raonable,
fins que l’actiu s’alieni o hagi patit un deteriorament de
valor (de caràcter estable o permanent), moment en el
qual aquests resultats acumulats reconeguts prèviament
en el patrimoni net passen a registrar-se en el compte de
pèrdues i guanys.

Al final de cada exercici la Fundació revisa els valors
en llibres dels elements de l’immobilitzat material,
per determinar si hi ha indicis que el seu valor net és
superior al seu import recuperable, el que implicaria
una reducció del valor en llibres dels elements afectats
fins al seu import recuperable i un ajust de les quotes
d’amortització restants en funció del seu nou valor i vida
útil romanent. La pèrdua per deteriorament de valor
es registra, si s’escau, en l’epígraf “Deteriorament i
resultat per alienacions d’immobilitzat - Deterioraments
i pèrdues” del compte de pèrdues i guanys.
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De manera anàloga, si existeixen indicis de recuperació
del valor de l’immobilitzat material, la Fundació
registra la reversió de la pèrdua per deteriorament
comptabilitzada en els períodes anteriors, no podent
superar mai el seu valor en llibres original.

Memòria econòmica

Almenys al tancament de cada exercici, la Fundació
realitza un test de deteriorament per als actius
financers. Es considera que hi ha evidència objectiva
de deteriorament en els instruments de patrimoni si

es produeix una caiguda superior al 40% del
valor de cotització de l’actiu i si s’ha produït
un descens d’aquest de manera prolongada
durant un període d’un any i mig sense que
es recuperi el valor. Tanmateix, en el cas dels
valors representatius de deute, es considera
indici de deteriorament quan s’evidencia
una disminució de la capacitat de pagament
de l’emissor, ja sigui perquè s’hagi posat de
manifest per la seva morositat o per raons
diferents a aquesta.
La Fundació dóna de baixa els actius financers
quan expiren o s’han cedit els drets sobre els
fluxos d’efectiu del corresponent actiu financer
i s’han transferit substancialment els riscos i
beneficis inherents a la seva propietat. Si no
es compleixen les condicions anteriorment
comentades, la Fundació no dóna de baixa
actius financers i reconeix un passiu financer
per import igual a la contraprestació rebuda.
4.2.2 Participacions en empreses del grup
Es consideren “empreses del grup” aquelles
sobre les que la Fundació té capacitat per
exercir el control, capacitat que es manifesta,
generalment però no únicament, per la propietat,
directa o indirecta, del 50% o més dels drets de
vot de les entitats participades, o, encara que
essent inferior o nul aquest percentatge, per
l’existència d’altres circumstàncies o acords
que atorguin a la Fundació el seu control.
Les participacions en empreses del grup
es presenten en els epígrafs “Inversions en
entitats del grup i associades a llarg termini
- Instruments de patrimoni” i “Inversions en
entitats del grup i associades a curt termini
- Instruments de patrimoni” del balanç de
situació adjunt, segons correspongui.
4.2.3 Passius financers
Són passius financers aquells dèbits i partides
a pagar que té la Fundació i que s’han originat
en la realització de les seves activitats pròpies
esmentades en la Nota 1, o també aquells que,
sense tenir un origen comercial, no poden
ser considerats com a instruments financers
derivats.

Els dèbits i partides a pagar es valoren
inicialment pel valor raonable de la
contraprestació rebuda, ajustada pels costos
de la transacció directament atribuïbles a ella.
Amb posterioritat, aquests passius es valoren
d’acord amb el seu cost amortitzat.
La Fundació dóna de baixa els passius financers
quan s’extingeixen les obligacions que els han
generat.
4.2.4 Criteris per a la determinació dels
ingressos i despeses procedents de les
diferents categories d’instruments financers
Els interessos percebuts d’actius financers es
reconeixen aplicant el mètode del tipus d’interès
efectiu i els dividends, quan es declara el dret de
l’accionista a percebre’ls.
4.3 Transaccions en moneda estrangera
La moneda funcional de la Fundació és l’euro.
En conseqüència, tots els saldos i transaccions
denominats en moneda diferent a l’euro es
consideren denominats en “moneda estrangera”
i es registren segons els tipus de canvi vigents
en les dates de les operacions.
A 31 de desembre de 2012 i 2011 la Fundació
no té saldos en moneda estrangera. Així mateix,
durant els exercicis 2012 i 2011 la Fundació no
ha realitzat transaccions en moneda estrangera.
4.4 Impost sobre beneficis
La despesa per Impost sobre Societats de
l’exercici es calcula en funció del resultat
econòmic abans d’impostos, augmentat
o disminuït, segons correspongui, per les
diferències permanents amb el resultat fiscal,
entenent aquest com la base imposable
de l’esmentat impost, i minorat per les
bonificacions i deduccions en la quota, excloses
les retencions i els pagaments a compte.
La despesa o ingrés per impost sobre beneficis
comprèn la part relativa a la despesa o ingrés
per l’impost corrent i la part corresponent a la
despesa o ingrés per impost diferit.
L’impost corrent és la quantitat que la Fundació
satisfà com a conseqüència de les liquidacions
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fiscals de l’impost sobre el benefici relatives a un
exercici. Les deduccions i altres avantatges fiscals en la
quota de l’impost, excloses les retencions i pagaments
a compte, així com les pèrdues fiscals compensables
d’exercicis anteriors i aplicades efectivament en aquest,
donen lloc a un menor import de l’impost corrent.

incentius fiscals al mecenatge, i les seves successives
modificacions, les rendes derivades del patrimoni de la
Fundació i d’activitats econòmiques de caràcter social
estan exemptes de l’impost sobre beneficis, mentre que
la resta de les rendes obtingudes tributen al tipus del
10%.

La despesa o l’ingrés per impost diferit es correspon
amb el reconeixement i la cancel·lació dels actius
i passius per impost diferit. Aquests inclouen les
diferències temporals, que s’identifiquen com aquells
imports que es preveuen pagables o recuperables
derivats de 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 temporal o crèdit que correspongui el tipus
de gravamen al que s’espera recuperar-los o liquidar-los.

4.5 Ingressos i despeses
Els ingressos i les despeses s’imputen en funció del
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.

Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes
les diferències temporals imposables significatives,
excepte per aquelles derivades del reconeixement
inicial d’un fons de comerç o d’altres actius i passius
en una operació que no afecta ni al resultat fiscal ni al
resultat comptable i no és una combinació de negocis.

Els serveis prestats a tercers es reconeixen en
formalitzar l’acceptació per part del beneficiari. 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.

D’altra banda, els actius per impostos diferits només es
reconeixen en la mesura en què es considera probable
que la Fundació vagi a disposar de guanys fiscals futurs
contra els que poder fer-los efectius.
Els actius i passius per impost diferit, originats per
operacions amb càrregues i abonaments directes en
comptes de patrimoni, es comptabilitzen també amb
contrapartida en el patrimoni net. A cada tancament
comptable, es consideren els actius per impost diferit
registrats, efectuant-se les correccions oportunes en
ells en la mesura en què existeixin dubtes sobre la
seva recuperació futura. Així mateix, a cada tancament
s’avaluen els actius per impostos diferits no registrats
en balanç i aquests són objecte de reconeixement en
la mesura que sigui probable la seva recuperació amb
beneficis fiscals futurs.
D’acord amb la Llei 49/2002, de 23 de desembre, sobre
el règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels
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4.6 Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables
es comptabilitzen directament en el compte de pèrdues
i guanys, en el capítol “Ingressos per les activitats” del
compte de pèrdues i guanys.
En els exercicis 2012 i 2011, la totalitat de les
subvencions, donacions i llegats rebuts han estat de
caràcter no reintegrable.
4.7 Transaccions entre parts vinculades
La Fundació realitza totes les seves operacions amb
parts vinculades a valors de mercat. Addicionalment,
els preus de transferència es troben adequadament
suportats, pel que el Patronat de la Fundació considera
que no existeixen riscos significatius per aquest aspecte
dels que puguin derivar-se passius de consideració en
el futur.

5. Immobilitzat material
A continuació es detallen les partides que componen l’immobilitzat material de la Fundació, així
com el moviment de cadascuna d’aquestes:
Euros
Cost
Saldos a 31 de desembre de 2011
Entrades
Sortides
Saldos a 31 de desembre de 2012
Amortització acumulada
Saldos a 31 de desembre de 2011
Dotacions (veure Nota 11)
Sortides
Saldos a 31 de desembre de 2012
Immobilitzat material net
Saldos a 31 de desembre de 2011
Saldos a 31 de desembre de 2012

Euros
Cost
Saldos a 31 de desembre de 2010
Entrades
Sortides
Saldos a 31 de desembre de 2011
Amortització acumulada
Saldos a 31 de desembre de 2010
Dotacions (veure Nota 11)
Sortides
Saldos a 31 de desembre de 2011
Immobilitzat material net
Saldos a 31 de desembre de 2010
Saldos a 31 de desembre de 2011

Mobiliari

Equips per A
processos
d’informació

12.028,29
(8.527,04)
3.501,25

17.371,56
(17.093,16)
278,40

29.399,85
(25.620,2)
3.779,65

(11.036,67)
(284,88)
7.820,3
(3.501,25)

(15.837,52)
15.559,12
(278,40)

(26.874,19)
(284,88)
23.379,42
(3.779,65)

991,62
-

1.534,04
-

2.525,66
-

Mobiliari

Equips per A
processos
d’informació

12.028,29
12.028,29

17.371,56
17.371,56

29.399,85
29.399,85

(9.833,84)
(1.202,83)
(11.036,67)

(15.371,48)
(466,04)
(15.837,52)

(25.205,32)
(1.668,87)
(26.874,19)

2.194,45
991,62

2.000,08
1.534,04

4.194,53
2.525,66

Total

Total

Durant l’exercici 2012, la Fundació ha venut diversos elements de mobiliari i d’equips per a
processos d’informació a la Caixa d’Enginyers, generant un benefici de 606,58 euros que s’han
registrat en l’epígraf “Deteriorament i resultat d’alienacions d’immobilitzat - Resultats per
alienacions i altres” del compte de pèrdues i guanys (veure Nota 11).
A 31 de desembre de 2012, la totalitat dels elements que constitueixen l’immobilitzat material
es troben totalment amortitzats (a 31 de desembre del 2011, cap element es trobava totalment
amortitzat).
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6. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
Les despeses en concepte d’arrendament operatiu al llarg de l’exercici i els compromisos adquirits de futures
quotes d’arrendament mínimes (IVA inclòs), en virtut d’arrendaments operatius no cancel·lables, són les
següents:
Euros
Reconegudes en el resultat de l’exercici
Pagaments compromesos (*)
A un any
Entre dos i cinc anys
A més de cinc anys

2012

2011

13.708,80
93.799,20
9.379,92
37.519,68
46.899,60

48.442,04
13.593,60
13.593,60
-

(*) Les dades no consideren els possibles canvis en el tipus de gravamen de l’IVA ni els augments en concepte de l’IPC
en les quotes.

La reducció en les despeses per lloguer es deu a una
modificació del contracte de lloguer recollida en la
clàusula addicional per l’ús diferent al de vivenda
d’aquest i signada amb data 1 de desembre del 2011,
segons la qual s’establia una reducció en 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:

Elements en lloguer

Durada (anys)

Locals

10

El contracte de lloguer existent s’ha signat, amb data
3 de gener del 2013, per un període de 10 anys. A tals
efectes, 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.

7. Instruments financers
7.1 Actius financers
Els actius financers, a 31 de desembre de 2012, s’han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que
compleixen en la Fundació, segons s’indica en el següent detall:
31 de desembre de 2012
Euros

Instruments financers a llarg termini
Instruments de patrimoni
Valors representatius de deute
Crèdits, derivats i altres
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Préstecs i
partides a
cobrar
-

Actius disponibles per
a la venda valorats a
valor raonable
3.619.383,08
96.125,79
3.715.508,87

Total

3.619.383,08
96.125,79
3.715.508,87

Instruments financers a curt termini
Instruments de patrimoni
Valors representatius de deute
Crèdits, derivats i altres
Dipòsits en entitats de crèdit
Efectiu i altres líquids equivalents
Total

23.369,05
100.262,71
322.471,74
446.103,5
446.103,5

231.500,53
231.500,53
3.947.009,4

231.500,53
23.369,05
100.262,71
322.471,74
677.604,03
4.393.112,9

31 de desembre de 2011
Euros

Instruments financers a llarg termini
Instruments de patrimoni
Valors representatius de deute
Crèdits, derivats i altres
Instruments financers a curt termini
Instruments de patrimoni
Valors representatius de deute
Crèdits, derivats i altres
Dipòsits en entitats de crèdit
Efectiu i altres líquids equivalents
Total

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

Total

6.771,04
6.771,04

3.522.191,55
3.522.191,55

3.522.191,55
6.771,04
3.528.962,59

138.732,55
68.866,82
207.599,37
214.370,41

224.384,21
224.384,21
3.746.575,76

224.384,21
138.732,55
68.866,82
431.983,58
3.960.946,17

Els valors representatius de deute es composen,
en la seva totalitat, de bons emesos per la
Generalitat de Catalunya. Per la seva part,
els instruments de patrimoni es composen de
participacions en fons d’inversió gestionats
pel Grup Caixa d’Enginyers i de les inversions
en patrimoni que es detallen seguidament.
Les variacions en el valor raonable
experimentades pels actius financers inclosos
en la cartera d’actius financers disponibles per
a la venda han estat imputades al patrimoni net,
tal i com s’indica en la Nota 4.2.1 i tal i com
es presenta en l’estat d’ingressos i despeses

reconeguts adjunt. En la determinació del
valor raonable, la Fundació s’ha basat en
preus cotitzats en mercats actius o assimilables
(veure Nota 4.2.1). Tanmateix, no s’ha
registrat cap import en concepte de pèrdues
per deteriorament durant l’exercici.
Els ingressos generats pels interessos meritats
pels actius financers han estat de 15.446,15
euros en l’exercici 2012 (131.537,85 euros
en l’exercici 2011), i els beneficis obtinguts
per l’alienació d’actius financers han estat de
8.486,82 euros (24.334,62 euros de pèrdues en
l’exercici 2011).
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Inversions financeres en patrimoni
A continuació es mostra el detall de les participacions en patrimoni que formen part de la cartera d’actius
disponibles per a la venda de la Fundació:
Milers d’euros
% capital
i drets de Capital Reserves Resultat
vot

Denominació

Domicili

ACTIVITAT

Caixa de Crèdit
dels Enginyers Caja de Crédito de
los Ingenieros, S.
Coop. de Crédito

Via
Laietana, 39
Barcelona

Entitat de
Crèdit

4,92%

63.997

53.657

7.368

Consumidors i
Usuaris dels Enginyers, S. Coop.
C. Ltda.

Via
Laietana, 39
Barcelona

Prestació de
serveis i venda
d’articles i
subministraments
per al consum

Inferior al
0,01% (a)

680

298

11

TOTAL

7.2 Passius financers
A 31 de desembre de 2012 i 2011, la totalitat dels
passius financers de la Fundació es classifiquen en la
categoria de valoració de dèbits i partides a pagar, i
corresponen al detall que s’indica a continuació:

Donacions aprovades pendents
de pagament
Saldos amb proveïdors
Deutes amb Administracions
Públiques
Retencions practicades
Total Passius Financers
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31.12.2012

31.12.2011

3.150.356,00 3.081.870,00

18,03

18,03

3.150.374,03 3.081.888,03

L’augment en el valor comptable de la participació
de la Fundació en Caixa d’Enginyers correspon a la
revalorització dels títols que l’esmentada entitat ha
realitzat en l’exercici 2012 amb càrrec a reserves.

Euros

euros
Valor comptable
de la participació

Passius Financers
Dèbits i partides a
pagar

31.12.2012 31.12.2011
24.635,25 51.790,18
626,09

172,33

604,80
25.866,14

1.567,42
53.529,93

L’entrada en vigor de la Llei 15/2010, de 5 de juliol,
que modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials, estableix l’obligació de
publicar de manera expressa les informacions sobre
els terminis de pagament als seus proveïdors en la
memòria dels comptes anuals. En relació amb aquesta
obligació d’informació, el 31 de desembre de 2010
es va publicar en el BOE la corresponent resolució
emesa per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de
Comptes (ICAC).
D’acord amb el que s’indica en la disposició transitòria
segona de l’esmentada resolució, s’informa que la
totalitat del saldo pendent de pagament als creditors
no suposa un aplaçament superior al període de
pagament màxim establert per la Llei 15/2010.

8. Fons propis
El moviment de fons propis a 31 de desembre de 2012 i 2011 és el següent:
Euros

Saldo a 31 de desembre de 2010

Fons
Social

Fons de
reserva
obligatori

Fons de
Resultats Resultats
reserva
negatius
de
voluntari d’exercicis l’exercici
anteriors

TOTAL

3.944.784,72

-

-

(420.366,95)

735,44

Distribució del resultat

-

-

-

735,44

(735,44)

-

Resultat generat en l’exercici

-

-

-

-

20.353,93

20.353,93
3.545.507,14

Saldo a 31 de desembre de 2011

3.525.153,21

3.944.784,72

-

-

(419.631,51)

20.353,93

Distribució del resultat

-

-

-

20.353,93

(20.353,93)

-

Resultat generat en l’exercici

-

-

-

-

338.597,96

338.597,96

3.944.784,72

-

-

(399.277,58)

338.597,96

3.884.105,10

Saldo a 31 de desembre de 2012

Els resultats negatius d’exercicis anteriors provenen de l’Agrupació Socio Cultural dels
Enginyers Industrials de Catalunya i es van generar amb anterioritat a la seva transformació en
la Fundació (veure Nota 1).
El Fons Social de la Fundació està format íntegrament per la dotació del patrimoni que es va
reconèixer a la carta fundacional en el moment de la transformació de l’Agrupació Socio Cultural
dels Enginyers Industrials de Catalunya (veure Nota 1).
Addicionalment, el Fons Social de la Fundació es pot veure incrementat pels béns i drets de
contingut econòmic o patrimonial que, durant la seva existència, s’hagin aportat o afectat per
part del Patronat, amb caràcter permanent, als fins fundacionals. Des de la creació de la Fundació
no s’ha realitzat cap dotació addicional al Fons Social.

9. Subvencions, donacions i llegats
En l’exercici 2012 la Fundació ha rebut donacions de Caixa d’Enginyers per import de 550.000
euros (225.000 euros en l’exercici 2011), amb l’objectiu de realitzar les activitats descrites en la
Nota 1, complint amb totes les condicions associades a elles.

10. Situació fiscal
L’impost sobre beneficis es calcula a partir del resultat econòmic o comptable, obtingut per
l’aplicació dels principis de comptabilitat generalment acceptats, que no ha de coincidir
necessàriament amb el resultat fiscal, entès aquest com la base imposable de l’impost.
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La Fundació, a 31 de desembre de 2012, està al corrent de totes les seves obligacions fiscals.
10.1 Impost sobre beneficis
A continuació es mostra el detall de la liquidació de l’impost sobre beneficis dels exercicis anuals acabats el 31
de desembre de 2012 i 2011:
Euros
Resultat comptable abans d’impostos
Resultat exempt
Diferències permanents
Base Imposable Fiscal
Quota
Deduccions
Ajustaments per impost sobre beneficis d’exercicis anteriors
Total despesa per impost reconegut en el compte de pèrdues i guanys
Retencions i pagaments a compte
Total a cobrar de la Hisenda Pública

A 31 de desembre de 2012 la Fundació té un saldo a
cobrar amb la Hisenda Pública en concepte d’impost
sobre beneficis de 21.449,05 euros (21.361,10 a 31 de
desembre de 2011), inclosos en la cartera de préstecs
i partides a cobrar (veure Nota 7.1), que corresponen
a les retencions i pagaments a compte en concepte de
l’esmentat impost dels exercicis 2012 i 2011.
10.2 Desglossament dels actius i passius per
impostos diferits
En el capítol “Actius per impost diferit” del balanç
de situació adjunt, s’inclou exclusivament l’import
dels actius per diferències temporànies deduïbles
que han sorgit en la variació del valor raonable de les
participacions en els fons d’inversió i del deute públic
autonòmic de la Fundació a 31 de desembre de 2012.
En el capítol “Passius per impost diferit” del balanç de
situació, s’inclou l’import dels passius per diferències
temporànies imposables que han sorgit en la variació
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2012

2011

338.597,96
(338.597,96)
(87,95)
(87,95)

22.429,29
(22.429,29)
2.075,36
2.075,36
(21.361,10)
(19.285,74)

del valor raonable dels títols de Caixa d’Enginyers de
la Fundació a 31 de desembre de 2012.
10.3 Exercicis pendents de comprovació i revisions
fiscals
Segons estableix la legislació vigent, els impostos no es
poden considerar definitivament liquidats fins que les
declaracions presentades hagin estat inspeccionades
per les autoritats fiscals, o hagi transcorregut el termini
de prescripció de quatre anys. A 31 de desembre
de 2012, la Fundació té oberts a inspecció per les
autoritats fiscals tots els impostos principals que li
són aplicables dels últims 4 anys. El Patronat de la
Fundació no espera que, en cas d’inspecció, sorgeixin
passius addicionals significatius.

11. Ingressos i despeses
El detall de les partides d’ingressos i despeses, per als exercicis 2012 i 2011, es mostra a
continuació:
Ingressos
Ingressos per les activitats
Donacions i altres ingressos per activitats
(veure Nota 9)
Altres ingressos de les activitats
Ingressos financers
Valors negociables i altres instruments financers
Subvencions de caràcter financer
Resultats positius per alienacions i altres
(veure Notes 5 i 7)
Total

DESPESES
Ajuts concedits (veure Nota 12)
Despeses de personal
Altres despeses d’explotació
Amortitzacions (veure Nota 5)
Deterioraments i pèrdues immobilitzat
Despeses financeres
Resultats negatius per alienacions i altres
Impost de societats
Total

Els ingressos i despeses de la Fundació són
generats principalment a l’àrea geogràfica
de Catalunya. El Patronat de la Fundació no
percep cap remuneració per les seves funcions,
ni tampoc percep cap import en concepte de
dietes associades a aquestes.
Les partides més significatives que integren
“Altres despeses d’explotació” corresponen

2012
TOTAL
EUROS
%

2011
TOTAL
EUROS
%

550.000,00
550.000,00

95,73
95,73

225.000,00
225.000,00

62,92
62,92

15.446,15
15.446,15
9.093,40

2,69
2,69
1,58

54,7
131.537,85
131.537,85
1.000

0,02
36,78
36,78
0,28

574.539,55

100

357.592,55

100

2012
TOTAL
EUROS
%
157.722,32
77.934,39
284,88
235.941,59

66,85
33,03
0,12
100

2011
TOTAL
EUROS
%
224.887,71
83.272,06
1.668,87
25.334,62
2.075,36
337.238,62

66,69
24,69
0,49
7,51
0,62
100

al lloguer del local on la Fundació té el seu
domicili social, per import de 13.708,80 euros
(48.442,04 euros en l’exercici 2011) (veure
Nota 6), serveis bàsicament d’assessors fiscals
per import de 3.528,71 euros (3.679,80 euros
en l’exercici 2011) i el conjunt de despeses
incorregudes per a la publicació de memòries i
llibres sobre la Fundació.
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12. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries
Els actius corrents i no corrents que estan directament vinculats al compliment de les finalitats estatutàries són:
2012
Actius

Dotació
Valor
Vida Amortització Deteriorament
Fundacional Comptable Útil Acumulada
(veure Nota 5)

Mobiliari
Equips processaments d’informació
Instruments de patrimoni
Actius per impost diferit
Altres deutors
Actius per impost corrent
Crèdits amb Administracions Públiques
Valors representatius de deute
Efectiu

SÍ
SÍ
SÍ
NO
NO
NO
NO
NO
NO

3.501,25
278,40
3.619.383,08
3.035,50
102.182,71
87,95
21.361,10
327.626,32
322.471,74

10
8
-

3.501,25
278,40
-

-

2011
Actius

Vida Amortització Deteriorament
Dotació
Valor
Fundacional Comptable Útil Acumulada
(veure Nota 5)

Mobiliari
Equips processaments d’informació
Instruments de patrimoni
Fiances a llarg termini
Actius per impost diferit
Altres deutors
Actius per impost corrent
Crèdits amb Administracions Públiques
Valors representatius de deute
Efectiu

12.028,29
17.371,56
3.522.191,55
6.771,04
6.236,71
117.371,45
21.361,10
224.384,21
68.866,82

10
8
-

11.036,67
15.837,52
-

-

Els beneficis obtinguts en les alienacions
d’immobilitzat i d’instruments financers han estat
reinvertits en la seva totalitat en la concessió d’ajudes.

Segons la legalitat vigent, el termini per al compliment
d’aquest requisit s’estén entre l’exercici en què es
generen els ingressos i els quatre exercicis posteriors.

A continuació es mostra la comparativa entre l’import
legal mínim que cal aplicar a finalitats estatutàries i
les despeses per finalitats estatutàries que han tingut
lloc en els exercicis 2012 i 2011:

A tal efecte, els recursos que van quedar pendents en
l’exercici 2011, han estat aplicats durant l’exercici
2012, dins del conjunt d’activitats que es detalla
en la Nota 1. Tanmateix, amb data 22 de novembre
de 2012, el Patronat de la Fundació va aprovar els
pressupostos per a l’exercici 2013, on s’inclouen
460.800 euros destinats a ajudes a entitats i donacions
i que cobreixen els recursos pendents d’aplicar de
l’exercici 2012.

Euros
Rendes i ingressos (veure Nota 11)
(A) 70% rendes - ingressos
(B) Despesa per a finalitats estatutàries
(veure Nota 11)
Recursos pendents d’aplicar (A) - (B)
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2012

2011

574.539,55 357.592,55
402.177,69 250.314,79
157.722,32 224.887,71
244.455,37

25.427,08

Les partides més significatives d’ajudes atorgades en els exercicis 2012 i 2011, en compliment
de les finalitats estatutàries de la Fundació, han estat les següents:
2012
Import

Concepte

Finalitat
Estatutària

Fundació Esade

25.000,00

Col·laboració fons de beques
Esade

Promoció actes interès
professional

Universitat Politècnica
de Catalunya

25.000,00

Col·laboració en docència
i Concurs Emprèn 2012

Promoció actes interès
tecnològic

Federación Española
de Ingeniería Sin Fronteras

15.000,00

Col·laboració campanya
“Cumple tu reto”

Millora de qualitat de vida i
desenvolupament comunitari

Can Cet Centre D’Inserció

12.000,00

Programa d’inserció
sòcio-laboral

Promoció actes interès social

Fundació Natura

10.000,00

Col·laboració recuperació
boscos

Protecció del medi ambient

Seira Fundació per a la Innovació

10.000,00

Col·laboració en les Jornades
Internacionals de Finances
Cooperatives

Promoció actes interès
professional

Entitat
Receptora Ajut

2011
Entitat
Receptora Ajut

Finalitat
Estatutària

Import

Concepte

Fundació Esade

25.000,00

Col·laboració fons de
beques Esade

Promoció actes interès
professional

Fundació Natura

15.000,00

Col·laboració recuperació
boscos

Protecció del medi ambient

Universitat Politècnica de Catalunya

15.000,00

Col·laboració en docència i
premis fi de carrera

Promoció actes interès
tecnològic

Fundació Amatller

11.800,00

Programació i realització
pàgina web de la Fundació

Promoció actes interès
cultural

13. Informació sobre medi ambient
Durant l’exercici 2012 la Fundació ha concedit
ajudes per import de 10.000 euros a la Fundació
Natura, que té com a finalitat la conservació de
la diversitat biològica mitjançant la protecció,

millora i restauració dels ecosistemes naturals,
i que destina la major part dels seus recursos
a l’execució de projectes de conservació de
Patrimoni Natural.
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14. Operacions amb parts vinculades
Totes les operacions amb parts vinculades durant l’exercici 2012 han estat efectuades en condicions de mercat.
A continuació es desglossen les transaccions de la Fundació amb Caixa d’Enginyers:
Euros

Caixa
d’Enginyers 2012

Caixa
d’Enginyers 2011

3.150.356,00
322.471,74
100.262,71
1.920,00
3.375.010,45

117.371,45
3.081.870,00
68.866,82
6.771,04
3.274.879,31

-

-

606,58
550.000,00
550.606,58

117.457,79
225.000,00
342.457,79

859,97
13.708,80
14.568,77

1.391,23
48.442,04
49.833,27

ACTIUS (veure Nota 7.1)
Préstecs i comptes a cobrar
Actius financers disponibles per a la venda
Efectiu i altres actius líquids equivalents
Dipòsits en entitats de crèdit
Altres actius
Total
PASSIUS
Deutes amb entitats de crèdit
Altres passius
Total
INGRESSOS
Ingressos financers
Ingressos per vendes i prestació de serveis
Ingressos per vendes i lloguers d’immobles (veure Nota 5)
Altres ingressos (veure Nota 9)
Total
DESPESES
Despeses financeres (Interessos carregats)
Comissions pagades
Recepció de serveis (veure Nota 11)
Total

En els exercicis 2012 i 2011 no s’han produït correccions valoratives per deutes de dubtós cobrament
relacionades amb els saldos pendents anteriors.

15. Altra informació
15.1 Nombre de treballadors
A 31 de desembre de 2012 i 2011, la Fundació no tenia treballadors.
15.2 Canvis dels components de l’òrgan de govern
Durant l’exercici 2012 s’han produït els següents canvis dels components del Patronat:
• Alta del Sr. Ramon Ferrer Canela com a vocal electiu.
• Baixa del Vocal nat Sr. Carlos Alemany Martínez, el qual va morir el passat 20 de desembre de 2012.

16. Fets posteriors al tancament
En el període transcorregut amb posterioritat al tancament de l’exercici 2012 fins a la data de formulació
d’aquests comptes anuals, no s’ha produït cap esdeveniment no descrit en les Notes d’aquesta memòria que
tingui efectes significatius en els comptes anuals de la Fundació.
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COMPTES ANUALS I AUDITORIA
BALANÇOS DE SITUACIÓ AL 31 DE DESEMBRE DE 2012 I 31 DE DESEMBRE DE 2011
ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
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
II. Immobilitzat material
1. Terrenys i béns naturals
2. Construccions
3. Instal·lacions tècniques
4. Maquinària
5. Altres instal·lacions i utillatge
6. Mobiliari
7. Equips per a processaments d’informació
8. Elements de transport
9. Altre immobilitzat
10. Immobilitzacions material en curs i acomptes
III. Inversions immobiliàries
1. Terrenys i béns naturals
2. Construccions
IV. Béns del patrimoni cultural
1. Béns immobles
2. Arxius
3. Biblioteques
4. Museus
5. Béns mobles
6. Acomptes
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a entitats
3. Valors representatius de deute
VI. Inversions financeres a llarg termini
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a tercers
3. Valors representatius de deute
4. Derivats
5. Altres actius financers
VII. Actius per impost diferit

NOTES DE LA
MEMÒRIA

5

7

7

10

EXERCICI
2012
3.718.544,37
3.715.508,87
3.619.383,08
96.125,79
3.035,50

EXERCICI
2011 (*)
3.537.724,96
2.525,66
991,62
1.534,04
3.528.962,59
3.522.191,55
6.771,04
6.236,71
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ACTIU
B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
1. Béns destinats a les activitats
2. Primeres matèries i altres aprovisionaments
3. Productes en curs i semiacabats
4. Productes acabats
5. Subproductes, residus i materials recuperats
6. Acomptes
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes
a cobrar
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades
3. Patrocinadors
4. Altres deutors
5. Personal
6. Actius per impost corrent
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques
8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents
IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a entitats
3. Valors representatius de deute
4. Altres actius financers
V. Inversions financeres a curt termini
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a tercers
3. Valors representatius de deute
4. Derivats
5. Altres actius financers
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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NOTES DE LA EXERCICI EXERCICI
MEMÒRIA
2012
2011 (*)

7
10

7

7

677.604,03
21.449,05

431.983,58
138.732,55

21.449,05
333.683,24
231.500,53
102.182,71
322.471,74
322.471,74
-

117.371,45
21.361,10
224.384,21
224.384,21
68.866,82
68.866,82
-

4.396.148,40 3.969.708,54

PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I. Fons dotacionals o fons socials
		
1. Fons dotacionals o fons socials
2. Fons dotacionals o fons socials pendents de 		
		
desemborsar
II. Fons especials
III. Reserves
IV. Excedents d’exercicis anteriors
		
1. Romanent
		
2. Excedents negatius d’exercicis anteriors
V. Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries
VI. Excedent de l’exercici (positiu o negatiu)
VII. Aportacions per a compensar pèrdues
A-2) Ajustaments per canvis de valor
I. Actius financers disponibles per a la venda
II. Operacions de cobertura
III. Altres
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts
1. Subvencions oficials de capital
2. Donacions i llegats de capital
3. Altres subvencions, donacions i llegats

PATRIMONI NET I PASSIU
B) PASSIU NO CORRENT
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
II. Deutes a llarg termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Creditors per arrendament financer
3. Altres passius financers
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg 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
IV. Passius per impost diferit
V. Periodificacions a llarg termini

NOTES DE LA
MEMÒRIA
8

7

NOTES DE LA
MEMÒRIA

10

EXERCICI
2012
4.271.366,84
3.884.105,10
3.944.784,72
3.944.784,72
-

EXERCICI
2011 (*)
3.810.874,59
3.545.507,14
3.944.784,72
3.944.784,72
-

(399.277,58)
(399.277,58)
338.597,96
387.261,74
387.261,74
-

(419.631,51)
(419.631,51)
20.353,93
265.367,45
265.367,45
-

EXERCICI
2012
98.915,42
-

EXERCICI
2011 (*)
105.304,02
-

98.915,42
-

105.304,02
-
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PATRIMONI NET I PASSIU
C) PASSIU CORRENT
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a
la venda
II. Provisions a curt termini
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
1. Proveïdors
2. Proveïdors, entitats del grup i associades
3. Creditors varis
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)
5. Passius per impost corrent
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques
7. Acomptes d’usuaris
VI. Periodificacions a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

NOTES DE LA
MEMÒRIA

7

EXERCICI
2012
25.866,14
-

EXERCICI
2011 (*)
53.529,93
-

-

-

-

-

-

-

25.866,14
25.261,34
604,80
-

53.529,93
51.962,51
1.567,42
-

4.396.148,40

3.969.708,54

(*) Es presenta, únicament i exclusivament, a efectes comparatius.
Les Notes 1 a la 16 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant del balanç al 31 de desembre de 2012.
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COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS DELS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE
DESEMBRE DE 2012 I 31 DE DESEMBRE DE 2011

1. Ingressos per les activitats
a) Vendes
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
2. Ajuts concedits i altres despeses
a) Ajuts concedits
b) Despeses per col·laboracions i per l’exercici del càrrec
de membre de l’òrgan de govern
c) Reintegrament d’ajuts i assignacions
3. Variació d’existències de productes acabats i en curs
de fabricació
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
d) Deteriorament de béns destinats a les activitats,
primeres matèries i altres aprovisionaments
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
c) Provisions
8. Altres despeses d’explotació
a) Serveis exteriors
		
a1) Recerca i desenvolupament
		
a2) Arrendaments i cànons
		
a3) Reparacions i conservació
		
a4) Serveis professionals independents
		
a5) Transports
		
a6) Primes d’assegurances
		
a7) Serveis bancaris
		
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques
		
a9) Subministraments
		
a10) Altres serveis
b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions
per operacions de les activitats
d) Altres despeses de gestió corrent

NOTES DE LA
MEMÒRIA
9

11 i 12

11

EXERCICI
2012
550.000,00
550.000,00
-

EXERCICI
2011 (*)
225.000,00
225.000,00
-

(157.722,32)
(157.722,32)
-

(224.887,71)
(224.887,71)
-

-

-

-

-

(77.934,39)
(77.512,03)
(13.708,80)
(579,44)
(3.528,71)
(48,09)
(859,97)
(15.921,47)
(42.865,55)
(422,36)
-

(83.272,06)
(83.041,00)
(48.442,04)
(2.067,96)
(3.679,80)
(50,41)
(1.391,23)
(24.724,55)
(2.685,01)
(231,06)
-

-

-
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9. Amortització de l’immobilitzat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat
11. Excés de provisions
12. Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat
a) Deterioraments i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres
13. Altres resultats
I) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
+11+12+13)
14. Ingressos financers
a) De participacions en instruments de patrimoni
		
a1) En entitats del grup i associades
		
a2) En tercers
b) De valors negociables i altres instruments financers
		
b1) En entitats del grup i associades
		
b2) En tercers
15. Despeses financeres
a) Per deutes amb entitats del grup i associades
b) Per deutes amb tercers
c) Per actualització de provisions
16. Variació de valor raonable en instruments financers
a) Cartera de negociació i altres
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
a) Deterioraments i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)
III) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (I +II)
19. Impostos sobre beneficis
IV) RESULTAT DE L’EXERCICI (III + 19)

(284,88)
606,58
606,58
314.664,99

(1.668,87)
54,70
(84.773,94)

15.446,15
15.446,15
15.446,15
-

131.537,85
131.537,85
131.537,85
-

7 i 11

8.486,82

(24.334,62)

10 i 11
8

8.486,82
23.932,97
338.597,96
338.597,96

(24.334,62)
107.203,23
22.429,29
(2.075,36)
20.353,93

5 i 11
5 i 11

7 i 11

(*) Es presenta, únicament i exclusivament, a efectes comparatius.
Les Notes 1 a la 16 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 2012.
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ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS
ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2012 I 2011
A) Estat d’Ingressos i Despeses Reconeguts
A) Resultat del compte de resultats
Ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net
I. Per valoració d’instruments financers
		
1. Actius financers disponibles per a la venda
		
2. Altres ingressos/despeses
II. Per cobertures de fluxos d’efectiu
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts
IV. Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustaments
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
VII. Per valoració d’instruments financers
		
1. Actius financers disponibles per a la venda
		
2. Altres ingressos/despeses
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)

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

EXERCICI
2012
338.597,96

EXERCICI
2011 (*)
20.353,93

127.193,69
127.193,69
1.065,72
-

24.942,60
24.942,60
(9.703,56)
-

128.259,41

15.239,04

(8.486,82)
(8.486,82)
2.121,71
-

24.334,62
24.334,62
-

(6.365,12)

24.334,62

460.492,25

59.927,59

(*) Es presenta, únicament i exclusivament, a efectes comparatius.		
Les Notes 1 a la 16 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 2012.
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ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS
ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2012 I 2011
FONS
B) Estat total de Canvis en el Patrimoni Net
TOTAL
A. Saldo al final de l’any 2010 (*)
I. Ajustaments per canvis de criteri 2010 i anteriors
II. Ajustaments per errors 2010 i anteriors
B. Saldo ajustat a l’inici de l’any 2011 (*)
I. Total ingressos i despeses reconeguts
II. Operacions de patrimoni net
		
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials
		
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials
		
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)
		
4. Altres aportacions
III. Altres variacions del patrimoni net
C. Saldo al final de l’any 2011 (*)
I. Ajustaments per canvis de criteri 2011
II. Ajustaments per errors 2011
D. Saldo ajustat a l’inici de l’any 2012
I. Total ingressos i despeses reconeguts
II. Operacions de patrimoni net
		
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials
		
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials
		
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)
		
4. Altres aportacions
III. Altres variacions del patrimoni net
E. Saldo al final de l’any 2012

3.944.784,72
3.944.784,72
3.944.784,72
3.944.784,72
3.944.784,72

PENDENTS DE
DESEMBORSAR
-

(*) Es presenta, únicament i exclusivament, a efectes comparatius.				
Les Notes 1 a la 16 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 2012.
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RESERVES

-

Excedents
exercicis
anteriors
(420.366,95)
(420.366,95)
735,44
(419.631,51)
(419.631,51)
20.353,93
(399.277,58)

Excedents
pendents de
destinar a les
finalitats
estatuTàries

Excedent
de
l’exercici

-

735,44
735,44
20.353,93
(735,44)
20.353,93
20.353,93
338.597,96
(20.353,93)
338.597,96

Aportacions Ajustaments Subvencions,
per a
donacions
per canvis
compensar
i llegats
de valor
pèrdues
rebuts
-

225.793,79
225.793,79
39.573,66
265.367,45
265.367,45
121.894,29
387.261,74

-

TOTAL

3.750.947,00
3.750.947,00
59.927,59
3.810.874,59
3.810.874,59
460.492,25
4.271.366,84
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ESTATS DE FLUXOS D’EFECTIU CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS
EL 31 DE DESEMBRE DE 2012 I 2011
NOTES
EXERCICI
DE LA
2012
MEMÒRIA
A) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ
1. Resultat de l’exercici abans d’impostos
2. Ajustaments del resultat
		
a) Amortització de l’immobilitzat (+)
		
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)
		
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 (-)
		
h) Despeses financeres (+)
		
i) Diferències de canvi (+/-)
		
j) Variacions de valor raonable en instruments financers (+/-)
		
k) Altres ingressos i despeses (+/-)
3. Canvis en el capital corrent
		
a) Existències (+/-)
		
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)
		
c) Altres actius corrents (+/-)
		
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)
		
e) Altres passius corrents (+/-)
		
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)
4. Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació
		
a) Pagaments d’interessos (-)
		
b) Cobraments de dividends (+)
		
c) Cobraments d’interessos (+)
		
d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)
		
e) Altres pagaments (cobraments) (-/+)
5. Fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4)
B) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ
6. Pagaments per inversions (-)
		
a) Entitats del grup i associades
		
b) Immobilitzat intangible
		
c) Immobilitzat material
		
d) Inversions immobiliàries
		
e) Béns del patrimoni cultural
		
f) Altres actius financers
		
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda
		
h) Altres actius
7. Cobraments per desinversions (+)
		
a) Entitats del grup i associades
		
b) Immobilitzat intangible
		
c) Immobilitzat material
		
d) Inversions immobiliàries
		
e) Béns del patrimoni cultural
		
f) Altres actius financers
		
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda
		
h) Altres actius
8. Fluxos d’efectiu de les activitats d’inversió (7-6)
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7

7 i 11

7

5
7

338.597,96
(24.254,67)
284,88
(606,58)
(8.486,82)
(15.446,15)
110.980,81
138.644,60
(27.663,79)
(7.044,58)
15.446,15
(1.129,63)
(21.361,10)
418.279,52

EXERCICI
2011 (*)
22.429,29
(105.534,36)
1.668,87
24.334,62
(131.537,85)
(55.500,41)
(25.650,61)
11.495,38
(41.345,18)
136.187,05
128.067,74
8.119,31
(2.418,43)

(895.149,75) (3.081.888,03)
- (3.081.888,03)
(895.149,75)
730.475,15 3.065.387,58
2.847,36
727.627,79
- 3.065.387,58
(164.674,60)
(16.500,45)

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 (+)
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu
financer
		
a) Emissió
		
1. Deutes amb entitats de crèdit (+)
		
2. Deutes amb entitats del grup i associades (+)
		
3. Altres deutes (+)
		
b) Devolució i amortització de
		
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
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

5

-

-

-

-

253.604,92

(18.918,88)

68.866,82
322.471,74

87.785,70
68.866,82

(*) Es presenta, únicament i exclusivament, a efectes comparatius.		
Les Notes 1 a la 16 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant de l’estat de fluxes d’efectiu corresponent
a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2012.
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El paper utilitzat per a la impressió d’aquest llibre ha estat fabricat a partir de fusta
procedent de boscos i plantacions gestionats amb els més alts estàndards ambientals,
fet que garanteix una explotació dels recursos sostenibles amb el medi ambient i
beneficiosa per a les persones.
Per aquest motiu, Greenpeace acredita que aquest llibre compleix els requisits
ambientals i socials necessaris per a ser considerat un llibre Amic dels Boscos. El
projecte “Llibre Amic dels Boscos” promou la conservació i l’ús sostenible dels
boscos, en especial dels boscos primaris, els últims boscos verges del planeta.

www.fundaciocaixaenginyers.com

