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CARTA DEL PRESIDENT

Estimades i estimats socis,
Em complau presentar-los la Memòria Social 2013 de la Fundació Caixa d’Enginyers, que recull les diferents actuacions i
iniciatives de responsabilitat social que han estat impulsades durant el passat any 2013.
D’aquesta manera, volem donar a conèixer els fruits d’un esforç desenvolupat conjuntament amb els nostres col·laboradors, un
esforç que segella el nostre compromís amb el desenvolupament social, econòmic i cultural dels nostres socis i col·lectius afins,
així com de la societat en general.
Es tanca el tercer cicle anual des que el 2011 la Fundació Caixa d’Enginyers va iniciar les seves activitats. Un any que ha
suposat la consolidació del vehicle de Responsabilitat Social Corporativa del Grup Caixa d’Enginyers.
En aquest context, cal assenyalar que el balanç de les actuacions respon als objectius plantejats en el moment de la seva
creació. Unes actuacions, per cert, que són deutores d’aquells que són els valors propis del Grup Caixa d’Enginyers: el
compromís amb les persones, la sensibilitat social, la cooperació, la proximitat i la integritat.
En aquesta Memòria podran consultar informació de totes les activitats que han sorgit el 2013 en diferents àmbits del
desenvolupament econòmic i social, com ara l’enginyeria i la innovació, ecologia i sostenibilitat, cultura i esport, retorn social i
reinserció laboral, i formació i excel·lència professional.
També hem volgut deixar constància de les principals fites que ha aconseguit la Fundació en els diferents camps d’activitat des
de la seva creació l’any 2011: implicació en més de 115 projectes, 1,5 milions d’euros destinat a col·laboracions, més de 60
beques i desenes de premis concedits, suport en l’organització de jornades i conferències tècniques i científiques i accions de
col·laboració directa en països en vies de desenvolupament, entre d’altres.
Hem fet un pas endavant, però no ens aturem aquí. La nostra voluntat i el nostre compromís és reforçar encara més les
actuacions de la Fundació Caixa d’Enginyers en aquells àmbits que, a causa de la crisi econòmica i els seus efectes perniciosos,
exigeixen una atenció especial. Ens proposem incidir en la reinserció laboral dels socis en situació de desocupació, volem
fomentar el desenvolupament i el progrés de la nostra societat mitjançant la innovació i l’emprenedoria i volem implicar-nos en
la creació, el desenvolupament i la implementació de programes màster propis, així com en la creació d’un programa de beques
i premis. Hi estem treballant i en veurem els fruit properament.
Voldria aprofitar l’ocasió per agrair als socis i sòcies de Caixa d’Enginyers el fet d’haver dipositat la seva confiança en nosaltres i
per haver fet viable el desenvolupament de les activitats reflectides en aquesta memòria.
En aquests temps de canvi i d’incertesa, la Fundació Caixa d’Enginyers treballarà amb constància per continuar donant suport
i acompanyament a les iniciatives que afavoreixin el desenvolupament social, econòmic i cultural dels socis i les institucions
properes al Grup Caixa d’Enginyers, i que promoguin la sostenibilitat mediambiental.
Josep Oriol Sala
President

solidaritat.
sostenibilitat.
proximitat.
ecologia.
social.
compromís.
igualtat.
memòria social 2013.
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dades rellevants

projectes desenvolupats

milions d’euros destinats a
col·laboracions
en 2013: 500.000

Més de

2.500 320
estudiants formats
en emprenedoria

persones a l’atur inscrites en els
cursos gratuïts de reinserció laboral

60

beques i desenes
de premis atorgats
en 2013: 35

100

esportistes de rugbi i waterpolo
en totes les categories

en 2013: 1.200

260 Col·Laboració

Més de

Més de

en 2013: 80

1,5

Suport a
més de

115

Més de

dades rellevants (2012-2014)

tutories de formació
per a la reinserció laboral

directa amb països en vies de desenvolupament
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PRESENTACIÓ DE LA FUNDACIÓ
La Fundació Caixa d’Enginyers va ser creada l’any 2011 amb l’objectiu de dur a terme les accions de
responsabilitat social, en constant compromís amb el desenvolupament social, econòmic i cultural dels
seus socis i col·lectius afins, així com de la societat en general.

Membres del Patronat
Josep Oriol Sala Arlandis
President
Manuel Bertran Mariné
Vicepresident
Manuel Espiau Espiau
Secretari (fins el 14/11/2013)
Enric Homs Martínez
Secretari (des del 14/11/2013)
PATRONS
Antoni Sansalvadó Tribó
Pedro A. Hernández del Santo
Pedro Marín Giménez
Jaime Roure Pagés
José María Pera Abadía
Félix Masjuán Teixidó
Isidoro Murtra Ferré (finat el 29/10/13)
Sebastià Carrión Morros
Josep M. Muxí Comellas
Montserrat Salleras Costal
Josefina Cambra Giné
Aurelio Luis Azaña García
Salvador Domingo Comeche
Ramon Ferrer Canela
Benjamín Manuel Calvo Pérez
Francisco Javier Turégano Gómez
Joan Cavallé Miranda

Caixa d’Enginyers té una marcada
orientació de responsabilitat social i
de compromís amb les persones des
del mateix moment del seu naixement,
el 1967. Cosa que 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 pel que fa a valors
assumits, 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 ànim 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, benèfic-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 la
nostra societat. Cosa 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 quals la cooperativa de crèdit
desenvolupa les seves activitats.
La tasca desenvolupada per la
Fundació també posa 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.
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MISsIÓ

VISIÓ

Aportar valor sostenible a les comunitats professionals
i contribuir 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.

Ser la referència dels nostres socis i construir
mitjançant la nostra iniciativa una societat més equitativa,
inclusiva i sostenible.

ELS NOSTRES VALORS

OBJECTIUS

Compromís amb les persones. Iniciativa i vocació de
servei en benefici dels qui són la nostra raó de ser: els socis,
els col·laboradors i la societat en conjunt.

Impulsar la Fundació Caixa d’Enginyers com a vehicle
de Responsabilitat Social Corporativa de l’Entitat.

Integritat. Ser fidels als nostres principis i actuar de manera
honesta, transparent, i professional.
Sensibilitat social. Orientació 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
oferir un tracte personalitzat per conèixer millor les
necessitats dels nostres socis i oferir les respostes més
adequades en cada cas.

Potenciar i incrementar les col.laboracions externes
de la Fundació Caixa d’Enginyers.
Consolidar i ampliar les línies d’actuació de la
Fundació amb accions pròpies de Responsabilitat Social
Corporativa.
Maximitzar el retorn social dels guanys de l’Entitat,
als propis socis i col·laboradores i a la societat
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La Fundació Caixa d’Enginyers
va complir el 2013 el seu
tercer any com a vehicle de les
activitats de Responsabilitat
Social Corporativa del Grup
Caixa d’Enginyers. En el marc de
les activitats de commemoració
de l’aniversari de la Fundació
van tenir lloc diferents actes a
Barcelona i Madrid.

PONÈNCIA DE JAVIER SOLANA PER ALS SOCIS DE
CAIXA D’ENGINYERS
A l’esdeveniment celebrat a Barcelona hi van assistir més de 200 socis

El passat 18 de desembre de
2013 va tenir lloc a Barcelona la
conferència “Geopolítica, un món en
evolució”, organitzada per la Fundació
Caixa d’Enginyers en el marc del seu
programa d’actes dirigits als socis
de l’Entitat, i que va comptar amb la
participació especial i la ponència de
Javier Solana, president del Centre
d’Economia i Geopolítica Global
d’ESADE.
L’esdeveniment, celebrat a l’Hotel
Majestic de Barcelona, va ser
presentat pel president de la Fundació
i del Grup Caixa d’Enginyers, José
Oriol Sala, i hi van assistir més de
200 socis de l’Entitat.

JAVIER SOLANA

Javier Solana Madariaga (Madrid,
1942), reconegut per la seva àmplia
trajectòria política i diplomàtica, així
com per haver estat secretari general
de la Unió Europea i secretari general
de la OTAN, hi va assistir per presentar
la seva ponència “Geopolítica, un
món en evolució”, i d’aquesta manera
compartir amb tots els socis convidats
de Caixa d’Enginyers la seva visió
sobre geopolítica i l’evolució de les
diferents economies en un entorn de
canvi constant.
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PRIMERA EDICIÓ DEL CONCURS D’IDEES INNOVADORES
PER AL PROGRÉS 2013
3 projectes innovadors van ser premiats entre 219 candidatures
presentades
El passat 21 de novembre, la Fundació
Caixa d’Enginyers va donar a conèixer
els guanyadors de la primera edició
del Concurs d’Idees Innovadores per al
Progrés, una iniciativa impulsada per la
Fundació per promoure la investigació
que contribueix al progrés humà en
els seus diferents vessants com a part
del seu compromís amb les persones,
la cooperació, el medi ambient i la
societat.
En un acte celebrat a la seu madrilenya
del Instituto de Ingeniería de España, el
president del Grup Caixa d’Enginyers,
José Oriol Sala, va fer entrega dels tres
premis que van ser concedits, els quals
van ser dotats amb 6.000, 4.000 i
2.000 euros, respectivament.

Els premiats van ser escollits per un
comitè d’avaluació integrat per 22
professionals multidisciplinaris d’entre
un total de 219 candidatures arribades
de tot Espanya, així com del Regne
Unit, França i Uruguai. Totes aquestes
candidatures estaven centrades en el
desenvolupament d’idees innovadores
relacionades amb l’enginyeria, la ciència
i la tècnica.
L’acte va concloure amb la conferència
“Nous reptes economico-financers:
innovació i creixement empresarial”,
impartida per Emilio Ontiveros,
catedràtic d’economia de l’Empresa de
la Universidad Autónoma de Madrid
i president de Analistas Financieros
Internacionales (AFI).

1r Premi: Telecardiograma,
d’Abel Maestre i Ana Manovel
(Huelva)
Projecte l’objectiu del qual és
possibilitar la realització individual
d’un electrocardiograma de manera
fàcil, ràpida, fiable i econòmica.
2n Premi: Nanoetiquetes basades
en l’ADN, de Bernat Crosas
(Barcelona)
Projecte que desenvolupa un
concepte nou, “nanoetiquetes”,
amb l’objectiu d’obtenir informació
genètica codificada de quantitats
ínfimes de matèria.
3r Premi: SICER - Sistema de
Control Elèctric Remot, d’Antonio
Pastor (Alacant)
Projecte l’objectiu del qual és
incrementar l’eficiència energètica a
la llar mitjançant la nova tendència
en domòtica coneguda com a
internet of things (Internet de les
coses).

EMILIO ONTIVEROS
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LÍNIES D’ACTUACIÓ I
PRINCIPALS ACTUACIONS DEL 2013

ACCIÓ NATURA
Des de la seva creació l’any
2011 en endavant, la Fundació
Caixa d’Enginyers ha desenvolupat
progressivament les línies d’actuació
que avui conformen la seva estratègia
de responsabilitat social.
Aquesta estratègia parteix del
convenciment de la raó de ser de
l’organització i dels seus avantatges
comparatius en el sector de les
cooperatives, segellant el seu
compromís i la seva vinculació
fundacional amb el col·lectiu
professional d’enginyers i amb la
societat en conjunt.
El compromís social guia la
voluntat d’incidir positivament en el
desenvolupament integral i global

de la societat, i més encara en
l’actual context socioeconòmic, per
tal de fomentar la reinserció laboral
i l’educació, el valor del talent i
l’excel·lència com a sòlides apostes
de futur. Tot això amb la voluntat
de construir una societat més justa,
lliure i cohesionada.

Per totes aquestes raons i
motivacions, actualment la Fundació
Caixa d’Enginyers projecta les seves
actuacions en els següents àmbits:

Finalment, s’han volgut prioritzar
les accions que contribueixen a
la millora de la qualitat de vida i
el desenvolupament comunitari,
incloent-hi la preservació i la
sostenibilitat mediambiental, la difusió
i la promoció del cooperativisme i
el compromís amb la millora dels
diferents grups d’interès amb els quals
la cooperativa de crèdit desenvolupa
les seves activitats.

Cultura i esport

Enginyeria i innovació
Ecologia i sostenibilitat

Retorn social i reinserció
Formació, excel.lència
professional, beques i premis
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a. Enginyeria i
innovació
La Fundació Caixa d’Enginyers no ha
estalviat esforços per oferir el màxim
suport a l’àmbit de l’enginyeria
en els seus múltiples vessants, la
seva promoció en l’entorn social,
l’impuls del sector empresarial, i
l’acompanyament dels actuals i futurs
professionals dels sectors enginyer,
científic i tècnic amb l’objectiu
de satisfer les seves necessitats
específiques. En aquest apartat,
cal destacar l’aposta estratègica pel
foment d’activitats d’investigació
i d’innovació, amb l’objectiu de
desenvolupar i perfeccionar el món
laboral i empresarial, i generar
un impacte en termes de millora
d’eficiència i competitivitat del teixit
empresarial.

ProJectE ICTINEU3

Ingeniería Sin Fronteras.
Donació als projectes d’abastiment
i sanejament d’aigües de diverses
comunitats d’Àfrica i Amèrica
Llatina. Participació en el programa
d’aigua, sanejament i reforçament
institucional en el districte de
Funhalouro (Moçambic).
ONGAWA. Enginyeria per al
desenvolupament humà. Aportació
al programa d’abastiment d’aigua
potable en el districte de Montepuez
(Moçambic), proporcionant
aigua potable provinent del pou
construït en zones rurals mancades
d’infraestructures adequades.
Aquesta intervenció ha beneficiat
directament prop de 650 persones, i
indirectament, 1.535 persones.
Fundació Pro Rebus
Academiae. S’han dut a terme
accions de col·laboració amb la
Real Academia de la Ingeniería,
com ara l’organització conjunta de
conferències especialitzades en
diverses temàtiques tècniques i
científiques, i la utilització dels espais
de la institució.

Motor Elèctric La Volta Motorbikes

Instituto de la Ingeniería de
España. La col·laboració es produeix
mitjançant la cessió de la Seu del
Consell dels Enginyers per a l’acte de
la Fundació on es donen a conèixer
els premiats del Concurs d’Idees
Innovadores per al Progrés.
Projecte ICTINEU3. Col·laboració
i patrocini del projecte de
construcció i explotació d’un submarí
modern ICTINEU3, el qual ha
estat desenvolupat per un equip
pluridisciplinari d’enginyers catalans.
Aquest submergible tripulat està
orientat a ser utilitzat en els camps
de ciència, treballs submarins i
divulgació científica.
Motor Elèctric La Volta
Motorbikes. Un grup de joves
emprenedors han desenvolupat una
motocicleta elèctrica urbana amb la
intenció de vendre-la a tot el món.
La col·laboració s’ha definit en la
participació en el programa foment
de la mobilitat sostenible.
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b. Ecologia i
sostenibilitat
Tal com les conclusions obtingudes
en diversos fòrums internacionals
han assenyalat, la lluita contra el
deteriorament mediambiental ha
emergit com un dels principals
—si no el principal— reptes del
desenvolupament per a les nostres
societats durant els propers anys.
Per la seva banda, Caixa d’Enginyers
s’ha compromès decididament amb
la sostenibilitat mediambiental, en
termes de projecció i preservació
dels ecosistemes, reconeixent
la importància que té per a la
millora de la qualitat de vida i el
desenvolupament comunitari, en el
present i el futur. D’aquesta manera, la
Fundació Caixa d’Enginyers contribueix
a l’esforç liderat des d’organitzacions
ambientalistes per impulsar projectes
de preservació, millora i restauració
dels ecosistemes naturals.

masía Can Palós

Acció Natura. Treballen per a
la conservació del patrimoni i la
biodiversitat mitjançant la protecció,
la millora i la restauració dels
ecosistemes naturals. La col·laboració
amb Acció Natura ha donat com a
fruit l’exitosa realització de proves
pilot de plantació forestal mitjançant
el sistema antidesertificació Groasis
Waterboxx, que consisteix en la
construcció d’un dipòsit d’aigua
i reg per degoteig, utilitzat en
reforestacions en diferents comunitats
autònomes, com per exemple
Madrid, Catalunya i la Comunitat
Valenciana. Després d’un any des
de la instal·lació del sistema, s’han
col·locat un total de 1.019 unitats.

Worldreader

Worldreader. El programa de
cooperació en l’àmbit educatiu
Worldreader, que ha estat
implementat en escoles de primària
i secundària en tres països africans,
Ghana, Kenya i Uganda, consisteix
en la digitalització de continguts i
l’entrega de llibres electrònics. Es
pretén que el major accés a material
de lectura permeti fomentar els
hàbits i la capacitat de lectura dels
alumnes.
Minyons Escoltes. Ajuda a la
restauració i adequació de la masia
Can Palós (Sant Boi de Llobregat)
com a espai educatiu (Aula
Natura). S’han aplicat sistemes
de geotèrmia per escalfar aigua
sanitària i calefacció i s’ha construït
una depuradora biològica amb el
consegüent estalvi energètic i de
consum d’aigua.
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c. Cultura
i esports
En compromís amb el benestar
i la cohesió social, la Fundació
Caixa d’Enginyers promou i fomenta
activitats d’interès cultural, social
i esportiu que reforcen la vida
comunitària, i per això brinda
col·laboració en l’organització i el
patrocini d’activitats i esdeveniments,
a més d’haver contret acords de
col·laboració amb entitats de foment
d’activitats culturals i esportives.

Torrens-Ibern. Fundació
Caixa d’Enginyers ha col·laborat
en el desenvolupament de la web
corporativa d’aquesta fundació i
ajuda al compliment de les finalitats
fundacionals.

Andorra”, que van tenir lloc el passat
18-19 d’octubre de 2013 amb el
lema L’escola de l’era digital, amb un
èxit considerable pel que fa al nivell
de participació i de qualitat de les
ponències.

Cercle per al Coneixement.
Col·laboració en actes per a impulsar
el món empresarial i industrial cap a
l’excel·lència, promoure el creixement i
la competitivitat de l’economia a través
de la col·laboració en l’organització
d’activitats per difondre entre la societat
coneixement empresarial, científic i
social.

Enginyers Rugbi Union Club.
Patrocini de l’equip de rugbi de
Barcelona (creat el 1989). El rugbi és
un esport en auge al nostre país que
fomenta els valors de la solidaritat, el
compromís i l’esforç col·lectiu.

Col.legi Oficial de Doctors i
Llicenciats en Filosofia i Lletres
i en Ciències de Catalunya.
Col·laboració i patrocini de les
“III Jornades de la Seu d’Urgell i

Enginyers Rugby Union Club

Associació d’Enginyers Industrials
de Catalunya. Col·laboració en la
realització d’esdeveniments i jornades,
como ara la Diada de l’Enginyer, el
Cicle de Música i Coral i la Carrera
Intercol·legial.
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d. Retorn social i
reinserció laboral
Accions dutes a terme amb la
finalitat de promoure la integració
social de persones que es trobin en
risc d’exclusió social, i activitats que
beneficiïn el conjunt de la societat,
d’acord amb els valors de l’Entitat.
Mitjançant el desenvolupament
d’aquesta línia d’acció, la Fundació
vol contribuir també específicament
a la reinserció laboral dels socis que
estan en situació de desocupació i
ajudar els joves que encara no han
accedit al mercat laboral. En les
actuals circumstàncies, constitueix
un imperatiu el desenvolupament
i la implantació d’accions que
permetin minimitzar el problema de
la desocupació, que és particularment
greu entre els més joves.

Associació Punt de Referència

Banc dels Aliments. Col·laboració
en el projecte social de recollida,
redistribució d’excedents i donació
d’aliments. La Fundació col·labora
amb el Banc d’Aliments donant
suport en la logística i la compra de
vehicles per a la denominada “xarxa
del fred” de productes peribles.
Banco Farmacéutico. Participació
en la campanya anual de recollida de
medicaments “Dóna un medicament
a qui el necessiti”, l’objectiu de
la qual és cobrir la necessitat de
medicaments de les persones més
vulnerables de la nostra societat que
són ateses en entitats assistencials.
Financoop. Organització i
participació en les “II Jornades
Internacionals de Finances
Cooperatives per a la creació de
treball” (10 d’octubre de 2013),
projecte liderat per la Direcció
General d’Economia Social i

Banco Farmacéutico

Cooperativa de la Generalitat de
Catalunya i en el qual participen
altres cooperatives com Credit
Cooperatif o la Fundació Seira.
Associació Punt de Referència.
Col·laboració amb aquesta
organització sense ànim de lucre, que
ofereix acompanyament i suport al
col·lectiu de joves extutelats en el seu
procés d’emancipació i d’integració a
la societat civil.
Càritas. Actuació que fomenta la
reinserció laboral de persones en
risc d’exclusió a través de cursos de
fontaneria i lampisteria.
Arrels Fundació. Col·laboració
amb aquesta fundació en el projecte
d’atenció a persones sense llar a la
ciutat de Barcelona.
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e. Accions en
formació, excel·lència
professional, beques i
premis
D’acord amb els reptes que planteja
la nostra societat actualment, i tenint
en compte l’actual escassetat dels
recursos destinats a aquesta finalitat, la
Fundació Caixa d’Enginyers ha reforçat
el seu compromís amb el suport a
la formació superior universitària i la
formació professional, col·laborant
amb diferents centres acadèmics i
associacions professionals. D’aquesta
manera, ha convocat un nou programa
propi de premis i beques acadèmics,
amb l’objectiu de reconèixer l’esforç
realitzat per joves procedents de
diversos àmbits curriculars.

Projectes propis de Fundació
Caixa d’Enginyers

Beques Fundació Caixa d’Enginyers
“Concessió d’una beca per
al foment de l’estudi i la
investigació”
La Fundació Caixa d’Enginyers ha
concedit una beca a Carles Sánchez
Riera, investigador amb distròfia
muscular. Ha estat acceptat a la
Universitat de Roma, La Sapienza, amb
l’objectiu de desenvolupar un programa
de doctorat per a la investigació del
projecte Mecanismes moleculars
subjacents en la regeneració de
neuropaties musculars a partir de
models humans en 3D. Aquest estudi
no es duu a terme a cap altre lloc del
món.

Premis Fundació Caixa d’Enginyers
“Premiem iniciatives
empresarials tecnològiques
pioneres”
El 2013, la Fundació Caixa d’Enginyers
ha premiat quatre start-up espanyoles,
empreses en el seu primer any de
vida, per potenciar el seu negoci. S’ha
comptat amb la col·laboració d’algunes
de les universitats estatals més
prestigioses, incloent-hi la Universidad
Politécnica de Madrid, la Universitat
Politècnica de Catalunya, Esade i La
Salle, Enginyeria-Arquitectura, per
formular els criteris de valoració i cerca
dels nous projectes d’empreses start-up
i assessorament en l’elecció final.

• ALISE DEVICES. Sorgida com a
spin-off del Programa de Creació
d’Empreses de la Universidad
Politécnica de Madrid, ha
comercialitzat una solució visual amb
diverses aplicacions en el sector de
seguretat basades en una tecnologia
innovadora i única que ja ha estat
patentada. Les aplicacions s’han
definit com a Alta Seguretat (totes
les mesures destinades a protegir
documents oficials: DNI, passaports,
bitllets), i Mitjana Seguretat
(que engloba les solucions que
protegeixen els productes de consum:
medicaments, aliments, dispositius
electrònics, moda i complements).

• VIDIAN. Start-up avalada per la
Universitat Politècnica de Catalunya,
ha creat una eina per agilitzar la
gestió de grans arxius audiovisuals
analitzant el contingut de cada fitxer i
mitjançant la generació de metadades
per agilitzar-ne la cerca. La seva
aplicació al sector de les cadenes de
televisió obre la possibilitat d’ampliar
dràsticament l’espectre de serveis que
podrien oferir.

• CLOUD GUIDE. Amb el suport
d’ESADE, aquesta nova i innovadora
aplicació i plataforma digital i social
dirigida a les tecnologies mòbils i
amb caràcter global per a museus,
monuments i galeries d’art, té com a
objectiu promoure el coneixement del
patrimoni cultural de la humanitat.
Consta d’una aplicació per a visitants
i d’una plataforma dedicada als
museus o les entitats culturals.
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• BABANJO. Proposada per La
Salle, Enginyeria-Arquitectura, és
una aplicació per a ordinadors,
tauletes i telèfons intel·ligents,
que permet a l’usuari accedir en
línia a la retransmissió de totes les
emissores FM d’Espanya, així com
interactuar amb el senyal de ràdio,
gravar i compartir minifragments
de ràdio a les xarxes socials, i en
general transformar l’experiència
del radiooient perquè passi de ser
individual a ser social.

Formació Fundació
Caixa d’Enginyers
“Donem suport a la formació de
futurs emprenedors”
Programa superior universitari.
S’ha treballat amb la Universitat de
Barcelona per organitzar un programa
superior universitari sobre la temàtica
d’emprenedoria, amb l’objectiu de
formar futurs emprenedors, guiar-los
en l’entorn econòmic i empresarial i
inculcar-los les habilitats necessàries per
a la gestió exitosa de les seves idees en
el negoci.
“Oferim formació i
capacitació per facilitar
la inserció laboral”
Cursos de formació. Aquest
projecte respon a la convicció de la
Fundació Caixa d’Enginyers de la gran

importància que té la formació com a
factor de creixement i desenvolupament
personal i col·lectiu. Mitjançant el
desenvolupament d’aquests cursos, es
pretén contribuir a la reinserció laboral
dels socis que estan en situació de
desocupació i poder ajudar els joves
que encara no han accedit al mercat
laboral.
“320 socis van accedir a aquests
cursos durant l’any 2013”
La formació ha tractat sobre diferents
temàtiques -“Habilitats directives”,
“Tècniques de recerca d’ocupació”,
“Lideratge i gestió d’equips” i
“Emprenedoria”-, totes enfocades a
ajudar els assistents a impulsar les
seves habilitats i a iniciar nous reptes i
projectes. Durant l’any 2013, 320 socis
s’han beneficiat d’aquests cursos.

Primer Concurs d’Idees Innovadores per al Progrés
“Premiem la capacitat d’innovar i l’emprenedoria”
Caixa d’Enginyers organitza el Concurs d’Idees Innovadores per al Progrés, iniciativa que vol fomentar la innovació i l’emprenedoria
en els àmbits d’enginyeria, científic o tècnic que, pel seu impacte, puguin repercutir en la millora de la competitivitat del nostre
país. El 2013 es va celebrar la primera edició d’aquest certamen. Els tres projectes premiats –d’entre 219 candidatures– van ser
els que van assolir els més elevats estàndards de viabilitat, innovació, potencial de desenvolupament, respecte pel medi ambient,
impuls per a l’ocupació i contribució al desenvolupament social.
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Projectes de col.laboració amb
altres entitats

Beques
ESADE. Col·laboració amb el
programa Filantropia pel Talent, que
permet donar suport a estudiants
excel·lents amb necessitats
econòmiques que cursin estudis a
ESADE.
Col.legi Oficial d’Enginyers
Industrials de Catalunya.
Col·laboració amb aquest col·legi per
atorgar beques d’estudis per a tesis
doctorals a estudiants en l’àmbit de
l’enginyeria.
La Salle (FUNITEC EnginyeriaArquitectura). Col·laboració
mitjançant el finançament de beques
per a les despeses de matriculació
d’estudiants al Màster en Automàtica,
Domòtica i Robòtica.
Universidad Politécnica de
Madrid (UPM). Col·laboració
mitjançant la qual s’ofereix als
components de la comunitat
universitària els serveis financers i
asseguradors que necessiten amb
ofertes especials. D’altra banda, s’han
concedit 20 beques de matrícula i
diversos premis als alumnes amb
millors expedients.

Premis
UPC - Programa INNOVA.
Col·laboració amb el programa
INNOVA de la Universitat Politècnica
de Catalunya, la finalitat del qual
és contribuir a la valorització de
la investigació desenvolupada

en aquesta universitat. Amb la
col·laboració en aquest projecte,
la Fundació contribueix a fomentar
l’esperit emprenedor i la cultura
d’innovació entre els estudiants de la
UPC.
Escola Sant Gervasi - Premis
Manuel Arroyo. Col·laboració en
la promoció dels Premis Manuel
Arroyo per a joves emprenedors en
l’àmbit científic i tecnològic en el
marc del món cooperatiu educatiu.
Mitjançant la convocatòria d’aquests
premis, es pretén contribuir a difondre
pràctiques i models empresarials que
siguin capaços de reunir la generació
de riquesa amb el compromís, la
cooperació i la redistribució.
Associació del Museu de
la Ciència i de la Tècnica i
d’Arqueologia Industrial de
Catalunya Premis Bonaplata.
Col·laboració en l’organització i el
patrocini dels Premis Bonaplata,
l’objectiu dels quals és premiar
persones i institucions pels estudis
que suposin una valoració del
patrimoni industrial.

Formació
Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Industrial de
Barcelona. Col·laboració per a
la potenciació de la formació, la
investigació i la tecnologia.
Institut Universitari de Ciència
i Tecnologia. Patrocini del Premi
Emprenedoria en Ciències de la
Vida (projectes innovadors en
biotecnologia, farmàcia, química...).

Arrenca a córrer. Programa de
sensibilització dirigit a joves estudiants
d’ESO en l’àmbit de la iniciativa
empresarial, a través de la sèrie de
conferències “Talents 2020”. El 2013
es van fer dues jornades de formació
dedicades a la sensibilització de
l’emprenedoria entre els estudiants
de secundària en determinats centres
educatius de Catalunya a través de
conferències. Les dues jornades van
tenir una bona acollida per part de les
escoles, amb una participació de 120
alumnes per cada sessió.
Ciber-BBN. Col·laboració amb el
programa de formació i investigació
del Centro de Investigación
Biomédica en Red en Bioingeniería,
Biomateriales y Nanomedicina, de
Saragossa, amb l’objectiu de fomentar
la investigació d’excel·lència i la
massa crítica d’investigadors en el
camp de la biomedicina i las ciències
de la salut. D’altra banda, la Fundació
participa en l’organització dels
Premis Lanzadera que atorga aquesta
institució.
Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC). Col·laboració amb
la Universitat Politècnica de Catalunya
per atorgar els fons de préstecs UPC
Alumni (beques per a estudiants que
puguin fer els estudis en el mateix
centre o per a l’elaboració del projecte
final de carrera a l’estranger).
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El 2014 continuem impulsant
nous i ambiciosos projectes
socials.
En els últims tres anys hem avançat,
però la feina de la Fundació
Caixa d’Enginyers no s’atura aquí.
Assumim amb gran entusiasme i
responsabilitat el nostre compromís
amb la construcció del futur col·lectiu.
El 2014 i en endavant continuarem
treballant en el desenvolupament de
nous i ambiciosos projectes en els
diferents àmbits d’actuació que són
propis de la Fundació.

Escoles amigues de la infància a
Ghana
El 2014 s’inicia un ambiciós projecte
de col·laboració amb el Fons de
Nacions Unides per a la Infància
(UNICEF) que promou l’educació dels
nens de Ghana a través de l’esport. El
projecte compta amb la col·laboració
del Ministeri d’Educació de Ghana i
s’estima que beneficiarà 100 escoles,
28.000 nens i 800 professors.

El model d’Escoles Amigues de la
Infància inclou l’activitat física i
l’educació per a la vida en el pla
d’estudis. Dedicar temps durant
i després de la jornada escolar a
l’educació física no només permet
que els nens gaudeixin del seu dret a
la recreació i el joc, sinó que també
estimula el seu desenvolupament
cognitiu, social, emocional i físic.
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Programa de formació per a
voluntariat en enginyeria
Un altre nou projecte a implantar el
2014, fruit de la col·laboració amb
l’organització Ingenieros Sin Fronteras,
és el programa de Formació en Línia,
orientat a l’atenció i la formació de
persones del món de l’enginyeria,
preferentment, que vulguin ser
voluntaris i voluntàries i exercir
la seva activitat en associacions
vinculades al món de la cooperació al
desenvolupament, com és el cas de
Ingenieros Sin Fronteras.
S’impartiran els cursos següents:
PALLAPUPAS
•C
 urs Bàsic de Voluntariat,
Cooperació i Tecnologia per al
Desenvolupament Humà
•C
 urs d’Introducció a la Gestió
de Projectes de Cooperació
Internacional de Base Tecnològica
•C
 urs d’Introducció a Projectes
d’Abastiment d’Energia en Zones
Rurals
•C
 urs d’Energia i Cooperació per al
Desenvolupament Humà
•C
 urs d’Aigua i Desenvolupament
Humà

Col.laboració solidària amb
Pallapupas

Aposta per la inserció laboral i
l’emprenedoria

Caixa d’Enginyers col·labora amb
la tasca de Pallapupas, Pallassos
d’Hospital, organització sense ànim
de lucre que acompanya nens i
nenes durant la seva hospitalització
perquè l’experiència sigui menys
traumàtica. La tasca de Pallapupas no
es limita a ser presents en el moment
d’aplicar l’anestèsia local prèvia a la
intervenció, sinó també a acompanyar
els nens i nenes durant les estones
prèvies a la intervenció i durant la
reanimació. A més, els Pallapupas
intercanvien amb l’equip d’infermeria
la informació clau que els ajudarà a
tractar els nens.

La Fundació Caixa d’Enginyers ha
contribuït en el passat i continuarà
contribuint a la reinserció laboral
dels socis que estan en situació de
desocupació i ajudant els joves que
encara no han accedit al mercat
laboral. Per això ha desenvolupat
una oferta formativa en els àmbits
d’inserció laboral i emprenedoria.
Així mateix, la Fundació fomentarà
l’autoocupació a través de l’impuls
d’un màster universitari especialitzat
en l’emprenedoria.
Totes aquestes accions responen
a la convicció de la Fundació
Caixa d’Enginyers de la importància
fonamental que té la formació
com a factor de creixement i
desenvolupament personal i col·lectiu.
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“Et toca a tu”, integració social a
través de la música
El projecte “Et toca a tu” és un
projecte musical pioner organitzat
en col·laboració amb L’Auditori de
Barcelona que busca la utilització de
la música com una eina d’integració
social. Es tracta d’un concert
participatiu organitzat en col·laboració
amb l’Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya
(OBC) en el qual participen els
nens i joves de les associacions
Bàsquet Beat del Casal dels Infants i
Orquestra de les Escoles de Música de
l’Hospitalet de Llobregat. L’Auditori de
Barcelona reuneix sobre l’escenari més
de 200 joves procedents de projectes
d’integració social que, a ritme de rap
i amb pilotes de bàsquet, tocaran al
costat de l’OBC.

ET TOCA A TU
Jugar a programar, programar
jugant
Caixa d’Enginyers participa en el taller
‘Scratch Day UOC: juga a programar,
programa jugant’ organitzat per la
Universitat Oberta de Catalunya
(UOC).
L’objectiu d’aquest projecte és
promoure la millor adaptació dels
nens i adolescents hospitalitzats
a Catalunya mitjançant una
activitat ludicoeducativa basada en
l’aprenentatge de la programació
d’aplicacions informàtiques. La
metodologia del taller consisteix a
proporcionar als adolescents les eines
bàsiques per aprendre a programar
aplicacions informàtiques, i que
puguin fer aquesta activitat de manera
autònoma dins i fora de l’hospital.
Mitjançant les activitats del taller,

s’aconsegueix combatre l’avorriment
i potenciar la imaginació dels més
joves.
Projecte d’inserció laboral en el
Montseny
El 2014 vam iniciar un projecte
d’inserció laboral per a persones
amb discapacitat intel·lectual o
trastorns mentals en col·laboració
amb la Fundació Viver de Bell-lloc.
El projecte, “Una nova forma de vida
en el Montseny”, es desenvoluparà
a la Masia Can Lluís, a Fogars
de Montclús, i té com a objectiu
aconseguir la integració laboral i la
vida independent per a persones amb
discapacitat intel·lectual o amb un
trastorn mental greu que, per diferents
circumstàncies, no poden continuar
vivint en el seu entorn habitual o han
perdut el seu habitatge.

Pla d’aportacions voluntàries
dels socis
Amb aquesta nova campanya,
properament els socis que ho desitgin
podran fer 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 dels socis per contribuir
mitjançant aportacions econòmiques
voluntàries a aquestes actuacions.
Cal destacar, a més, que aquest tipus
d’aportacions per a entitats sense
ànim de lucre, com és el cas de la
Fundació Caixa d’Enginyers, es poden
beneficiar de deduccions fiscals.
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Memòria corresponent
a l’exercici anual acabat el
31 de desembre de 2013

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 Sociocultural dels Enginyers Industrials de Catalunya, sobre la base dels
acords presos per l’Assemblea General Extraordinària de Socis celebrada el 15 d’abril de 2010.
Amb data 12 de novembre de 2010, la Fundació va ser inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el
número 2.649, i va iniciar 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 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 2 de maig de 2008 i publicada al BOE del 30 de maig de
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. En l’àmbit fiscal, la Fundació està subjecta a la
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. Així
mateix, el Reial Decret 1270/2003, de 22 d’octubre, aprova el Reglament per a l’aplicació de la Llei 49/2002 de Règim Fiscal
de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
Addicionalment, la Fundació està sotmesa al Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de
les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, publicat al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya del 31 de desembre de 2008, i a les seves modificacions posteriors.
El domicili social de la Fundació és al carrer Potosí, número 22, de Barcelona.
Els fins fundacionals de la Fundació són els que s’indiquen a continuació:
• Promoció i foment d’actes d’interès social, cultural, beneficoassistencial, 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 2013 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 els principis i valors cooperatius, i promoció de les relacions intercooperatives.
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• Gestió i administració de les accions socials que li encomana Caixa d’Enginyers amb relació a 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.
• Finançament, preparació, edició i divulgació de publicacions i estudis relacionats amb les finalitats fundacionals.
• 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.
• 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 2013 han estat les següents:
• Cercle per al Coneixement: ajuda destinada al compliment de les finalitats estatutàries.
• Banco Farmacéutico: ajuda amb finalitat assistencial/social.
• IUCT-Institut Universitari de Ciència i Tecnologia: patrocini del Màster de Creació i Gestió d’Empreses Lifescience i de
la Conferència Internacional sobre Química Verda.
• Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya: beques per a tesis doctorals.
• Seira Fundació per a la innovació i Projecció del Cooperativisme: organització i despeses associades de les ‘Jornades
internacionals de finances cooperatives’.
• Instituto de la Ingeniería de España: quota anual de membre protector.
• Fundació Natura: subvenció del projecte ‘Innovació en l’eficiència de les reforestacions’ mitjançant sistema Groasis Waterboxx
(vegeu Nota 13).
• Enginyers Rugby Union Club: patrocini de l’equip de rugbi i waterpolo Enginyers R.U.C per a la temporada 2012-2013.
• FUNITEC/Enginyeria-Arquitectura La Salle: beca per a estudiants del Màster en Automàtica, Domòtica i Robòtica de La
Salle durant el curs 2013-14.
• Fundació Torrens-Ibern: ajuda al compliment de les finalitats fundacionals.
• Universitat Politècnica de Catalunya: col·laboració amb l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona
en formació, recerca i tecnologia. Patrocini del concurs Emprèn 2013. Finançament de les beques retornables UPC Alumni.
• Fundació Worldreader: ajuda al desenvolupament del programa de digitalització de continguts locals a Ghana, Kenia i
Uganda.
• Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica d’Arqueologia Industrial de Catalunya: aportació per a la
realització dels Premis Bonaplata.
• ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano: ajuda al programa a Moçambic.
• Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras: suport al projecte de millora de la gestió integral del recurs hídric a
El Salvador.
• Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya: aportació per a la Diada de l’Enginyer a Barcelona, per a la Nit de
l’Esport i per a la Coral dels Enginyers.
• Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia, Lletres i Ciències de Catalunya: III Jornades a la Seu d’Urgell
i Andorra sobre l’escola i el plurilingüisme.
• Fundació Banc dels Aliments: aportació per als projectes socials d’ajuda a la pobresa.
• Fundació Privada Sant Gervasi: patrocini dels III Premis Manuel Arroyo.
• Fundació ESADE: ajuda al fons de beques BBA.
• Fundación Pro Rebus Academiae de la Real Academia de Ingeniería: donació com a membre impulsor d’aquesta
fundació.
• IL3-UB Fundació Privada Institut de Formació Continua de la UB: finançament del Programa Superior Universitari en
Emprenedoria.
• ICTINEU Submarins: ajuda a la construcció d’un submarí científic tripulat.
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• Associació Punt de Referència: ajuda a l’acompanyament de joves extutelats.
• Projecte Borsa de Treball: finançament de cursos per facilitar la recerca de feina.
• Càritas: ajuda a cursos de fontaneria i electricitat.
• Associació Arrenca a Córrer: patrocini de l’acte ‘Talents 2020. Aventures emprenedores’.
• Arrels Fundació: ajuda al projecte d’accés a allotjament.
• Motor Elèctric: ajuda al desenvolupament del negoci de La Volta focalitzat en la protecció del medi ambient i en la enginyeria.
• Projecte ‘Idees innovadores per al progrés’: premis del concurs derivat d’aquest projecte.
• Universidad Politécnica de Madrid: premis a l’Excel·lència Acadèmica.
• Premis i beques Fundació Caixa d’Enginyers: beca per a un programa de doctorat d’investigació de la Universitat de
Roma i 4 premis a empreses en el seu primer any de vida per potenciar el seu negoci.
• Ciber-BBN Centro de Investigación Biomédica: ajuda a les activitats de formació.
• Projecte Sevilla: ajuda a projectes de cooperació educativa, protecció mediambiental, investigació i actuacions culturals.
• Projecte València: subvenció dels Afterworks del Col·legi de Camins, de la Plataforma de Formació Contínua i de la Càtedra
de Cultura Directiva i Empresarial de la Universitat Politècnica de València.
• Minyons Escoltes i Guies de Catalunya: ajuda a la restauració i adequació de la masia de Can Palós com a espai educatiu
(Aula Natura).
A 31 de desembre de 2013, la Fundació té subscrits convenis de col·laboració amb les entitats següents:
• Conveni per al 2010, 2011 i 2012 amb el Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya i l’Associació
d’Enginyers Industrials de Catalunya, per un import de 20.000 euros anuals, prorrogable cada 3 anys. Amb aquest conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a les esmentades entitats i obté el dret a què aquesta aportació
es comuniqui de manera fefaent a tots els col·legiats i associats d’aquestes entitats. Amb aquest conveni es compleix la seva
finalitat fundacional de promoció i foment d’actes d’interès professional.
• Conveni per al 2012 i 2013 amb la Fundació Natura, per un import de 10.000 euros anuals, prorrogable anualment. Amb
aquest conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat i obté el dret a què es difongui la
col·laboració prestada per la Fundació. Amb aquest conveni, col·laborant a la reforestació i recuperació de boscos, es compleix
la seva finalitat fundacional de millora de la qualitat de vida i del desenvolupament comunitari i la protecció del medi ambient
(vegeu Nota 13).
• Conveni per al 2013 amb la Universitat Politècnica de Catalunya, per import de 4.000 euros, prorrogable anualment fins
a un total de 5 anys. Amb aquest conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat i obté
el dret a què sigui nomenada mecenes del projecte de préstecs UPC Alumni. Amb aquest conveni es compleix la seva finalitat
fundacional de promoció i foment d’actes d’interès professional.
• Conveni per al 2012 amb ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano, per import de 6.000 euros, prorrogat per a
l’any 2013. 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 compleix la seva finalitat fundacional de millora de la qualitat de vida i del
desenvolupament comunitari i la protecció del medi ambient.
• Conveni per al 2011 amb la Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, inicialment, per import de 6.000 euros
i, posteriorment, des de l’exercici 2012, per import de 15.000 euros, prorrogable anualment. 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 compleix la seva finalitat fundacional de millora de la qualitat de vida
i del desenvolupament comunitari i la protecció del medi ambient.
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• Conveni per al 2011 amb la Fundació Banc dels Aliments, inicialment, per import de 6.000 euros i, posteriorment, des
de l’exercici 2012, per import de 8.000 euros, prorrogable anualment. Amb aquest conveni, la Fundació adquireix l’obligació
d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat 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 compleix la seva finalitat fundacional de promoció i foment d’actes d’interès benèfic i assistencial.
• Conveni per al 2013 amb Arrels Fundació, per import de 3.000 euros, prorrogable anualment. Amb aquest conveni, la
Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat, així com de facilitar la difusió dels projectes en
comú i de les seves activitats de manera periòdica a través dels seus propis mitjans de comunicació i obté el dret a què Arrels
Fundació 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 compleix la seva finalitat fundacional de promoció i foment d’actes d’interès
benèfic i assistencial.
• Conveni per als anys 2011, 2012, 2013 i 2014 amb la Fundació ESADE, per un import de 25.000 euros anuals. Amb
aquest conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat perquè el destini al seu fons
de beques i obté el dret a què es denomini una beca per a alumnes de BBA (Bachelor Bussines 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 compleix la seva finalitat fundacional de promoció i foment
d’actes d’interès professional.
• C
 onveni per al 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 l’import indicat a
l’esmentada entitat i obté el dret a què el seu nom i imatge corporativa apareguin a les seves publicacions. Amb aquest conveni
es compleix la seva finalitat fundacional de difusió, promoció i desenvolupament del cooperativisme.
• Conveni per al 2011 amb Fundación Worldreader.org, per import de 6.000 euros, prorrogat per a l’any 2013. Amb aquest
conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat i obté el dret a què aquesta inclogui
la Fundació dins la seva xarxa global de col·laboradors a la seva pàgina web. Amb aquest conveni es compleix la seva finalitat
fundacional de millora de la qualitat de vida i del desenvolupament comunitari.
• Conveni per al 2013 amb l’Escola Sant Gervasi, per import de 6.000 euros, prorrogable anualment mitjançant la signatura
d’un nou acord. Amb aquest conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat, així
com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les seves activitats de manera periòdica a través dels seus propis mitjans
de comunicació i obté el dret a què l’Escola Sant Gervasi 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 compleix la seva finalitat
fundacional de difusió, promoció i desenvolupament del cooperativisme.
• Conveni per al 2013 amb el Club Natació Poble Nou-Enginyers, per import de 4.000 euros, prorrogable anualment
mitjançant la signatura d’un nou acord. Amb aquest conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a
l’esmentada entitat, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les seves activitats de manera periòdica a través
dels seus propis mitjans de comunicació i obté el dret a què aquesta entitat 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 compleix la seva finalitat fundacional de promoció i foment d’actes d’interès social.
• Conveni per al 2013 amb l’associació Arrenca a córrer, per import de 7.000 euros, prorrogable anualment mitjançant
la signatura d’un nou acord. Amb aquest conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada
entitat, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les seves activitats de manera periòdica a través dels seus
propis mitjans de comunicació i obté el dret a què Arrenca a córrer 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 compleix la seva
finalitat fundacional de promoció i foment d’actes d’interès social.
• Conveni per al 2013 amb l’associació Banco Farmacéutico, per import de 2.000 euros, prorrogable anualment mitjançant
acord explícit. Amb aquest conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat i obté el
dret a què es difongui la participació de la Fundació en les seves activitats. Amb aquest conveni, ajudant a facilitar medicaments a persones del nostre país en situació de pobresa, es compleix la seva finalitat fundacional de promoció i foment d’actes
d’interès benèfic i assistencial.
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• Conveni per al 2013 amb ICTINEU Submarins SL, per import de 10.000 euros, prorrogable anualment mitjançant la signatura d’un nou acord. Amb aquest conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat,
així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les seves activitats de manera periòdica a través dels seus propis
mitjans de comunicació i obté el dret a què ICTINEU Submarins 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 compleix la seva
finalitat fundacional de promoció i foment d’actes d’interès tecnològic.
• Conveni per als anys 2012 i 2013 amb la Universitad Politécnica de Madrid, per un import de 30.000 euros anuals, prorrogable cada dos anys. Amb aquest conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat
perquè el destini a concedir premis a l’Excel·lència Acadèmica i als millors expedients i obté el dret a què es faci una menció
especial de la Fundació a l’acte d’entrega dels premis. Amb aquest conveni, afavorint activitats educatives i de formació, es
compleix la seva finalitat fundacional de promoció i foment d’actes d’interès professional.
• Conveni per al 2013 amb IUCT (El Soci Tecnològic per a la Indústria Química i Farmacèutica), per import de 3.000 euros,
prorrogable anualment mitjançant la signatura d’un nou acord. Amb aquest conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar
l’import indicat a l’esmentada entitat, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats d’IUCT de manera
periòdica a través dels seus propis mitjans de comunicació i obté el dret a què IUCT 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
compleix la seva finalitat fundacional de promoció i foment d’actes d’interès professional.
• Conveni per al 2013 amb Cercle per al Coneixement-SEBAP, per import de 1.500 euros, prorrogable anualment. Amb
aquest conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat i obté el dret a què aquesta
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 compleix la seva finalitat fundacional de promoció i foment d’actes d’interès tecnològic.
• Conveni per al 2013 amb Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya, per import de 2.000 euros, prorrogable
anualment mitjançant la signatura d’un nou acord. Amb aquest conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import
indicat a l’esmentada entitat, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les seves activitats de manera periòdica
a través dels seus propis mitjans de comunicació i obté el dret a què aquesta entitat 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
compleix la seva finalitat fundacional de promoció i foment d’actes d’interès cultural.
• Conveni per al 2013 amb CIBER Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina, per import de 10.000 euros, prorrogable anualment mitjançant la signatura d’un nou acord. Amb aquest conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import
indicat a l’esmentada entitat, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les seves activitats de manera periòdica
a través dels seus propis mitjans de comunicació i obté el dret a què aquesta entitat 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
compleix la seva finalitat fundacional de promoció i foment d’actes d’interès cultural.
• Conveni per al 2013 amb l’Associació Punt de Referència, per import de 6.000 euros, prorrogable anualment mitjançant
la signatura d’un nou acord. Amb aquest conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada
entitat, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les seves activitats de manera periòdica a través dels seus
propis mitjans de comunicació i obté el dret a què aquesta entitat 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 compleix la seva
finalitat fundacional de promoció i foment d’actes d’interès professional.
• Conveni per al 2013 i 2014 amb la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, per
import de 35.800 euros. Amb aquest conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat
i obté el dret a què aquesta aporti tots els mitjans humans necessaris per a la direcció i gestió del programa i la realització correcta de l’acció formativa. Amb aquest conveni es compleix la seva finalitat fundacional de promoció i foment d’actes d’interès
professional.
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S’han seleccionat com a beneficiaris de les activitats els que millor encaixaven en alguna de les següents línies d’actuació de la
Fundació:
• Enginyeria i innovació
• Ecologia i sostenibilitat
• Cultura i esport
• Retorn social i reinserció laboral
• Formació, excel·lència professional, beques i premis
Els beneficiaris de les activitats desenvolupades per la Fundació han estat, bàsicament, els següents:
• Socis del Cercle per al Coneixement
• Beneficiaris de les activitats assistencials/socials del Banco Farmacéutico
• Membres de l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
• Guanyadors de la convocatòria anual de beques per a tesis doctorals d’enginyer industrial del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
• Participants a les ‘Jornades internacionals de finances cooperatives’
• Membres de l’Instituto de la Ingeniería de España
• Ciutadans de Madrid i Catalunya en general
• Jugadors dels equips de rugbi i waterpolo de l’Enginyers Rugby Union Club
• 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
• Guanyadors del concurs Emprèn 2013 de la UPC
• Beneficiaris de les beques retornables UPC Alumni
• Alumnes d’escoles de primària i secundària de Ghana, Kènia i Uganda
• Guanyadors dels Premis Bonaplata de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica d’Arqueologia Industrial de Catalunya
• Habitants de Moçambic beneficiaris dels projectes d’ONGAWA
• Habitants del departament de La Libertad a El Salvador
• Socis de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya
• Col·legiats participants a les III Jornades a la Seu d’Urgell i Andorra sobre l’escola i el plurilingüisme
• Beneficiaris dels projectes socials d’ajuda a la pobresa de la Fundació Banc dels Aliments
• Guanyadors dels Premis Manuel Arroyo de la Fundació Privada Sant Gervasi
• Alumnes d’ESADE becats
• Membres de la Real Academia de Ingeniería
• Beneficiaris del Programa Superior Universitari en Emprenedoria de la UB
• Beneficiaris del programa Projecte ICTINEU 3
• Beneficiaris de l’acompanyament de joves extutelats de l’Associació Punt de Referència
• Participants als cursos per facilitar la recerca de feina del projecte Borsa de Treball
• Participants als cursos de fontaneria i electricitat de Càritas
• Participants a l’acte ‘Talents 2020. Aventures emprenedores’ de l’associació Arrenca a Córrer
• Beneficiaris del projecte d’accés a allotjament d’Arrels Fundació
• Propietaris i treballadors del negoci La Volta
• Guanyadors dels premis del Concurs d’Idees Innovadores per al Progrés
• Guanyadors dels premis a l’Excel·lència Acadèmica de la Universitat Politécnica de Madrid
• Beneficiari de la beca per al doctorat d’investigació a la Universitat de Roma
• Empreses guanyadores dels 4 premis per potenciar el seu negoci durant el seu primer any de vida
• Beneficiaris de les activitats de formació de Ciber-BBN Centro de Investigación Biomédica
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• Beneficiaris dels projectes de cooperació educativa, protecció mediambiental, investigació i actuacions culturals del Projecte
Sevilla
• Participants als Afterworks del Col·legi de Camins, a la Plataforma de Formació Contínua i a la Càtedra de Cultura Directiva i
Empresarial de la Universitat Politècnica de València
• Beneficiaris de l’espai educatiu Aula Natura dels Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Pel que fa referència als premis i beques, el desglossament d’informació per sexe és el següent.
Homes

Dones

Premis concurs Emprèn 2013 de la UPC

3

-

Premis Manuel Arroyo de la Fundació Privada Sant Gervasi

-

3

Beques d’alumnes d’ESADE

1

2

Premis del Concurs d’Idees Innovadores per al Progrés

8

-

Premis a l’Excel·lència Acadèmica de la Universitat Politécnica de Madrid

15

11

Beca per al doctorat d’investigació a la Universitat de Roma

1

-

2. Bases de presentació dels comptes anuals i altra informació
2.1 Imatge fidel
Els comptes anuals de la Fundació corresponents a l’exercici 2013 han estat formulats i aprovats pel Patronat de la Fundació a
la reunió celebrada el 24 d’abril de 2014, d’acord amb el marc d’informació financera que resulta d’aplicació a la Fundació i, en
particular, amb els principis i criteris comptables que aquest conté, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni i de la
situació financera de la Fundació a 31 de desembre de 2013 i del resultat de les seves operacions, dels canvis en el patrimoni
net i dels fluxos d’efectiu produïts durant l’exercici anual acabat a l’esmentada data. Tanmateix, els comptes anuals corresponents
a l’exercici 2012 van ser formulats i aprovats pel Patronat de la Fundació a la reunió celebrada el 14 de març de 2013.
Els comptes anuals de l’exercici 2013 de la Fundació s’han elaborat seguint, sense excepció, totes les normes i els criteris establerts al Pla de comptabilitat de les fundacions vigent en el moment de la seva formulació (vegeu Nota 2.2). Els esmentats
comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables mantinguts per la Fundació.
Aquests comptes anuals, excepte que s’indiqui el contrari, es presenten en euros, essent l’euro la moneda funcional de la Fundació.
2.2 Principis comptables aplicats
No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. El Patronat de la Fundació ha formulat els comptes anuals de l’exercici 2013
tenint en consideració la totalitat dels principis i normes comptables d’aplicació obligatòria que hi tenen un efecte significatiu. No
existeix cap principi comptable que, essent obligatori, hagi deixat d’aplicar-se.
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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.
Per a la preparació de determinada informació inclosa en els comptes anuals de la Fundació corresponents a l’exercici 2013, s’han
utilitzat estimacions basades en hipòtesis realitzades per valorar determinats actius, passius, ingressos i despeses que hi figuren registrats. Bàsicament, aquestes estimacions es refereixen a:
• L’avaluació de possibles pèrdues per deteriorament de determinats actius (vegeu Notes 4.1 i 4.2)
• La vida útil dels actius materials (vegeu Nota 4.1)
• La valoració de les participacions en entitats del Grup i associades (vegeu Nota 4.2)
• La recuperabilitat dels actius fiscals (vegeu Nota 4.4)
Si bé les estimacions anteriorment descrites han estat realitzades en funció de la millor informació disponible a 31 de desembre
de 2013 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; la qual cosa es realitzaria, si s’escau, conforme al que s’estableix al Pla de comptabilitat
de les fundacions, de manera 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 2012 es presenta, exclusivament, a efectes comparatius juntament amb la informació corresponent a l’exercici 2013, i, en conseqüència, no forma part dels
comptes anuals de l’exercici 2013.
2.5 Agrupació de partides
En els comptes anuals es presenten totes les partides desagregades segons la seva naturalesa.
2.6 Canvis en criteris comptables
Durant l’exercici 2013, no s’ha produït cap modificació rellevant en els criteris comptables respecte als criteris aplicats en l’exercici
2012.
2.7 Correcció d’errors
En l’elaboració dels comptes anuals no s’ha detectat cap error significatiu que hagi suposat la reexpressió dels imports inclosos
en els comptes anuals de l’exercici 2012.
2.8 Memòria econòmica
El Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’aplicació del Règim Fiscal de les entitats sense
fins lucratius i dels incentius al mecenatge, desenvolupa el contingut mínim de la memòria econòmica que, en compliment de la
Llei 49/2002, han d’elaborar aquestes entitats.
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L’article tercer d’aquest reglament, al seu punt 3, estableix que les entitats que, en virtut de la seva normativa comptable, estiguin obligades a l’elaboració de la memòria dels comptes anuals, hi poden incloure la informació que ha d’incloure la memòria
econòmica.
La Fundació ha inclòs en aquesta memòria tota la informació requerida per aquest reglament (vegeu Notes 11 i 12).

3. Aplicació del resultat
La proposta d’aplicació del resultat de l’exercici 2013 és la següent.
Euros

2013

2012 (*)

33.153,18

338.597,96

33.153,18

338.597,96

Fons dotacional o fons social

-

-

Fons especials

-

-

Romanent

-

-

Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries

-

313.597,96

Base de repartimentExcedent de l’exercici (vegeu Nota 8)
Total base de repartiment = Total aplicació
Aplicació a-

Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors (vegeu Nota 8)
Total aplicació = Total base de repartiment

33.153,18

25.000,00

33.153,18

338.597,96

(*) Les dades de l’exercici 2012, corresponents a la distribució aprovada pel Patronat, es presenten, exclusivament, a efectes comparatius.
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4. Normes de registre i valoració
En l’elaboració dels comptes anuals de la Fundació, corresponents a l’exercici 2013, s’han aplicat les següents normes de registre i valoració:
4.1 Immobilitzat material
L’immobilitzat material està format per mobiliari i per equips per a processos 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. Aquests actius s’amortitzen en funció de la
seva vida útil.
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 el qual es produeixen. D’altra banda, els
imports invertits en la renovació, ampliació i millora que contribueixin a augmentar la productivitat, capacitat o eficiència, o un
allargament de la vida útil d’aquests béns, es registren com a major valor dels béns corresponents i, conseqüentment, en el seu
cas, s’ha de donar de baixa el valor comptable dels elements que s’hagin substituït o renovat.
La Fundació amortitza l’immobilitzat material aplicant el mètode lineal, en funció dels anys de vida útil estimada, segons el detall
següent.
Anys de vida útil
estimada
Mobiliari
Equips per a processos d’informació

10
De 4 a 8

Les dotacions anuals en concepte d’amortització es registren amb contrapartida al capítol ‘Amortització de l’immobilitzat’ del
compte de pèrdues i guanys.
Deteriorament de valor dels actius materials
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, la qual cosa 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.
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.
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4.2 Instruments financers
Un instrument financer és un contracte que dóna lloc a un actiu financer en una entitat i, simultàniament, a un passiu financer
o un instrument de patrimoni en una altra. L’entitat reconeix en balanç un instrument financer, únicament, quan es converteix en
una part del contracte d’acord amb les seves disposicions.
En el balanç de situació, els actius i passius financers es classifiquen com a corrents o no corrents en funció que el seu venciment
sigui igual o inferior, o superior a dotze mesos, respectivament, des de la data de tancament de l’exercici.
4.2.1 Actius financers
Classificació
Els actius financers que posseeix la Fundació es classifiquen, a efectes de valoració, en les categories següents:
• Préstecs i partides a cobrar. Actius financers originats en la realització de les activitats pròpies de la Fundació esmentades a 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 pel valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de la transacció que
li siguin directament atribuïbles.
Valoració posterior
Els préstecs i partides a cobrar es valoren pel seu cost amortitzat.
Els actius financers disponibles per a la venda es valoren pel seu valor raonable, i es registra en el patrimoni net el resultat de les
variacions en aquest valor raonable, fins que l’actiu que sigui alienat 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.
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 del mateix 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.
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La Fundació dóna de baixa els actius financers quan expiren o s’han cedit els drets sobre els fluxos d’efectiu dels corresponents
actius financers 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 entitats del Grup i associades
Es consideren ‘entitats del Grup’ aquelles sobre les quals 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, essent inferior o nul aquest percentatge, per l’existència d’altres circumstàncies o acords que atorguin a la Fundació el seu
control.
Tanmateix, es consideren ‘entitats associades’ aquelles entitats sobre les quals la Fundació té capacitat per exercir una influència
significativa, capacitat que es manifesta en una participació (directa o indirecta) igual o superior al 20%, dels drets de vot de
l’entitat participada, o, essent aquest percentatge inferior al 20%, per l’existència d’alguna de les circumstàncies establertes en la
normativa vigent per a la consideració d’influència significativa, tal com la representació en el Consell d’Administració.
Les participacions en entitats del Grup i associades es presenten als 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, 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 a 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 que directament se li poden atribuir. 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, totes les transaccions denominades en moneda diferent a l’euro
es consideren denominades en ‘moneda estrangera’, i es registren segons els tipus de canvi vigents a les dates de les operacions.
A 31 de desembre de 2013 i 2012, la Fundació no té saldos en moneda estrangera. Així mateix, durant els exercicis 2013 i
2012, la Fundació no ha realitzat transaccions en moneda estrangera.
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4.4 Impost sobre beneficis
La despesa per impost sobre beneficis 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-lo 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 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 impost, donen lloc a
un import menor de l’impost corrent.
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 temporànies, 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. 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 significatives. D’altra banda, els
actius per impostos diferits només es reconeixen en la mesura en què es considera probable que la Fundació disposi de guanys
fiscals futurs contra els quals poder fer-los efectius.
Els actius i passius per impost diferit, originats per operacions amb càrrecs 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, amb l’objecte de comprovar que es mantinguin
vigents, efectuant-los les correccions oportunes 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 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%.
4.5 Reconeixement d’ingressos i despeses
La Fundació registra els ingressos i despeses 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, entre d’altres.
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4.6 Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen directament al compte de pèrdues i guanys, al capítol
‘Ingressos per les activitats’ del compte de pèrdues i guanys.
En els exercicis 2013 i 2012, 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.

5. Immobilitzat material
Aquest epígraf dels balanços de situació adjunts, a 31 de desembre de 2013 i 2012, està format per mobiliari i equips per
a processos d’informació propietat de la Fundació, per imports de 3.501,25 i 278,40 euros respectivament, que, a les dates
esmentades, estaven en ús i totalment amortitzats.
No hi ha hagut moviments en aquest epígraf durant l’exercici 2013. Durant l’exercici 2012, la Fundació va vendre diversos
elements de mobiliari i d’equips per a processos d’informació a Caixa d’Enginyers, i va generar un benefici de 606,58 euros que
es van registrar a l’epígraf ‘Deteriorament i resultat d’alienacions d’immobilitzat - Resultats per alienacions i altres’ del compte de
pèrdues i guanys adjunt.

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

2013

2012

9.379,92

13.708,80

84.419,28

93.799,20

9.379,92

9.379,92

Entre dos i cinc anys

37.519,68

37.519,68

A més de cinc anys

37.519,68

46.899,60

Pagaments compromesos (*)A un any

(*) 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.
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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 (en anys)

Locals

10

El contracte de lloguer existent s’ha signat, amb data 3 de gener de 2013, per un període de 10 anys. A tals efectes, dins el
contracte de lloguer existeix una clàusula d’actualització de preus en referència amb 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 2013 i 2012, s’han classificat atenent a la seva naturalesa i a la funció que compleixen
en la Fundació, segons s’indica en el detall següent.
Euros

31.12.13
Préstecs i partides
a cobrar

Actius disponibles per a la venda
valorats a valor raonable

TOTAL

Instruments financers a llarg terminiInstruments de patrimoni

-

4.054.539,91

4.054.539,91

Valors representatius de deute

-

-

-

Crèdits, derivats i altres

-

1.292,00

1.292,00

-

4.055.831,91

4.055.831,91

Instruments de patrimoni

-

-

-

Valors representatius de deute

-

101.495,36

101.495,36

Instruments financers a curt termini-

Crèdits, derivats i altres

-

-

-

Dipòsits en entitats de crèdit

350.271,23

-

350.271,23

Efectiu i altres actius líquids equivalents

185.504,22

-

185.504,22

535.775,45

101.495,36

637.270,81

535.775,45

4.157.327,27

4.693.102,72

Total
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Euros

31.12.12
Préstecs i partides
a cobrar

Actius disponibles per a la venda
valorats a valor raonable

TOTAL

-

3.619.383,08

3.619.383,08

Valors representatius de deute

-

96.125,79

96.125,79

Crèdits, derivats i altres

-

-

-

-

3.715.508,87

3.715.508,87

Instruments financers a llarg terminiInstruments de patrimoni

Instruments financers a curt terminiInstruments de patrimoni

-

-

-

Valors representatius de deute

-

231.500,53

231.500,53

23.369,05

-

23.369,05

Dipòsits en entitats de crèdit

100.262,71

-

100.262,71

Efectiu i altres actius líquids equivalents

322.471,74

-

322.471,74

446.103,50

231.500,53

677.604,03

446.103,50

3.947.009,40

4.393.112,90

Crèdits, derivats i altres

Total

Els valors representatius de deute, a 31 de desembre de 2013, es componien de bons emesos per la Generalitat de Catalunya,
que vencen, en la seva totalitat, durant l’exercici 2014. Per la seva part, els instruments de patrimoni, a 31 de desembre de 2013
i 2012, es componien de participacions en fons d’inversió gestionats pel Grup Caixa d’Enginyers i de les inversions en patrimoni
que es detallen dins l’epígraf ‘Inversions financeres en patrimoni’ dels balanços de situació adjunts.
Les variacions en el valor raonable experimentades pels actius financers inclosos en la cartera d’actius financers disponibles per
a la venda han estat registrades amb contrapartida al patrimoni net, tal com s’indica a la Nota 4.2.1 i tal com es presenta en els
estats d’ingressos i despeses reconeguts adjunts. En la determinació del valor raonable, la Fundació s’ha basat en preus cotitzats
en mercats actius o assimilables (vegeu Nota 4.2.1). Tanmateix, no s’ha registrat cap import en concepte de pèrdues per deteriorament durant els exercicis 2013 i 2012.
Els ingressos generats pels interessos meritats pels actius financers han estat de 171.083,80 euros a l’exercici 2013 (15.446,15
euros a l’exercici 2012), i els beneficis obtinguts per l’alienació d’actius financers, durant l’exercici 2013, han estat de 28.230,08
euros (8.486,82 euros de pèrdues a l’exercici 2012).
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, a 31 de desembre de 2013 i 2012.
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Milers d’euros

Denominació

Domicili

Activitat

% capital
i drets de
vot

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

Via Laietana,
39 Barcelona

Entitat de crèdit

4,86%

Via Laietana,
39 Barcelona

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

Inferior al
0,01%

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

Euros
Valor comptable
de la participació

Capital

Reserves

65.866

56.825

736

324

Resultat

31.12.2013

31.12.2012

7.882

3.201.720,50

3.150.356,00

29

18,03

18,03

3.201.738,53

3.150.374,03

L’augment en el valor comptable de la participació de la Fundació a Caixa d’Enginyers correspon a la revaluació dels títols que
Caixa d’Enginyers ha realitzat a l’exercici 2013 amb càrrec a reserves.
7.2 Passius financers
A 31 de desembre de 2013 i 2012, la totalitat dels passius financers de la Fundació es classifiquen a la categoria de valoració
de dèbits i partides a pagar, i corresponen al detall que s’indica a continuació.
Euros

Passius financers
Dèbits i partides a pagar

Donacions aprovades pendents de pagament
Altres creditors

31.12.13

31.12.12

103.490,80

24.635,25

36.708,70

626,09

10.283,98

604,80

150.483,48

25.866,14

Deutes amb administracions públiquesRetencions practicades
Total passius financers

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).
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D’acord amb el que s’indica en la disposició transitòria segona de l’esmentada resolució, a continuació es detalla la informació
referida als ajornaments de pagaments als proveïdors, realitzats durant els exercicis 2013 i 2012 i els pendents a 31 de desembre
de 2013 i 2012.
Pagaments realitzats i pendents a la data del
tancament del balanç (euros)
31.12.13

31.12.12

Import

%

Import

%

Dins del termini màxim legal (*)

65.242

85%

79.539

100%

La resta

11.659

15%

-

-

Total de pagaments de l’exercici

76.901

100%

79.539

100%

PMPE (dies) - Termini mig ponderat excedit de pagaments

33,10

-

-

-

Ajornaments que a la data de tancament excedeixen del
termini màxim legal

(*) Segons la Llei 15/2010, l’ajornament màxim legal de pagaments és de 60 dies, per a l’exercici 2013 (75 dies, per a l’exercici 2012).

8. Fons propis
El moviment de fons propis dels exercicis 2013 i 2012 ha estat el següent.
Euros

Fons Social

Saldo a 31 de desembre
de 2011

Reserves

Resultats negatius
d’exercicis
anteriors

Romanent

Resultat de
l’exercici (vegeu
Nota 3)

TOTAL

20.353,93

3.545.507,14

3.944.784,72

-

-

Distribució del resultat

-

-

-

20.353,93

Resultat de l’exercici

-

-

-

-

Saldo a 31 de desembre
de 2012

Excedents
pendents
d’aplicació

(419.631,51)
-

(20.353,93)

-

338.597,96

338.597,96

338.597,96

3.884.105,10

3.944.784,72

-

-

Distribució del resultat

-

-

-

25.000,00

313.597,96

Resultat de l’exercici

-

-

-

-

-

33.153,18

33.153,18

3.944.784,72

-

-

313.597,96

33.153,18

3.917.258,28

Saldo a 31 de desembre
de 2013

(399.277,58)

(374.277,58)

(338.597,96)

-

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 Sociocultural dels Enginyers Industrials de Catalunya (vegeu Nota 1).
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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.
Tanmateix, els resultats negatius d’exercicis anteriors provenen de l’Agrupació Sociocultural dels Enginyers Industrials de Catalunya, i es van generar amb anterioritat a la seva transformació a la Fundació (vegeu Nota 1).

9. Subvencions, donacions i llegats
A l’exercici 2013 la Fundació ha rebut donacions de Caixa d’Enginyers per import de 300.000 euros (550.000 euros a l’exercici
2012), amb l’objectiu de realitzar les activitats descrites a la Nota 1, complint amb la condició de rendes exemptes de l’impost
sobre beneficis de l’article 6.1.a) de la Llei 49/2002 de Règim Fiscal d’entitats sense fins lucratius.

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.
A 31 de desembre de 2013 i 2012, la Fundació 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 econòmics acabats el 31 de desembre
de 2013 i 2012.
Euros
Resultat comptable abans d’impostos

2013

2012

33.153,18

338.597,96

(33.153,18)

(338.597,96)

Diferències permanents

-

-

Base imposable fiscal

-

-

Quota

-

-

Deduccions

-

-

Ajustaments per impost sobre beneficis d’exercicis anteriors

-

-

Total despesa per impost reconegut al compte de pèrdues i guanys

-

-

Retencions i pagaments a compte

-

(87,95)

Total a pagar/(ingressar) de la Hisenda Pública

-

(87,95)

Resultat exempt (vegeu Nota 3)
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A 31 de desembre de 2013, la Fundació no té saldos a pagar ni a ingressar amb la Hisenda Pública en concepte d’impost sobre
beneficis (87,95 euros a 31 de desembre de 2012).
Atès que totes les rendes obtingudes per la Fundació durant els exercicis 2013 i 2012 han sigut derivades de donatius i donacions
rebuts per col·laborar en els fins de l’entitat, procedents del seu patrimoni mobiliari o derivades d’adquisicions o de transmissions dels seus béns o drets, es consideren rendes exemptes de l’impost sobre beneficis segons la Llei 49/2002 de Règim Fiscal
d’entitats sense fins lucratius.
10.2 Desglossament dels actius i passius per impostos diferits
En els capítols ‘Actius per impost diferit’ i ‘Passius per impost diferit’ dels balanços de situació adjunts, s’inclou exclusivament
l’import de les diferències temporànies deduïbles o imposables, respectivament, que han sorgit en la variació del valor raonable
de les participacions en els fons d’inversió de la Fundació i del valor raonable dels títols de Caixa d’Enginyers.
A continuació es mostra el desglossament dels actius i passius per impostos diferits, a 31 de desembre de 2013 i 2012.
Euros

31.12.13

31.12.12

Renda fixa

-

-

Renda variable

-

3.035,50

-

3.035,50

Actius per impost diferitMinusvàlues cartera disponible per a la venda-

Total
Euros

31.12.13

31.12.12

-

-

101.537,81

98.915,42

101.537,81

98.915,42

Passius per impost diferitPlusvàlues cartera disponible per a la vendaRenda fixa
Renda variable
Total

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 2013, 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.
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11. Ingressos i despeses
El detall de les partides d’ingressos i despeses, per als exercicis 2013 i 2012 dels comptes de pèrdues i guanys adjunts, es mostra
a continuació.
Euros
Ingressos

2013

%

2012

%

Ingressos per les activitatsDonacions i altres ingressos per activitats (vegeu Nota 9)

300.000,00

60,0%

550.000,00

95,7%

300.000,00

60,0%

550.000,00

95,7%

-

-

-

-

171.083,80

34,3%

15.446,15

2,7%

171.083,80

34,3%

15.446,15

2,7%

Altres ingressos de les activitats
Ingressos financersValors negociables i altres instruments financers (vegeu Nota 7)

Resultados positivos por alienaciones i otros (véase Nota 7)
Total

28.230,08

5,7%

9.093,40

1,6%

499.313,88

100%

574.539,55

100%
Euros

Despeses
Ajuts concedits (vegeu Nota 12)
Despeses de personal

2013

%

374.017,58

2012

80,2%

%

157.722,32

66,9%

-

-

-

-

92.143,12

19,8%

77.934,39

33,0%

14.544,13

3,1%

527,89

0,2%

Amortitzacions (vegeu Nota 5)

-

-

284,88

0,1%

Deterioraments i pèrdues d’immobilitzat

-

-

-

-

Despeses financeres

-

-

-

-

Resultats negatius per alienacions i altres

-

-

-

-

Impost sobre beneficis

-

-

-

-

466.160,70

100%

235.941,59

100%

Altres despeses d’explotació
De les qualsDespeses d’administració del Patronat

Total
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Els ingressos i despeses de la Fundació són generats principalment a l’àrea geogràfica de Catalunya.
La totalitat de les rendes obtingudes per la Fundació són rendes exemptes de tributació de l’impost sobre beneficis, atenent el
que s’estableix en els articles 6 i 7 de la Llei 49/2002 de Règim Fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals
al mecenatge. A continuació es detallen les rendes exemptes de tributació assenyalant l’epígraf concret en el qual s’empara la
seva exempció:
• ‘Donacions i altres ingressos per activitats’. Són rendes exemptes segons l’article 6, apartat primer, lletra a) de la Llei 49/2002.
• ‘Ingressos financers de valors negociables i altres instruments financers’. Són rendes exemptes segons l’article 6, apartat segon
de la Llei 49/2002.
• ‘Resultats positius per alienacions i d’altres’. Són rendes exemptes atenent l’article 6, apartat tercer de la Llei 49/2002.
El capítol ‘Altres despeses d’explotació’ del compte de pèrdues i guanys adjunt comprèn, principalment, despeses relacionades
amb el lloguer del local on la Fundació té el seu domicili social i despeses relacionades amb serveis d’assessoria fiscal i activitats
de màrqueting, així com despeses relacionades amb la publicació de memòries i la conferència en l’acte del segon aniversari de
la Fundació.
La Llei 4/2008 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, en el seu article 333-3, estableix que ‘les despeses derivades del
funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats no poden ésser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant
l’exercici’. Les despeses que la Fundació ha registrat durant l’exercici 2013 per aquest concepte són de 14.544,13 euros (527,89
euros a l’exercici 2012), no superant el límit del 15% establert per llei durant els exercicis 2013 i 2012.
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 funcions.
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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 els següents.
Actius

31.12.13
Dotació
fundacional

Valor
comptable
(euros)

Vida
útil (anys)

Amortització acumulada
(euros)
(vegeu Nota 5)

Deteriorament

Mobiliari

SÍ

3.501,25

10

3.501,25

-

Equips per a processament d’informació

SÍ

278,40

4a8

278,40

-

Instruments de patrimoni

SÍ

4.054.539,91

-

-

-

Fiances a llarg termini

NO

1.292,00

-

-

-

Actius per impost diferit

NO

-

-

-

-

Altres deutors

NO

351.071,26

-

-

-

Actius per impost corrent

NO

-

-

-

-

Crèdits amb administracions públiques

NO

-

-

-

-

Valors representatius de deute

NO

101.495,36

-

-

-

Efectiu i altres actius líquids equivalents

NO

185.504,22

-

-

-

Actius

31.12.12
Dotació
fundacional

Mobiliari

SÍ

Valor
comptable
(euros)

Vida
útil (anys)

Amortització acumulada
(euros)
(vegeu Nota 5)

Deteriorament

3.501,25

10

3.501,25

-

Equips per a processament d’informació

SÍ

278,40

4a8

278,40

-

Instruments de patrimoni

SÍ

3.619.383,08

-

-

-

Actius per impost diferit

NO

3.035,50

-

-

-

Altres deutors

NO

102.182,71

-

-

-

Actius per impost corrent

NO

87,95

-

-

-

Crèdits amb administracions públiques

NO

21.361,10

-

-

-

Valors representatius de deute

NO

327.626,32

-

-

-

Efectiu i altres actius líquids equivalents

NO

322.471,74

-

-

-

Els beneficis obtinguts en les alienacions d’instruments financers han estat reinvertits en la seva totalitat en la concessió d’ajudes.
Tal com s’estableix a l’article 3 del capítol 1 del títol II de la Llei 49/2002 de Règim Fiscal d’entitats sense fins lucratius, es destinaran a la realització de fins d’interès general almenys el 70% de les següents rendes i ingressos:
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a) Les rendes de les explotacions econòmiques que desenvolupin.
b) Les rendes derivades de la transmissió de béns o drets de la seva titularitat.
En el càlcul d’aquestes rendes no s’inclouran les obtingudes en la transmissió onerosa de béns immobles en les quals l’entitat
desenvolupi l’activitat pròpia del seu objecte o finalitat específica, sempre que l’import de l’esmentada transmissió es reinverteixi
en béns i drets en els quals concorri l’esmentat fet.
c) Els ingressos obtinguts per qualsevol altre concepte, deduïdes les despeses realitzades per l’obtenció d’aquests ingressos, les
quals podran estar integrades, en el seu cas, per la part proporcional de les despeses per serveis exteriors, de les despeses de
personal, d’altres despeses de gestió, de les despeses financeres i dels tributs, sempre que contribueixin a l’obtenció dels ingressos, excloent d’aquest càlcul les despeses realitzades per al compliment dels fins estatutaris o de l’objecte de l’entitat sense fins
lucratius. En el càlcul dels ingressos no s’inclouran les aportacions o donacions rebudes en concepte de dotació patrimonial en
el moment de la seva constitució o en un moment posterior.
La resta de les rendes i ingressos que obtinguin les fundacions es destinarà a incrementar la dotació patrimonial o les reserves.
El termini per al compliment d’aquest requisit serà el comprès entre l’inici de l’exercici en què s’hagin obtingut les respectives
rendes i ingressos i els quatre anys següents al tancament de l’esmentat exercici.
A continuació es mostra la comparació entre l’import legal mínim que cal aplicar a finalitats estatutàries i les despeses per finalitats
estatutàries realitzades en els exercicis 2013 i 2012.
Euros

2013

2012

+ Rendes i ingressos (vegeu Nota 11)

499.313,88

574.539,55

– Despeses realitzades per a l’obtenció dels ingressos

(86.770,71)

(76.285,22)

= Rendes i ingressos – despeses

412.543,17

498.254,33

A) Mínim legal a destinar a finalitats estatutàries (1)

288.780,22

348.778,03

B) Despeses realitzades per finalitats estatutàries (vegeu Nota 11)

374.017,58

157.722,32

85.237,36

(191.055,71)

Excés / (Defecte) del propi exercici (B-A)
Aplicació excedents exercicis anteriors (2)
Excedents pendents d’aplicar a finalitats estatutàries (3)

(85.237,36)
228.360,60

(1) Correspon al 70% del concepte ‘Rendes i ingressos – despeses’.
(2) Es proposa al Patronat la reclassificació d’aquest import ja aplicat a la partida ‘Excedents negatius d’exercicis anteriors’.
(3) Aquest import es troba dins del termini establert legalment per a la seva aplicació.

313.597,96
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Les partides més significatives d’ajudes atorgades en els exercicis 2013 i 2012, en compliment de les finalitats estatutàries de la
Fundació, han estat les següents.
2013
Entitat receptora de l’ajut

Import
(euros)

Concepte

Finalitat estatutària
Promoció d’actes d’interès
professional

Universitat Politécnica de Madrid

29.960

Premis a l’Excel·lència Acadèmica

ICTINEU Submarins

10.000

Col·laboració en la construcció d’un Promoció d’actes d’interès
submarí científic
tecnològic

Ciber-BBN Centro de Investigación
Biomédica

10.000

Col·laboració en activitats de
formació

Promoció d’actes d’interès cultural

Fundació Natura

10.000

Col·laboració en la recuperació de
boscos

Protecció del medi ambient

Universitat Politècnica de Catalunya 29.000

Col·laboració en formació, beques i
el concurs Emprèn 2013

Promoció d’actes d’interès
tecnològic

Fundación ESADE

25.000

Col·laboració en el Fons de Beques
ESADE

Promoció d’actes d’interès
professional

Seira Fundació per a la Innovació i
Projecció del Cooperativisme

12.100

Col·laboració a les Jornades
internacionals de finances
cooperatives

Promoció d’actes d’interès
professional

IL3-UB Institut de Formació
Contínua de la UB

25.000

Col·laboració en el Programa
Superior Universitari en
Emprenedoria

Promoció d’actes d’interès
professional

Federació Espanyola d’Enginyeria
Sense Fronteres

15.000

Col·laboració en la millora de
la gestió del recurs hídric a El
Salvador

Millora de la qualitat de vida i el
desenvolupament comunitari

2012
Entitat receptora de l’ajut

Import
(euros)

Concepte

Finalitat estatutària

Col·laboració en el Fons de Beques
ESADE

Promoció d’actes d’interès
professional

Universitat Politècnica de Catalunya 25.000

Col·laboració en docència i en el
concurs Emprèn 2012

Promoció d’actes d’interès
tecnològic

Federació Espanyola d’Enginyeria
Sense Fronteres

15.000

Col·laboració en la campanya
‘Cumple tu reto’

Millora de la qualitat de vida i el
desenvolupament comunitari

Can Cet Centre d’Inserció -

12.000

Programa d’inserció sòciolaboral

Promoció d’actes d’interès social

Fundació Natura

10.000

Col·laboració en la recuperació de
boscos

Protecció del medi ambient

Seira Fundació per a la Innovació i
Projecció del Cooperativisme

10.000

Col·laboració a les Jornades
internacionals de finances
cooperatives

Promoció d’actes d’interès
professional

Fundación ESADE

25.000
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13. Informació sobre medi ambient
La Fundació no té responsabilitats, actius, ni provisions i contingències de naturalesa mediambiental que puguin ser significatius
en relació amb el patrimoni i la situació i els resultats financers, si bé concedeix ajudes a fundacions amb finalitats relacionades
amb el medi ambient. Per aquest motiu, no s’inclouen desglossaments específics, en aquesta memòria, dels comptes anuals,
respecte a qüestions mediambientals.
Així mateix, no existeixen sistemes, equips o instal·lacions incorporats a l’immobilitzat material que tinguin el fi de minimitzar
l’impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient.
Durant els exercicis 2013 i 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 del patrimoni natural.

14. Transaccions amb parts vinculades
Totes les operacions amb parts vinculades realitzades, durant els exercicis 2013 i 2012, han estat efectuades en condicions de
mercat. A continuació es desglossen els saldos i operacions de la Fundació amb Caixa d’Enginyers.

Euros

Caixa d’Enginyers
31.12.13

Caixa d’Enginyers
31.12.12

Actius (vegeu Nota 7.1)Préstecs i comptes a cobrar

-

-

3.201.720,50

3.150.356,00

Efectiu i altres actius líquids equivalents

185.504,22

322.471,74

Dipòsits en entitats de crèdit

350.271,23

100.262,71

Actius financers disponibles per a la venda

Altres actius

1.292,00

1.920,00

3.738.787,95

3.375.010,45

Deutes amb entitats de crèdit

-

-

Altres passius

-

-

Total

-

-

Total
Patrimoni i passius-
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Euros

Caixa d’Enginyers
2013

Caixa d’Enginyers
2012

158.517,69

-

-

-

IngressosIngressos financers
Ingressos per vendes i prestació de serveis
Ingressos per vendes i lloguers d’immobles (vegeu Nota 5)

-

606,58

Altres ingressos (vegeu Nota 9)

300.000,00

550.000,00

Total

458.517,69

550.606,58

Despeses financeres

-

-

Comissions pagades

1.274,94

859,97

Recepció de serveis

9.379,92

13.708,80

10.654,86

14.568,77

Despeses-

Total

En els exercicis 2013 i 2012 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 2013 i 2012, la Fundació no tenia treballadors.
15.2 Canvis dels components de l’òrgan de govern
Durant l’exercici 2013, s’han produït els següents canvis dels components del Patronat:
• La designació del Sr. Enric Homs Martínez com a secretari del Patronat (ocupava una vocalia en el Patronat).
• Altes dels senyors Pedro Marín Giménez, Sebastià Carrión Morros, Josep M. Muxí Comellas i Montserrat Salleras Costal com a
vocals nats.
• Baixes del Sr. Manuel Espiau Espiau com a secretari del Patronat i dels senyors Francisco Mor Capell, Pere Estalella Murtró i
Isidoro Murtra Ferré, que va morir el passat 29 d’octubre de 2013, com a vocals nats.
15.3 Destí del patrimoni de l’entitat en cas de liquidació
En compliment de l’article 3.6 de la Llei 49/2002 de Règim Fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al
mecenatge, els Estatuts de la Fundació, en l’article 54, preveuen que ‘els béns i drets resultants de la liquidació de la Fundació
es destinaran a una o més entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació que decideixi el Patronat’.

16. Fets posteriors al tancament
En el període transcorregut amb posterioritat al tancament de l’exercici 2013 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 Fundació Privada Caixa d’Enginyers
BALANÇOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2013 I 31 DE DESEMBRE DE 2012
(Euros)

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 materials 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
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)
(*) Es presenta, únicament i exclusivament, a efectes comparatius.
Les Notes de la 1 a la 16 descrites a la memòria adjunta formen part integrant del balanç a 31 de desembre de 2013.

NOTES

5

7

7

10

7
10

7

7

EXERCICI
2013
4.055.831,91
4.055.831,91
4.054.539,91
1.292,00
-

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

638.070,84
800,03
800,03
451.766,59
271,23
101.495,36
350.000,00
185.504,22
185.504,22
4.693.902,75

677.604,03
21.449,05
21.449,05
333.683,24
231.500,53
102.182,71
322.471,74
322.471,74
4.396.148,40
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COMPTES ANUALS I AUDITORIA Fundació Privada Caixa d’Enginyers
BALANÇOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2013 I 31 DE DESEMBRE DE 2012
(Euros)

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 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
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
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)
(*) Es presenta, únicament i exclusivament, a efectes comparatius.
Les Notes de la 1 a la 16 descrites a la memòria adjunta formen part integrant del balanç a 31 de desembre de 2013.

NOTES
8

7

10

7

EXERCICI
2013
4.441.881,46
3.917.258,28
3.944.784,72
3.944.784,72
(374.277,58)
(374.277,58)
313.597,96
33.153,18
524.623,18
524.623,18
-

EXERCICI
2012
4.271.366,84
3.884.105,10
3.944.784,72
3.944.784,72
(399.277,58)
(399.277,58)
338.597,96
387.261,74
387.261,74
-

101.537,81
101.537,81
-

98.915,42
98.915,42
-

150.483,48
150.483,48
140.199,50
10.283,98
4.693.902,75

25.866,14
25.866,14
25.261,34
604,80
4.396.148,40
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COMPTES ANUALS I AUDITORIA Fundació Privada Caixa d’Enginyers
COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS DELS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE
DESEMBRE DE 2013 I 31 DE DESEMBRE DE 2012
(Euros)

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 de 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 d’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
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 d’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 d’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 d’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)

NOTES
9

11 i 12

11

5 i 11
5 i 11

7 i 11

7 i 11

10 i 11
8

EXERCICI 2013
300.000,00
300.000,00
(374.017,58)
(374.017,58)
(92.143,12)
(91.970,52)
(9.379,92)
(589,20)
(10.790,77)
(1.274,94)
(35.248,70)
(34.686,99)
(172,60)
(166.160,70)
171.083,80
156.295,11
14.788,69
14.788,69
28.230,08
28.230,08
199.313,88
33.153,18
33.153,18

EXERCICI 2012 (*)
550.000,00
550.000,00
(157.722,32)
(157.722,32)
(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)
(284,88)
606,58
606,58
314.664,99
15.446,15
15.446,15
15.446,15
8.486,82
8.486,82
23.932,97
338.597,96
338.597,96

(*) Es presenta, únicament i exclusivament, a efectes comparatius.
Les Notes de la 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 2013.
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COMPTES ANUALS I AUDITORIA Fundació Privada Caixa d’Enginyers
ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS
ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2013 I 2012
(Euros)

A) Estat d’ingressos i despeses reconeguts
A) Resultat del compte de resultats

EXERCICI 2013

EXERCICI 2012 (*)

33.153,18

338.597,96

165.591,52

127.193,69

165.591,52

127.193,69

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

-

1.065,72

165.591,52

128.259,41

VII. Per valoració d’instruments financers

(28.230,08)

(8.486,82)

1. Actius financers disponibles per a la venda

(28.230,08)

(8.486,82)

-

-

VIII. Per cobertures de fluxos d’efectiu

-

-

IX. Subvencions, donacions i llegats rebuts

-

-

X. Efecte impositiu

-

2.121,71

XI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda

-

-

C) Total transferències al compte de resultats (VII+VIII+IX+X+XI)

(28.230,08)

(6.365,12)

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

170.514,62

460.492,25

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 de la 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 2013.
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COMPTES ANUALS I AUDITORIA Fundació Privada Caixa d’Enginyers
ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS
ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2013 I 2012
(Euros)

Fons
B) Estat total de canvis en el patrimoni net
A. Saldo a final de l’any 2011 (*)

Total

Pendents de
desemborsar

Reserves

3.944.784,72

-

-

I. Ajustaments per canvis de criteri 2010 i anteriors

-

-

-

II. Ajustaments per errors 2010 i anteriors

-

-

-

3.944.784,72

-

-

I. Total d’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 a final de l’any 2012 (*)

3.944.784,72

-

-

I. Ajustaments per canvis de criteri 2011

-

-

-

II. Ajustaments per errors 2011

-

-

-

3.944.784,72

-

-

I. Total d’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

-

-

-

3.944.784,72

-

-

B. Saldo ajustat a l’inici de l’any 2012 (*)

D. Saldo ajustat a l’inici de l’any 2013

E. Saldo a final de l’any 2013

(*) Es presenta, únicament i exclusivament, a efectes comparatius.
Les Notes de la 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 2013.
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Excedents d’exercicis
anteriors

Excedents pendents de
destinar a les finalitats
estatuàries

Excedent de
l’exercici

Aportacions per
compensar pèrdues

Ajustaments per
canvis de valor

Subvencions,
donacions i llegats
rebuts

TOTAL

(419.631,51)

-

20.353,93

-

265.367,45

-

3.810.874,59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(419.631,51)

-

20.353,93

-

265.367,45

-

3.810.874,59

-

-

338.597,96

-

121.894,29

-

460.492,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.353,93

-

(20.353,93)

-

-

-

-

(399.277,58)

-

338.597,96

-

387.261,74

-

4.271.366,84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(399.277,58)

-

338.597,96

-

387.261,74

-

4.271.366,84

-

-

33.153,18

-

137.361,44

-

170.514,62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000,00

313.597,96

(338.597,96)

-

-

-

-

(374.277,58)

313.597,96

33.153,18

-

524.623,18

-

4.441.881,46
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COMPTES ANUALS I AUDITORIA Fundació Privada Caixa d’Enginyers
ESTATS DE FLUXOS D’EFECTIU CORRESPONENTS
ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2013 I 2012
(Euros)

NOTES
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)
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) A
 UGMENT/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 i 11

7

7 i 11

7

5
7

5

2013

2012 (*)

33.153,18
(199.313,88)
(28.230,08)
(171.083,80)
145.266,36
20.649,02
124.617,34
300.817,74
171.083,80
129.733,94
279.923,40

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

(645.121,00)
(645.121,00)
228.230,08
228.230,08
(416.890,92)

(895.149,75)
(895.149,75)
730.475,15
2.847,36
-

-

-

(136.967,52)

253.604,92

322.471,74
185.504,22

68.866,82
322.471,74

727.627,79
(164.674,60)

(*) Es presenta, únicament i exclusivament, a efectes comparatius.
Las Notas de la 1 a la 16 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013.
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Accedeixi a l’informe a https://www.fundaciocaixaenginyers.com/ca/web/fundacion/informe-de-rsc
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