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CARTA DEL PRESIDENT

Estimats socis, estimades sòcies,
La Fundació Caixa d’Enginyers, fidel al seu compromís amb el desenvolupament social,
econòmic i cultural dels seus socis i col·lectius afins, així com de la societat en general,
s’esforça diàriament per treballar amb responsabilitat i excel·lència en tots aquests
àmbits.
En aquest sentit, em complau presentar-los la Memòria Social 2015 de la Fundació
Caixa d’Enginyers, que recull les diferents actuacions i iniciatives de responsabilitat
social que han estat impulsades durant l’any 2015. A través d’aquesta memòria
volem donar a conèixer els fruits d’un esforç desenvolupat juntament amb els nostres
col·laboradors, un esforç que segella el nostre compromís de construir un món millor.
El 2015 hem tancat el cinquè cicle anual des que el 2011 la Fundació Caixa
d’Enginyers va iniciar les seves activitats. Durant aquest any s’ha seguit la línia de la
Responsabilitat Social Corporativa del Grup Caixa d’Enginyers consolidada fa un any.
En aquest context, cal assenyalar que el balanç de les actuacions respon als objectius
plantejats en el moment de la seva creació. Unes actuacions que, per cert, són deutores
dels 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 trobar informació de totes les activitats que s’han dut a
terme el 2015 en diferents àmbits del desenvolupament econòmic i social, com ara
cultura i esport; ecologia i sostenibilitat; formació, excel·lència professional, beques
i premis; enginyeria i innovació; i retorn social i reinserció laboral. També podran
consultar 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 200 projectes,
més de 2,5 milions d’euros destinats a col·laboracions, més de 150 beques i 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.
Ara que hem fet un bon treball, no ens podem aturar, cal continuar. 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 dels seus efectes
perniciosos, exigeixen una atenció especial.
M’agradaria destacar el caràcter innovador de la Fundació, creant nous projectes interns
pensats per als nostres socis i per a la societat en general.
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Entre ells, el concurs Idees Meeting Point, amb més de 35 projectes rebuts, enfocats a la
tecnologia, la innovació i la ciència. Es tracta d’idees o projectes inicials on hem valorat
la seva innovació i el seu grau de capacitat de desenvolupament. .
M’agradaria destacar també, els 250 projectes rebuts per a la III edició de la Beca Isabel
de P. Trabal, que premia professionals per la qualitat i impacte de la seva recerca, treball
i activitat, així com per la seva excepcionalitat i esforç o pels seus èxits obtinguts. I
també els 76 projectes presentats de la III edició dels Premis Emprenedoria destinats a
empreses en el seu primer any de vida “start up” que desenvolupa projectes tecnològics
i científics.
Com es pot comprovar, tots ells enfocats a fomentar l’esperit emprenedor i innovador i
ajudar en la mesura del possible, al Desenvolupament professional dels nostres socis
Voldria aprofitar l’ocasió per expressar el meu agraïment als socis i a les sòcies de
Caixa d’Enginyers pel fet d’haver dipositat la seva confiança en nosaltres i per haver fet
viable el desenvolupament de les activitats reflectides en aquesta memòria. El nostre
principal objectiu és continuar treballant amb constància per seguir 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.
Volem seguir construint el futur d’una societat millor i serà fantàstic poder comptar amb
el seu suport dels més de 140.000 socis del Grup Caixa d’Enginyers que ens ajuden a
dia a dia a fer-ho possible.

JosEP Oriol Sala ARLANDIS
President

“La Fundació
Caixa d’Enginyers vol ser
una entitat creadora
d’oportunitats i estar al
servei dels seus socis i
de la societat”
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Dades rellevants

Projectes desenvolupats

Import destinat a
col·laboracions

Beques i premis atorgats

+270

+2,5 MM€

+150

43 el 2015

0,5 MM€ el 2015

45 el 2015

Reinserció laboral

Arrels Fundació

Ajudes en alimentació

+1.234

+1.800

143.902

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

434 el 2015

Persones sense sostre ateses
per Arrels Fundació

550 el 2015

Persones que s’han pogut
beneficiar d’ajudes en
alimentació
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Premis Emprenedoria

Llibres digitalitzats

351

11.015

Candidatures presentades

76 el 2015

Nens i nenes de Ghana i Kenia
han tingut accés als llibres
digitalitzats

2.075 el 2015

Donacions

l Enginyeria i Innovació, 8%
l Ecologia i Sostenibilitat, 4%
l Cultura i Esport, 10%
l Retorn Social i Reinserció Laboral, 16%
l Formació, excel·lència professional, beques i premis, 62%
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LA FUNDACIÓ

La Fundació disposa
d’un pla anual de les
actuacions pròpies a
desenvolupar o a les
quals es donarà suport.

Caixa d’Enginyers sempre ha tingut un
important compromís amb la societat
mitjançant l’Associació Socio Cultural
i Tecnològica dels Enginyers, la qual
des del naixement de l’Entitat com a
entitat cooperativa de crèdit l’any 1967,
va desenvolupar la seva obra social.
Aquesta associació la que va donar pas al
naixement de la Fundació a finals de l’any
2010. La Fundació Caixa d’Enginyers,
entitat de caràcter privat i sense ànim de
lucre, neix amb la voluntat de dur a terme
aquest compromís social, encarregant-se
de gestionar els recursos destinats a la
promoció i execució de diverses activitats
pel foment d’una societat més justa, lliure
i cohesionada.
En aquests 5 anys de vida, la Fundació
ha canalitzat bona part de les actuacions

de caràcter social realitzades per
Caixa d’Enginyers i s’ha consolidat com
un dels vehicles més importants pel
desenvolupament d’aquest compromís
social de Caixa d’Enginyers.
La Fundació disposa d’un pla anual de
les actuacions pròpies a desenvolupar
o a les quals es donarà suport. Aquest
pla anual és elaborat pel Patronat de la
Fundació. Les línies d’actuació pròpies de
la Fundació, és a dir, aquelles actuacions
que suposen una millora de la qualitat
de vida o que faciliten la reinserció social
i laboral, especialment dels col·lectius
més desfavorits, que protegeixen el medi
natural, que fomenten la innovació, la
formació i l’excel·lència professional,
i que fomenten la cultura i l’esport,
constitueixen les actuacions prioritàries.
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Patronat
Josep Oriol Sala Arlandis
President
Manuel Bertran Mariné
Vicepresident
Enric Homs Martínez
Secretari

Patrons
David Parcerisas Vázquez
Pedro A. Hernández del Santo
Pedro Marín Giménez
Jaime Roure Pagés
José María Pera Abadía
Félix Masjuán Teixidó
Sebastià Carrión Morros
Josep M. Muxí Comellas
Antonio Santamans Olivé

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 Vallvé Ribera
Joan Cavallé Miranda
*Fins al tercer trimestre de 2015

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.
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.

Impulsar la Fundació Caixa d’Enginyers com a vehicle del
compromís social de l’Entitat.
Consolidar i ampliar amb accions pròpies les línies d’actuació de
la Fundació.
Maximitzar el retorn social dels recursos de l’Entitat, en benefici
dels propis socis, dels col·laboradors i de la societat en general.
Potenciar les col.laboracions externes de la Fundació
Caixa d’Enginyers.

12
MEMÒRIA SOCIAL caixa d’enginyers 2015

04

Línies d’actuació i principals actuacions

Convenis de col·laboració

37

El compromís amb la sostenibilitat i la
protecció del medi ambient, envers la
societat i especialment els col·lectius més
vulnerables i/o afectats per la situació
econòmica actual, la vinculació amb
el col·lectiu d’enginyers, defineixen les
línies d’actuació de la Fundació Caixa
d’Enginyers:

Premis i beques

45

Enginyeria i innovació

Ecologia i sostenibilitat

Cultura i esport

Retorn social i reinserció

Formació, excel·lència
professional, beques i premis

Actualment, la Fundació compta amb 37
convenis de col·laboració signats amb
entitats que promouen l’enginyeria en
l’entorn social, i que fomenten la cultura i
l’educació. Aquest 2015 també ha seguit
impulsant el talent i l’excel·lència a través
d’acords amb diverses institucions per
a l’atorgament de 45 premis i beques, i
ha col·laborat amb 17 organitzacions de
caràcter social i ambiental que treballen
per obtenir una societat més sostenible i
més justa. La Fundació Caixa d’Enginyers
està destinant més esforços a incrementar
les accions pròpies que porta a terme,
especialment dins de l’àmbit de formació,
la reinserció laboral i l’excel·lència.
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A
ENGINYERIA I INNOVACIÓ
La Fundació col·labora i du a terme
actuacions diverses amb l’objectiu d’una
banda, de promocionar l’enginyeria
dins de la societati, de l’altra, ajudar i
acompanyar els professionals del sector,
especialment els nous professionals.
Enginyeria Sense Fronteres
La missió de la Federació Espanyola
d’Enginyeria Sense Fronteres és posar la
tecnologia al servei del desenvolupament
humà per construir una societat mundial
més justa i solidària. Un dels seus eixos
de treball és la formació i la investigació
en tecnologia. Per aquest motiu compta
amb un important programa formatiu,
l’objectiu del qual és l’atenció i la
formació de persones vinculades al món
de l’enginyeria i que, preferentment,
vulguin desenvolupar la seva activitat
en associacions que treballen en la
cooperació al desenvolupament.
Un dels objectius de l’associació el 2015
ha estat millorar la qualitat de les eines
de formació tècnica no presencial que
s’ofereix amb la finalitat de facilitar l’accés

a la formació orientada a la cooperació
pel desenvolupament de base tecnològica.
Per aquest motiu, s’ha actualitzat la
plataforma formativa Moodle, que ha
permès millorar la qualitat de les activitats
i de la gestió dels cursos en línia. A més,
la seva compatibilitat amb l’aplicació
per dispositius mòbils oficial de Moodle
ha facilitat a l’alumnat l’accés a tots els
continguts tècnics de manera còmoda i
àgil. També s’ha treballat en la generació
de nous materials pedagògics orientats a
ampliar la formació específica d’ús pràctic
en la cooperació per al desenvolupament
tecnològic, creant així el curs “Introducció
als SIG aplicats a projectes de
desenvolupament”.
Durant l’any 2015, un total de 172
persones han tingut accés a la formació
en línia de la Federació Espanyola
d’Enginyeria Sense Fronteres. Aquest
resultat es tradueix en un augment del
53% respecte a la matrícula de l’any
passat. L’alumnat s’ha repartit en 12
aules virtuals que s’han obert en 3
convocatòries diferents (març-maig, maigjuny, octubre-desembre). La Fundació
Caixa Enginyers ha aportat 6.000 euros
dels 31.929,56 euros que costa el
conjunt de l’activitat de Formació Federal
anual.

Amb el suport de la
Fundació s’han pogut
introduir millores al
programa de formació
en línia desenvolupat
per Enginyers Sense
Fronteres.
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S’ha fet un diagnòstic
de la situació d’accés a
aigua i sanejament de
992 HABITATGES, A PARTIR
D’AQUI, ES CONSTRUIRÀ UN
NOU DIPÒSITI S’AMPLIARÀ LA
XARXA AMB VISTA AL 2016.

ONGAWA

Fundació Pro Rebus Academiae

Durant el 2015, la Fundació ha continuat
donant suport econòmic a la ONG
Ongawa Ingeniería para el Desarrollo
Humano. El projecte desenvolupat aquest
2015 ha tingut com a objectiu millorar les
condicions de salut de la població rural de
Moçambic en dos àmbits complementaris:
les condicions higièniques i sanitàries
de la població i la qualitat de l’atenció
primària de salut. Al llarg del 2015 s’ha
dut a terme el diagnòstic de la situació
d’accés a l’aigua i del sanejament de
992 habitatges als barris de Cambeve,
Mulembia i Vila de Manhiça. A partir
d’aquesta informació es podrà dissenyar
l’ampliació del sistema municipal d’aigua
-construint un nou dipòsit i ampliant la
xarxa-, les obres de la qual començaran
l’any 2016.

La Fundació ha continuat durant el 2015
col·laborant amb la Real Academia de la
Ingeniería en l’organització conjunta de
conferències especialitzades en diverses
temàtiques tècniques i científiques, o la
utilització dels espais de la institució.

El projecte dona suport a la creació
i enfortiment d’una nuitat autònoma
municipal per a la gestió del servei,
aicícom el dsenvolupament i a l’execució
d’un pla d’ampliació i millora de les
infraestructures existents per arribar a
gairabé 5.000 persones més. A banda
d’això se segueix treballant per assegurar
la sostenibilitat del servei enfortint les
capacitats municipals, buscant solucions
eficaces de gestió.

ICTINEU Submarins
ICTINEU Submarins SL vol fer de tractor
en el sector de la tecnologia submarina
al país. Aquest 2015 la Fundació ha
col·laborat en un projecte d’investigació
d’un submarí científic. L’ICTINEU 3 és
el primer submarí català, des dels dos
Ictineus de Narcís Monturiol –el 1859 i
el 1864-, i és un exemple d’innovació i
disseny. Serà el 9è submarí del món que
podrà baixar a més profunditat -1200
metres amb 3 tripulants.
Instituto de la Ingeniería de España
La Fundació Caixa d’Enginyers col·labora
amb el Instituto de la Ingeniería de
España, des del 2013, sent-ne membre
protector a través d’una quota anual.
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ECOLOGIA I SOSTENIBILITAT
Dins d’aquest àmbit la Fundació dóna
suport a diverses entitats per tal de
col·laborar en els diferents projectes
de conservació i millora ambiental que
aquestes organitzacions porten a terme, ja
que tal i com s’ha assenyalat en diversos
fòrums internacionals, la lluita contra el
deteriorament mediambiental és un dels
principals reptes als quals s’ha d’afrontar
la societat en els propers anys.
Durant el 2015, donant continuïtat a la
seva estratègia de gestió de carboni, la
Fundació ha dut a terme la compensació
de les emissions generades per la seva
activitat durant l’any 2014 a través de
“Clean CO2 Certified”. La neutralització
d’aquestes emissions es va fer a través de
la participació en un projecte d’energies
renovables i compromís social a l’estat de
Rio de Janeiro (Brasil).
Worldreader.org
El 2015 s’ha prorrogat el conveni signat el
2012 entre la Fundació Caixa d’Enginyers
i l’organització Worldreader.org. Aquesta
organització sense ànim de lucre té com
a objectiu oferir una biblioteca electrònica
que estigui a l’abast de totes les famílies
del món, mitjançant la tecnologia i
especialment els llibres electrònics.
D’aquesta manera s’ha donat continuïtat
a la col·laboració de la Fundació en el
programa de digitalització de continguts
locals amb l’objectiu de millorar la vida
de nens i nenes de països africans, i de
les seves famílies. L’objectiu d’aquest
programa és fomentar i facilitar l’edició, la

publicació i la difusió de continguts locals
tant en anglès com en altres llengües
presents a les zones on es desenvolupen
els projectes.
La col·laboració de la Fundació
Caixa d’Enginyers durant l’any 2015 ha
permès donar accés a llibres a 2.072.165
de nens i nenes africans. La inciativa ha
arribat a 50 països i té 133 projectes
actius a través dels grups de lectors. El
total d’hores destinades a llegir han estat
5.672.426.
Un altre dels projectes desenvolupats
per Worldreader.org conjuntament amb
Microsoft, i en el que la Fundació ja
va col·laborar l’any passat, ha estat el
desenvolupament d’una aplicació mòbil
que permet accedir a material de lectura
gratuït. Aquesta aplicació va tenir una
mitjana de 379.000 lectors actius
mensualment durant el 2014.

La Fundació
Caixa d’Enginyers amb la
seva aportació el 2015 ha
apropat la lectura a més
de 2 milions de nens i
nenes de països africans.
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Acciónatura

La col·laboració de la
Fundació ha permès
preservar 27.500 m2
d’un bosc d’auró negre
totalment excepcional i
únic a Catalunya, i 7.200
dels 29.400m2 d’un bosc
mixt.

Des de l’any 2014 la Fundació col·labora
amb Acció Natura en el projecte
“Selvans” per a la conservació de boscos
madurs. L’objectiu d’aquest projecte
és la creació d’una primera xarxa de
boscos madurs i amb evolució natural,
per assegurar la seva preservació així
com el seu potencial d’aprofitament
social sostenible. A Catalunya només un
2% dels boscos són considerats boscos
madurs, d’aquí la importància de la
seva preservació. Aquesta conservació
es fa efectiva mitjançant la compra de
l’espai o la compra dels drets de tala, la
qual es finança a través de la iniciativa
CompensaNatura.
Durant el 2015 es va fer efectiva la
preservació del segon i del tercer bosc
madur de la iniciativa CompensaNatura.
En exclusiva, per part de la Fundació
Caixa d’Enginyers s’han preservat
27.500m2 d’un bosc d’auró negre

totalment excepcional i únic a Catalunya,
que també destaca per la significativa
presència de fusta morta en peu.
Juntament amb sis organitzacions i quatre
particulars més, s’ha ajudat a preservar
7.200m dels 29.400m2 d’un bosc mixt
de roure martinenc, auró negre, amb
alguns exemplars d’alzina i de faig. D’altre
banda, la col·laboració de la Fundació, ha
contribuït a perfilar la posada en marxa
del primer projecte de preservació de
boscos madurs d’Acció Natura a Galícia,
on es compta amb la col·laboració de
l’Associació la Asociación Galega de
Custodia do Territorio.
El conveni del 2015 se centra en
localitzar i posar en operació un nou
projecte de preservació de boscos
madurs al centre peninsular i preservarne efectivament un bosc madur –o una
part- del centre peninsular, accions que
s’acabaran de desenvolupar amb vista al
2016
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Fundació Privada de l’Auditori i
l’Orquestra

CULTURA I ESPORTS
La Fundació col·labora amb diverses
entitats i organitzacions, les quals
desenvolupen activitats dins l’àmbit de
la cultura, i l’esport i utilitza aquestes
activitats com a eines per facilitar la
integració social de persones en risc
d’exclusió.
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats
en Filosofia i Lletres i en Ciències de
Catalunya.
La Fundació ha col·laborat i patrocinat
les “V Jornades Internacionals de
Reflexió Educativa a la Seu d’Urgell i
Andorra portades a terme els dies 16
i 17 d’octubre de 2015 sota el lema
“La Innovació. Un pas endavant?”, les
quals van comptar amb una elevada
participació i una elevada qualitat de les
ponències.
Enginyers Rugby Union Club
Des de la Fundació s’entén l’esport com
una eina que ajuda el desenvolupament
de les persones, i el rugbi és una pràctica
esportiva que fomenta els valors de
la solidaritat, el compromís i l’esforç
col·lectiu. Per aquest motiu, durant la
temporada 2014-2015 la Fundació ha
continuat patrocinant l’equip de rugbi de
Barcelona, que es va fundar l’any 1989,
així com el de waterpolo que està a la 1a
divisió nacional.

La Fundació Caixa d’Enginyers ha
col·laborat un any més en el projecte
“Et toca a tu” de la Fundació Privada
de l’Auditori i l’Orquestra. Es tracta d’un
projecte musical pioner que busca la
utilització de la música com una eina
d’integració social. A l’edició del 2015 hi
han participat uns 90 alumnes de l’Escola
Gabriel Castellà d’Igualada, Los Ronderos
de l’Obra Santa Lluïsa de Marillach, La
Coral Shalom de Llar de Pau i la Coral
Apropa Cultura. Aquest projecte ha estat
organitzat per l’Orquestra Simfònica
de Barcelona i Nacional de Catalunya
(OBC), i ha comptat amb el suport de la
Fundació Caixa d’Enginyers.
El dia 12 de juny havia de tenir lloc a
L’Auditori de Barcelona el concert “Et toca
a tu” en el qual els joves participants en
aquest projecte estrenaven, juntament
amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona
i Nacional de Catalunya (OBC), l’obra
encàrrec del compositor Oriol Cruixent. A
causa de les mesures cautelars dictades
pel jutjat social número 9 de Barcelona
en relació a la vaga dels acomodadors
de L’Auditori, es van suspendre totes
les actuacions previstes fins a final de
temporada. Molts dels participants en
el concert van optar per fer part de
l’actuació a la lluerna de l’edifici projectat
per Rafael Moneo, la qual cosa va servir
per descarregar el cor de la frustració ja
que estaven il·lusionats preparant aquest
concert tan especial.

Amb l’ajuda de la
Fundació, uns 90
alumnes han pogut
participar en aquest
projecte.
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Grup Excursionista i Esportiu Gironí

Els alumnes de la
Fundació Carme Vidal
han pogut gaudir de la
pràctica de l’esport i
dels beneficis derivats de
la seva pràctica gràcies
al suport de la Fundació
Caixa d’Enginyers.

La Fundació Caixa d’Enginyers ha
continuat col·laborant amb el Grup
Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG),
una entitat sense afany de lucre, l’objectiu
de la qual és el foment de l’esport i la
cultura a Girona. L’any 2014 la Fundació
Caixa d’Enginyers i el GEiEG van signar
un acord de col·laboració per al programa
d’ajuda als alumnes de la Fundació
Carme Vidal. Es tracta d’alumnes amb
problemes d’inadaptació escolar, els quals
mitjançant la pràctica de l’esport a les
instal·lacions del GEiEG milloren la seva
intel·ligència emocional.
Cercle per al Coneixement
El Cercle per al Coneixement es una
comisió de la Societat Econòmica
Barcelonesa d’Amics del País para el
fomento de la economía y la sociedad del
conocimiento. La Fundación
Caja de Ingenieros ha colaborado en
la organización de actividades para
difundir entre la sociedad el conocimiento
empresarial, científico y social. En el año
2015 se han realizado actividades como
el Breakfast con Agustí Cordón o con
Santi Ristol, el Vespre con Antoni Castells
o con Oriol Amat o la Nit del Cercle 2015,
entre otras.

Fundació privada Seira per a la Innovació
i Projecció del cooperativisme
Seira és la fundació sense ànim de
lucre que dóna suport financer a les
cooperatives de treball associat. Aquesta
vol ser un dels referents de coneixement
de l’economia social i del cooperativisme
a nivell financer en l’àmbit nacional,
estatal i internacional. La col·laboració
de la Fundació Caixa d’Enginyers ha estat
en el patrocini, organització i participació
de les “III Jornades Internacionals de
Finances Cooperatives per a la creació de
treball” el maig de 2015. Es tracta d’un
projecte liderat per la Direcció General
d’Economia Social i Cooperativa de la
Generalitat de Catalunya i en el qual
participen altres cooperatives.
Els objectius que es persegueixen amb
l’organització d’aquestes jornades, aquest
any sota el lema “Obrim les portes al
finançament”, són:
• Incentivar la cooperació d’entitats
financeres, agents públics i empreses
cooperatives.
• Potenciar un sistema financer al servei
de l’economia social i cooperativa.
• Integrar dins el sistema financer
convencional les finances cooperatives.

Fundació Torrens-Ibern
La Fundació Caixa d’Enginyers ha
col·laborat en el desenvolupament del
web corporatiu de la Fundació TorrensIbern, i ajuda al compliment de les
finalitat fundacionals. La Fundació
Torrens-Ibern va ser creada l’any 1977
amb l’objectiu de promoure l’ús de la
llengua catalana en els àmbits tècnic i
científic.

• Idear nous instruments financers per
a la iniciació, creació, creixement
i consolidació de les empreses
cooperatives.
• Cooperar i crear sinèrgies entre els
membres de la xarxa per millorar
l’eficàcia i l’eficiència del sistema de
finances, és a dir, per innovar junts.
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Fundació Universitària Balmes de la
Universitat de Vic - Universitat Central de
Catalunya
La Fundació Caixa d’Enginyers ha
col·laborat en la 3a edició dels torneigs
territorials de la First Lego League i
la Junior First Lego League destinats
a estudiants d’educació primària i
secundària. Els torneigs van tenir lloc el
21 de febrer de 2015 al campus Vic de
la Universitat de Vic – Universitat Central
de Catalunya, institució gestionada per la
Fundació Universitària Balmes. L’entitat
ha patrocinat aquestes competicions de
robòtica amb l’objectiu de promoure el
coneixement científic i tecnològic.
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La Fundació forma part
del programa “Feina
amb Cor” de Càritas, que
fomenta la reinserció
laboral de persones en
risc d’exclusió a través
de cursos de formació.

D
RETORN SOCIAL I REINSERCIÓ
LABORAL
La Fundació dóna suport a entitats que
treballen per ajudar i recolzar aquells
col·lectius més vulnerables de la societat,
ja sigui cobrint les seves necessitats
bàsiques, o facilitant la reinserció laboral
d’aquelles persones en risc d’exclusió. La
Fundació també col·labora en activitats de
foment del món cooperatiu.

Pel que fa el curs 2014-2015, s’han
portat a terme 3 cursos d’electricitat
bàsica en els quals hi han assistit 36
persones, i 3 cursos de fontaneria bàsica
dels quals s’han beneficiat 24 persones.
Tots els cursos tenen una durada de 54
hores lectives repartides en 12 sessions.
Cada setmana hi ha 2 classes de 4 hores
i mitja cadascuna, i es combina teoria
i pràctica amb un espai relacionat en
el moment de l’esmorzar/berenar –que
també se’ls facilita-, que es converteix
en una conversa amena on poden tractar
temes sobre el dia a dia dels alumnes o
sobre els seus països d’origen.

Càritas

Durant el 2015, el
Banc dels Aliments ha
repartit 16.403 tones
d’aliments entre un
total de 351 entitats,
arribant a un total de
143.902 beneficiaris.

Durant el 2015, la Fundació
Caixa d’Enginyers ha continuat donant
suport a Càritas. Aquesta organització dur
a terme diversos programes assistencials
per a les persones més desfavorides,
com el programa “Feina amb Cor”
en el qual ha col·laborat la Fundació
Caixa d’Enginyers. L’objectiu d’aquest
programa és fomentar la reinserció laboral
de persones en risc d’exclusió a través
de cursos de formació. Així mateix se’ls
ofereix suport, orientació, formació i
acompanyament personalitzat per millorar
les seves possibilitats de reincorporar-se
al mercat de treball. La Fundació ha donat
suport als cursos d’electricitat i fontaneria
que s’efectuen al barri de Ciutat Vella de
Barcelona.

A banda i des de l’any 2014, la Fundació
té signat un conveni de col·laboració amb
Càritas Diocesana de Barcelona amb el
compromís de difondre entre els seus
treballadors, a través dels propis mitjans
de comunicació, les diferents accions que
realitza Càritas. En aquesta mateixa línia,
la Fundació també promou les activitats
que es poden realitzar en el camp del
voluntariat en el món associatiu.
Banc dels Aliments
La Fundació Caixa d’Enginyers
col·labora amb la Fundació Privada
Banc dels Aliments des de l’any 2010.
El 2015 s’ha renovat de nou l’acord de
col·laboració a través del qual es dóna
suport a un projecte social de recollida
i distribució d’aliments desenvolupat
per aquesta organització. Es tracta de
“Xarxa de fred”, que té com a objectiu
incrementar el volum d’aliments
refrigerats i congelats distribuïts, i
garantir que arribin als beneficiaris finals
en òptimes condicions de consum. La
Fundació Caixa d’Enginyers col·labora
en el finançament donant suport en la
logística i la compra de vehicles per a la
denominada “xarxa del fred” de productes
peribles.
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Amb el projecte de la “Xarxa de fred”,
que garanteix que no es trenqui la
cadena de temperatura des de l’origen
fins arribar als beneficiaris finals, el
Banc contribueix a un desenvolupament
sostenible i eficient dels recursos i a la
sostenibilitat mediambiental, al mateix
temps que compleix els seus principis i
la seva missió de lluita contra la fam i el
malbaratament.
Fundació Viver de Bell-lloc
La Fundació Caixa d’Enginyers ha
continuat col·laborant amb la Fundació
Viver de Bell-lloc que té per missió
promoure el creixement personal i la
inclusió social i laboral de persones
amb discapacitat o amb trastorn mental
sever de la comarca del Vallès Oriental,
mitjançant la realització de projectes
empresarials eficients en els sectors
agroecològic i ambiental, així com
projectes formatius i de foment de la
vida independent. Gràcies a l’ajuda de
la Fundació, durant l’any 2015 s’han
pogut contractar dues persones i s’ha
iniciat el projecte del parc d’activitats
agroecològiques de La Tavella i de
Can Lluís. En aquest sentit i pel que
al projecte finançat per Fundació
Caixa d’Enginyers, s’han pogut realitzar
diverses tasques:
Can Lluís
• Obres de conversió de la pallissa de la
finca que a finals d’any ja ha quedat
adaptada per poder fer ús de les 3
sales polivalents i dels 5 WC.
•C
 ompra d’utillatge de menjador per
donar servei fins a 35 persones.
• Col·locació de cortines a totes les sales.
• Visites durant l’any 2015:

-U
 n total de 45 persones han gaudit
de l’ús de les instal·lacions de
manera particular.
-E
 n 2 ocasions s’ha cedit l’espai a
empreses.
-U
 n grup de pares del Montseny
(12 persones) hi han fet una cessió
continuada quinzenalment.
La Tavella
•C
 onstrucció d’un nou lavabo, millora
dels accessos i enjardinament de la
zona.
•S
 implificació de l’oferta per centrar-la
en l’eix vertebrador del projecte com a
finca agroramadera ecològica.
- ⇒S
 ’ofereix un únic format de visita
per a escoles, grups i particulars.
- ⇒P
 ossibilitat de fer ús de l’espai.
• Visites durant l’any 2015:
-U
 n total de 563 persones han visitat La
Tavella: 85 com a grup, 75 provinents
de centres educatius, i 403 provinents
d’empreses.

S’han contractat
2 persones i s’ha
posat en marxa el
projecte d’activitats
agroecològiques de la
Tavella i de Can Lluís.
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L’associació facilita
la incorporació de
joves extutelats al
mercat laboral amb
la col·laboració de la
Fundació.

La Fundació ha
contribuït en el nou
projecte de l’Hospital de
Sant Pau.

Banc Farmacèutic

Arrels Fundació

Banc Farmacèutic és una associació
sense ànim de lucre, la missió de la
qual és proporcionar els medicaments
necessaris a aquelles persones que
es troben en situació d’exclusió
social i pobresa i que són ateses en
centres assistencials. La Fundació
Caixa d’Enginyers ha prorrogat l’acord
amb el Banc Farmacèutic per a aquest
any 2015 col·laborant en la campanya
“Caramels que poden salvar vides” per
recollir fons per a la lluita contra la
pobresa farmacèutica. Gràcies al patrocini
de la Fundació Caixa d’Enginyers i la
col·laboració de Fundación SEUR s’han
pogut recaptar 4.000 euros per garantir
l’accés a la medicació necessària.

Arrels Fundació és una entitat creada l’any
1987 amb l’objectiu d’atendre a persones
sense llar i conscienciar a la societat
sobre la realitat d’aquestes persones. Des
de la seva creació ha ajudat a més de
8.600 persones, oferint-los allotjament,
menjar i atenció sanitària i social. Durant
el 2015, la Fundació Caixa d’Enginyers
ha continuat col·laborant amb Arrels
Fundació en el projecte Housing First
(“primer l’habitatge”) a la ciutat de
Barcelona. Aquest projecte segueix un
model aplicat amb èxit a altres ciutats
europees, el qual es basa en que
l’habitatge és el punt de partida per a la
millora de la persona.
Pallapupas, Pallassos d’Hospitals

Associació Punt de Referència
L’associació Punt de Referència és una
entitat sense ànim de lucre creada l’any
1997. La seva missió és acompanyar i
donar suport als joves ex tutelats que han
d’emprendre la seva vida adulta un cop
surten dels centres on han viscut sota
la tutela de la Generalitat de Catalunya,
per tal d’afavorir la seva plena integració
social, la igualtat d’oportunitats i la
millora de la qualitat de vida un cop ex
tutelats. La col·laboració de la Fundació
consisteix en facilitar les eines adequades
i dotar els joves de les habilitats
necessàries per poder incorporar-se al
mercat laboral.

La Fundació Caixa d’Enginyers ha
donat suport a aquesta organització pel
desenvolupament de la tasca que porta
a terme als hospitals. En concret, el
2015 ha contribuït en el nou projecte
a l’Hospital de Sant Pau. Pallapupas és
una organització sense ànim de lucre
que neix amb l’objectiu de fer menys
traumàtica l’estada de nens i nenes
als hospitals, acompanyant-los en les
diferents fases tant prèvies com posteriors
a les intervencions. A més, els Pallapupas
intercanvien amb l’equip d’infermeria la
informació clau que els ajudarà a tractar
els nens.
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Institut de Formació Contínua de la
Universitat de Barcelona IL3-UB
La Fundació Caixa d’Enginyers fomenta
l’autocupació impulsant la primera
edició del Programa Superior Universitari
d’Emprenedoria en col·laboració amb
l’Institut de Formació Contínua de la
Universitat de Barcelona IL3-UB. Aquesta
edició, que es va clausurar a finals de
febrer de 2015, es va estructurar com
un pla de desenvolupament empresarial
personalitzat, amb assessorament 360º,
en què cadascun dels 19 participants
va rebre l’acompanyament especialitzat
d’un equip d’experts, emprenedors i
empresaris en actiu per concretar la seva
idea de negoci. El programa, exclusiu
per als socis de Caixa d’Enginyers, va
ser dissenyat i executat per l’Institut de
Formació Contínua.

Atès l’èxit de la primera edició, es va obrir
una segona convocatòria el setembre de
2015, en la que la Fundació va posar a
disposició 20 beques per al Curs Superior
Universitari en Emprenedoria. Fundació
Caixa d’Enginyers finança el 80% del
programa formatiu.

La Fundació finança
cursos per facilitar la
recerca de feina als
socis en situació d’atur.

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Sevilla
L’any 2015 s’ha col·laborat amb la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de Sevilla, ajudant en projectes de
cooperació educativa, protecció
mediambiental, investigació i actuacions
culturals i premis als seus millors
expedients.

La Fundació ha posat
a disposició 20 beques
i finança el 80% del
programa formatiu.

Institut de Formació Continuada

Programa Superior Universitari en
Empreneduría
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Fundació Unicef
Un dels programes desenvolupats per
Unicef és “Deporte para todos”, que es
basa en donar formació en coneixement
personal, gènere, salut reproductiva,
violència escolar i programes esportius
als nens de Sudàfrica. La Fundació
Caixa d’Enginyers ha col·laborat en
aquest projecte a Ghana amb l’objectiu de
promoure l’educació dels nens i eliminar
pràctiques perjudicials per la infància. De
moment ja s’han posat en marxa més de
10.000 clubs i s’han realitzat tallers per
1.5000 nens sobre lideratge en l’esport.
Fundació IReS
El març de 2015 la Fundació
Caixa d’Enginyers va signar un conveni
amb la Fundació IReS per col·laborar
en la formació de joves en les noves
tecnologies de la informació i la
comunicació. La col·laboració es basa en
l’esponsorització del projecte que pretén
formar joves desocupats que pertanyen
a col·lectius vulnerables però amb
capacitats en el món de la tecnologia, així

com facilitar-los la participació en el món
del coneixement i l’emprenedoria.
IReS és una fundació privada que
treballa des de 1969 en l’atenció social,
psicològica i educativa de persones i
col·lectius marginats en situació de risc
social o amb dificultats econòmiques.
Ingeniería para la Cooperación (IC-LI)
La Fundació Caixa d’Enginyers ha
col·laborat en tasques de sensibilització
social per la cooperació en el
desenvolupament que porta a terme
Ingeniería para la Cooperación (IC-LI),
una associació declarada d’utilitat pública,
sense ànim de lucre, nascuda a VitoriaGasteiz, en el si del Colegio de Ingenerios
Industriales de Álava. Actualment està
estesa als tres territoris històrics del País
Basc: Àlaba, Biscaia i Guipúscoa.
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E
ACCIONS EN FORMACIÓ,
EXCEL·LÈNCIA PROFESSIONAL,
BEQUES I PREMIS
La Fundació continua apostant per
potenciar, donar suport i premiar la
formació, la investigació, la innovació
i l’emprenedoria, dedicant esforços
especialment en incrementar les activitats
que desenvolupa la pròpia Fundació
de manera directa. Al llarg del 2015 la
Fundació ha continuat col·laborant amb
diversos centres acadèmics, facilitant la
formació a estudiants mitjançant beques,
i premiant l’esforç de les persones a través
de la convocatòria de diversos premis.
Accions desenvolupades per la
Fundació
Beca Isabel de P. Trabal
La Fundació Caixa d’Enginyers ha
concedit, per tercera edició, la beca
Isabel Trabal per fomentar l’estudi i la
investigació. Aquesta beca, creada en
honor a la primera presidenta d’honor
dona de Caixa d’Enginyers, és un premi
de caire individual que s’atorga amb
l’objectiu de promoure l’excel·lència en la
investigació científica.
Aquest 2015 la beca ha estat
atorgada a Francisco J. Huera-Huarte
per desenvolupar el seu projecte de
propulsió inspirada en la naturalesa per
a aplicacions marines, premiant així
l’esforç, el treball i l’excepcionalitat, així
com l’impacte del seu treball científic.
L’objectiu principal del projecte és
aconseguir un alt nivell de comprensió
dels sistemes de locomoció d’espècies
animals aquàtiques per poder dissenyar
nous prototips de propulsió marina. Es
tracta d’una innovació de la robòtica
marina que ajudaria a propulsar vaixells

de manera més eficient pel mar i,
posteriorment, també es podrien aplicar
aquestes troballes físiques per a l’extracció
d’energia en l’oceà. L’investigador porta
a terme un projecte en el que recrea,
a través de petits robots, el moviment
dels peixos mitjançant experiments i
simulacions al canal hidrodinàmic de
la Universitat Rovira i Virgili (URV) –un
canal d’aigua que manté la semblança
dinàmica i permet fer proves a prop de la
situació real- i en d’altres infraestructures
de recerca. La intenció és desenvolupar
sistemes de propulsió que millorin els
actuals, d’hèlixs principalment. És a dir,
es tracta d’entendre, des del punt de vista
de la física, per què els peixos aletegen
d’una manera determinada, per poder-ne
fer una simulació.

La III Beca Isabel Trabal,
dotada amb 10.000
euros i atorgada a
Francisco J. HueraHuarte, premia
l’esforç, el treball i
l’excepcionalitat de
L’ENGINYER I PROFESSOR
DE TARRAGONA
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III Edició Nacional dels Premis
Emprenedoria

En aquesta tercera
edició dels Premis s’hi
han presentat més de
70 projectes d’arreu
del territori espanyol.

Amb l’objectiu de promoure
l’emprenedoria entre els joves, i
donar suport econòmic a empreses
tecnològiques pioneres per poder
desenvolupar els seus projectes, la
Fundació Caixa d’Enginyers ha portat
a terme la III edició dels Premis
Emprenedoria. En aquesta edició han
estat premiades tres start-up espanyoles:
•A
 einnova (Raúl Aragonés): se centra
en generar electricitat mitjançant el
diferencial tèrmic que es genera gràcies
a la calor residual i les estructures
radiades com els panells solars.
•N
 eosentec (Pedro Javier Martínez):
desenvolupa solucions tecnològiques
basades en la realitat augmentada
sobre dispositius wearables (ulleres
intel·ligents, polseres, calçat o roba) i
mòbils.
•T
 ransplant Biomedical (Ignasi Heras):
desenvolupa estratègies mèdiques
innovadores per millorar la preservació
d’òrgans, teixits i cèl·lules per ser

trasplantats, contribuint al benestar
dels pacients de tot el món.
Els tres projectes guardonats han estat
escollits entre més de 70 propostes
presentades a través de diferents
universitats i entitats col·laboradores
d’arreu d’Espanya. El jurat dels Premis
està format per membres de la Fundació
Caixa d’Enginyers.
Fundació per a la UOC
Aquest 2015 la Fundació
Caixa d’Enginyers ha donat suport a la
Fundació per a la UOC. En concret, ha
col·laborat en projectes Scratch d’inventa.
uoc.edu, com l’Scratch Day, formació
de voluntaris per hospitals infantils,
organització d’activitats per a escoles,
universitat dels nens i les nenes, formació
sobre Scratch, o clubs de programació a
les biblioteques.
La Fundació per a la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) neix sota l’impuls de la
Generalitat de Catalunya l’any 1994 amb
la voluntat d’impulsar una oferta pròpia
d’ensenyament universitari no presencial.
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Concurs Idees Meeting Point
Aquest 2015 la Fundació
Caixa d’Enginyers ha volgut premiar
el talent per les noves idees i l’esforç
de viralització a les xarxes socials. Per
això ha organitzat un nou concurs on
10 finalistes han rebut una certificació
honorífica de Caixa d’Enginyers, i un jurat,
format per dos membres del patronat
de la Fundació Caixa d’Enginyers i un
assessor extern, ha atorgat 3 premis
valorant especialment l’originalitat i
viabilitat de cadascuna de les propostes,
dins el sector de la ciència, la tecnologia
i la innovació. Les guanyadores han
estat Sharing Academy, Vision Friend
i Hexacromas, que han rebut 5.000
euros, 4.000 euros i 3.000 euros,
respectivament.
Sharing Academy és una plataforma
de formació col·laborativa orientada al
reforç i la cooperació en l’aprenentatge
mitjançant l’intercanvi de classes
particulars entre estudiants universitaris.
Per part seva, Vision Friend és un sistema
d’anàlisi d’imatge que permet a persones
amb discapacitat visual poder entendre el
que posa a les etiquetes dels productes,
documents, llibres, diaris o qualsevol altra
informació escrita. Per últim, Hexacromas
són estoretes antilliscants que incorporen
material termodinàmic, que canvia de
color segons la temperatura, ideal per
a la cura de nadons i persones amb
discapacitat.

al desenvolupament social, econòmic
i cultural dels socis i de la societat en
general, mitjançant el desenvolupament
dels professionals.
FORMACIÓ FUNDACIÓ CAIXA
D’ENGINYERS
Cursos de formació de la Fundació
Caixa d’Enginyers
La formació és per a la Fundació
Caixa d’Enginyers un factor clau pel
creixement i desenvolupament tant
personal com col·lectiu. Durant el 2015
s’han impartit 8 cursos adreçats a socis
els quals la majoria està en situació
d’atur. Aquesta formació contribueix a la
reinserció laboral de socis que es troben
desocupats, així com dels joves que
han d’accedir al mercat laboral. Al llarg
de l’any s’han dut a terme les següents
formacions:
•E
 stratègia per dissenyar la carrera
professional
• Emprenedoria
• Habilitats directives
• Gestió eficaç del temps
• Habilitats comunicatives
• Xarxes Socials I
• Com comunicar?

Per participar-hi, els candidats havien
d’enregistrar un vídeo o redactar un
text breu presentant la seva idea, que
posteriorment es publicaven a www.
ideasmeetingpoint.com, i es compartien
a les xarxes socials. Els projectes
guanyadors han estat els que han
obtingut més votacions del públic. Amb
aquesta iniciativa, Caixa d’Enginyers
fomenta el seu compromís de contribuir

Segons les enquestes realitzades als
cursos, la satisfacció dels alumnes ha
estat de 4.3 sobre 5 punts.

Els 8 cursos de
formació per
contribuir a la
reinserció laboral dels
socis han obtingut una
satisfacció de
4,3 sobre 5.
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Accions desenvolupades en
col·laboració amb altres
organitzacions

Premis

Beques

La Fundació Caixa d’Enginyers col·labora
amb l’Escola Sant Gervasi en la promoció
dels Premis Manuel Arroyo per a joves
emprenedors en l’àmbit científic i
tecnològic. L’objectiu d’aquests premis
és donar suport i impulsar projectes
empresarials cooperatius duts a terme
per joves emprenedors. La convocatòria
d’aquests premis busca donar difusió a
pràctiques i models empresarials que
siguin capaços de reunir la generació de
riquesa amb el compromís, la cooperació
i la redistribució, així com reconèixer i
donar suport a les persones que els han
desenvolupat. Aquest 2015 la Fundació
ha patrocinat la quarta edició d’aquests
premis.

ESADE

2 alumnes d’ESADE,
amb necessitats
econòmiques i
expedient acadèmic
excel·lent, són becats
per la Fundació.

Fundació Caixa d’Enginyers col·labora
en el programa Filantropia pel Talent del
Fons de Beques de la Fundació ESADE.
A través d’aquesta col·laboració entrega
2 beques a estudiants que cursen estudis
d’ADE a ESADE, que tenen necessitats
econòmiques i que disposen d’un
expedient acadèmic excel·lent.
Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de
Catalunya
La Fundació Caixa d’Enginyers segueix
col·laborant amb el Col·legi Oficial
d’Enginyers Industrials de Catalunya
amb l’atorgament de 4 beques d’estudis
personals a estudiants en l’àmbit de
l’enginyeria, per tal de donar suport
econòmic en la realització de la seva
tesi doctoral. La Fundació també fa
una aportació al sopar de germanor del
Col·legi, i en la gestió de nexes i fòrum
2015.
Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC)
La Fundació col·labora amb l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial
de Barcelona en el projecte de beques
i ajuts a la mobilitat internacional no
europea i el fons de préstec UPC Alumni
per tal que els alumnes puguin fer els
seus estudis a la UPC o per a l’elaboració
del projecte final de carrera a l’estranger.
L’any 2015 ha patrocinat el Concurs
Emprèn.

Escola Sant Gervasi

Associació del Museu de la Ciència i de
la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de
Catalunya
La Fundació de Caixa d’Enginyers
col·labora en l’organització i el patrocini
dels Premis Bonaplata de l’Associació
del Museu de la Ciència i de la Tècnica
i d’Arqueologia Industrial de Catalunya.
Aquests premis tenen com a missió
reconèixer aquelles persones i institucions
que hagin desenvolupat estudis que
suposin una valoració del patrimoni
industrial.
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Universitat d’Alacant

Fundación Gómez Pardo

La Fundació Caixa d’Enginyers ha
col·laborat amb la Universitat d’Alacant a
través del patrocini de premis acadèmics
als millors expedients. En concret, s’han
concedit 2 premis a la Cátedra Cultura
Directiva y Empresarial.

La Fundació Gómez Pardo és una
entitat privada dedicada a l’educació, la
investigació tècnica i activitats culturals.
La Fundació Caixa d’Enginyers ha
continuat col·laborant amb aquesta
Fundació durant el 2015 en el programa
d’activitats “Unitat d’Emprenedoria Social,
Ètica i Valors en la Enginyeria”. En aquest
programa també hi col·labora la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Minas
y Energía (UPM).

Formació
Institut Universitari de Ciència i
Tecnologia
L’Institut Universitari de Ciència i
Tecnologia (IUCT) porta a terme
projectes de R+D amb l’objectiu de
crear coneixement químic, farmacèutic,
i biotecnològic que permeti obtenir una
base important de patents i know-how
que s’explota a través de llicències,
serveis tecnològics, creació de spin-off
i programes farmacèutics tecnològics.
El 2015 la Fundació Caixa d’Enginyers
ha col·laborat amb l’IUCT patrocinant
el Màster de creació i gestió d’empreses
Lifescience.
CIBER-BBN
La Fundació Caixa d’Enginyers ha signat
un conveni de col·laboració amb el
Centro de Investigación Biomédica en
Red en Bioingeniería, Biomateriales
y Nanomedicina (CIBER-BBN) per
donar suport als seus programes de
formació i d’investigació. L’objectiu
d’aquesta col·laboració és el foment de
la investigació d’excel·lència i la massa
crítica d’investigadors en el camp de la
biomedicina i las ciències de la salut. La
Fundació també participa en l’organització
dels Premis Llançadora que atorga
aquesta institució.

Associació d’Enginyers Industrials de
Catalunya
Aquest 2015 la Fundació ha continuat
col·laborant amb l’Associació d’Enginyers
Industrials de Catalunya. Dins
d’aquesta col·laboració s’han realitzat
esdeveniments i jornades, com la Diada
de l’Enginyer a Barcelona, o l’acte social
dels enginyers a Granollers. L’ajuda
concedida per la Fundació també ha anat
per la Coral dels Enginyers.
Programes d’enginyeria de la Comunitat
Valenciana
La Fundació Caixa d’Enginyers ha signat
un conveni amb la Universitat Politècnica
de València per col·laborar en programes
de diferents col·legis i universitats
d’enginyers de la Comunitat Valenciana
fins el 2017. Aquest any 2015 s’ha fet
una aportació de 3.000 euros al Consejo
Social pels premis a estudiants, i 3.000
euros en concepte de mentoratge al
Colegio de Ingenieros Industriales.
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Actes de la Fundació

La finalitat d’aquest
acte va ser recopilar,
i donar recolzament i
difusió d’iniciatives de
caràcter innovador i
d’emprenedoria en els
àmbits de l’enginyeria, la
ciència o la tècnica.

La Fundació Caixa d’Enginyers va portar
a terme la seva habitual conferència
exclusiva pels socis. L’acte, que va tenir
lloc el 2 de desembre de 2015 a la sala
Pau Gil del Recinte Modernista Sant Pau
(Barcelona), va ser presidit pel President
de la Fundació, Josep Oriol Sala. El ponent
convidat va ser el cuiner i xef del Celler de
Can Roca, Joan Roca, que va impartir la
conferència titulada “Factors clau a l’alta
cuina i al món financer: la innovació i
l’excel·lència professional”. A continuació,

es va fer entrega de la 3a edició dels
Premis Emprenedoria. L’acte va comptar
amb l’assistència de 200 socis i dels
membres del Patronat de la Fundació.
La finalitat d’aquest acte va ser recopilar,
i donar recolzament i difusió d’iniciatives
de caràcter innovador i d’emprenedoria en
els àmbits de l’enginyeria, la ciència o la
tècnica.
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Campanya de comunicació per LA FORMACIÓ I LA INTEGRACIÓ DE
PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL
Durant el 2015 s’ha dut a terme una
campanya de comunicació per donar
a conèixer els projectes de la Fundació
entre els nous i antics socis sobre temes
de reinserció social. Sota el lema “Junts
ho aconseguirem”, mostra casos reals de
persones a les quals s’ha ajudat a través
de la Fundació. La campanya, que es titula
DESOCUPA’T, relaciona els projectes que
s’han fet des de la Fundació per ajudar a la
reinserció laboral amb els cursos impartits
per a socis per tal d’ajudar-los amb
temàtiques que desenvolupin les seves
habilitats per a la recerca de feina o per
ajudar-los a millorar el seu currículum.
Per una banda, l’objectiu d’aquesta
campanya ha estat donar a conèixer la
Fundació i els projectes de reinserció
banderola_cat.pdf
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que desenvolupa. I, per l’altra, potenciar
les donacions a través de casos reals
de persones que gràcies a la Fundació
s’han reincorporat al món laboral o han
començat un projecte pel seu compte. Per
això s’ha fet èmfasi en que els projectes es
porten a terme amb les aportacions dels
socis i que els resultats són reals.
A nivell de comunicació, s’han fet diverses
accions de màrqueting electrònic, bàners
als webs públics i privats de
Caixa d’Enginyers i al web de la Fundació,
accions a xarxes socials, e-mailings,
retargeting, així com elements publicitaris
(pòsters i folders a les oficines). Per
englobar aquesta campanya, s’ha creat
una pàgina web específica: www.
fundaciocaixaenginyers.com/ca/web/
fundacion/aportacion-fundacion

l’objectiu d’aquesta
campanya ha estat
PROMOURE
NOUS PROJECTES DE
REINSERCIÓ SOCIAL.

C

M

Y

Fundació Caixa d’Enginyers: Programes per a la formació i la
integració de persones en risc d’exclusió social

CM

Amb l’impuls de la teva col·laboració personal podem ampliar la tasca de
la Fundació Caixa d’Enginyers i posar en marxa nous projectes que
promoguin l’ocupació i l’economia social.

MY

CY

CMY

Junts podem aconseguir-ho.

K

Informa-te’n a la teva oficina o via online a www.hoaconseguirem.com

www.fundaciocaixaenginyers.com
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05

Construint el futur

Construint el futur
Amb el compromís de la Fundació de
treballar per aconseguir una societat més
justa, equitativa i sostenible, durant l’any
2016 continuarem aquesta tasca social
que la Fundació desenvolupa, donant
el nostre suport i desenvolupant nous
projectes dins de les línies d’actuació
pròpies.
Fundació de la Jardineria i el paisatge
De cara l’any 2016, la Fundació
Caixa d’Enginyers col·laborarà amb la
Fundació de la Jardineria i el Paisatge a
través del projecte de normalització del
disseny i dels horts urbans.

Aquest projecte té previstes 3 fases:
Fase 1 (febrer 2016)
Normalització dels requeriments mínims
que han de contenir els projectes
relacionats amb la instal·lacions d’horts
urbans a través de la redacció de la
Norma Tecnològica NTJ 01H DISSENY I
PROJECTE D’HORTS URBANS.
Fase 2 (maig 2016)
Difusió de l’existència de la documentació
tècnica i inclusió d’una jornada tècnica
específica en Horts Urbans dins del Pla
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Anual de Transferència Tecnològica 2016
(Jornades PATT 2016),
impulsat pel Departament d’Agricultura
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya.
Fase 3 (amb el suport de Fundació
Caixa d’Enginyers)
Participació en projectes relacionats amb
la implantació dels Horts Urbans, amb
l’aportació de l’experiència i rigor tècnic en
projectes actuals.
La Fundació Caixa d’Enginyers donarà
suport per tal que, des de la Fundació de
la Jardineria i el Paisatge, es porti a terme
la intervenció en la FASE 3 del projecte
plantejat, la que correspon a l’aplicació
pràctica amb la intervenció en projectes
reals. Per aquest cas, entre les diferents
propostes s’han escollit 4 actuacions
diferents que es recullen al programa
d’actuacions:
• Avantprojecte per implantació d’horts
urbans.
• Assessorament tècnic en avaluació de
projecte existent.
• Proposta de reforma d’horts urbans
existents.
• Protocol de bones pràctiques de
jardineria ecològica municipal.

Fundació CIM Barcelona Tech (UPC)
La Fundació Caixa d’Enginyers col·labora
en un projecte relacionat amb màsters i
postgraus en tecnologia i producció de
sistemes 3D.
Fundació Jaume Bofill
Beques i premis per a projectes
d’aprenentatge en centres educatius
a Catalunya en ciència, innovació i
tecnologia.
Beques de grau amb l’Institut Químic de
Sarrià (IQS)
Beques a l’excel·lència acadèmica per al
curs 2016-2017 en els graus de l’Institut
Químic de Sarrià o dobles graus en
química o enginyeria química i ADE.
Beques a universitats nacionals
Durant l’any 2016, la Fundació Caixa
d’Enginyers col·laborarà amb diferents
universitats nacionals a través de beques.
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06

memÒria econÒmica

Fundació Privada de la Caixa d’Enginyers
Memòria dels comptes anuals corresponentsa l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2015

1. Activitat de la Fundació
La Fundació Privada de la Caixa d’Enginyers - FUNDACIÓ PRIVADA DE LA CAIXA D’ENGINYERS (en endavant, ’la Fundació’) va ser
constituïda a partir de la transformació de l’Agrupació Sociocultural i Tecnològica dels Enginyers a partir 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, data en què inicia 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, de 2 de maig de 2008, i publicada al BOE, de 30 de maig de 2008. A aquesta 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. Així mateix, la Fundació està sotmesa a la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat
de les fundacions i de verificació de l’actualitat de les associacions d’utilitat pública, en la qual es regulen les potestats del Protectorat com
a instrument que vetlla pel recte exercici del dret de fundació i assegura que el funcionament de les fundacions s’ajusti a la legalitat vigent;
aquesta llei es va publicar al DOG el 31 de desembre de 2014.
En l’àmbit fiscal, la Fundació està subjecta a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives
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
l’esmentada Llei 49/2002.
A més, 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 de 31 de
desembre de 2008, i a les seves modificacions posteriors.
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El domicili social de la Fundació es troba al carrer Potosí, número 22, de Barcelona.
Els fins fundacionals de la Fundació són els que s’indiquen a continuació:
• La promoció i el foment d’actes d’interès social, cultural, beneficoassistencial, d’interès esportiu, educatiu o científic, 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, la promoció i el desenvolupament del cooperativisme.
• La gestió i l’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, les assignacions i els mitjans
necessaris o subvencionats convenientment.
Les activitats principals dutes a terme 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 2015 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 els valors cooperatius, i promoció de les relacions intercooperatives.
• Gestió i administració de les accions socials que li encomana Caixa d’Enginyers en les finalitats que coincideixen amb les fundacionals.
• Atenció a persones en risc d’exclusió.
• Organització de cursos, conferències, congressos, sessions d’estudi i d’investigació i altres actes similars sobre temes relacionats amb les
finalitats fundacionals.
• 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 els
fins fundacionals.
• Concessió de premis a les persones, les organitzacions i les institucions que han destacat en el món cultural, social, professional i
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cooperatiu.
• Realització de donacions, així com concessió de bestretes i patrocinis.
Les ajudes concedides durant l’exercici 2015 han estat les següents:
• Cercle per al Coneixement: col·laboració en l’organització d’activitats per difondre entre la societat coneixement empresarial, científic i
social.
• Banc Farmacèutic: col·laboració en el projecte “Caramels que poden salvar vides”.
• IUCT-Institut Universitari de Ciència i Tecnologia: patrocini del Màster de Creació i Gestió d’Empreses Lifescience.
• Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya: beques per a tesis doctorals. Aportació al sopar de germanor del Col·legi. Gestió nexes
i fòrum 2015.
• Fundació Viver de Bell-lloc: ajuda en el projecte d’inserció laboral al Montseny.
• Instituto de la Ingeniería de España: quota anual de membre protector.
• Fundaciónatura: col·laboració en el programa “Selvans/Compensanatura” per a la conservació dels boscos madurs (Nota 13).
• Enginyers Rugby Union Club: patrocini de l’equip de rugbi i waterpolo Enginyers RUC per a la temporada 2014-2015.
• GEiEG-Grup Excursionista i Esportiu Gironí: col·laboració en el programa d’ajuda a alumnes amb problemes d’inadaptació escolar per tal
de millorar la seva intel·ligència emocional a través de l’esport.
• Fundació Torrens-Ibern: col·laboració en el desenvolupament de la web corporativa d’aquesta fundació.
• Universitat Politècnica de Catalunya: col·laboració amb l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona en el projecte de
beques i ajuts a la mobilitat internacional no europea. Patrocini del Concurs Emprèn 2015. Finançament de les beques retornables UPC
Alumni.
• Fundació Worldreader.org: ajuda en el desenvolupament del programa de digitalització de continguts locals i lliurament de llibres electrònics
amb l’objectiu de millorar la vida de nens i nenes de països en vies de desenvolupament.
• Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya: aportació per a la realització dels premis
Bonaplata.
• ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano: ajuda al projecte “Millora de l’aigua i sanejament” a Manhiça, Moçambic.
• Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras: aportació al programa de formació en línia per a enginyers voluntaris en projectes en
països en vies de desenvolupament.
• Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya: aportació per a la realització d’esdeveniments per a la Diada de l’Enginyer a Barcelona,
per a l’acte social dels enginyers a Granollers i per a la Coral dels Enginyers.
• Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia, Lletres i Ciències de Catalunya: aportació per a les V Jornades sobre innovació a La
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Seu d’Urgell i Andorra.
• Fundació Banc dels Aliments: suport al projecte social de recollida i distribució d’aliments mitjançant “La xarxa del fred”.
• Fundació Privada Sant Gervasi: patrocini dels IV Premis Manuel Arroyo.
• Fundació Esade: col·laboració en 2 beques BBA a estudiants.
• Fundación Pro Rebus Academiae de la Real Academia de Ingeniería: col·laboració en l’organització conjunta de conferències.
• IL3-UB Fundació Institut de Formació Contínua de la UB: col·laboració en el Programa Superior Universitari en Emprenedoria 2015-2016.
• Fundación Gómez Pardo: donació per al seu programa d’activitats de la Unitat d’Emprenedoria Social, Ètica i Valors en l’Enginyeria.
• Associació Punt de Referència: ajuda a l’acompanyament de joves extutelats.
• Cursos de formació de la Fundació Caixa d’Enginyers: finançament de cursos per facilitar la recerca de feina.
• Càritas Diocesana de Barcelona: ajuda a cursos de formació en lampisteria i electricitat per a la reinserció laboral de persones en situació
d’exclusió social.
• Pallapupas, Pallassos d’Hospital: suport en el seu objectiu de fer menys traumàtica l’estada de nens i nenes en els hospitals.
• Arrels Fundació: col·laboració en el projecte Housing First d’accés a allotjament.
• Fundació Privada de l’Auditori i l’Orquestra: col·laboració en el projecte social “Et toca a tu”, que utilitza la música com a eina d’integració
social.
• ICTINEU Submarins: col·laboració en un projecte d’investigació d’un submarí científic.
•U
 niversidad Politécnica de Madrid: beques a l’excel·lència acadèmica i premis al millor expedient.
•P
 remis Fundació Caixa d’Enginyers i Beca Isabel de P. Trabal: 3 premis a empreses emprenedores i una beca per a un programa
d’investigació.
• Concurs Idees Meeting Point: premis a projectes, idees de ciència, innovació i tecnologia.
• CIBER-BBN Centro de Investigación Biomédica: ajuda a les activitats de formació i participació en l’organització dels Premis Llançadora
que atorga aquesta institució.
• Projecte Sevilla: ajuda a projectes de cooperació educativa, protecció mediambiental, investigació i actuacions culturals i a premis als
millors expedients de l’Escuela de Ingeniería de Sevilla.
• Projecte València: col·laboració en programes de diferents col·legis i universitats d’enginyers de la Comunitat Valenciana.
• Fundació per a la UOC: aportació a projectes Scratch 2015.
• Fundación UNICEF: aportació al projecte “Deporte para todos” desenvolupat a Ghana.
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• Fundació Seira per a la Innovació: col·laboració en la organització i participació a les “Jornades Internacionals de Finances Cooperatives”.
• Fundació Universitària Balmes de la Universitat de Vic: finançament dels torneigs territorials First Lego League i Junior First Lego League
destinats a estudiants d’educació primària i secundària.
• Fundació IReS: col·laboració en el projecte Joves-TIC.
• IC-LI Ingenieros para la Cooperación: col·laboració en tasques de sensibilització social per a la cooperació al desenvolupament a VitoriaGasteiz.
• Universitat d’Alacant: patrocini de premis acadèmics als alumnes amb millors expedients.
El 31 de desembre de 2015, la Fundació té subscrits convenis de col·laboració empresarial, regulats a l’article 25 de la Llei 49/2002 de
règim fiscal de les entitats sense fins lucratius, amb les entitats següents:
• Conveni del 2010 al 2012 amb el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (V08398554) i l’Associació d’Enginyers Industrials
de Catalunya (G08398562), 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 que aquesta aportació es comuniqui de manera fefaent a tots
els col·legiats i associats d’aquestes entitats. Amb aquest Conveni es dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes
d’interès professional.
• Conveni del 2012 al 2013 amb la Fundaciónatura (G61425526), per un import de 10.000 euros anuals, prorrogat per a l’any 2015.
Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat per a la conservació de boscos madurs del centre de la
Península i obté el dret que es difongui la col·laboració prestada per la Fundació. Amb aquest Conveni, amb el qual es col·labora a la
reforestació i recuperació de boscos, es dóna compliment a la finalitat estatutària de millora de la qualitat de vida i del desenvolupament
comunitari i la protecció del medi ambient (Nota 13).
• Conveni per a l’any 2013 amb la Universitat Politècnica de Catalunya (Q0818003F), per un 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 que sigui nomenada mecenes del projecte de Préstecs UPC Alumni. Amb aquest Conveni es dóna compliment a la finalitat estatutària
de promoció i foment d’actes d’interès professional.
• Conveni per a l’any 2015 amb la Universitat Politècnica de Catalunya (Q0818003F), per un import de 3.000 euros, prorrogable anualment
mitjançant la signatura d’un annex a aquest Conveni. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a
l’esmentada entitat i obté el dret que sigui nomenada col·laboradora en el Concurs Emprèn UPC. Amb aquest Conveni es dóna compliment
a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès professional.
• Conveni per a l’any 2012 amb ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano (G80004757), per un import de 6.000 euros, prorrogable
anualment. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació de donar suport econòmicament a les activitats i al funcionament de
l’esmentada entitat i obté el dret que es difongui la col·laboració i el suport prestats, reconeixent els seus valors cooperativistes i d’ajuda al
sector. Amb aquest Conveni, amb el qual es contribueix a la millora de l’accés als serveis bàsics de les poblacions més desfavorides dels
països de l’hemisferi sud, es dóna compliment a la finalitat estatutària de millora de la qualitat de vida i del desenvolupament comunitari
i la protecció del medi ambient.
• Conveni per a l’any 2015 amb la Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras (G81469868), per un import de 6.000 euros, renovable
per acord de les parts. Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació de donar suport econòmicament al projecte “Consolidación
de la formación técnica no presencial” i obté el dret que es difongui la col·laboració i el suport que rep de la Fundació. Amb aquest Conveni
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es dóna compliment a la finalitat estatutària de millora de la qualitat de vida i del desenvolupament comunitari i la protecció del medi
ambient.
• Conveni per a l’any 2015 amb la Fundació Banc dels Aliments (G58443771), per un import de 8.000 euros, prorrogable anualment.
Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat que es destinarà a “La xarxa del fred” i obté el dret que es
difongui l’acord de col·laboració i els ajuts que concedeix. Amb aquest Conveni, amb el qual s’ajuda a lluitar contra la fam, la marginació
i la pobresa a Catalunya, es dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès beneficoassistencial.
• Conveni per a l’any 2015 amb Arrels Fundació (G61611364), per un 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 al programa Housing First de
l’esmentada entitat, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de l’entitat, de manera periòdica, a través dels
seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que 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 dóna compliment a la finalitat estatutària
de promoció i foment d’actes d’interès beneficoassistencial.
• Conveni per a l’any 2015 amb la Fundació Esade (G59716761), per un import de 25.000 euros. 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 per a alumnes de programes
universitaris i MBA i obté el dret que la Fundació Esade 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, amb el qual s’afavoreixen activitats educatives i de
formació, es dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès professional.
• Conveni per a l’any 2011 amb la Fundación Pro Rebus Academiae (G84362078) de la Real Academia de Ingeniería, per un 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 que el seu nom i la seva imatge corporativa apareguin a les publicacions d’aquesta entitat. Amb aquest Conveni es dóna
compliment a la finalitat estatutària de difusió, promoció i desenvolupament del cooperativisme.
• Conveni per a l’any 2011 amb la Fundació Worldreader.org (G65520744), per un import de 6.000 euros, prorrogat per a l’any 2015.
Amb aquest Conveni, la Fundació adquireix l’obligació d’aportar l’import indicat a l’esmentada entitat i obté el dret que aquesta inclogui
a la Fundació dins la seva xarxa global de col·laboradors a la seva pàgina web. Amb aquest Conveni es dóna compliment a la finalitat
estatutària de millora de la qualitat de vida i del desenvolupament comunitari.
• Conveni per a l’any 2014 amb l’Escola Sant Gervasi-Fundació Privada Sant Gervasi (G61258570), per un 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 al seu programa Premis Manuel Arroyo, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de l’entitat, de
manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que 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 dóna compliment a la finalitat estatutària de difusió, promoció i desenvolupament del cooperativisme.
• Conveni per a l’any 2015 amb el Barcelona Enginyers Rugby (G08412991), per un 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 al programa de
promoció del rugbi escolar i universitari, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de l’entitat, de manera
periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que aquesta entitat esmenti, en les seves comunicacions al
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públic, l’existència d’aquesta col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dóna
compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès social.
• Conveni per a l’any 2015 amb Càritas Diocesana de Barcelona (R0800314G), per un import de 8.000 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 de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus propis
mitjans de comunicació, i obté el dret que Càritas esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta col·laboració a
través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció
i foment d’actes d’interès beneficoassistencial.
• Conveni per a l’any 2013 amb l’associació Banc Farmacèutic (G64771322), per un import de 4.000 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 que es difongui la participació de la Fundació en les activitats de l’entitat. Amb aquest Conveni, amb el qual s’ajuda a facilitar
medicaments a persones del nostre país en situació de pobresa, es dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes
d’interès beneficoassistencial.
• Conveni del 2013 al 2014 amb el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (Q0868001I),
per un import de 9.000 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 activitats de l’entitat, de manera periòdica, a través dels
seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que el Col·legi esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta
col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dóna compliment a la finalitat estatutària
de promoció i foment d’actes d’interès professional.
• Conveni per a l’any 2013 amb la Universidad Politécnica de Madrid (Q2818015F), per un import de 30.000 euros anuals, prorrogable
anualment. 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 que es faci una menció especial de la Fundació en l’acte
de lliurament dels premis. Amb aquest Conveni, amb el qual s’afavoreixen activitats educatives i de formació, es dóna compliment a la
finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès professional.
• Conveni per a l’any 2015 amb l’IUCT-Institut Universitari de Ciència i Tecnologia (A61516704) (el soci tecnològic per a la indústria
química i farmacèutica), per un 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 per al patrocini del Màster de Creació i Gestió d’Empreses Lifescience,
així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de l’IUCT, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans
de comunicació, i obté el dret que l’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 dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment
d’actes d’interès professional.
• Conveni per a l’any 2013 amb el Cercle per al Coneixement-Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País (G08406605), per
un 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 que 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 dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment
d’actes d’interès tecnològic.
• Conveni per a l’any 2015 amb la Fundación Gómez Pardo (G28414282), per un import de 12.000 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 de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus
propis mitjans de comunicació, i obté el dret que aquesta entitat esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta
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col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dóna compliment a la finalitat estatutària
de promoció i foment d’actes d’interès cultural.
• Conveni per a l’any 2013 amb CIBER-BBN Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (G84884477), per un 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 activitats de l’entitat, de manera periòdica, a
través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que 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 dóna compliment a la finalitat
estatutària de promoció i foment d’actes d’interès cultural.
• Conveni per a l’any 2015 amb l’Associació Punt de Referència (G61356689), per un 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 al projecte Ocupa’t,
així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans
de comunicació, i obté el dret que 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 dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció
i foment d’actes d’interès social.
• Conveni per a l’any 2015 i fins al febrer de 2016 amb la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona
(G64489172), per un 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 que aquesta aporti tots els mitjans humans necessaris per a la direcció i gestió del programa i la correcta
realització de l’acció formativa. Amb aquest Conveni es dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès
professional.
• Conveni per a l’any 2014 amb el Grup Excursionista i Esportiu Gironí-GEiEG (G17074600), per un 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 activitats de l’entitat, de manera periòdica, a través dels
seus propis mitjans de comunicació i obté el dret que 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 dóna compliment a la finalitat estatutària
de promoció i foment d’actes d’interès social.
• Conveni del 2013 al 2014 amb l’Instituto de la Ingeniería de España (G28316867), per un import de 4.500 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 de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus
propis mitjans de comunicació, i obté el dret que 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 dóna compliment a la finalitat estatutària
de promoció i foment d’actes d’interès professional.
• Conveni per a l’any 2015 amb la Fundació Viver de Bell-lloc (G65434896), per un 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 activitats de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus
propis mitjans de comunicació, i obté el dret que 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 dóna compliment a la finalitat estatutària
de promoció i foment d’actes d’interès social.
• Conveni per a l’any 2015 amb la Fundació Privada de l’Auditori i l’Orquestra (G64006646), per un import de 10.000 euros, prorrogable
anualment mitjançant la signatura d’un nou annex. 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 de l’entitat, de manera periòdica, a través dels
seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que aquesta entitat esmenti, en les seves comunicacions al públic, l’existència d’aquesta

42
MEMÒRIA SOCIAL CAIXA D’ENGINYERS 2015

col·laboració a través dels seus mitjans de comunicació interns i externs. Amb aquest Conveni es dóna compliment a la finalitat estatutària
de promoció i foment d’actes d’interès cultural.
• Conveni per a l’any 2015 amb Pallapupas, Pallassos d’Hospital (G62123484), per un 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 al nou projecte a
l’Hospital de Sant Pau, així com de facilitar la difusió dels projectes en comú i de les activitats de l’entitat, de manera periòdica, a través
dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que 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 dóna compliment a la finalitat
estatutària de promoció i foment d’actes d’interès social.
• Conveni per a l’any 2014 amb la Fundació Torrens-Ibern (G58978883), per un 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 activitats de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que 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 dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès cultural.
• Conveni per a l’any 2015 amb la Fundació IReS (G64147184), per un 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 de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans
de comunicació, i obté el dret a que 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 dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció
i foment d’actes d’interès social.
• Conveni per a l’any 2015 amb la Fundació Seira per a la Innovació (G64818297), per un import de 7.000 euros. 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 de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que 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 dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès professional.
• Conveni per a l’any 2015 amb la Fundació UNICEF Comitè Espanyol (G84451087), per un import de 12.000 euros. 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 de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que 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 dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès beneficoassistencial.
• Conveni per als anys 2015, 2016 i 2017 amb la Universitat Politècnica de València (Q4618002B), per un import de 3.000 euros,
prorrogable per acord de les parts. 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 de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans
de comunicació, i obté el dret que 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 dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció
i foment d’actes d’interès professional.
• Conveni per a l’any 2015 amb la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (G60667813), per un import de 6.000 euros. 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 de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que aquesta
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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 dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès social.
• Conveni per a l’any 2015 amb l’Asociación “Ingeniería para la Cooperación-Lankidetzarako Ingeniaritza” (IC-LI) (G01198274), per un
import de 4.000 euros. 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 de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de
comunicació, i obté el dret que 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 dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment
d’actes d’interès social.
• Conveni per a l’any 2015 amb ICTINEU Submarins SL (B64470503), per un import de 6.000 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 activitats de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté el dret que 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 dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès tecnològic.
• Conveni del febrer a l’agost de 2015 amb la Fundació Universitària Balmes (G58020124), per un import de 7.000 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 activitats de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de comunicació, i obté
el dret que 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 dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment d’actes d’interès
tecnològic.
• Conveni per a l’any acadèmic 2015/2016 amb l’Hermandad de los Estudiantes de Sevilla (G41299280), per un import de 2.500 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 activitats de l’entitat, de manera periòdica, a través dels seus propis mitjans de
comunicació, i obté el dret que 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 dóna compliment a la finalitat estatutària de promoció i foment
d’actes d’interès professional.
S’han seleccionat com a beneficiaris de les activitats els que millor encaixaven en alguna de les línies d’actuació següents 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 dutes a terme per la Fundació han estat, bàsicament, els següents:
• Socis del Cercle per al Coneixement.
• Beneficiaris de les activitats assistencials/socials del Banc Farmacèutic.
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• Membres de l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia.
• Guanyadors de la Convocatòria anual de beques per a tesis doctorals d’enginyers industrials del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de
Catalunya.
• Treballadors amb discapacitat intel·lectual de la Fundació Viver de Bell-lloc.
• Membres de l’Instituto de la Ingeniería de España.
• Ciutadans de Madrid i rodalia en general.
• Jugadors dels equips de rugbi i waterpolo de l’Enginyers Rugby Union Club.
• Alumnes de la Fundació Carme Vidal amb problemes d’inadaptació escolar, beneficiaris del programa del GEiEG.
• Beneficiaris de la Fundació Torrens-Ibern.
• Alumnes de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona.
• Guanyadors del Concurs Emprèn 2015 de la UPC.
• Beneficiaris de les beques retornables UPC Alumni.
• Alumnes d’escoles de primària i secundària de Ghana, Kenia i Uganda.
• Guanyadors dels premis Bonaplata de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya.
• Habitants de la província de Manhiça a Moçambic, beneficiaris dels projectes d’ONGAWA.
• Alumnes dels cursos del projecte “Consolidación de la formación técnica no presencial” de la Federación Española de Ingeniería Sin
Fronteras.
• Socis de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya.
• Col·legiats participants a les V Jornades a La Seu d’Urgell i Andorra sobre innovació.
• 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 becats d’Esade.
• Membres de la Real Academia de Ingeniería.
• Beneficiaris del Programa Superior Universitari en Emprenedoria de la UB.
• Beneficiaris del programa d’activitats de la Unitat d’Emprenedoria Social, Ètica i Valors en l’Enginyeria (UESEVI) de la Fundación Gómez
Pardo.

45
MEMÒRIA SOCIAL CAIXA D’ENGINYERS 2015

• Beneficiaris de l’acompanyament de joves extutelats de l’Associació Punt de Referència.
• Participants en els cursos de formació de la Fundació Caixa d’Enginyers per facilitar la recerca de feina.
• Participants en els cursos de fontaneria i electricitat de Càritas.
• Infants i gent gran, pacients de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona.
• Beneficiaris del projecte d’accés a allotjament de la Fundació Arrels.
• Nens, joves i persones en risc d’exclusió social participants al concert “Et toca a tu” de L’Auditori.
• Beneficiaris del programa Projecte ICTINEU 3.
• Guanyadors de les beques a l’excel·lència acadèmica i dels premis al millor expedient de la Universidad Politécnica de Madrid.
• Beneficiari de la beca d’investigació Isabel de P. Trabal.
• Empreses guanyadores dels tres premis per potenciar el negoci de les empreses emprenedores.
• Guanyadors dels tres premis del concurs Idees Meeting Point.
• Beneficiaris de les activitats de formació de CIBER-BBN Centro de Investigación Biomédica.
• Beneficiaris dels projectes de cooperació educativa, protecció mediambiental, investigació i actuacions culturals del Projecte Sevilla.
• Participants en els projectes de diferents col·legis i universitats d’enginyers de la Comunitat Valenciana.
• Infants d’entre 8 i 14 anys hospitalitzats i voluntariat d’institucions hospitalàries catalanes assistents al taller de Scratch de la Fundació
per a la UOC
• Nens residents a deu districtes vulnerables de cinc regions de Ghana.
• Assistents a les “Jornades Internacionals de Finances Cooperatives”.
• Estudiants d’educació primària i secundària participants en els torneigs First Lego League i Junior First Lego League.
• Joves de col·lectius vulnerables participants en el projecte Joves-TIC de la Fundació IReS.
• Assistents als concerts en el marc de la celebració dels 20 anys d’existència de l’Asociación IC-LI.
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• Alumnes guanyadors dels premis als millors expedients de la Universitat d’Alacant.
Pel que fa referència als premis i beques, el desglossament d’informació per sexes és el següent:

Homes

Dones

Premi al millor expedient de la Escuela de Ingenieros Agrícolas de Sevilla

1

-

Premi al millor expedient de la Escuela de Ingeniería de Sevilla

1

-

Premis als millors expedients de la Universidad de Alicante

1

1

Beques d’alumnes d’Esade

2

-

Beques d'alumnes del COEIC
Premis i Beques d'alumnes de Universidad Politécnica de Madrid
Beca d’investigació Isabel Trabal
Total

1

2

21

5

1

-

28

8

Finalment, a continuació es detalla la publicitat dels ajuts i del seu resultat:

Projecte

Publicitat de la convocatòria

Premis Fundació Caixa d'Enginyers

web Caixa d'Enginyers i webs sector

Beca Isabel de P. Trabal

Butlletí Oficial de l'Estat de
29 de setembre de 2015

Concurs "Idees Meeting Point"

Inscripcions

Seleccionats

Avaluació

75

3

Jurat (*)

250

1

Jurat (*)

web Caixa d'Enginyers i webs sector

36

3

Jurat (*)

Programa Superior
Universitari Fundació Caixa
d'Enginyers (IL3-UB)

web Caixa d'Enginyers i webs sector

19

19

RSC (**)

Cursos de formació
Caixa d'Enginyers

web Caixa d'Enginyers i webs sector

800

360

RSC (**)

(*) El jurat esà format pel President de la Fundació, un patró de la mateixa i un professional extern.
(**) Departament de Responsabilitat Social i Corporativa de Caixa d’Enginyers.

2. Bases de presentació dels comptes anuals i altra informació
2.1 Imatge fidel
Els comptes anuals de la Fundació corresponents a l’exercici 2015 han estat formulats i aprovats pel Patronat de la Fundació a la reunió
celebrada el 31 de març de 2016, d’acord amb el marc d’informació financera que li resulta d’aplicació a la Fundació i, en particular, amb els
principis i criteris comptables que hi conté, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació el
31 de desembre de 2015 i del resultat de les seves operacions, dels canvis en el patrimoni net i dels fluxos d’efectiu produïts durant l’exercici
anual acabat en aquesta data. Els comptes anuals corresponents a l’exercici 2014 van ser formulats i aprovats pel Patronat de la Fundació
a la reunió celebrada el 12 de març de 2015.
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Els comptes anuals de l’exercici 2015 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 (Nota 2.2). Aquests comptes anuals s’han preparat a partir
dels registres comptables que manté la Fundació.
Aquests comptes anuals, excepte que s’indiqui el contrari, es presenten en euros, que és la moneda funcional de la Fundació.

2.2

Principis comptables aplicats

El Patronat de la Fundació ha formulat els comptes anuals de l’exercici 2015 tenint en compte tots els principis i les normes comptables
d’aplicació obligatòria que hi tenen un efecte significatiu. No hi ha cap principi comptable que, sent obligatori, s’hagi deixat d’aplicar.

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 2015, 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 (Notes 4.1 i 4.2).
• La vida útil dels actius materials (Nota 4.1).
Si bé les estimacions anteriorment descrites han estat realitzades en funció de la millor informació disponible el 31 de desembre de 2015
sobre els fets analitzats, és possible que esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a l’alça o a la baixa) en els
propers exercicis; el que es faria, si s’escau, conforme a allò que estableix el 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 que conté aquesta memòria relativa a l’exercici 2014 es presenta, exclusivament, a efectes
comparatius juntament amb la informació corresponent a l’exercici 2015 i, en conseqüència, no forma part dels comptes anuals de l’exercici
2015.

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 2015, no s’ha produït cap modificació rellevant en els criteris comptables respecte als criteris aplicats a l’exercici 2014.
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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 2014.

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 finalitats
lucratives i dels incentius al mecenatge, desenvolupa el contingut mínim de la memòria econòmica que, en compliment de la Llei 49/2002,
de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, han d’elaborar aquestes
entitats.
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 de contenir la memòria econòmica.
La Fundació ha inclòs a aquesta memòria tota la informació requerida per aquest Reglament.

3. Aplicació del resultat
La proposta d’aplicació del resultat de l’exercici 2015 és la següent:

Euros

2015

2014

Excedent de l’exercici (veure Nota 8)

(2.354,66)

38.365,72

Total base de repartiment = Total aplicació

(2.354,66)

38.365,72

Base de repartiment-

Aplicació aExcedents negatius d'exercicis anteriors
Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors (veure Nota 8)
Total aplicació = Total base de repartiment

(2.354,66)
-

38.365,72

(2.354,66)

38.365,72

(*) Les dades de l’exercici 2014, corresponents a la distribució aprovada pel Patronat, el 12 de març de 2015, 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 2015, s’han aplicat les normes de registre i valoració següents:

4.1 Immobilitzat material
L’immobilitzat material està format per mobiliari que és propietat de la Fundació.
L’immobilitzat material es valora inicialment pel seu preu d’adquisició o cost de producció i, posteriorment, es minora per l’amortització
acumulada corresponent i per les pèrdues per deteriorament, si n’hi hagués. Aquests actius s’amortitzen en funció de la seva vida útil.
A aquests efectes, les despeses de conservació i manteniment dels diversos elements que componen l’immobilitzat material s’imputen al
capítol ’Altres despeses d’explotació’ del compte de pèrdues i guanys de l’exercici en què es produeixen. D’altra banda, els imports invertits en
la renovació, l’ampliació i la millora que contribueixin a augmentar la productivitat, la capacitat o l’eficiència o a allargar la vida útil d’aquests
béns, es registren com el valor més alt dels béns corresponents i, conseqüentment, si s’escau, 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 durant un període de 10 anys. 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 comptables dels elements de l’immobilitzat material per determinar si hi ha indicis que
el seu valor net és superior al seu import recuperable, el que implicaria una reducció del valor comptable dels elements afectats fins al seu
import recuperable i un ajust de la resta de quotes d’amortització en funció del seu nou valor i de la seva 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 hi ha indicis de recuperació del valor de l’immobilitzat material, la Fundació registra la reversió de la pèrdua per
deteriorament comptabilitzada en els períodes anteriors, i no pot superar mai el seu valor comptable original.

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. La Fundació 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
inferior o igual o superior a dotze mesos, respectivament, des de la data de tancament de l’exercici.
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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 en la Nota 1
o els que, no tenint un origen comercial, no siguin instruments de patrimoni ni derivats, i els seus cobraments siguin de quantia fixa o
determinable i no es negociïn en un mercat actiu.
• Actius financers disponibles per a la venda: inclouen els instruments de patrimoni, els valors representatius de deute i les participacions
en empreses del Grup.
Valoració inicial
Els actius financers es registren inicialment 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 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 una
evidència objectiva de deteriorament en els instruments de patrimoni si es produeix una caiguda superior al 40% del valor de cotització de
l’actiu i si s’ha produït un descens d’aquest valor de manera prolongada durant un període d’un any i mig sense que es recuperi. 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 altres raons diferents.
La Fundació dóna de baixa els actius financers quan expiren o s’han cedit els drets sobre els fluxos d’efectiu dels actius financers corresponents
i s’han transferit substancialment els riscos i els beneficis inherents a la seva propietat.

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, si aquest
percentatge és inferior o nul, per l’existència d’altres circumstàncies o acords que atorguin a la Fundació el seu control.
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, si aquest
percentatge és inferior al 20%, per l’existència d’alguna de les circumstàncies establertes en la normativa vigent per a la consideració
d’influència significativa, com ara la representació en el Consell d’Administració.
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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 els dèbits i les partides que la Fundació ha de pagar i que s’han originat en la realització de les seves activitats pròpies
esmentades en la Nota 1, o també els que, sense tenir un origen comercial, no poden ser considerats com a instruments financers derivats.
Els dèbits i les partides que cal pagar es valoren, inicialment, pel valor raonable de la contraprestació rebuda, ajustada pels costos de la
transacció directament atribuïbles a la mateixa. Després, 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 de les 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. A aquests efectes, la Fundació registra els ingressos per remuneracions de la seva participació en Caixa d’Enginyers
en el moment en què dites remuneracions són aprovades per l’Assemblea General de Socis de l’esmentada entitat.

4.3 Transaccions en moneda estrangera
La moneda funcional de la Fundació és l’euro. Per tant, 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 en les dates de les operacions.
El 31 de desembre de 2015 i 2014, la Fundació no té saldos en moneda estrangera. Així mateix, durant els exercicis 2015 i 2014, la
Fundació no ha fet transaccions en moneda estrangera.

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 les deduccions en la quota, exclosos els pagaments i les retencions a compte.
La despesa o l’ingrés per impost sobre beneficis comprenen la part de la despesa o l’ingrés per l’impost corrent i la part corresponent a la
despesa o l’ingrés per l’impost diferit.
L’impost corrent és la quantitat que la Fundació satisfà a conseqüència de les liquidacions fiscals de l’impost sobre el benefici d’un exercici.
Les deduccions i altres avantatges fiscals en la quota de l’impost, exclosos els pagaments i les retencions a compte, així com les pèrdues
fiscals compensables d’exercicis anteriors i aplicades efectivament en aquest exercici, donen lloc a un import més baix de l’impost corrent.
La despesa o l’ingrés per impost diferit es corresponen 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
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diferències entre els imports comptables 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 al 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’objectiu de comprovar que es mantinguin vigents, i
se’ls efectua les correccions oportunes en el cas d’haver-hi dubtes sobre la seva recuperació futura. Així mateix, a cada tancament, s’avaluen
els actius per impostos diferits no registrats en balanç i són objecte de reconeixement en el cas de ser 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 finalitats lucratives 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 les 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 els impostos, entre d’altres.

4.6 	Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions, les donacions i els llegats no reintegrables es comptabilitzen directament al compte de pèrdues i guanys, al capítol
’Ingressos per les activitats’.
En els exercicis 2015 i 2014, la totalitat de les subvencions, les donacions i els llegats rebuts han estat de caràcter no reintegrable.

4.7 Transaccions amb parts vinculades
La Fundació fa totes les seves operacions amb parts vinculades a valor de mercat.
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5. Immobilitzat material
Aquest epígraf del balanç de situació adjunt, en data 31 de desembre de 2015, està format per mobiliari propietat de la Fundació per un
import de 3.501,25 euros, que, en aquesta data, estava en ús i totalment amortitzat. Durant l’exercici 2015 s’ha produït la baixa dels equips
per a processos d’informació per un import brut de 278,40 euros, que, en la data de baixa, es trobaven totalment amortitzats.
A continuació es detalla el moviment de les partides que componen l’immobilitzat material de la Fundació:

Euros

Mobiliari

Equips per
processos
d'informació

Total

3.501,25

278,40

3.779,65

CostSaldos a 31 de desembre de 2014
Addicions

-

-

-

Baixes

-

(278,40)

(278,40)

3.501,25

-

3.501,25

(3.501,25)

(278,40)

(3.779,65)

Dotacions (Vegeu Nota 11)

-

-

-

Baixes

-

278,40

278,40

(3.501,25)

-

(3.501,25)

Saldos a 31 de desembre de 2014

-

-

-

Saldos a 31 de desembre de 2015

-

-

-

Saldos a 31 de desembre de 2015
Amortizació acumuladaSaldos a 31 de desembre de 2014

Saldos a 31 de desembre de 2015
Immobilitzat material net-
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6. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
Les despeses en concepte d’arrendament operatiu al llarg de l’exercici i els compromisos adquirits de quotes futures d’arrendament mínimes
(IVA inclòs), en virtut d’arrendaments operatius no cancel·lables, són les següents:

Euros

2015

2014

9.379,92

9.379,92

65.659,44

75.039,36

9.379,92

9.379,92

Entre dos i cinc anys

37.519,68

37.519,68

A més de cinc anys

18.759,84

28.139,76

Reconegudes en el resultat de l’exercici
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.
Els compromisos per lloguer adquirits corresponen a un contracte de lloguer d’un local, que es va signar, amb data 3 de gener de 2013,
per un període de 10 anys. A aquests efectes, dins del contracte de lloguer existeix una clàusula d’actualització de preus amb referència
a la variació percentual experimentada per l’Índex General Nacional del Sistema d’Índexs de Preus de Consum que fixi l’Institut Nacional
d’Estadística.

7. 	Instruments financers
7.1 Actius financers
Els actius financers, en data 31 de desembre de 2015 i 2014, s’han classificat atesa la seva naturalesa i la funció que compleixen en la
Fundació, segons s’indica en el detall següent:
Euros

31.12.2014
Préstecs i partides
a cobrar

Actius disponibles per
a la venda valorats
a valor raonable

Total

Instruments de patrimoni

-

4.472.808,06

4.472.808,06

Valors representatius de deute

-

-

-

1.292,00

-

1.292,00

1.292,00

4.472.808,06

4.474.100,06

Instruments de patrimoni

-

-

-

Valors representatius de deute

-

-

-

Inversions financeres a llarg termini-

Crèdits, derivats i altres
Inversions financeres a curt termini-

Crèdits, derivats i altres
Efectiu i altres actius líquids equivalents
Total

-

-

-

275.066,93

-

275.066,93

275.066,93

-

275.066,93

276.358,93

4.472.808,06

4.749.166,99
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Euros

31.12.2015
Préstecs i partides
a cobrar

Actius disponibles per
a la venda valorats
a valor raonable

Total

Instruments de patrimoni

-

4.661.971,46

4.661.971,46

Valors representatius de deute

-

-

-

1.292,00

-

1.292,00

1.292,00

4.661.971,46

4.663.263,46

Instruments de patrimoni

-

-

-

Valors representatius de deute

-

-

-

Crèdits, derivats i altres

-

-

-

307.229,62

-

307.229,62

307.229,62

-

307.229,62

308.521,62

4.661.971,46

4.970.493,08

Inversions financeres a llarg termini-

Crèdits, derivats i altres
Inversions financeres a curt termini-

Efectiu i altres actius líquids equivalents
Total

Els instruments de patrimoni, en data 31 de desembre de 2015 i 2014, es componien de participacions en fons d’inversió gestionats pel
Grup Caixa d’Enginyers i de les inversions en patrimoni que es detallen, seguidament, dins l’apartat ‘Inversions financeres en patrimoni’.
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 en 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
(Nota 4.2.1). No s’ha registrat cap import en concepte de pèrdues per deteriorament durant els exercicis 2015 i 2014.
Els ingressos generats pels interessos meritats pels actius financers han estat de 129.011,91 euros durant l’exercici 2015 (129.795,98
euros durant l’exercici 2014) i els beneficis obtinguts per l’alienació d’actius financers, durant l’exercici 2015, van ser de 115.088,55 euros,
no havent-se generat resultats per aquest concepte durant l’exercici 2014.
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Inversions financeres en patrimoni
A continuació es mostra el detall de les inversions en patrimoni que formen part de la cartera d’actius disponibles per a la venda de la
Fundació, en data 31 de desembre de 2015 i 2014:

31.12.2014

Denominació

Domicili

Activitat

% capital
i drets
de vot

Milers d’euros

Euros

Reserves

Valor comptable de
la participació

Capital

Resultats

31.12.2015
Caixa de Crèdit
dels Enginyers Caja de Crédito de
los Ingenieros, S.
Coop de Crédito

Via
Laietana,39
Barcelona

Entitat de
Crèdit

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

Via
Laietana,39
Barcelona

Prestació
de serveis
i venda
d'articles i
sumministres
pel consum

4,74%

69.362

62.937

9.683

Inferior
al 0,01%
(*)

868

415

14

31.12.2014

0,00 3.253.085,00

18,03

18,03

(*) La Fundació manté una participació minoritària a Consumidors i Usuaris dels Enginyers, S. Coop. C. Ltda. No obstant, els membres del Consell Rector de la anomenada
Societat Cooperativa són a la vegada membres del Patronat de la Fundació, pel que es compleix amb les condicions establertes a la normativa per la seva consideració com
empresa del grup.														

														
L’augment en el valor comptable de la participació de la Fundació en Caixa d’Enginyers correspon a la revaluació dels títols que
Caixa d’Enginyers ha realitzat a l’exercici 2015 amb càrrec a reserves.
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7.2 Passius financers
El 31 de desembre de 2015 i 2014, tots els 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
31.12.2015

31.12.2014

27.000,00

18.800,00

-

-

Saldos amb creditors varis

236.322,00

20.903,86

Passius per impost corrent

8.122,95

-

962,91

6.434,99

272.407,86

46.138,85

Donacions aprovades pendents de pagament
Saldos amb proveïdors

Deutes amb Administracions PúbliquesRetencions practicades
Total Passius Financers

L’entrada en vigor de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que va modificar la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’establien mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, establia l’obligació per a les entitats de publicar, de manera expressa, les informacions
sobre els terminis de pagament als seus proveïdors en la memòria dels comptes anuals.
La Disposició final segona de la Llei 31/2014, de 3 de desembre, ha modificat la Llei 15/2010, anteriorment esmentada, per tal que les
entitats incloguin expressament a les memòries de comptes anuals el període mitjà de pagament als proveïdors, i ha facultat l’Institut de
Comptabilitat i Auditoria de Comptes (en endavant, ICAC) a establir les adaptacions necessàries per al compliment d’aquesta obligació.
D’acord amb allò que indica l’article 6 de la Resolució, de 29 de gener de 2016, de l’ICAC, es desglossa, a continuació, la informació requerida en relació amb el període mitjà de pagament als proveïdors, la ràtio de les operacions pagades i pendents de pagament i el total de
pagaments realitzats i pendents de fer a la data del tancament del balanç de situació adjunt:

Dies

2015

Periode mig de pagament a proveïdors

14

Ràtio d'operacions pagades

19

Ràtio d'operacions pendents de pagament
Euros

2015

Total pagaments realitzats

121.451,20

Total pagaments pendents

50.562,05

58
MEMÒRIA SOCIAL CAIXA D’ENGINYERS 2015

Les dades exposades en el quadre anterior sobre pagaments als proveïdors fan referència als proveïdors que, per la seva naturalesa, són
creditors comercials, de manera que inclouen les dades del capítol ‘Resta de passius’ del balanç de situació adjunt. El quadre anterior no
inclou les dades de l’exercici 2014, ja que l’esmentada Resolució de l’ICAC no ho considera obligatori.
La Fundació ha calculat el període mitjà de pagament als proveïdors com el termini que transcorre des del lliurament dels béns o la prestació
dels serveis a càrrec del proveïdor i el pagament material de la operació d’acord amb la metodologia que es descriu a l’article 5 de l’esmentada Resolució de l’ICAC.
El termini màxim legal de pagament aplicable a la Fundació, en l’exercici 2015, segons la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’establien mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (modificada pel Reial Decret-llei 4/2013, de 22 de febrer), és de 30
dies naturals, excepte que existeixi un pacte entre les parts i sense que, en cap cas, es pugui acordar un termini superior a 60 dies naturals.

8. Fons propis
El moviment de fons propis dels exercicis 2015 i 2014 ha estat el següent:

Fons Social

Resultats
negatius
d'exercicis
anteriors

Excedents
pendents
d'aplicació

Resultats de
l'exercici

Total

3.944.784,72

(374.277,58)

313.597,96

33.153,18

3.917.258,28

Distribució del resultat

-

33.153,18

-

(33.153,18)

-

Reclassificació dels Excedents
d'exercicis anteriors aplicats
durant d'exercici 2014

-

85.237,36

(85.237,36)

-

-

Euros
Saldo a 31 de desembre de 2013

Resultat generat a l'exercici

-

-

-

38.365,72

38.365,72

3.944.784,72

(255.887,04)

228.360,60

38.365,72

3.955.624,00

Distribució del resultat

-

38.365,72

-

(38.365,72)

-

Reclassificació dels Excedents
d'exercicis anteriors aplicats
durant d'exercici 2014

-

84.779,08

(84.779,08)

-

-

Resultat generat a l'exercici

-

-

-

(2.354,66)

(2.354,66)

3.944.784,72

(132.742,24)

143.581,52

(2.354,66)

3.953.269,34

Saldo a 31 de desembre de 2014

Saldo a 31 de desembre de 2015

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 i Tecnològica dels Enginyers (Nota 1).
Addicionalment, el Fons Social de la Fundació es pot veure incrementat pels béns i drets de contingut econòmic o patrimonial que, durant
la seva existència, s’hagin aportat o afectat per part del Patronat, amb caràcter permanent, als objectius fundacionals. Des de la creació de
la Fundació, no s’ha fet cap dotació addicional al Fons Social.
Els resultats negatius d’exercicis anteriors provenen de l’Agrupació Sociocultural i Tecnològica dels Enginyers, i es van generar abans de la
seva transformació en la Fundació (Nota 1).

59
MEMÒRIA SOCIAL CAIXA D’ENGINYERS 2015

9. Subvencions, donacions i llegats
A l’exercici 2015, la Fundació ha rebut donacions per un import de 352.357,00 euros (434.673,67 euros a l’exercici 2014), dels quals
350.000 euros provenen de Caixa d’Enginyers, amb l’objectiu de realitzar les activitats descrites a la Nota 1, amb la qual cosa es compleix
amb la condició de rendes exemptes de l’impost sobre beneficis de l’article 6.1.a) de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal
de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

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 (Nota 2.2), que no ha de coincidir necessàriament amb el resultat fiscal, entès aquest com la base imposable de
l’impost.
El 31 de desembre de 2015 i 2014, 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 2015
i 2014:

Euros

2015

2014

5.768,29

38.365,72

-

-

Augment per diferències permanents

590.689,17

526.107,07

Disminució per diferències permanents

563.965,65

564.472,79

32.491,81

-

8.122,95

-

-

-

Resultat comptable abans d’impostos
Resultat exempt
Diferències permanents- (Llei 49/2002)

Base Imponible
Impost sobre beneficis al tipus impositiu
Deduccions
Ajustaments per impost sobre beneficis d'exercicis anteriors
Impostos sobre beneficis
Retencions i pagaments a compte
Total a pagar a la Hisenda Pública

-

-

8.122,95

-

-

-

8.122,95

-

El 31 de desembre de 2015, la Fundació presenta un saldo a pagar amb la Hisenda Pública en concepte d’impost sobre beneficis de
8.122,95 euros.
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La majoria de les rendes obtingudes per la Fundació durant l’exercici 2015 han estat derivades de donacions rebudes per col·laborar amb
els fins de l’Entitat, d’ingressos procedents del seu patrimoni mobiliari o de transmissions dels seus béns o drets, i es consideren rendes
exemptes de l’impost sobre beneficis segons la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i
dels incentius fiscals al mecenatge. També ha obtingut rendes no exemptes per import de 32.491,81 euros procedents de la transmissió de
fons d’inversió adquirits i revalorats abans que l’antiga Agrupació Sociocultural i Tecnològica dels Enginyers es transformés en la Fundació, i
que han tributat en l’impost sobre beneficis al tipus del 25%.

10.2 Desglossament dels actius i dels 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 dels títols de Caixa d’Enginyers.
A continuació es mostra el desglossament dels passius per impostos diferits, en data 31 de desembre de 2015 i 2014:

Euros

2015

2014

-

-

Renda variable

100.025,91

104.910,74

Total

100.025,91

104.910,74

Passius per impost diferitPlusvàlues cartera disponible per a la vendaRenda fixa

En data 31 de desembre de 2015 i 2014, la Fundació no té actius per impost diferit.

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. En data 31 de desembre de
2015, la Fundació té oberts a inspecció per les autoritats fiscals tots els impostos principals que li són aplicables dels últims quatre anys. El
Patronat de la Fundació no espera que, en cas d’inspecció, sorgeixin passius addicionals significatius.

61
MEMÒRIA SOCIAL CAIXA D’ENGINYERS 2015

11. Ingressos i despeses
El detall de les partides d’ingressos i despeses, per als exercicis 2015 i 2014, dels comptes de pèrdues i guanys adjunts es mostra a
continuació:

Ingressos

Exercici 2015

Exercici 2014

Total

Total

Import (Euros)

%

Import (Euros)

%

352.357,00

59,07

434.673,67

77,01

-

-

-

-

129.011,91

21,63

129.799,12

22,99

-

-

-

-

Resultats positius per alienacions i altres

115.088,55

19,30

-

-

Total

596.457,46

100,00

564.472,79

100,00

Ingressos per les activitatsDonacions i altres ingressos per
activitats (Veure Nota 9)
Altres ingressos d’explotació
Ingressos financersValors negociables i altres
instruments financers
Subvencions de caràcter financer

Despeses

Exercici 2015

Exercici 2014

Total

Ajuts concedits (Veure Nota 12)
Despeses de personal

Total

Import (Euros)

%

Import (Euros)

%

402.880,78

67,28

372.116,93

70,73

-

-

-

-

Altres despeses d’explotació

187.808,39

31,36

153.875,87

29,25

De les quals: Despeses
d'administració del Patronat

4.456,18

0,74

3.132,13

0,60

Amortitzacions (Veure Nota 5)

-

-

-

-

Deterioraments i pèrdues immobilitzat

-

-

-

-

Despeses financeres

-

-

114,27

0,02

Resultats negatius per alienacions i altres
Impostos sobre beneficis
Total

-

-

-

-

8.122,95

1,36

-

-

598.812,12

100,00

526.107,07

100,00
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Els ingressos i les despeses de la Fundació es generen principalment a l’àrea geogràfica de Catalunya.
La majoria de les rendes obtingudes per la Fundació són rendes exemptes de tributació de l’impost sobre beneficis, atès allò que estableix
els articles 6 i 7 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al
mecenatge. A continuació, es detallen les rendes exemptes de tributació assenyalant l’epígraf concret en què s’empara la seva exempció:
− ’Donacions’: 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 altres’: són rendes exemptes segons l’article 6, apartat tercer, de la Llei 49/2002, excepte les
alienacions de fons d’inversió adquirits i revalorats abans que l’antiga Agrupació Sociocultural i Tecnològica dels Enginyers es transformés
en la Fundació.
El capítol ‘Ajuts concedits’ del compte de pèrdues i guanys adjunt corresponent a l’exercici 2015 comprèn ajudes a altres entitats i projectes
propis realitzats per la Fundació. Aquests projectes propis realitzats per la Fundació per al compliment dels seus fins estatutaris són els
següents:

Projectes

Categoria despesa

Import

Despeses per serveis exteriors

35.800,00

Ajudes de l’Entitat

26.370,51

Despeses per serveis exteriors

12.032,21

Concurs Idees Meeting Point

Ajudes de l’Entitat

12.000,00

Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya

Ajudes de l’Entitat

6.122,45

Programa Superior Universitari Fundació Caixa d’Enginyers
Premis i Beques Fundació Caixa d’Enginyers
Cursos de formació propis

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; despeses relacionades amb serveis d’assessoria fiscal i de consultoria; així com
despeses relacionades amb activitats de màrqueting, que inclouen la publicació de les memòries i la conferència en l’acte anual de la
Fundació a Barcelona; i els serveis prestats per Caixa d’Enginyers a 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, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ésser
superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici’. Les despeses que la Fundació ha registrat durant l’exercici 2015 per
aquest concepte són de 4.456,18 euros (3.132,13 euros a l’exercici 2014), amb la qual cosa no superen el límit del 15% establert per
llei durant els anys 2015 i 2014.
El Patronat de la Fundació no percep cap remuneració per la 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:

Actius

2015
Dotació
Fundacional

Valor Comptable

Vida Útil

Amortització
Acumulada

Mobiliari

SI

3.501,25

10

3.501,25

Equips Processaments d’Informació

SI

-

4a8

-

Inversions Financeres Instruments Patrimoni

SI

3.016.447,48

-

-

Inversions Financeres Instruments Patrimoni

NO

1.645.523,98

-

-

Fiances a Llarg Termini

SI

1.292,00

-

-

Efectiu

SI

18.734,13

-

-

Efectiu

NO

288.495,49

-

-

Vida Útil

Amortització
Acumulada

Actius

2014
Dotació
Fundacional

Valor Comptable

Mobiliari

SI

3.501,25

10

3.501,25

Equips Processaments d’Informació

SI

278,40

4a8

278,40

Inversions Financeres Instruments Patrimoni

SI

3.016.447,48

-

-

Inversions Financeres Instruments Patrimoni

NO

1.456.360,58

-

-

Fiances a Llarg Termini

SI

1.292,00

-

-

Efectiu

SI

18.734,13

-

-

Efectiu

NO

256.332,80

-

-

Tal com s’estableix a l’article 3 del capítol 1 del títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense
finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, es destinaran a la realització de propòsits d’interès general almenys el 70% de les
rendes i dels ingressos següents:
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 d’aquesta transmissió es reinverteixi en béns i drets en què
concorri aquest fet.
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c) Els ingressos obtinguts per qualsevol altre concepte, deduïdes les despeses realitzades per a l’obtenció d’aquests ingressos. Les
despeses realitzades per a l’obtenció d’aquests ingressos podran estar integrades, si s’escau, per la part proporcional de les despeses
per serveis externs, de les despeses de personal, d’altres despeses de gestió, de les despeses financeres i dels tributs, en el moment que
contribueixin a l’obtenció dels ingressos, excloses 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 les donacions rebudes en concepte
de dotació patrimonial en el moment de la seva constitució o en un moment posterior.
Les entitats sense fins lucratius hauran de destinar la resta de les rendes i dels ingressos 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 rendes i els ingressos
respectius i els quatre anys següents al tancament de l’esmentat exercici.
A continuació es mostra la comparativa entre l’import legal mínim que cal aplicar a finalitats estatutàries i les despeses per a finalitats
estatutàries realitzades als exercicis 2015 i 2014:

Euros
Rendes i ingressos

2015

2014

596.457,46

564.472,79

(158.125,70)

(153.990,14)

438.331,76

410.482,65

(A) 70% rendes i ingressos - despeses

306.832,23

287.337,86

(B) Despesa per finalitats estatutàries (nota 11)

402.880,78

372.116,93

96.048,55

84.779,08

Excedents pendents d'aplicar exercici anterior

143.581,52

228.360,60

Aplicació excedents

(96.048,55)

(84.779,08)

47.532,97

143.581,53

Despeses realitzades per obtenció d'ingressos
Rendes i ingressos - despeses

Excés/(Defecte) del propi exercici (B-A)

Excedents pendents d'aplicar a finalitats estatutàries
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Les partides més significatives d’ajudes atorgades en els exercicis 2015 i 2014, en compliment de les finalitats estatutàries de la Fundació,
han estat les següents:

2015
Entitat Receptora Ajut

Import

Concepte

Finalitat Estatutària

IL3-UB Fundació Privada Institut de
Formació Continua de la UB

35.800,00

Programa superior
en emprenedoria

Promoció Actes Interès
Professional

Universitat Politècnica de Catalunya

33.620,00

Col·laboració en
formació, beques i
Concurs Emprel 2015

Promoció Actes
Interès Tecnològic

Fundación Esade

25.000,00

Col·laboració Fons
de Beques Esade

Promoció Actes Interès
Professional

Universidad Politécnica de Madrid

30.000,00

Premis i beques
excel·lència acadèmica

Promoció Actes Interès
Professional

Col·legi i Associació d'Enginyers
Industrials de Catalunya

20.242,05

Col·laboració en beques,
coral dels enginyers i altres

Promoció Actes Interès
Professional

Cursos de formació Fundació
Caixa d’Enginyers

12.032,21

Cursos per desocupats i joves
sense experiència laboral

Promoció Actes Interès
Professional

2014
Entitat Receptora Ajut

Import

Concepte

Finalitat Estatutària

Universitat Politècnica de Catalunya

45.200,00

Col·laboració en formació,
beques i Concurs
Empren 2014

Promoció Actes
Interès Tecnològic

Universidad Politécnica de Madrid

36.605,63

Premis i beques
excel·lència acadèmica

Promoció Actes Interès
Professional

Premis i Beques Fundació Caixa d’Enginyers

26.198,96

Premis i beques

Promoció Actes interès
Professional

Fundación Esade

25.000,00

Col·laboració Fons
de Beques Esade

Promoció Actes Interès
Professional

Cursos de formació Fundació
Caixa d’Enginyers

21.704,38

Cursos per desocupats i joves
sense experiència laboral

Promoció Actes Interès
Professional

Col·legi i Associació d’Enginyers
Industrials de Catalunya

20.713,69

Col·laboració en beques,
coral dels enginyers i altres

Promoció Actes Interés
Professional
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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, la situació financera i els seus resultats, 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.
Durant els exercicis 2015 i 2014, la Fundació ha concedit ajudes per un import total de 20.000 euros a la Fundaciónatura, que té com a
finalitat la conservació de la diversitat biològica mitjançant la protecció, la millora i la restauració dels ecosistemes naturals, i que destina una
gran part dels seus recursos a l’execució de projectes de conservació del Patrimoni Natural.
Addicionalment, la Fundació ha concedit ajudes, durant els exercicis 2015 i 2014, per un import anual de 6.000 euros, a la Fundació
Worldreader.org, que té com a finalitat la digitalització de continguts locals.
D’altra banda, cal esmentar que la Fundació, des de l’exercici 2012, ha obtingut la certificació Misión Neutral, que, en l’exercici 2014, va
passar a denominar-se Clean CO2 (marca de gestió i compensació de carboni que permet una reducció efectiva de les emissions de gasos
amb efecte hivernacle). La Fundació compensa cada exercici les emissions de CO2 en diversos projectes al Brasil (projectes de reducció
d’emissions de GEH d’alta qualitat del mercat voluntari de carboni). La Fundació és, per tant, una entitat neutra en carboni.
Una bona gestió del carboni beneficia les organitzacions i els dóna valor gràcies al compromís demostrat en la lluita contra el canvi climàtic
per aconseguir una societat compromesa amb la sostenibilitat.
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14. Transaccions amb parts vinculades
Totes les operacions amb parts vinculades, dutes a terme durant els exercicis 2015 i 2014, han estat efectuades en condicions de mercat.
A continuació es desglossen els saldos i les operacions de la Fundació amb Caixa d’Enginyers i amb els membres del Patronat:
Euros

Caixa
d’Enginyers

Caixa
d’Enginyers

Patrons

Patrons

31.12.15

31.12.14

31.12.15

31.12.14

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

307.229,62

275.066,93

-

-

-

-

-

-

1.292,00

1.292,00

-

-

308.521,62

276.358,93

-

-

533.344,48

499.101,48

-

-

-

-

-

-

93.314,29

93.314,29

-

-

626.658,77

592.415,77

-

-

129.011,91

128.170,88

-

-

-

-

-

-

Actius- (veure Nota 7.1)
Préstecs i comptes a cobrar
Actius financers disponibles per a la venda
Efectiu i altres actius líquids equivalents
Dipòsits en entitats de crèdit
Altres actius
Total
Patrimoni i PassiusAjustos per valoració
Deutes amb entitats de crèdit
Altres passius
Total
IngressosIngressos financers (Interessos)
Ingressos per vendes i prestació de serveis

-

-

-

-

Altres ingressos

Ingressos per vendes i lloguers d’immobles

350.000,00

430.000,00

1.050,00

1.150,00

Total

479.011,91

558.170,88

1.050,00

1.150,00

Despeses-

114,27

-

-

Comissions pagades

Despeses financeres (Interessos carregats)

6,00

3,00

-

-

Recepció de serveis

48.928,09

47.751,49

-

-

Total

48.934,09

47.868,76

-

-

Durant els exercicis 2015 i 2014 no s’han produït correccions valoratives per deutes de cobrament dubtós relacionades amb els saldos
pendents anteriors.
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15. Altra informació
15.1 Nombre de treballadors
En data 31 de desembre de 2015 i 2014, la Fundació no tenia treballadors.

15.2 Canvis dels components de l’òrgan de govern
Durant l’exercici 2015, s’ha produït la baixa del Patronat del Sr. Francisco Javier Turégano Gómez, qui va renunciar al càrrec de vocal electiu
el 19 de novembre de 2015.

15.3 Destinació del patrimoni de l’Entitat en cas de liquidació
Segons s’indica als Estatuts de l’Entitat:
“Article 54è. Destinació dels béns i drets fundacionals després de la liquidació de la Fundació.
54.1 Liquidació. La dissolució de la Fundació suposa la liquidació, que ha de dur a terme el Patronat, el qual nomenarà a aquest efecte
un liquidador o una comissió liquidadora amb els poders necessaris per complir amb les seves funcions, o subsidiàriament el Protectorat.
54.2 Patrimoni romanent. Els béns i drets resultants de la liquidació es destinaran a fundacions o a les entitats no lucratives privades
que persegueixin finalitats d’interès general anàlogues a les de la Fundació, o a entitats públiques de naturalesa no fundacional que
persegueixin finalitats d’interès general anàlogues a les de la Fundació, que tinguin afectats els seus béns, fins i tot per al cas de la seva
dissolució, a la consecució d’aquelles finalitats, considerades com a entitats beneficiàries del mecenatge als efectes previstos als articles
16 a 25, ambdós inclosos, de la Llei 49/2002 de 23 de desembre. En tot cas, l’adjudicació o la destinació del patrimoni restant ha de ser
autoritzada pel Protectorat abans de la seva execució.”

16. Fets posteriors al tancament
En el període transcorregut des del tancament de l’exercici 2015 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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Fundació Privada de la Caixa d’Enginyers
Informe de gestió corresponent a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2015

Caixa d’Enginyers compta amb una marcada orientació de responsabilitat social i de compromís amb les persones des del mateix moment
del seu naixement, el 1967. No podria 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 quant a valors assumits, prioritats estratègiques i, en definitiva, voluntat de retorn social.
A finals de 2010, Caixa d’Enginyers 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 al foment d’activitats d’interès cultural, social, mediambiental, beneficoassistencial,
esportiu, educatiu o científic, professional i tecnològic. Caixa d’Enginyers és conscient de la creixent importància de les actituds solidàries i
de l’assumpció de responsabilitats socials en el si de la nostra societat 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, al desenvolupament comunitari, a la protecció ambiental, a la difusió i promoció
del cooperativisme i al compromís amb la millora dels diferents grups d’interès amb els quals la cooperativa de crèdit du a terme les seves
activitats.
La tasca desenvolupada per la Fundació també posa l’accent en la reinserció laboral, l’educació, el foment del talent i l’excel·lència. Tot això,
amb la voluntat de construir una societat més justa, lliure i cohesionada.
Missió i visió
La Fundació treballa per aportar un valor sostenible a les comunitats professionals i contribueix 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.
La Fundació té per visió ser considerada com la referència dels socis i construir una societat justa, equitativa i sostenible.
Valors
Les actuacions de la Fundació estan orientades pels valors següents:
Compromís amb les persones. Iniciativa, persistència, il·lusió, esperit de superació i vocació de servei en benefici dels socis, dels
col·laboradors i de la societat en el seu conjunt.
Integritat. Basada en la fidelitat als principis de la Fundació i en l’actuació responsable a partir de l’honestedat, la transparència, la fiabilitat,
el respecte i la confiança.
Sensibilitat social. Enfocada a cobrir les necessitats de les persones en els àmbits econòmic, social i cultural, així com a vetllar per la
sostenibilitat mediambiental.
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Cooperació. El cooperativisme i l’excel·lència com a factors determinants per al desenvolupament integral dels col·lectius.
Proximitat. La proximitat física i emocional que permet conèixer les necessitats dels socis, reforçar els vincles i garantir les respostes
adequades més idònies en cada cas.
Línies d’actuació
A continuació es detallen les línies d’actuació que ha aprovat el Patronat per a l’estudi i l’aprovació dels projectes:
• Excel·lència professional
Suport a la formació acadèmica, amb dotacions per a beques i premis, i al desenvolupament professional.
• Enginyeria
Foment d’activitats d’investigació i innovació que contribueixin a perfeccionar el món laboral i empresarial.
• Reinserció laboral
Integració social de les persones en risc d’exclusió i activitats que beneficiïn el conjunt de la societat, d’acord amb els valors de la Fundació.
• Ecologia i sostenibilitat
Protecció mediambiental i millora de la qualitat de vida.
• Cultura i esport
Suport a entitats que es dediquin al foment de la cultura i l’esport.
Projectes propis
Els projectes propis en desenvolupament, que han contribuït a incrementar i reforçar la capacitat d’acció de la Fundació, són els següents:
• Inserció laboral
Mitjançant el desenvolupament de cursos de formació, la Fundació vol contribuir a la reinserció laboral dels socis que es troben en situació
d’atur i ajudar els joves que encara no han accedit al mercat laboral.
• Suport a l’emprenedoria
La Fundació ha fomentat l’autoocupació amb l’organització del Programa Superior Universitari sobre Emprenedoria a la Universitat de
Barcelona.
• Premis i beques
La Fundació Caixa d’Enginyers ha lliurat la beca Isabel de P. Trabal per al foment de l’estudi i la investigació per desenvolupar un projecte de
propulsió inspirada en la naturalesa per a aplicacions marines, tres premis a start-up espanyoles per potenciar el seu negoci i tres premis
del concurs Idees Meeting Point.
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Projectes canalitzats a través d’altres entitats
La Fundació ha col·laborat amb més de 40 institucions de tot el territori nacional, entre les quals destaquen:
• Excel·lència professional
• IUCT - Institut Universitari de Ciència i Tecnologia: patrocini del Màster de Creació i Gestió d’Empreses Lifescience.
• Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya: beques d’estudis per a tesis doctorals a estudiants en l’àmbit de l’enginyeria.
• Universitat Politècnica de Catalunya: col·laboració amb l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona en el projecte de
beques i ajuts a la mobilitat internacional no europea i en el fons de préstecs UPC Alumni.
• Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya: col·laboració per a la realització dels premis
Bonaplata.
• Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya: col·laboració en la realització dels esdeveniments per a la Diada de l’Enginyer a Barcelona,
per a l’acte social dels enginyers a Granollers i per a la Coral dels Enginyers.
• Fundació Privada Sant Gervasi: patrocini dels IV Premis Manuel Arroyo.
• Fundació Esade: ajut econòmic de dues beques a estudiants.
• Universidad Politécnica de Madrid: beques a l’excel·lència acadèmica i premis al millor expedient.
• Universitat d’Alacant: patrocini de premis acadèmics als millors expedients.
• Projecte València: col·laboració en programes de diferents col·legis i universitats d’enginyers de la Comunitat Valenciana.
• CIBER-BBN Centro de Investigación Biomédica: ajuda a les activitats de formació i participació en l’organització dels Premis Llançadora
que atorga aquesta institució.
• Fundación Gómez Pardo: col·laboració en el programa d’activitats de la Unitat d’Emprenedoria Social, Ètica i Valors en l’Enginyeria.
• Enginyeria / Innovació
• Instituto de la Ingeniería de España: ajuda destinada al compliment dels fins estatutaris.
• ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano: aportació al projecte “Millora de l’aigua i sanejament” a Moçambic.
• Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras: donació al programa de formació en línia per a enginyers voluntaris en projectes a països
en vies de desenvolupament.
• Fundación Pro Rebus Academiae de la Real Academia de Ingeniería: col·laboració en l’organització conjunta de conferències.
• ICTINEU Submarins: col·laboració en un projecte d’investigació d’un submarí científic.
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• Retorn social / Reinserció laboral
• Banc Farmacèutic: col·laboració en el projecte “Caramels que poden salvar vides”.
• Fundació Banc dels Aliments: suport al projecte social de recollida i distribució d’aliments mitjançant “La xarxa del fred”.
• Associació Punt de Referència: ajuda a l’acompanyament de joves extutelats.
• Cursos de formació de la Fundació Caixa d’Enginyers: finançament de cursos per facilitar la recerca de feina als socis en situació d’atur.
• IL3-UB Fundació Institut de Formació Contínua de la UB: col·laboració en el Programa Superior Universitari en Emprenedoria 2015-2016.
• Càritas Diocesana de Barcelona: ajuda als cursos de formació en lampisteria i electricitat per a la reinserció laboral de persones en situació
d’exclusió social.
• Arrels Fundació: col·laboració en el projecte Housing First d’accés a allotjament.
• Fundació Privada de l’Auditori i l’Orquestra: col·laboració en el projecte “Et toca a tu”, que busca la utilització de la música com a eina
d’integració social.
• Fundació Viver de Bell-lloc: ajuda en el projecte d’inserció laboral al Montseny.
• Pallapupas, Pallassos d’Hospital: suport en el seu objectiu de fer menys traumàtica l’estada de nens i nenes en els hospitals.
• Projecte Sevilla: ajuda a projectes de cooperació educativa, protecció mediambiental, investigació i actuacions culturals i a premis als
millors expedients de la Escuela de Ingeniería de Sevilla.
• Fundació UNICEF: col·laboració en el projecte “Deporte para todos” a Ghana.
• Fundació IReS: col·laboració en el projecte Joves-TIC. Formació en tecnologia a joves que pertanyen a col·lectius vulnerables per facilitar
la seva inserció sociolaboral.
• IC-LI Ingenieros para la Cooperación: col·laboració en tasques de sensibilització social per a la cooperació al desenvolupament a VitoriaGasteiz.
• Ecologia i sostenibilitat
• Fundació Worldreader.org: ajuda al desenvolupament del programa de digitalització de continguts locals i lliurament de llibres electrònics
amb l’objectiu de millorar la vida de nens i nenes dels països en vies de desenvolupament.
• Fundaciónatura: col·laboració en el programa ”Selvans/Compensanatura”, de creació i conservació d’una xarxa de boscos madurs.
• Cultura i esport
• Cercle per al Coneixement: col·laboració en l’organització d’activitats per difondre entre la societat coneixement empresarial, científic i
social.
• Enginyers Rugby Union Club: patrocini de l’equip de rugbi i waterpolo Enginyers RUC per a la temporada 2014-2015.
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• Fundació Torrens-Ibern: col·laboració en el desenvolupament de la web corporativa.
• Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia, Lletres i Ciències de Catalunya: aportació per a les V Jornades sobre innovació a La
Seu d’Urgell i Andorra.
• GEiEG-Grup Excursionista i Esportiu Gironí: col·laboració en el programa d’ajuda a alumnes amb problemes d’inadaptació escolar per tal
de millorar la seva intel·ligència emocional a través de l’esport.
• Fundació per a la UOC: col·laboració en projectes Scratch 2015.
• Fundació Seira per a la Innovació: col·laboració en la organització i participació a les Jornades Internacionals de Finances Cooperatives.
• Fundació Universitària Balmes de la Universitat de Vic: col·laboració en els torneigs territorials First Lego League i Junior First Lego League
destinats a estudiants d’educació primària i secundària.
Amb referència als resultats de l’exercici 2015, la Fundació ha obtingut uns ingressos de 596.457,46 euros (564.472,79 euros a l’exercici
2014) i unes despeses de 598.812,12 euros (526.107,07 euros a l’exercici 2014), la qual cosa dóna com a resultat una pèrdua neta de
2.354,66 euros (38.365,72 euros de benefici net a l’exercici 2014), que respon, en part, a l’increment de les donacions que s’han destinat,
especialment, a la concessió de beques en formació, a programes d’emprenedoria i a la formació de desocupats i joves sense experiència
laboral.
Els ingressos percebuts per poder dur a terme les accions i els acords de col·laboració de la Fundació, en els diversos àmbits d’actuació,
es composen, bàsicament, de les donacions econòmiques rebudes, que s’han situat en 352.357,00 euros (434.673,67 euros a l’exercici
2014), dels quals 350.000,00 euros (430.000,00 euros a l’exercici 2014) corresponen a aportacions de Caixa d’Enginyers i 2.357,00
euros (4.673,67 euros a l’exercici 2014) a aportacions realitzades per part dels socis de Caixa d’Enginyers. Pel que fa als ingressos financers,
cal destacar els interessos generats pels títols que la Fundació té de Caixa d’Enginyers, que han suposat un import de 128.969,46 euros, i
els beneficis procedents de la venda de fons d’inversió gestionats pel Grup Caixa d’Enginyers, que han registrat un import de 115.088,55
euros
Les despeses destinades a ajudes concedides han assolit un import de 402.880,78 euros (372.116,93 euros a l’exercici 2014), posant
èmfasi en el desenvolupament de projectes propis, segons el detall presentat anteriorment.
D’altra banda, la partida d’altres despeses d’explotació s’ha situat en 187.808,39 euros (153.875,87 euros a l’exercici 2014). Aquesta
partida inclou, principalment, la despesa en el lloguer del local on la Fundació té el seu domicili social; les despeses relacionades amb els
serveis d’assessoria fiscal i de consultoria; així com les despeses relacionades amb activitats de màrqueting, que inclouen la publicació de la
memòria i la conferència en l’acte anual de la Fundació a Barcelona; i els serveis prestats per Caixa d’Enginyers a la Fundació. L’increment
de les despeses d’explotació respon a les accions empreses per reforçar el posicionament de la Fundació.
Durant l’exercici 2015, el Patronat de la Fundació s’ha reunit en sessions ordinàries, amb una periodicitat semestral, per tractar l’evolució
dels projectes en què la Fundació col·labora, així com per acceptar o rebutjar propostes noves. Tots els acords definits s’han registrat
degudament en els llibres d’actes corresponents.
El President de la Fundació Caixa d’Enginyers agraeix el compromís i la il·lusió a totes les persones que han fet i fan possible l’impuls
aconseguit per la Fundació Caixa d’Enginyers.
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FUNDACIÓ PRIVADA DE LA CAIXA D’ENGINYERS
BALANÇOS DE SITUACIÓ EL 31 DE DESEMBRE DE 2015 I 2014
(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

NOTES
DE LA
MEMÒRIA

5

7

7

10

EXERCICI
2015

EXERCICI
2014 (*)

4.663.263,46
4.663.263,46
4.661.971,46
1.292,00
-

4.474.100,06
4.474.100,06
4.472.808,06
1.292,00
-
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ACTIU
B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
1. Béns destinats a les activitats
2. Primeres matèries i altres aprovisionaments
3. Productes en curs i semiacabats
4. Productes acabats
5. Subproductes, residus i materials recuperats
6. Acomptes
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres
comptes a cobrar
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
2. Deutors, entitats del Grup, associades i altres parts vinculades
3. Patrocinadors
4. Altres deutors
5. Personal
6. Actius per impost corrent
7. Altres crèdits amb les administracions públiques
8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents
IV. Inversions en entitats del Grup i associades a curt termini
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a entitats
3. Valors representatius de deute
4. Altres actius financers
V. Inversions financeres a curt termini
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a tercers
3. Valors representatius de deute
4. Derivats
5. Altres actius financers
VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. Tresoreria
2. Altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

NOTES
DE LA
MEMÒRIA

7

10

7

7

EXERCICI
2015

EXERCICI
2014 (*)

307.229,62
-

275.066,93
-

307.229,62
307.229,62
4.970.493,08

275.066,93
95.051,83
180.015,10
4.749.166,99

(*) Es presenta, únicament i exclusivament, a efectes comparatius.
Les Notes 1 a la 16 descrites a la memòria adjunta formen part integrant del balanç el 31 de desembre de 2015.
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FUNDACIÓ PRIVADA DE LA CAIXA D’ENGINYERS
BALANÇOS DE SITUACIÓ EL 31 DE DESEMBRE DE 2015 I 2014
(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) Ajustos 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
I. Subvencions oficials de capital
II. Donacions i llegats de capital
III. 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

NOTES
DE LA
MEMÒRIA

8

7

10

EXERCICI
2015

EXERCICI
2014 (*)

4.590.859,31
3.953.269,34
3.944.784,72
3.944.784,72
(132.742,24)
(132.742,24)
143.581,52
(2.354,66)
637.589,97
637.589,97
-

4.594.517,40
3.955.624,00
3.944.784,72
3.944.784,72
(255.887,04)
(255.887,04)
228.360,60
38.365,72
638.893,40
638.893,40
-

100.025,91
-

104.910,74
-

100.025,91
-

104.910,74
-
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NOTES
DE LA
MEMÒRIA

PATRIMONI NET I PASSIU
C) PASSIU CORRENT
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la
venda
II. Provisions a curt termini
III. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Creditors per arrendament financer
3. Altres passius financers
IV. Deutes amb entitats del Grup i associades a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit del Grup i associades
2. Proveïdors d'immobilitzat, entitats del Grup i associades
3. C
 reditors 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. D
 esemborsaments exigits sobre particions en el patrimoni net d'entitats del
Grup i associades
7
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)

EXERCICI
2015
279.607,86

EXERCICI
2014 (*)
49.738,85

7.200,00
7.200,00
-

3.600,00
3.600,00
-

-

-

-

-

272.407,86
263.322,00
8.122,95
962,91
4.970.493,08

46.138,85
39.703,86
6.434,99
4.749.166,99

(*) Es presenta, únicament i exclusivament, a efectes comparatius.
Les Notes 1 a la 16 descrites a la memòria adjunta formen part integrant del balanç el 31 de desembre de 2015.
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FUNDACIÓ PRIVADA DE LA CAIXA D’ENGINYERS
COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS DELS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2015 I 2014
(euros)
NOTES DE LA
MEMÒRIA
1. Ingressos per les activitats
a) Vendes
b) Prestacions de serveis
c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
e) Subvencions oficials a les activitats
f) Donacions i altres ingressos per a activitats
g) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat l'exercici
h) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts
2. Ajuts concedits i altres despeses
a) Ajuts concedits
b) D
 espeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de
l'òrgan de govern
c) Reintegrament d'ajuts i assignacions
3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació
4. Treballs realitzats per l'Entitat per al seu actiu
5. Aprovisionaments
a) Consum de béns destinats a les activitats
b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles
c) Treballs realitzats per altres entitats
d) Deteriorament de béns destinats a les activitats, primeres matèries i
altres aprovisionaments
6. Altres ingressos de les activitats
a) Ingressos per arrendaments
b) Ingressos per serveis al personal
c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
7. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
c) Provisions
8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis externs
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

9 i 11

11 i 12

11

6

EXERCICI
2015

EXERCICI
2014 (*)

352.357,00

434.673,67

2.357,00
350.000,00
(402.880,78)
(402.880,78)

4.673,67
430.000,00

(372.116,93)
(372.116,93)

-

-

-

(187.808,39)
(187.505,17)
(9.379,92)
(593,88)
(55.649,70)
(6,00)
(48.872,01)
(73.003,66)
(303,22)

(153.875,87)
(153.700,68)
(9.379,92)
(593,88)
(24.582,58)
(3,00)
(52.395,95)
(66.745,35)
(175,19)
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c) P
 èrdues, 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 altres
13. Altres resultats
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+1
2+13)
14. Ingressos financers
a) De participacions en instruments de patrimoni
a1) En entitats del Grup i associades
a2) En tercers
b) De valors negociables i altres instruments financers
b1) En entitats del Grup i associades
b2) En tercers
15. Despeses financeres
a) Per deutes amb entitats del Grup i associades
b) Per deutes amb tercers
c) Per actualització de provisions
16. Variació de valor raonable en instruments financers
a) Cartera de negociació i altres
b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per
a la venda
17. Diferències de canvi
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers
a) Deterioraments i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)

NOTES DE LA
MEMÒRIA

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)

EXERCICI
2014 (*)
-

-

(238.332,17)
129.011,91
129.011,91
129.011,91
-

(91.319,13)
129.799,12
129.799,12
129.799,12
(114,27)
(114,27)
-

115.088,55
115.088,55
244.100,46

129.684,85

5.768,29

38.365,72

10 i 11

(8.122,95)

-

8

(2.354,66)

38.365,72

5 i 11

5 i 11

7 i 11

7 i 11

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)
19. Impostos sobre beneficis

EXERCICI
2015

(*) Es presenta, únicament i exclusivament, a efectes comparatius.
Les Notes 1 a la 16 descrites a la memòria adjunta formen part integrant del compte de pèrdues i guanys corresponent a l’exercici anual acabat el 31 de
desembre de 2015.
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FUNDACIÓ PRIVADA DE LA CAIXA D’ENGINYERS
ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS
EL 31 DE DESEMBRE DE 2015 I 2014
(euros)
A) Estat d'ingressos i despeses reconeguts
A) Resultat del compte de resultats
Ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net
I. Per valoració d'instruments financers
1. Actius financers disponibles per a la venda
2. Altres ingressos/despeses
II. Per cobertures de fluxos d'efectiu
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts
IV. Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos
V. Efecte impositiu
VI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda

EXERCICI
2015

EXERCICI
2014 (*)

(2.354,66)

38.365,72

(1.303,43)
(1.303,43)

114.270,22
114.270,22

-

-
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A) Estat d'ingressos i despeses reconeguts
B) Total ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net (I+II+III+IV+V+VI)
Transferències al compte de resultats
VII. Per valoració d'instruments financers
1. Actius financers disponibles per a la venda
2. Altres ingressos/despeses
VIII. Per cobertures de fluxos d'efectiu
IX. Subvencions, donacions i llegats rebuts
X. Efecte impositiu
XI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda
C) Total transferències al compte de resultats (VII+VIII+IX+X+XI)

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

EXERCICI
2015

EXERCICI
2014 (*)

(1.303,43)

114.270,22

-

-

-

-

(3.658,09)

152.635,94

(*) Es presenta, únicament i exclusivament, a efectes comparatius.
Les Notes 1 a la 16 descrites a la memòria adjunta formen part integrant de l’estat d’ingressos i despeses reconeguts corresponent a
l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2015.
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ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE
2015 I 2014
(euros)

Fons
Pendents de
desemborsar

Reserves

Excedents
d’exercicis
anteriors

3.944.784,72

-

-

(374.277,58)

I. Ajustos per canvis de criteri 2012 i anteriors

-

-

-

-

II. Ajustos per errors 2012 i anteriors

-

-

-

-

3.944.784,72

-

-

(374.277,58)

I. Total ingressos i despeses reconeguts

-

-

-

-

II. Operacions de patrimoni net

-

-

-

-

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

-

-

-

-

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

-

-

-

-

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)

-

-

-

-

4. Altres aportacions

-

-

-

-

III. Altres variacions del patrimoni net

-

-

-

118.390,54

3.944.784,72

-

-

(255.887,04)

I. Ajustos per canvis de criteri 2012 i anteriors

-

-

-

-

II. Ajustos per errors 2012 i anteriors

-

-

-

-

D) Saldo ajustat a l'inici de l'any 2015

3.944.784,72

-

-

(255.887,04)

I. Total ingressos i despeses reconeguts

-

-

-

-

II. Operacions de patrimoni net

-

-

-

-

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

-

-

-

-

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

-

-

-

-

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)

-

-

-

-

4. Altres aportacions

-

-

-

-

III. Altres variacions del patrimoni net

-

-

-

123.144,80

3.944.784,72

-

-

(132.742,24)

B) Estat total de canvis en el patrimoni net
A) Saldo al final de l'any 2013 (*)

B) Saldo ajustat a l'inici de l'any 2014 (*)

C) Saldo al final de l'any 2014 (*)

E) Saldo al final de l'any 2015

Total
desemborsats

(*) Es presenta, únicament i exclusivament, a efectes comparatius.
Les Notes 1 a la 16 descrites a la memòria adjunta formen part integrant de l’estat total de canvis en el patrimoni net corresponent a l’exercici anual
acabat el 31 de desembre de 2015.
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Excedents pendents de
destinar a les
finalitats estatuàries

Excedent de
l’exercici

Aportacions per
compensar pèrdues

Ajustos per canvis
de valor

Subvencions,
donacions i llegats
rebuts

TOTAL

313.597,96

33.153,18

-

524.623,18

-

4.441.881,46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

313.597,96

33.153,18

-

524.623,18

-

4.441.881,46

-

38.365,72

-

114.270,22

-

152.635,94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(85.237,36)

(33.153,18)

-

-

-

-

228.360,60

38.365,72

-

638.893,40

-

4.594.517,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

228.360,60

38.365,72

-

638.893,40

-

4.594.517,40

-

(2.354,66)

-

(1.303,43)

-

(3.658,09)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(84.779,08)

(38.365,72)

-

-

-

-

143.581,52

(2.354,66)

-

637.589,97

-

4.590.859,31
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ESTATS DE FLUXOS D’EFECTIU CORRESPONENTS
ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2015 I 2014
(euros)

NOTES
A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos
2. Ajustos 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

5 i 11

7

7 i 11

7

2015

2014 (*)

5.768,29
(244.100,46)
(115.088,55)
(129.011,91)
218.146,06
218.146,06
129.011,91
129.011,91
108.825,80

38.365,72
(129.684,85)
(129.799,12)
114,27
(103.544,60)
800,03
(104.344,63)
231.451,44
(114,27)
129.799,12
101.766,59
36.587,71

(600.000,00)
(600.000,00)
-

-
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NOTES
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) AUGMENT / DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS
(+/-5+/-8+/-11+/-D)
Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici
Efectiu o equivalents al final de l'exercici

5

7

7

2015
519.736,89
519.736,89
(80.263,11)

49.375,00
49.375,00

3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
-

3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
-

32.162,69
275.066,93
307.229,62

89.562,71
185.504,22
275.066,93

(*) Es presenta, únicament i exclusivament, a efectes comparatius.
Les Notes 1 a la 16 descrites a la memòria adjunta formen part integrant de l’estat de fluxos d’efectiu corresponent a l’exercici anual acabat
el 31 de desembre de 2015.

2014 (*)
49.375,00
-
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