FUNDACIO PRIV ADA
BAYT AL-THAQAFA
****~•********~·*****

Comptes Anuals corresponents a l' exercici
2017, juntament amb l'informe d'auditoria.

busquet·
economistes, auditors
estudi juridic

INFORMED'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMES PER UN AUDITOR
INDEPENDENT

Als membres del Patronat de la FUNDACI6 BAYT AL-THAQAFA,

Opini6
Hem auditat els comptes anuals de Ia FUNDACI6 BAYT AL-THAQAFA (Ia
Fundaci6), que comprenen el balam; a 31 de desembre de 2017, el compte de perdues
i guanys, I' estat de canvis en el patrimoni net i Ia memoria corresponents a I' exercici
finalitzat en aquesta data.
Segons Ia nostra opini6, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els
aspectes significatius, Ia imatge fidel del patrimoni i de Ia situaci6 financera de Ia
Pundaci6 a 31 de desembre de 2017, aixf com dels seus resultats corresponents a
I' exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu
d'informaci6 financera que resulta d'aplicaci6 (que s'identifica a Ia nota 2 de Ia
mem6ria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin
continguts.

Fonament de l'opini6
Hem dut a terme Ia nostra auditoria de conformitat amb Ia normativa
reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres
responsabilitats d' acord amb aquestes normes es descriuen mes endavant en Ia secci6
Responsabilitats de I'auditor en relaci6 amb l'auditoria dels comptes anuals del nostre
informe.
Som independents de Ia Fundaci6 de conformitat amb el$ requeriments
d' etica, inclosos els d' independencia, que s6n aplicables a Ia nostra auditoria dels
comptes anuals a Espanya segons aile) que exigeix Ia normativa reguladora de
I' activitat d' auditoria de comptes. En aquest sentit, no hem prestat serveis diferents
als de I' auditoria de comptes ni han concorregut situacions o circumstii.ncies que,
d'acord amb allo que estableix l'esmentada normativa reguladora, hagin afectat Ia
necessaria independencia de manera que s'hagi vist compromesa.
Considerem que I' evidencia d' auditoria que hem obtingut proporciona una
base suficient i adequada per a Ia nostra opini6.
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Aspectes mes rellevants de I'auditoria
Els aspectes mes rellevants de 1' auditoria s6n aquells que, segons el nostre
judici professional, han estat considerats com els riscos d'incorrecci6 material mes
significatius en la nostra auditoria dels comptes anuals del periode actual. Aquests
riscos han estat tractats en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en el
seu conjunt, i en la formaci6 de la nostra opini6 sobre aquests, i no expressem una
opini6 per separat sobre aquests riscos .
.Reconeixement d' ingressos
Rise:
Tal i com es descriu a la nota 1 de la memoria de comptes anuals adjunta,
1' activitat principal de la Fundaci6 es la integraci6 cultural i social dels immigrants
residents en 1' ambit territorial de la Fundaci6.
Els ingressos de la Fundaci6 procedeixen de subvencions oficials i convenis de
col ·laboraci6 amb diferents entitats, aixf com altres ingressos provinents de les
diferents activitats que realitza la Fundaci6.
Les caracterfstiques especffiques de 1' activitat de la fundaci6 impliquen
diferents serveis prestats, elevat numero d'usuaris, diferents formes de cobrament
dels ingressos i un nombre significatiu de persones relacionades amb els serveis, per
la qual cosa, resulta imprescindible 1' existencia d'uns procediments de control
exhaustius que permetin validar periodicament que els ingressos de la Fundaci6
representen totes les transaccions que s'han realitzat durant 1' exercici, i que han estat
correctament registrades .

.Resposta de 1' auditor:
Els nostres procediments d'auditoria han tingut en compte la idoneYtat de les
polftiques comptables de la Fundaci6, aixf com 1' avaluaci6 del seu compliment
segons els termes previstos en les normes comptables d' obligat compliment.
Hem comprovat 1' efectivitat dels controls de la Fundaci6 que permeten validar
periodicament els ingressos.
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Hem comprovat que els ingressos representen totes les transaccions que han
esdevingut durant el perfode, i que estan adequadament registrats sabre bases
uniformes.
Hem aplicat procediments analities en relaci6 als ingressos utilitzant dades
desagregades.
Concretament per les subvencions rebudes i concedides pendents de rebre,
hem obtingut el seu detail, verificant el cobrament, comprovant el seu
reconeixement, valoraci6 i criteri seguit d' imputaci6 a resultats, aixf com I' adequat
registre i presentaci6.

Responsabilitats dels membres del Patronat en relaci6 amb els comptes anuals
Els membres del Patronat s6n responsables de formular els comptes anuals
adjunts, de forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de Ia situaci6 financera
i dels resultats de Ia Fundaci6, de conformitat amb el marc normatiu d'informaci6
financera aplicable a I' entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari
per permetre Ia preparaci6 de comptes anuals lliures d'incorrecci6 material, a causa
de frau o error.
En Ia preparaci6 dels comptes anuals, els membres del Patronat s6n
responsables de la valoraci6 de la capacitat de la Fundaci6 per continuar com a
entitat en funcionament, revelant, segons correspongui, les questions relacionades
amb I' entitat en funcionament i utilitzant el principi comptable d' entitat en
funcionament excepte si els patrons tenen la intenci6 de liquidar Ia Fundaci6 o de
cessar les seves operacions, o sino existeix cap altra alternativa realista.

Responsabilitats de I' auditor en relaci6 amb l'auditoria dels comptes anuals
Els nostres objectius s6n obtenir una seguretat raonable que els comptes
anuals en el seu conjunt estan lliures d'incorrecci6 material, a causa de frau o error, i
emetre un informe d'auditoria que contingui la nostra opini6. Seguretat raonable es
un alt grau de seguretat pen'> no garanteix que una auditoria realitzada de
conformitat amb Ia normativa reguladora de I' activitat d' auditoria vigent a Espanya
sempre detecti una incorrecci6 material quan existeixi. Les incorreccions paden tenir
lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada,
es pot preveure raonablement que influeixen en les decisions econbmiques que els
usuaris prenen basant-se en els comptes anuals.
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En l'Annex 1 d'aquest informe d'auditoria s'inclou una descripci6 mes
detallada de les nostres responsabilitats en relaci6 amb l'auditoria dels comptes
anuals. Aquesta descripci6, que es troba a la pagina segtient al present, es part
integrant del nostre informe d'auditoria.

Ferran Busqu

.A.C. n° 17.898)

BUSQUET ESTUDI J RIDIC, S.L. R.O.A.C. S-1.300

Barcelona, a 13 de Juny de 2018
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ANNEX 1 DEL NOSTRE INFORMED'AUDITORIA

Addicionalment a l'inclos en el nostre informe d'auditoria, en aquest Atmex incloem
les nostres responsabilitat~ respecte a l'auditoria dels comptes annals.
Responsabilitats de I'auditor en relaci6 amb l'auditoria dels comptes anuals
Com a part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de
I' activitat d' auditoria de comptes a Espanya, apliquem el nostre judici professional i
mantenim una actitud d' escepticisme professional durant tota I' auditoria. Tambe:
Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecci6 material en els comptes annals,
a causa de frau o error, dissenyem i apliquem procediments d' auditoria per
respondre a aquests riscos i obtenim evidencia d' auditoria suficient i
adequada per proporcionar una base per a Ia nostra opini6. El rise de no
detectar una incorrecci6 material a causa de frau es mes elevat que en el cas
d' una incorrecci6 material a causa d' error, ja que el frau pot implicar col ·lusi6,
falsificaci6, omissions deliberades, manifestacions intencionadament erronies,
o I' elusi6 del control intern.
Obtenim coneixement del control intern rellevant per a I' auditoria amb Ia
finalitat de dissenyar procediments d'auditoria que siguin adequats en funci6
de les circumstancies, i no amb Ia finalitat d' expressar una opini6 sabre
I' eficacia del control intern de I' entitat.
Avaluem si les politiques comptables que s'apliquen s6n adequacies i Ia
raonabilitat de les estimacions comptables i Ia corresponimt in£ormaci6
revelada pels membres del Patronat.
Concloem sabre si es adequada Ia utilitzaci6, per part dels membres del
Patronat, del principi comptable d' entitat en funcionament i, basant-nos en
I' evidencia d' auditoria obtinguda, concloem sabre si existeix o no una
incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar
dubtes significatius sabre Ia capacitat de Ia Fundaci6 per continuar com a
entitat en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es
requereix que cridem l'atenci6 en el nostre informe d'auditoria sabre Ia
corresponent in:formaci6 revelada en els comptes annals o, si aquestes
revelacions no s6n adequacies, que expressem una opini6 modificada. Les
nostres conclusions es basen en I' evidencia d' auditoria obtinguda fins a Ia data
de nostre informe d'auditoria. No obstant aixo, fets o condicions futurs paden
ser Ia causa que Ia Fundaci6 deixi de ser una entitat en funcionament.
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Avaluem la presentaci6 global, l'estructura i el contingut dels comptes annals,
inclosa !a informaci6 revelada, i si els comptes annals representen les
transaccions i els fets subjacents de manera que aconsegueix~n expressar la
imatge fidel.
Ens comuniquem amb I' organ de govern de I' entitat en relaci6 amb, entre
altres questions, I' abast i el moment de realitzaci6 de I' auditoria planificats i les
troballes significatives de I' auditoria, aixi com qualsevol deficiencia significativa del
control intern que identifiquem en el transcurs de I' auditoria.
Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicaci6 a I' organ de
govern de 1' entitat, determinem els que han estat de !a major significativitat en
I' auditoria dels comptes annals del periode actual i que s6n, en conseqiiencia, els
riscos considerats mes significatius.
Descrivim aquests riscos en el nostre informe d' auditoria !levat que les
disposicions legals o reglamentaries prohibeixin revelar publicament Ia qiiesti6.
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Nom:

NUmero d'inscripci6 :

1878

Exercici comptab1e :

2017

[3J Complet

D Parlit

Balan!f abreujat
Exercici

2017

NUM. DELS COMPTES

I

ACTIU

1 o\1
NOTES
1LA MEMORIA

A) ACTIU NO CORRENT
I. lmmobilttzat Intangible

202, (2802), (2902)

7

EXERCICI N

1

113.126,23

74.14g,os

23.761,87

11.774,65

19~.94

1. Concessions administratives

206, (2806), (2906)

2. Aplicacions inform8tiques

10.5ll1.B7

208, (2808), (2908)

3. Dreis sabre bens cedits en Us gratunament

13.200.00

200, 201' 203, 205(2800),
(2801), (2803), (2805), (2900),
(2901), (2903), (2905)
209

4. Altres immobilitzats intangibles

5. Acomptes
II. lmmobllitzat material

210,211, (2811), (2910),
(2911)
212, 213,214, (2812), (2813),
(2814), (2912), (2913), (2914)

5

217,218, (2817), (2818),
(2917), (2918)

4. Alltre immobilitzat material

230, (29190)

234, (29194)
239

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.161,85

36.423,33

59.161,85

30.423,33

3. Bens mobles
4. Acomptes

2423, 2424, (2953), (2954)

2. Credits a entitats
3. Valors representatius de deute
VI. Inversions financeres a llarg termini

2415, 251' (2945), (297)

0,00

1. Bens immobles

1. Instruments de patrimoni

2425, 252, 253, 254, (2955),
(298)

25.951.117

2. Arxius, Biblioteques i Museus

2403, 2404, (2493), (2494),
(2933), (2934)

2405, 250, (2495), (259),
(2935), (296)

30.202,51

2. Construccions

V. Inversions en entitats del grup I assoclades a
llarg termini

2413, 2414, (2943) (2944)

25.951,117

1. Terrenys i bens naturals

IV. Blms del patrlmoni cultural

231,232,233, (29191),
(29192), (29193)

30.202,51

5. lmmobilizaciones materials en curs i Acomptes
Ill. Inversions lmmoblllclrles

221, (282), (2921 1

11.579.71

2. lnstal·lacions, maquin8ria i utillatge
3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informaci6

220, (2920)

0,00

1. Terrenys i Construccions

215, 216, (2815), (2816),
(2915), (2916)

219

1EXERCICI N-1

1' Instruments de patrimoni
2. Credits a tercers
3. Valors representatius de deute

255, 258, 26

4. Altres actius financers

474

VII. Actlus per impost diferit

10
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NUmero d'inscripci6 :

1878

Exercici comptable :

[)<:] Complet

2017

NOM. DELS COMPTES

T

D Partit

ACTIU

J

I,

NOTES
DE
LA
MEM6RIA

B) ACTIU CORRENT

0, 31' 32, 33, 34, 35, 36, (39),
407
----··-

440,441,442, (447)
443, (4933), (4934), (4935)

516.141,75

1.045.713,10

453.941,57

1. Usuaris i deutors par vendes i prestaci6 de serveis

10

20.g35,15

39.76{),00

10

089,00

487,00

10

1.017.088.35

413.694.57

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades
3. Patrocinadors
4. Altres deutors

4700,4707,4708, 471,472,

EXERCICI N-1

1.271.7!5,82

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i
altres comptes a cobrar

444

4709

I!

L Existencies

445, 446, 449, (490)
460, 464,544

EXERCICI N

5. Personal
6. Actius per impost corrent
7. Altres credits amb les Administracions PUbliques

473

___..__

558

8. Fundadors i socis per desemborsaments pen dents
IlL Inversions en entltats del grup I associades a curt termini

5303, 5304, (5393), (5394),
(5933), (5934)
5323, 5324, 5343, 5344,

1. Instruments de patrimoni
2. Credits a entitats

(5953), (5954)
5313, 5314, 5333, 5334,

3. Valors representatius de deute

(5943), (5944)
5353, 5354, 5523, 5524

4. Altres actius financers
IV. Inversions flnanceres a curt termini

5305, 540, (5395), (549),
(5935), (596)
5325, 5345, 542, 543, 547,

1. Instruments de patrimoni
2. Credits a lercers

(5955), (598)
5315, 5335, 541, 546, (5945),

3. Valors representatius de deute

(597)
5355, 545, 548, 551' 5525,
554, 5590, 565, 566

480, 567

4. Altres actius flnancers
V. Periodificacions a curt termini
VI. Efectiu i altres actius liquids equivalents

570, 572, 574
576

1. Tresoreria

0,00

1.311,92

225.082,12

00.888,26

225.082.72

60.11011,26

1.384.922,06

5!10.291,70

2. Altres actius liquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)
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Nom:

NUmero d'inscripci6 :
Exercici comptable :

1878

2017

NUM. DELS COMPTES

I

[5<J Comple1

D Par1i1

PATRIMONI NET I PASSIU

l

NOTES
DE,, EXERCICI N
LA
MEMORIA

A) PATRIMONI NET
A·1) Fans propis

-·--·---·-·---·-

100, 101
(103), (104)

------

102

1. Fans dotacionals o fans socials

121

-

96,341,92

29.989,97

29,989,97

29.989,97

29.989,97

---66.351,95

106,643,53

10G.()43,53

106.0•1:1,53

2. Excedents negatius d'exercicis anteriors

--39.591,5/l

129

V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

1 18

VI. Aportacions per a compensar perdues
A·2) Subvenclons, donacions i llegats rebuts I altres
ajustaments

130

1. Subvencions oficials de capital

131

2 Donacions i !legals de capital

132

3. Altres subvencions, donacions i llegats

137

4. Ingresses fiscals a distribuir
B) PASSIU NO CORRENT

--------3

50,711,07

-311.691,58

13

30.253,11

22.301,47

30.253,11

22.301,47

0,00

0,00

0,00

0,00

I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini

1605, 170

1. Deutes amb entilats de credit

1625, 174

2. Creditors per arrendament financer
3. Altres deutes a llarg termini

175, 176, 180, 185, 189
1603, 1604, 1613, 1614, 1623,
1624, 1633, 1634

147.053,89

1. Romanent

IV. Excedents pendants d'apllcacl6 en activitats
estatutfl:ries

1615, 1635, 171, 172, 173,

118,11/l3,39

II. Fans especials

124

14

EXERCICI N-1

177.307,00

2. Fans dotacionals o fans socials pendants de
desemborsar

Ill. Ex cedents d'exercicis anteriors
120

12

I. Fans dotacionals o fans socials

I

Ill. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg
termini

479

IV. Passius per Impost diferit

181

V. Periodificacions a llarg termini
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Nom:

NUmero d'inscripci6 :

1878

Exercici comptable :

I2J Complet

2017

NOM. DELS COMPTES

I

D Parlit

PATRIMONI NET I PASSIU

JlLA
NOTES
DE ~I EXERCICI N
MEMORIA

C) PASSIU CORRENT

499, 529

;--

5125,524
5115,5135,5145,521,522,
523.525,528,551,554,
5525, 555, 5565, 5566, 560,
561,569

--

5103,5104,5113,5114,
5123, 5124,5133, 5134,
5143, 5144, 5523, 5524,
5563, 5564

--

400, 401' 403, 404, 405, (406)

EXERCICI N·1

1.207.615,05

471.648,31

62.000,00

611.469,29

62.000,00

66.469.29

I. Provisions a curt termini
il. Deutes a curt termini

5105, 520, 527

J

1. Deutes amb entitats de credit

2. Creditors per arrendament financer
3. Altres deutes a curt termini

11

-

Ill. Deutes amb entitats del grup i associades a curt

-

-

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
1. Provei"dors

74.506,36

64.589,90

2.400.01

1.745.46
25.165,62

2. Creditors varis

11

25.622,69

465,466

3. Personal (remuneracions pendants de pagament)

11

1.145.52

1.250.00

475, 476, 477

4. Passius per impost corrent I allres deutes ambles
Administracions PUbliques

45.:137.54

26.408,60

1.071.108,69

350.589,12

1.~84.822,05

590.291,70

41

;---------;-------------

448
485,568

5. Acomptes d'usuaris
V. Periodiflcacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

Nom:
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NUmero d'inscripci6 :

1878

2017

Exercici comptable :

[5<J Complet

0

Partit

Compte de Resultats abreujat

NOTES DE
LA MEMORIA

NOM. DELS COMPTES

1. lngressos per les actlvltats
700, 705, (706), (708), (709)
721

a) Vendes i prestacions de serveis
b) lngressos rebuts amb carc'.tcter periOdic

722, 723

c) Ingresses de promocions, patrocinadors i coHaberaciens

724

d) Subvencions oficials a les activitats

728

e) Donacions i altres ingresses per a activitats

727

f) Altres subvenciens, donacions lllegats de l'exercici
incorperats al resultat de l'exercici

(658)

13

g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts

(653), (654)

b) Oespeses per coHaboracions i per l'exercici del carrec de
membre de l'Organ de govern

(6930), 71', 7930

3. Variaci6 d'exlst&ncles de productes acabats i en curs de
fabricaci6

73

1.809.073,62

1.099.850,48

284.075.13

247.32G,35

5.179.45

2.660,00

50.000.00

45.126.51

1.020.428.24

370.365.12

449.390.80

435.674.26

0,00

·1.321.76
-19.763.44

15

-34.163,31

-19.763.44

15

-592.014,24

-430.879,83

-592.014.24

-430.379.83

6.000,00

5.500,00

6.000,00

5.600.00

4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

--------·--

---

5. Aprovisionaments

(600), (601 ), (602), 606, 608,
609, 61', (6931), (6932),
(6933), 7931,7932,7933
(607)

a) Consums i deteriorament d'exist8ncies

b) Treballs realitzats per altres entitats
-·

752
751' 753, 754,755, 759

--

a) Ajuts concedits

I EXERClCl N-1

-34.183,31

2. Ajuts concedlts i altres despeses
(650), (651 ), (652), 729

(Deure) Haver
EXERCICI N

(64)

6. Altres ingressos de les activitats
a) lngressos per arrendaments
b) Altres ingresses accessoris i altres de gestiO corrent
7. Despeses de personal
8, Altres despeses d'explotaci6
a) Serveis exteriors

(620)

a1 ) Recerca i desenvolupament

(621)

a2 ) Arrendaments i canons

(622)

83 ) Reparacions i conservaci6

-794.568,38

·464.767,91

·337.175,72

·220.261,35

-337.048.96

-22<1.746.78

·127.161.72

·93.688,59

-10.532.00

-2.352,69

-

9

(623)

a4 ) Servais professionals independents

-44.854,90

·27.901.61

(624)

85 ) Transports

-30.435,10

-2.612,26

(625)

86 ) Primes d'assegurances

·5.411.10

-3.280,98

(626)

87 ) Servais bancaris

·1.905,77

-981,05

(627)

as) Publicitat, propaganda i relaclons pUbliques

0,00

-867.811

(628)

ag) Subministraments

-35.212,10

·36.803_14

(629)

a1o) Altres serve!s

-81.535,67

·58.258,711

·12<1.76

·1.514,57

(631), (634), 636,639
(655), (694), (695), 794, 7954
(656), (659)

b) Tributs
c) P6rdues, deteriorament i variaci6 de provisions per
operacions de las activitats
d) Altres despeses de gestiO corrent

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

Nom:

FUNDACIO PRIVADA BAYT AL-THAQAFA

NUmero d'inscripci6 :

1878

Exercici comptable :

2017

I2J Complet

D Parlit

NOTES DE
LA MEMORIA

NOM. OELS COMPTES
(68)

9. Amortitzacl6 de l'immobilltzat

725, 726
--··

5,7

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al
resuitat

7951, 7952, 7955, 7956

(690), (691 ), (692), 790, 791'
792

a) Deterioraments i p8rdues

(670), (671 ), (672), 770, 771'
772

b) Resultats per alienacions i altres

(676), 778

--

13. Altres resultats

IEXERCICI N-1

-16.049,06

·6.065,31

9.M8,36

3.146,23

0,00

a,ao

760, 761' 762,769

14. lngressos flnancers

(660), (662), (665), (669)

15. Despeses flnanceres

(663), 763

16. Variaci6 de valor raonable en instruments financers

(668), 768

17. DiferEmcies de canvi
18. Deteriorament I resultat per alienacions d'lnstruments
financers

(696), (697), (698), (699), 796,

---

-

I) RESULT AT D'EXPLOTACI6
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

--

EXERCICI N

11. ExcEls de provisions
12. Deteriorament I resultat per alienaclons de
l'immobllltzat

~-

(Deure) Haver

15

-19,30

1.640,55

50.711,97

-39.601,58

0,00

o,aa

0,00

0,00

50.711,07

-39.091,50

50.711,97

-39.691,58

a) Oeterioraments i p8rdues

797, 798, 799
(666), (667), (673), 766, 773

b) Resultats per alienacions i altres
II) RESULT AT FINANCER (14+15+16+17+18)
Ill) RESULT AT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)

(6300)', 6301', (633), 638

19. Impastos sobre beneflcis
IV) RESULT AT DE L'EXERCICI (Ill+ 19)

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

Nom:

FUNDACIO PRIVADA BAYT AL-THAQAFA

NUmero d'inscripci6 :
Exercici comptable :

1878
2017

~Complet

0Partit

Estat de Canvis en el Patrimoni Net
-----

Fans

I

Total
A. SALDO, FINAL DE L'ANY NR2

29.989,!17

Pendents de
desemborsar
0'"

Excedents
pendents de
destinar a les
finalitats
estatutaries

Excedents
exercicis
anteriars
111.511,95

0,0

Excedent de
l'exercici

-5.458,43

Aportacions per
a compensar
p9rdues

o.oo

Subvencions,
donacions i
llegats rebuts
19.077,7(1

TOTAL

155.111,20

1. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors

0,00

11. Ajustaments per errors N-2 i anteriors

0,00

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1

29.S8S,ll7

0,00

111.511,96

0,00

l. Excedent de J'exercici

-5.468,43

0,00

3.223,77
0,00

o.oo

0,00

o.oo

o.oo

155.111,20

--%.691.58

II. Total ingresses i despeses reconeguts en el patrimoni net
HL Operacions de patrimoni net

19.077,70

-39.691.58

o.oo

0,00

3.223,77
0,00

1. Augments de fans dotacionals/fons socialsffons especials

0,00

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

0.00

3. Conversi6 de passius financers en patrimoni net (condonaci6
de deutes)

0.00

4. Altres aportacions

o.oo

IV_ Altres variacions del patrimoni net
c. SALDO, FINAL DE L'ANY NR1

--5.468,48
29.SB9,97

D,DD

105.043,5:!

o.oo

5.4-88.43

11,00

-39.691.58

o.oo

:U.3<l1,4l"

l. Ajustaments per canvis de criteri N-1

0.00

o.oo

ll. Ajustaments per errors N-1
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N

29.989,97

0,00

10S.Il43,53

o.on

l. Excedent de l'exercici

-39.891,58

o.oo

22..301,47

0,00

a.no

0.110

o.oo

o.oo

118.543,39
50 711.97

50.711.97

H. Total ingresses i despeses reconeguts en el patrimoni net

Jll. Operacions de patrimoni net

118.643,39

o.oo

7.951,64

7.951.64

0.00

o.oo

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

o.oo

2. (-) Reduccions de fans dotacionals/fons socials/fans especia!s

0.00

3. Conversi6 de passius financers en patrimoni net (condonaci6
de deutes)

0.00

o.oo

4. Altres aportacions
IV. Altres variacions del patrimoni net
E. SALDO FINAL DE L'ANY N

-39.691,5!l
2.9.989,97

0,00

65..:>51,9!0

o.oo

39.8>11.58
0,00

50.711,97

11,00

30.253,11

177.307,00
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MEMORIA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2017
(imports expressats en euros)

1. Activitat de l'entitat
IDENTIFICACIO

Bayt al-Thaqafa es una entitat que treballa amb immigrants d'origen
arabomusulma des de 1974. El 1980 es va organitzar com a associaci6 amb
un grup de persones de forma privada i el 20 de juny de 2003 l'associaci6 es
va constituir en Fundaci6 Privada amb el nom de Fundaci6 Bayt al.-Thaqafa
En virtut de la Resoluci6 de !'Honorable Conseller de Justicia s'inscriu
amb el numero 1878 la constituci6 de la FUNDACIO PRIVADA BAYT ALTHAQAFA, com a Fundaci6 subjecte a la legislaci6 de la Generalitat de
Catalunya.
D'acord amb allo que disposa !'article 4 dels Estatuts, la FUNDACIO
PRIVADA BAYT AL-THAQAFA te per objecte, en la mesura de les seves
possibilitats i quan les circumstancies ho aconsellin, atendre les segiients
finalitats:
La Fundaci6 tindra com a fins i activitats:
a) Estrenyer els llw;:os d'amistat entre el poble espanyol i els pobles arabs
o altres grups procedents de moviments migratoris, en totes les seves
facetes i aspectes.
b) La integraci6 cultural i social dels immigrants arabo-musulmans
residents en !'ambit territorial de la Fundaci6.
c) Donar prestacions de serveis d'assistencia social. Serveis prestats a
persones fisiques que practiquen l'esport o l'educaci6 fisica. Prestacions
de serveis propis de biblioteques, arxius, centres de documentaci6,
visites a museus, galeries d'art, pinacoteques, monuments, jardins
botanies, pares zoologies i pares naturals i altres espais protegits de
caracteristiques similars, aixi com representacions teatrals, musicals,
etc. i organitzaci6 d'exposicions i manifestacions culturals similars.
d) Promoure la igualtat de genere.
e) Donar suport ala prestaci6 i gestio de serveis assistencials, de caracter
social, cultural, educatiu, comunitari, en relaci6 a les families amb
infants i joves per tal de facilitar e1 seu desenvolupament i integraci6
social i escolar.
f) Donar suport a accions d'informaci6, orientaci6 o d'altres procediments
que millorin la posici6 en el mercat de treball dels demandants
d'ocupaci6, la motivaci6, l'assessorament o d'altres procediments que
facilitin la detecci6 i dinamitzaci6 d'iniciatives d'autoocupaci6 i creaci6
d'empreses
g) La cooperaci6 internacional.

"FUNDACIO PRIVADA BAYT AL-THAQAFA
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Per a la consecucw de les esmentades finalitats, la Fundaci6
organitzara conferencies, cursets, setmanes informatives, comissions d'estudi,
actes de divulgaci6, congressos, activitats de foment de la practica d'activitats
fisiques i esportives i qualsevol altra activitat que condueixi a la consecuci6
dels esmentats objectius.
Queden excloses, de manera expressa de les finalitats socials, les
activitats de caracter politic o de defensa dels interessos economico-socials,
aixi com tambe les activitats que siguin competencia de les corporacions
locals, totes elles amb els seus conductes juridics propis per a la seva
realitzaci6.
Totes les activita.ts de la Fundaci6 seran desinteressades excloent
qualsevol anim de lucre.
La Fundaci6 esta domicilia.da a Barcelona , al carrer Princesa 14, ler

2a.
ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT L'ANY

S'adjunta en els presents Comptes Anuals ANNEX 1 on es detallen amb
mes desglos les activitats portades a terme durant l'exercici 2017, aixi com els
usuaris o els beneficiaris de les activitats descrites.
AJUTS ATORGATS

Durant l'exercici actual la Fundaci6 ha atorgat ajuts per import de
34.183,31 euros (19.763,44 euros l'any 2016) a persones fisiques per tal de
pal·liar situacions de pobresa.
CONVENIS DE COL·LABORACIO SUBSCRITS AMB ALTRES ENTITATS

Durant l'exercici actual la Fundaci6 no ha subscrit cap Conveni de
coHaboraci6, en base a !'article 25 de la !lei 49/2002.
USUARIS 0 ELS BENEFICIARIS DE LES ACTIVITATS DESCRITES I ACCIONS
DUTES A TERME PER PROMOURE CONDICIONS D'IGUALTAT ENTRE DONES I
HOMES

La Fundaci6 treballa transversalment per promoure les condicions
d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre homes i dones.

: i

S'ofereix ensenyaments d'oficis que possibilitin que les dones
immigrants passin a d'altres sectors diferents dels tradicionals (per exemple e1
Servei domestic i cuidadores de persones dependents). S'ha treballat en la
formaci6 i l'acompanyament dels sectors de l'hostaleria, del taxi i dels serveis
en general.

"FUNDACJQ PRIVADA BAYT AL-THAQAFA
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S'ha ofert recolzarnent per a Ia forrnaci6, corn el Servei de Guarda
d'infants perque puguin accedir a Ia formaci6 o be fent recerca de serveis
similars.
S'afavoreix que els homes assume=n mes rcsponsabilitats familiars,
mitjan<;;ant xerradcs i tallers en cis diferents grups de formaci6 d'adults del
Bayt, aixi com en el programa de dones.
Es proporciona educaci6 als nousvinguts, homes i clones, sabre Ia
igualtat de drets d 'homes i clones i sabre Ia necessitat d'elirninar Ia violencia
per motius de genere, mitjan<;;ant xerrades i tallers en els diferents grups de
formaci6 d'adults del Bayt, aixi com en el programa de clones.
S 'ha tre ballat en Ia conscienciaci6 per a reduir els riscos de tracte o
explotaci6 de persones, mitjan<;;ant xerrades i tallers en els diferents grups de
formaci6 d'adults del Bayt, aixi com en el programa de dones.
Es fomenta Ia participaci6 social de dones immigrants en Ia societat
civil, sobretot a nivell comunitari i de barri, a traves de sortides i coneixement
del territori, d'altres entitats de barri i grups de dones que treballen
comunitariament.

2. Bases de presentacio dels comptes anuals
Els aspectes a tenir en compte a les bases de presentaci6 dels
Comptes Annals de Ia Fundaci6 han estat els que seguidament es detallen:

a) Imatge fidel:
No han existit raons excepcionals que hagin recomanat la no aplicaci6
de disposicions legals en materia de comptabilitat, per a mostrar la imatge
fidel a que es refereix Ia legislaci6 vigent en materia d'entitats sense afany de
lucre.

b) Principis comptables:
Tant en el desenvolupament del proces comptable de l'exercici
economic, com en Ia confecci6 dels presents Comptes Annals, no ha estat
vulnerat cap principi comptable obligatori a que es refereix Ia part primera de
Pla General de Comptabilitat i l'adaptaci6 sectorial en materia d'entitats sense
afany de lucre dictada pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, de Ia
Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 125/2010, de 14 de setembre.

c) Aspectes critics de Ia valoracio i estimacio de Ia incertesa:
, I

c.1) No existeixen clades rellevants sabre l'estimaci6 d' incerteses en Ia
data de tancament de 1'exercici.

"FUNDACI(J PRIVADA BAYT AL-THAQAFA

p8.gina 4

c.2) No existeixen canvis en estimacions comptables que siguin
significatius i que afectin l'exercici actual o que puguin afectar a exercicis
futurs.
c.3) A data de tancament de l'exercici !'organ de govern de l'entitat no
te consci<'mcia de l'existencia d'incerteses importants, relatives a fets o
condicions que puguin aportar dubtes significatius sabre la possibilitat que
l'entitat segueixi funcionant normalment. Els comptes anuals s'han elaborat
d'acord amb el principi d'entitat en funcionament.

d) Comparacio de la informacio:
Els Patrons de la Fundaci6 presenten, a efectes comparatius, amb
cadascuna de les partides del balan<;; de situaci6, del compte de resultats, i
l'estat de canvis en el patrimoni net, ames de les xifres de l'exercici 2017, les
corresponents a l'exercici anterior.

e) Agrupacio de partides:
No existeixen partides que hagin estat objecte d'agrupaci6.

f) Elements aplegats en diverses partides:
No existeixen elements aplegats en diverses partides.

g) Canvis en criteris comptables.

No han existit canvis de criteris comptables durant el present exercici.

h) Correccio d'errors:
No han existit correccions d'errors durant el present exercici .

.

I
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3. Excedent de l'exercici
PRO POSTA D'APLICACI6 DE L'EXCEDENT DE L'EXERCICI
A continuaci6 es detalla Ia proposta d'aplicaci6
obtinguts:
Bases de repartiment

dels resultats

EXERCICI

EXERCICI

2017

2016

Excedent de l'exercici

50.711,97

-39.691,58

Total base de repartiment= Total aplicaci6

50.711,97

-39.691,58

Aplicaci6 a

Rornanent
Cornpensaci6 resultats negatius anteriors
Total aplicaci6=Total base de repartiment

EXERCICI

EXERCICI

2017

2016

50.711,97

0,00

0,00

-39.691,58

50.711,97

-39.691,58

4. Normes de registre i de valoraci6
Criteris comptables aplicats en relaci6 amb les particles segiients:

a) Immobilitzat intangible.
CAPITALITZACI6:
Per al reconeixement inicial d'un immobilitzat de naturalesa intangible,
es precis que, a mes de complir Ia definici6 d'actiu i els criteris de registre o
reconeixement comprable continguts en el Marc Conceptual de Ia
Comptabilitat, compleixi el criteri d'identificabilitat.
En cap cas es reconeixen com a immobilitzats intangibles les despeses
originades amb motiu de l'establiment, les marques, capc;;aleres de diaris o
revistes, els segells o denominacions editorials, les llistes d'usuaris o deutors o
altres particles similars que s'hagin generat internament.
Els diferents conceptes que configuren l'IMMOBILITZAT INTANGIBLE
s'han capitalitzat pel seu preu d'adquisici6 o cost de producci6.
AMORTITZACI6:

i

I

Sabre els elements patrimonials de l'IMMOBILITZAT INTANGIBLE s'han
practicat les amortitzacions corresponents, els imports de les quals queden
reflectits al Balanc;; de Situaci6. Aquestes amortitzacions s'han dotat seguint
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un criteri sistematic atenent a Ia vida uti! dels elements o drets i a Ia
depreciaci6 soferta per Ia seva utilitzaci6, no superant-se els limits a
l'amortitzaci6 per aquest tipus de bens, i mantenint el criteri d'exercicis
anteriors.
CORRECCIONS VALORATIVES PER DETERIORAMENT:
No ha estat necessari reconeiXer correccions valoratives per
deterioramentja que les amortitzacions han cobert perfectament Ia depreciaci6
experimentada en cada un dels bens, i no s'han produ1t altres perdues
reversibles sobre els mateixos.
DRETS SOBRE BENS CEDITS EN US GRATUITAMENT
Els Drets sobre bens cedits en us gratu1tament, estant reflectits en
l'actiu del balanc;: pel valor que se1s ha atribu1t en el moment de Ia seva
concessi6, determinat d'acord amb el valor raonable del dret d'Us, i s'ha
comptabilitzat en el patrimoni net Ia subvenci6/donaci6 en capital
corresponent, pel mateix import del valor fixat.
El dret d'us s'ha amortitzat d'acord amb Ia perdua de valor durant el
termini de cessio. En els casos que el termini es superior a Ia vida util del be
sabre el qual hi ha els drets, aquests s'han amortitzat durant e1 termini de
vida uti!.

Els costas de renovaci6, ampliaci6 o millora que es realitzin als bens,
sempre que representin un augment de Ia seva capacitat, productivitat o
allargament de Ia seva vida uti!, s'han comptabilitzat com a major valor del
dret d'us, i s'han amortitzat d'acord amb els criteris abans assenyalats.

bl Bens integrants del patrimoni cultural.
La Fundaci6 no disposa de bens integrants del patrimoni cultural.

cl lmmobilitzat material.
CAPITALITZACIO
Forma ordinaria d'adquisici6:
Els elements de l'IMMOBILITZAT MATERIAL adquirits mitjanc;:ant
contracte de COMPRAVENDA o PRODUCCIO PROPIA s'han capitalitzat pel seu
preu d'adquisici6 o cost de producci6 respectivament.

pagina 7

"FUNDACIO PRIVADA BAYT AL-THAQAFA

AMORTITZACIO
Les amortitzacions practicades s'identifiquen amb la depreciaci6 que
normalment pateixen els bens de l'immobilitzat per :
(J s i desgast fisic esperat.

Obsolescencia.
Limits legals o altres que afectin l'us de l'actiu.
La dotaci6 anual realitzada s'ha determinat aplicant un metode
sistematic que permet distribuir el preu d'adquisici6 o cost de producci6
durant la vida util estimada de l'immobilitzat.

CORRECCIONS VALORATIVES PER DETERIORAMENT
No ha estat necessari reconetxer correccions valoratives per
deterioramentja que les amortitzacions han cobert perfectament la depreciaci6
experimentada en cada un dels bens, i no s'han prodult altres perdues
reversibles sobre els mateixos.
CAPITALITZACIO DE DESPESES FINANCERES
No s'han capitalitzat interessos ja que no s'han complert els requisits
exigits per dur-ho a terme, considerant-se com un a despesa mes de l'exercici.
COSTOS D'AMPLIACIO, MODERNITZACIO I MILLORA
No s'han produit durant l'exercici particles que puguin ser considerades,
a judici del Patronat de l'Entitat, com ampliaci6, modernitzaci6 o millora de
1'Immobilitzat Material.
COSTOS DE DESMANTALLAMENT
REHABILITACI6

0

RETIRADA,

COSTOS

DE

A judici dels organs de govern de l'Entitat, durant l'exercici no
existeixen obligacions assumides derivades de desmantellament o retirada de
Immobilitzat Material.
TREBALLS EFECTUATS PER AL PROP! IMMOBILITZAT
L'Entitat no ha dut a terme durant l'exercici economic treballs per al
propi Immobilitzat Material.

"FUNDACIO PRIVADA BAYT 1\L-THJ\QJ\FA
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d) Inversions immobiliaries
CAPITALITZACIO
Durant el present exercici, l'Entitat no ha comptat amb elements
patrimonials considerats com a Inversions Immobiliaries.

e) Arrendaments

COMPTABILITZACI6 DE CONTRACTES D'ARRENDAMENT FINANCER
No hi ha hagut cap contracte d'arrendament considerat com a financer
que tingues vigencia durant l'exercici.
COMPTABILITZACIO DE CONTRACTES D'ARRENDAMENT OPERATIU
Concepte
Es tracta d'un acord mitjan<;;ant el qual l'arrendador conve amb
l'arrendatari el dret a usar un actiu durant un periode de temps determinat, a
canvi de percebre un import unic 0 una serie de pagaments 0 quotes, sense
que es tracti d'un arrendament de caracter financer.
Comptabilitzaci6
Els ingressos i despeses, corresponents a l'arrendador i a l'arrendatari,
derivats dels acords d'arrendament operatiu s6n considerats, respectivament,
com a ingres i despesa de l'exercici en que es meriten, i s'imputen al compte
de resultats.
L'arrendador continua presentant i valorant els actius cedits en
arrendament conforme a la seva naturalesa, incrementant el seu valor
comptable en !'import dels costas directes del contracte que li siguin
imputables, els quals es reconeixen com a despesa durant el termini del
contracte aplicant el mateix criteri utilitzat per al reconeixement dels ingressos
de l'arrendament.
Qualsevol cobrament o pagament que es pogues fer en contractar un
dret d'arrendament qualificat com operatiu, es tracta com un cobrament o
pagament anticipat per l'arrendament que s'imputa a resultats al llarg del
periode d'arrendament, a mesura que es cedeixen o reben els beneficis
economics de l'actiu arrendat.

f) Permutes
Durant el present exercici no s'han adquirit per permuta elements de
l'immobilitzat material.

"FUNDACI6 PRIVADA BAYT AL-THAQAFA
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g) Instruments financers
1- ACTIUS FINANCERS

l.a) Actius financers a cost amortitzat

Criteris emprats per a Ia qualificaci6
En aquesta categoria s'han classificat:
a) Credits per operacions de les activitats: actius financers que
s'originen en la venda de bens i la prestaci6 de serveis per operacions de trafic
de l'entitat, i
b) Credits per Ia resta d'operacions: s6n aquells actius financers que tot
i no tractant-se d'instruments de patrimoni ni derivats, no tenen origen en les
activitats de l'entitat i els seus cobraments s6n de quantia determinada o
determinable. Es a dir, inclou els credits diferents del triillc de l'entitat, els
valors representatius de deute adquirits, cotitzats o no, els dip6sits en entitats
de credit, bestretes i credits al personal, les fiances i dip6sits constitults, els
dividends a cobrar i els desemborsaments pendents a curt termini sobre fons
dotacionals, fons socials i fons especials.

Valoraci6 inicial
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment
pel cost, que equival al valor raonable de la contraprestaci6 lliurada mes els
costas de transacci6 directament atribu1bles; no obstant aix6, aquests ultims
es poden registrar en el compte de resultats en el moment del seu
reconeixement inicial.
No obstant el que s'ha assenyalat en el paragraf anterior, els credits per
operacions de les activitats amb venciment no superior a un any i que no
tinguin un tipus d'interes contractual, aixi com les bestretes i credits al
personal, les fiances, els dividends a cobrar i els desemborsaments pendents
sobre fons dotacionals, fons socials i fons especials, !'import dels quals
s'espera rebre a curt termini, es poden valorar pel seu valor nominal quan
l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu.

Valoraci6 posterior
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu
cost amortitzat. Els interessos meritats s'han de comptabilitzar en el compte
de resultats, aplicant el metode del tipus d'interes efectiu.
Les aportacions realitzades com a consequencia d'un contracte de
comptes en participaci6 i similars, es valoren al cost, incrementat o disminu1t
pel benefici o Ia perdua, respectivament, que corresponguin a l'entitat com a
particip no gestor, i menys, si s'escau, l'import acumulat de les correccions
valoratives per deteriorament.
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No obstant !'anterior, els actius an1b venciment no superior a un any
que, d'acord amb allo disposat en l'apartat anterior, es valorin inicialment pel
seu valor nominal, s'han de continuar valorant per aquest import, llevat que
s 'hagin deteriorat.

Deteriorament del valor
Segons !'organ de govern de l'Entitat no ha estat necessaria la
realitzaci{l de correccions valoratives ja que no s'ha produ1t cap tipus de
deterioran1ent en aquests actius.

l.b) Actius financers a cost

Criteris emprats per a Ia qualificaci6
En aquesta categoria es classifiquen les inversions en el patrimoni
d'entitats del grup, multigrup o associades, i Ia resta d'instruments de
patrimoni llevat que a aquests ultims els sigui aplicable allo que es disposa en
l'apartat anterior sobre actius financers mantinguts per a negociar.

Valoraci6 inicial
Les inversions en instruments de patrimoni inclosos en aquesta
categoria s'han valorat inicialment a! cost, que equival a! valor raonable de Ia
contraprestaci{l lliurada mes els costas de transacci6 directan1ent atribu1bles.

Valoraci6 posterior
Les inversions en instruments de patrimoni inclosos en aquesta
categoria s'han valorat pel seu cost, menys, en el seu cas, !'import acumulat
de les correccions valoratives per deterioran1ent.
Quan ha calgut assignar valor a aquests actius per baixa del balanc;; o
altres motius, s'ha aplicat el metode del cost mitja ponderat per grups
homogenis, considerant com a grup homogeni aquell en que els valors que
l'integren tenen drets iguals.

Deteriorament del valor
Segons !'organ de govern de l'Entitat no ha estat necessar1a Ia
realitzaci6 de correccions valoratives ja que no s'ha produ1t cap tipus de
deterioran1ent en aquests actius.

' __ j
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l.d) Interessos i dividends rebuts d'actius financers
Els interessos i dividends d'actius financers meritats amb posterioritat
al moment de l'adquisici6 s'han reconegut com a ingresses en el compte de
resultats. Els interessos s'han reconegut utilitzant el metode del tipus
d'inten~s efectiu i els dividends quan es declari el dret del soci a rebre'ls.

1 '

Aixi mateix, si els dividends distribu!ts provenen inequivocament de
resultats generats amb anterioritat a la data d'adquisici6 perque s'han
distribu!t imports superiors als beneficis generats per la participada des de
l'adquisici6, no s'han reconegut com a ingresses, i han minorat el valor
comptable de la inversi6.

l.e) Baixa d'actius financers
L'entitat d6na de baixa un actiu financer, o part del mateix, quan
expiren els seus drets derivats o es cedeix la seva titularitat, sempre que el
cedent es desprengui dels riscos i beneficis significatius inherents a la
propietat de l'actiu.
En les operacions de cessio en les quals d'acord amb l'anterior, no sigui
precedent donar de baixa l'actiu financer (com es e1 cas del descompte
d'efectes, del "factoring amb recurs", de les vendes d'actius financers amb
pacte de recompra a un preu fix o al preu de venda mes un interes, de les
cessions d'actius en les quals l'entitat cedent rete el rise de credit o la obligaci6
de pagar interessos fins que es cobri el principal al deutor), es registra
addicionalment el passiu financer derivat dels imports rebuts.

2- PASSIUS FINANCERS
l

i

2.a) Passius financers a cost

Criteris emprats per a la qualificaci6
En aquesta categoria s'han classificat:
a) Debits per operacions de les activitats: aquells passius financers que
s'originen en la compra de bens i serveis per activitats de l'entitat, i
b) Debits per operacions no relacionades amb les activitats: aquells
passius financers que, no tractant-se d'instruments derivats, no tenen origen
en les activitats.

Valoraci6 inicial

' 1

i

.I

Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren
inicialment pel seu valor raonable que, llevat evidencia en contrari, es el preu
de la transacci6, que equival al valor raonable de la contraprestaci6 rebuda
ajustat pels costas de transacci6 directament atribu!bles.
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No obstant l'assenyalat en e1 parag:raf anterior, els debits per operacions
de les activitats amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus
d'intercs contractual, es valoren pel seu valor nominal, quan l'efecte de no
actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu.

Valoraci6 posterior
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu
cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en e1 compte de
resultats, aplicant el metode del tipus d'interes efectiu.
No obstant !'anterior, els debits amb venciment no superior a un any
que, d'acord con all6 disposat en l'apartat anterior, es valorin inicialment pel
seu valor nominal, es continuen valorant per aquest import.

2.b) Reclassificaci6 de passius financers
L'entitat no ha reclassificat cap passiu financer inc16s inicialment en la
categoria de mantinguts per a negociar a altres categories, ni d'aquestes a
aquelles.

2.c) Baixa de passius financers
L'entitat dona de baixa un passiu financer quan l'obligaci6 s'hagi
extingit.
Si es produeix un intercanvi d'instruments de deute entre un
prestamista i un prestatari, sempre que aquests tinguin condicions
substancialment diferents, es registra la baixa del passiu financer original i es
reconeix el nou passiu financer que sorgeix.
De la mateixa manera es registra una modificaci6 substancial de les
condicions actuals d'un passiu financer.
En el cas d'un intercanvi d'instruments de deute que no tinguin
condicions substancialment diferents, el passiu financer original no es dona
de baixa del balan<;;, i es registra !'import de les comissions pagades com un
ajustament del seu valor comptable. El cost amortitzat del passiu financer es
determina aplicant el tipus d'interes efectiu.

i) Existencies
L'entitat no mante cap tipus d'existencies a final d'exercici.
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j) Impost sobre beneficis

DETERMINACI6 I COMPTABILITZACI6 DE L'IMPOST SOBRE BENEFICIS

Tot seguit s'explica el metode seguit per a
comptabilitzaci6 de L'IMPOST SOBRE BENEFICIS.

Ia determinaci6 i

En primer lloc s'han considerat les diferencies existents entre el resultat
comptable i el resultat fiscal, considerat aquest com Ia base imposable de
!'Impost sabre beneficis. Aquestes diferencies paden ser degudes ala desigual
definici6 dels ingressos i despeses en els ambits economic i tributari, als
diferents criteris temporals d'imputaci6 d'ingressos i despeses en els ambits
indicats i a l'admissi6, en l'esfera fiscal, de Ia compensaci6 de bases
imposables negatives d'exercicis anteriors.
Les diferencies resultants s'han classificat en els apartats seguents:
- "Diferencies permanents", produides entre Ia base imposable de
!'Impost sabre Beneficis i el resultat comptable abans d'aplicar impastos de
l'exercici, i que no reverteixin en periodes subsegiients, excloses les perdues
compensades.
- "Diferencies temporaries", existents entre Ia base imposable i el
resultat comptable abans d'aplicar impastos de l'exercici, l'origen de les quais
es en els diferents criteris temporals utilitzats per determinar ambdues
magnituds i que, per tant, reverteixen en periodes subsegiients.

k) Ingressos i despeses.
CRITERIS GENERALS APLICATS
Ingressos
Els ingressos procedents de Ia venda de bens i de Ia prestaci6 de serveis
es valoren pel valor raonable de Ia contrapartida, rebuda o per rebre que,
llevat evidencia en contra, es el preu acordat per a aquests bens o serveis,
deduit !'import de qualsevol descompte, rebaixa en el preu o d'altres particles
similars que l'entitat pugui concedir, aixi com els interessos incorporats a!
nominal dels credits. No obstant aixo, s'hi paden incloure els interessos
incorporats als credits comercials amb venciment no superior a un any que no
tinguin un tipus d'interes contractual, quan l'efecte de no actualitzar els fluxos
d'efectiu no sigui significatiu.
Els impastos que graven les operacions de venda de bens i prestacio de
serveis que l'entitat hade repercutir a tercers com !'impost sabre el valor afegit
i els impastos especials, aixi com les quantitats rebudes per compte de tercers,
no formen part dels ingressos.
Els credits per operacions de les activitats es valoren d'acord amb allo
disposat en Ia norma relativa a instruments financers.
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No es reconeix cap ingn':s per la permuta de bens o serveis, per
operacions de tra£ic, de naturalesa i valor similars.

Despeses
Les despeses meritades durant l'exercici han estat comptabilitzades
atenent a la naturalesa de les mateixes i imputades al capitol corresponent
del compte de resultats de l'Entitat.
DETERMINACIO DELS INGRESSOS PER PRESTACIO DE SERVEIS
Els ingressos per prestaci6 de serveis es reconeixen quan e1 resultat de
la transacci6 pugui ser estimat amb fiabilitat, considerant per a aixo el
percentatge de realitzaci6 del servei en la data de tancament de l'exercici.
En consequencia, names es registren els ingressos procedents de
prestaci6 de serveis quan es compleixin totes i cadascuna de les condicions
segiients:
a) L'import dels ingressos es pot valorar amb fiabilitat.
b) Es probable que l'entitat rebi els beneficis o rendiments economics
derivats de la transacci6.
c) El grau de realitzaci6 de la transacci6, en la data de tancament de
l'exercici, pot ser valorat amb fiabilitat, i
d) Els costas ja incorreguts en la prestaci6, aixi com els que queden per
inc6rrer fins a completar-la, paden ser valorats amb fiabilitat.

1) Provisions i contingencies
En l'exercici actual no hi ha saldos sota aquesta rubrica en el Balanr;:
de la Fundaci6.

m) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
En l'exercici actual no hi ha saldos sota aquesta rubrica en el Balan<;;
de la Fundaci6.

n) Despeses de personal
En l'exercici actual no s'han registrat ni valorat despeses de personal
referides a compromises per pensions.

o) Subvencions, donacions i llegats.
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CRITERIS EMPRATS PER LA SEVA CLASSIFICACIO
Reconeixement
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables s'han
comptabilitzat inicialment, amb caracter general, com a ingressos directament
imputats a! patrimoni net i s'han reconegut en el compte de resultats com a
ingressos sabre una base sistematica i racional de forma correlacionada amb
les despeses derivades de Ia subvenci6, donaci6 o llegat.
No obstant el que s'indica en el paragraf anterior, les subvencions,
donacions i llegats no reintegrables rebuts directament per incrementar el fons
dotacional o el fans social de l'entitat, o per a compensar deficits d'exercicis
anteriors, no constitueixen ingressos, i s'han registrat directament en els fons
propis, independentment del tipus de subvenci6, donaci6 o llegat de que es
tracti.
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caracter de
reintegrables es registren com a passius de l'entitat fins que adquireixin Ia
condici6 de no reintegrables.
Valoraci6
Les subvencions, donacions i llegats de caracter monetari s'han valorat
pel valor raonable de !'import concedit, i les de caracter no monetari o en
especie s'han valorat pel valor raonable del be rebut, referenciats ambd6s
valors a! moment del seu reconeixement.

CRITERIS IMPUTACIO A RESULTATS
La imputaci6 a resultats de les subvencions, donacions i llegats que
tinguin el caracter de no reintegrables s'efectua atenent a Ia seva finalitat.
En aquest sentit, el criteri d'imputaci6 a resultats d'una subvenci6,
donaci6 o llegat de caracter monetari ha de ser el mateix que l'aplicat a una
altra subvenci6, donaci6 o llegat rebut en especie, quan es refereixin a
l'adquisici6 del mateix tipus d'actiu o a Ia cancel·laci6 del mateix tipus de
passiu.
A efectes de Ia seva imputaci6 en el compte de resultats, cal distingir
entre els seguents tipus de subvencions, donacions i llegats:
a) Quan es concedeixen per a assegurar una rendibilitat minima o
compensar els deficits d'explotaci6: s'imputen com a ingressos de l'exercici en
que es concedeixen, llevat si es destinen a finan<;;ar deficits d'explotaci6
d'exercicis futurs, cas en el qual s'imputaran en aquests exercicis.
b) Quan es concedeixen per a finan<;;ar despeses especifiques: s'imputen
com a ingressos en el mateix exercici en que es meriten les despeses que
estiguin finan<;;ant.
c) Els imports monetaris que es reben sense assignaci6 a una finalitat
especifica s'imputen com a ingressos de l'exercici en que es reconeixen.
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DETERIORAMENT
Es consideren en tot cas de naturalesa irreversible les correccions
valoratives per deteriorament dels elements en la part en que aquests
elements han estat finan\;ats gratu!tament.

p) Transaccions entre parts vinculades
En l'exercici actual s'han dut a terme transaccions entre parts
vinculades, a preus de mercat.

5. Immobilitzat material
5.1 Am\lisi dels moviments
Le~

variacions enregistrades en aquest epigraf s6n les segi.ients:
Sort! des I
Baixes

Sal do
31.12.16

Naturalesa

Saldo
31.12.15

Instal· lacions tecniques

75.048,57

75.048,57

Mobiliari

29.127,16

29.127,16

E. P.l.

17.801,60

Altre immobilitzat

18.446,13

TOTAL(AI 140.423,46

Entrades

Trasn.

23.201,54

5.399,94

18.446,13
145.823,40

5.399,94

Sortides I
Baixes

Saldo
31.12.17

Naturalesa

Saldo
31.12.16

Instal-lacions tecniques

75.048,57

6.881,29

81.929,86

Mobiliari

29.127,16

1.076,42

30.203,58

E. P. I.

23.201,54

4.273,11

27.474,65

Altre immobilitzat

18.446,13

En trades

Trasn.

18.446,13
158.054,22

TOTAL(A) 145.823,40 12.230,82

Saldo
31.12.15

A.A. Instal·lacions tCcniques

69.056,69

1.779,93

70.836,62

A.A. Mobiliari

15.245,92

2.032,70

17.278,62

A.A. E.P.I.

11.256,34

2.053,73

13.310,07

A.A. Altre immobilitzat

18.446,13

TOTAL (BI 114.005 07

Import
dotaci6

Sal do
31.12.16

Denominaci6

C8.rrecs

per baixes

Traso.

18.446,13
119.871,44

5.866,36

Denominaci6

Sal do
31.12.16

Import
dotaci6

A.A. Instal·lacions tecniques

70.836,62

2.252,57

CH.rrecs

per baixes

Trasp.

Saldo
31.12.17
73.089,19
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A.A. Mo biliari

17.278,62

2.194,19

19.472,81

A.A. E.P.I.

13.310,07

3.533,52

16.843,59

A.A. Altre immobilitzat

18.446,13

TOTAL IBI

18.446,13

119.871,44

7.980,28

VALOR NET COMPTABLE

127.851,72

Saldo 31.12.16

Baldo 31.12.17

25.951,97

30.202,51

IMMOBILITAT MATERIAL IA-BI

5.2 Altra informaci6
a) Coeficients d'amortitzaci6 utilitzats per classes d'elements
% amortitzacl6

Classes elements
InstaHacions tCcniques

10%
15%

Mobiliari.

Equips oficina i altres

15%
25%

E. P. L

b) Caracteristiques de
directament a les activitats.
Tots els elements
desenvolupa Ia Fundaci6.

estan

l'immobilitzat
afectes

a

les

material
diferents

no

afecte

activitats que

c) Import i caracteristiques dels bens totalment amortitzats en us,
distingint entre immobilitzat material i immobilitzat intangible.
DESCRIPCIO BENS TOTALMENT
AMORTITZATS
A~licacions

InformEt.tigues

Instal·lacions tecniaues

Mobiliari.
E. P. I.
Altre immobilitzat

TOTAL

EXERCICI 2016

EXERCICI 2017

0,00

602,89

57.249,31

57.249,31

9.296,81

9.296,81

8,586,14

8.586,14

18.446,13

18.446,13

93.578,39

94.181,28

d)
Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb
l'immobilitzat material i inversions immobilbi.ries, indicant tambe
l'import d'aquests actius.
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Import de
l'actiu

Descripci6 de l'actiu
subvencionat
Equip frigorific
Equip informatics i multifunci6

TOTAL

Saldo de Ia
subvenci6 en
capital a
31/12/16

Saldo de Ia
subvenci6 en
capital a
31/12/17

18.837,00

11.302,20

9.418,50

8.416,86
27.253,86

4.629,27
15.931,47

3.366,74
12.785,24

6. Inversions immobiliaries
L'Entitat no es titular de cap be que reuneixi les caracteristiques per a
ser considerat dins d'aquest apartat.

7. Immobilitzat intangible
7.1 AniHisi dels moviments
Les variacions enregistrades en aquest epigraf durant l'exercici han estat
les segiients:
Saldo
31.12.15

Naturale sa
1\plica.cions informatiques

Acomptes

Naturalesa
Aplicacions informEttiques
Drets sobre bEms cedits en
Us graturtament
Acomptes

TOTAL(A)

TOTAL (B)

,

'

Denominaci6
A.A. Aplicacions
inform8.tiques
A.A. Orets sabre bens cedits
en Us gratultament
TOTAL(B)

Traspassos

Baldo
31.12.16

602,89
11.579,71

11.579,71

602,89 11.579,71

12.182,60

Baldo
31.12.16

Entrades

Bortides I
Baixes Traspassos

Baldo
31.12.17

602,89

2.456,00

11.579,71

14.638,60

0,00
11.579,71

17.600,00
-11.579,71

17.600,00
0,00

0,00

32.238,60

12.182,60 20.056,00

Saldo
31.12.15

Denominaci6
A.A. Aplicacions
informEttiques

Sortides I
Baixes

602,89
0,00

TOTAL (A)

En trades

Import
dotacl6

carrecs
per baixes Traspassos

Baldo
31.12.16

209,00

198,95

407,95

209 00

198,95

407,95

Saldo
31.12.16

407,95

Import
dotaci6

3.668,78

carrecs
per baixes Traspassos

Baldo
31.12.17

4.076,73

0,00

4.400,00

4.400,00

407,95

3,668,78

8.476,73
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Saldo 31.12.2016
11.774,65

VALOR NET COMPTABLE
IMMOBILITZAT INTANGIBLE

Saldo 31.12.2017
23.761,87

7.2 Altra informaci6
al Coeficients d'amortitzaci6 utilitzats per classes d'elements

% amortitzaci6

Classes elements

33%

Aplicacions Inform8tiques

bl Caracteristiques de
directament a les activitats.

l'immobilitzat

intangible

Tots els elements
desenvolupa la Fundaci6.

afectes

diferents

estan

a

les

no

afecte

activitats que

cj Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb
l'immobilitzat intangible, indicant tambe !'import d'aquests actius.

Descripci6 de l'actiu subvencionat

Pagina Web i CRM
Pis per acolliment temporal de refugiats

TOTAL

Import de
1 actiu
1

13.606,46
17.600,00
13.606,46

Saldo de Ia
Saldo de Ia
subvenci6 en subvenci6 en
capital a
capital a
31/12/16
31/12/17
6.370,00
0,00
6.370,00

4.267,90
13.200,00
17.467,90

8. Bens del patrimoni historic i cultural
L'Entitat no es titular de cap be que reuneixi les caracteristiques per a
ser considerat dins d'aquest apartat.

9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
9.1 Arrendaments financers
L'Entitat no es titular de cap be que reuneixi les caracteristiques per a
ser considerat dins d'aquest apartat.
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9.2 Arrendaments operatius

DESCRIPCI6 DEL

IMPORT PAGAMENTS
MiNIMS PER
ARRENDAMENT

QUOTES D'ARRENDAMENT
OPERATIU RECONEGUDES
COM A DESPESA

BE

2017

2016

2017

2016

Cr. Dalmacia ( 2arking ) Barcelona

400,00

400,00

400,00

400,00

Cr. Dalmacia 1 (Barcelona)

960,00

950,00

960,00

950,00

Cr. Dalmacia 2 (Barcelona)

920,00

910,00

920,00

910,00

7.301,12

8.035,86

7.301,12

8.035,86

189,00

619,50

189,00

619,50

7.982,50

6.821,52

7.982,50

6.821,52

360,00

360,00

360,00

360,00

53.160,95

52.943,40

53.160,95

52.943,40

Cr. Tomas Vives 2, 3(8. Andreu de la Barca]_
Camp de F'utbol Pere Vila
Cr. Lle6 20 (St. Vicen<; dels 1-Iorts)
Cr. Cardona 10
Cr. Princesa 14 (3 pisos) Barcelona
Cr. Barcelona 134, 1JSt

Vicen~;

dels 1-Iortsl

5. 700,00

4.489,10

5.700,00

4.489,10

Cr. Barcelona 251 (S. Andreu de Ia Barca\
Cr. Proven<;a 3r, 2a 1a (St Vicen<; dels Harts)

0,00

6.797,25

0,00

6.797,25

7.252,52

4.413,29

7.252,52

4.413,29

10.132,04

1.983,36

10.132,04

1.983,36

Cr. F'inestrelles 1, 2" 1• ( Barcelona)

7.485,24

1.373,00

7.485,24

1.373,00

Cr. Proven<;als 289, 2° 1" (Barcelona)

7.627,02

1.775,00

7.627,02

1.775,00

Cr. Bernat Bransi 24-26 Atic ( Barcelona\

1.425,45

7.899,72

1.425,45

Cr. Bernat Bransi 24-26 ( Barcelona)

7.899,72
7.751,61

301,00

7.751,61

301,00

Cr. Balmes

2.040,00

0,00

2.040,00

0 00

90,86

0,00

Cr. ,Jaume Roig 21, 1r 1a (Barcelona)

Altres

127.161,72 93.688,59 127.161,72 93.688,59

TOTALS

10.

Actius financers

10.1 lnformaci6 relacionada amb el balanc;;
Categories d'actius financers, llevat de les inversions en el patrimoni
d'entitats del grup, multigrup i associades.
Instruments financers a llarg termini

Accions I
participacions del
patrimoni (totes,
excepte particip.
empreses grup, mult. i

Valors
representatius de

Altres

deute (tots sense

excepci6)

assoc.\.
CATEGORIES

250
N

Actius financers a cost amortitzat

251,241
N-1

N

N-1

242,243,252, 253, 254, 257,
258, 26,2553
N

N-1

59.161,85

36.423,33

59.161,85

36.423,33

Actius fin. mantinQuts per a n~gociar

Actius financers a cost
TOTAL

90,86
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Instruments financers a curt termini
Accions i participacions
del patrimoni (totes,
excepte particip.
empreses grup, mult. i

Valors representatius
de deute (tots sense
excepci6)

Deutors comercials i

Altres

altres comptes a cobrar

assoc.)
540,5305

CATEGORIES

541,5310
N-1

N

430,431,432,433,434,
436,437,44,460,544,
558
N-1

N

N

Actius financers a cost amortitzat

N-1

532,5554,555,565,33,
542,543,544,545,546,
548,551,552,553,566,
559,255
N

29.624,75

40.247,00

29.624,75

40.247,00

Actius fin. mantinguts per a

negociar
Actius financers a cost

TOTAL

TOTAL
CATEGORIES

N
Actius financers a cost amortitzat
~ctius

N-1

88.786,60

76.670,33

88.786,60

76.670,33

financers mantinauts oer a neaociar

-Actius financers a cost

TOTAL

10.2 Usuaris i altres deutors

EXERCICI 2016
Usuaris i altres deutors
per nrestaci6 de serveis
Altres deutors per
subvencions

31112/2015

TOTAL

EXERCICI 2017

Au<'ments

Disminucions

31/12/2016

45.255,79

255.486,35

-260.495,14

40.247,00

44.661,29
89.91708

848.791,31
1.104.277,66

-479.758,03
-740.253,17

413.694,57
453.941 57

31[12[2016

Augments

Disminucions 31[12[2017

Usuaris i altres deutors per
prcstaci6 de serveis

40.247,00

794.645,38

805.267,63

29.624,75

Altres deutors per subvencions

413.694,57

1.024.695,28

421.301,50

1.017.088,35

TOTAL

453.941,57 1.819.340,66

1.226.569,13 1.046. 713, 10

N-1
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11.

Passius financers

11.1 Informaci6 relacionada amb el balanc
Categories de passius financers:
Instruments financers a curt termini
Dcutes amb cntitats de
crCdit

Obligacions i altres valors
ncgociables

Creditors comercials
i altres comptes a

510, 520,527

500, 501, 505,506

400, 401, 403, 404,
405, 406, 41, 438,

uaear
CATEGORIES

465,466
N-1

N

N-1

N

Passius financers a cost

N

N-1

29.168,82

28.181,10

amortitzat
Passius fin. mantinguts
per a negociar

TOTAL

29.168,82 28.181,10

TOTAL
Altres

CATEGORIES

512,513,521,523,
551 ,5525,5530,5532,555,5565,5566,56,
5591,194,509,511,524,525, 526,
561,569,1750
N-1
N

Passius financers a cost
amortitzat

N-1

N

62.000,00

66.469,29

91.168,82

94.650,39

62.000,00

66.469,29

91.168,82

94.650,39

Passius financers
mantinguts per a negociar

TOTAL

11.2 Classificaci6 per venciments
Imuorts uer venciment
Passius financers
amb vencimcnt

Altrcs

N+2

N+3

N+4

N+6

a 5 anys

TOTAL

passius

financers a CIT

ProveYdors i creditors

Personal

''

superior

N+1

TOTAL

62.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.000,00

28.023,30

0,00

0,00

0 00

0,00

0,00

28.023,30

1.145 52

0,00

0,00

0 00

0 00

0,00

1.145,52

91.168,82

0,00

o,oo

o,oo

0,00

000 91.168,82

11.3) L'import dels deutes amb garantia real, amb indicaci6 de la seva
forma i naturalesa.
No hi ha DEUTES AMB GARANTIA REAL.
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12.

Fons propis
Les variacions enregistrades en aquest epigraf han estat les segiients:
Fons

Fundacional
29.989,97

Baldo 31.12.15

Romanent
111.511,96

Distribuci6 del resultat

-5.468,43

Resultat de l'exercici
Baldo 31.12.16

29.989,97

106.043,53

Distribuci6 del rcsultat

-39.691,58

Resultat de l'exercici
Baldo 31.12.17

13.

29.989,97

66.351,95

Perdues i
guanys
-5.468,43

Total
136.033,50

5.468,43

0,00

-39.691,58

-39.691,58

-39.691,58

96.341,92

39.691,58

0,00

50.711,97

50.711,97

50.711,97

147.053,89

Subvencions, donacions i llegats

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL
EXERCICI 2016
ENTITAT

SALDO
INICIAL

ATORGADES
A L'ANY

IMPORTS
REBUTS

IMPORT
RETORNAT

BAIXES
DE
L'ANY

TRASPAS
A RTATS.

SALDO
FINAL

-

GENCAT
ORGANISMES
OFICIALS
SECTOR
PRIVAT

19.077,70

6.370,00

(3.146,23)

19.077,70

6.370,00

(3.146,23)

22.301,47
22.301,47

EXERCICI 2017
ENTITAT

SALDO
INICIAL

ATORGADES
A L'ANY

IMPORTS
REBUTS

IMPORT
RETORNAT

BAIXES
DE
L'ANY

TRASPAS
A RTATS.

SAL DO
FINAL

GENCAT
ORGANISMES
OFICIALS
SECTOR
PRIVAT

22.301,47

17.600,00

(9.648,36)

30.253,11

22.301,47

17.600,00

(9.648,36)

30.253,11
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SUBVENCIONS A L'EXPLOTACI6
EXERCICI 2016

ENTITAT

IMPUTAT A RESULTATS

lntegraci6 social i altres

GENCAT

D. G. per a Ia lmmigraci6

7.000,00

GENCAT

Deoartament. de Treba/1 i Afers i Familiars

lntegraci6 social i altres

55.688,00
lntegraci6 social i altres

GENCAT

Agtmcia de I'Habitatge

FINALITAT

12.000,00

DIPUTACI6 DE BARCELONA

lntegraci6 social i altres

Formaci6 infflncia

6.766,52

Aiuntament de Barcelona

2.400,00 lntegraci6 social i altres

Aiuntament de Sant Vicenc

5.000,00 lntegraci6 social i altres

ORGANISMES OFICIALS

Ministerio de Sanidad

lntegraci6 social i altres

143.514,00

ORGANISMES
OFICIALS

69.902,60
Ministerio de Emoleo
ORGANISMES OFICIALS

lntearaci6 social i altres

68.114,00 lntegraci6 social i altres

REDACOGE
TOTAL

370.385,12
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EXERCICI 2017

ENTITAT

ATORGADES A L'ANY

lntegraci6 social i altres

GENCAT

Deparlament. de Treba/1 i Afers i Familiars

FINALITAT

73.662,56
lntegraci6 social i altres

GENCAT

Agfmcia de I'Habitatge

26.181,57

Ajuntament de Barcelona

37.540,00 lntegraci6 social i altres

Ajuntament de Sant Vicen9

9.100,00 lntegraci6 social i altres
lntegraci6 social i altres

ORGANISMES OFICIALS

Ministerio de Sanidad

183.668,63

ORGANISMES
OF/CIALS

230.045,80
lntegraci6 social i altres

Ministedo de Empleo

lntegraci6 social i altres

ORGANISMES OFICIALS
RED ACOGE
ALTRES
TOTAL

430.521,51
29.708,17
1.020.428,24

La Fundaci6 ha complert amb totes les condicions associades
subvencions, donacions i llegats rebuts.

14.

a les

Situaci6 fiscal

14.1. Impost sobre beneficis
El resultat de l'exercici ha estat de 50.711,97 euros, una vegada
dedu!da la despesa per Impost sabre Beneficis de 0,00 euros.
TIPUS IMPOSITIU
La Fundaci6 esta inclosa entre les Entitats regulades en el Titol II, de la
Llei 49/2002 de 23 de desembre de "Regimen fiscal de las Entidades sin fines
lucrativos y de los Incentivos fiscales al mecenazgo". La Fundaci6 ha
comunicat a l'Administraci6 Tributaria l'opci6, tal i com preveu el Reial Decret
1270/2003 de 10 d'octubre, per l'aplicaci6 del regim fiscal especial regulat en
Titol II de la Llei 49/2002 ates que compleix tots els requisits establerts en
!'article 3er. de l'esmentada Llei.
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D'acord amb el que estableix l'article 10 de la Llei 49/2002 de 23 de
desembre, el tipus impositiu aplicable als rendiments subjectes i no exempts,
obtinguts per les entitats incloses al Capitol II de l'esmentada Llei, es del 10%.
CONCILIACIO DE L'IMPORT NET D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI AMB
LA BASE IMPOSABLE DE L'IMPOST SOBRE BENEFICIS

Compte de PiG

Rtat. comptable de l'exerc. despres IS
Augments
[Rtat. comptable abans de IS

!DiferEmcies permanents
Base imposable (Resultat fiscal)

[

50.711,971

L

50.711,971

Disminucions

lmeost s/ societats

Rendiments exempts en base Llei 49/02

I A tra~~s de I

-50.711,971
-50.711,97

o!QQJ

'--------=

14.2. Altres tributs
No existeix cap circumstancia de car:kter significatiu en relaci6 amb
altres tributs.

15.

Ingressos i despeses
15.1. Despeses derivades del funcionament de l'organ de govern

En el compte de resultats del present exercici no hi ha despeses
derivades del funcionament de 1'6rgan de govern de l'entitat.

15.2. Ajuts concedits i altres despeses
La Fundaci6 ha atorgat ajuts durant el present exercici per 34.183,31
euros (19.763,44 euros l'any 2016) a persones fisiques per tal de pal·liar
situacions de pobresa.

15.3. Aprovisionaments, Despeses de personal i Perdues,
deterioraments i variaci6 de les provisions per operacions de les
activitats:
El detall i import de Ia partida d'Aprovisionaments es el seguent:
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Concepte

Consum de bCns destinats a les activitats
Treballs realitzats per altres entitats

TOTAL

529.580,17

426.558,83

62.434,07

4.321,00

592.014,24

430.879,83

El detail i import de Ia partida de Despeses de personal es el segiient:
Concepte

2017

2016

Sous i salaris i Indemnitzacions

607.043,44

354.500,86

Seguretat Social a dtrrec de la fundaci6

186.001,26

107.124,25

1.523,68

3.142,80

794.568,38

464.767,91

Altres dtrregues socials

TOTAL

La partida de perdues, deterioraments i variaci6 de les provisions per
operacions de les activitats no presenta saldo a1 tancament de l'exercici ni de
!'anterior.

15.4. Detall de la partida "Altres resultats"
Durant el present exercici, existeix saldo en aquest apartat per import
de -19,30 euros (1.549,55 euros !'any 2016).

16.

Provisions i contingencies
No existeix Ia rubrica de provisions i contingencies, en el Passiu del

Balan<;:.

17. Aplicacio d'elements patrimonials i d'ingressos a finalitats
estatutaries
17.1 lnformaci6 sobre els actius corrents i no corrents que estan
directament vinculats al compliment de les finalitats estatutaries.
Actius corrents que formen part de Ia dotaci6 fundacional:
Detail
Tresoreria

TOTALS

Valor comptable
29.989,97
29.989,97

Descripcio
Tresoreria
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16.2 Finalitats Fundacionals
Calcul pel qual es determinen les partides significatives a traves de les
quals es pot comprovar el compliment de les finalitats.
2016

2017

DESCRIPCIO
INGRESSOS BRUTS

284.075,13

247.326,35

5.179,45

0,00

1.020.428,24

369.063,36

499.390,80

483.460,77

6.000,00

5.500,00

490,00

1.549,55

1.815.563,62

1.106.900,03

Despeses financeres

0,00

0,00

TOTAL DESPESES NECESARIES

o,oo

0,00

1.817.255,49

1.106.900,03

Vendcs i prestacions de serveis
Ingressos rebuts amb car8_cter periOdic

Subvencions activitats
Donacions i altres ingressos

Altrcs ingressos de les activitats
Altres resultats

TOTAL INGRESSOS BRUTS
DESPESES NECESARIES

TOTAL INGRESSOS COMPUTABLES

DESPESES I INVERSIONS ACTIVIT AT
FUNDACIONAL

34.183,31

19.763,44

Aprovisionaments

592.014,24

430.879,83

Dcspeses de personal

794.568,38

464.767,91

Altres despeses d'explotaci6

337.175,72

228.261,35

509,30

0,00

14.686,82

10.609,65

1.773.137,77

1.154.282,18

Ajuts concedits i altres despeses

Altres resultats
Adquisicions d'immobilitzat que no esta subvencionat
TOTAL ASSIGNACIO FUNDACIONAL

Determinaci6 del desti dels ingressos a finalitats fundacionals segons
el que s'estableix legalment:

Ingresses
Computables

Exercici
2014

1. 037.141,32

% destinat a

finalitats
fundacionals
70%

Despesa a
destinar a
activitats
fundacionals

Despesa

destinada a
activitats
fundacionals

DiferCncia

725.999,20

981.701,33

-255.702,13
-320.857,73

2015

1.057.124,33

70%

739.987,03

1.060.844,76

2016

1.106.900,03

70%

774.830,02

1.154.282,18

-379.452,16

2017

1.815.563,62

70%

1.270.894,53

1.773.137,77

-502.243,24

T01'ALS

5.016.729,3

70%

3.511. 710,78

4.969.966,04

-1.458.255,26
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17.3 Compliment de Finalitats Fundacionals
Tal i com es dedueix de l'apartat anterior, la Fundaci6 ha destinat mes
del 70% dels seus ingressos a finalitats fundacionals, amb la qual cosa s'ha
complert amb el que s'estableix legalment.

18.

Fets posteriors al tancament

Amb posteriori tat al tancament, no s'ha produYt cap fet significatiu que
afecti als presents Comptes Anuals.

19.

Operacions amb parts vinculades

Durant l'exercici 2017 ni a !'anterior no hi ha hagut operacions amb
part vinculades.

20.

Altra informacio

20.1 Nombre mitja de persones ocupades en el curs de l'exercici,
distribui't per categories i desglossat per sexes
El nombre mitja de persones ocupades durant l'exercici, distribu1t per
categories i desglossat per sexes, es el segiient:

TOTAL

TOTAL

HOMES

DONES

2016
0,72

DONES
20_~

2016
0,72

2017
1,00

1,76

1,00

0,76

1,00

Area social formaci6 i
acollida

24,72

12,94

6,07

18,65

3,74

9,20

TOTAL

27,48

14,66

7,83

19,65

4,46

10,20

Direcci6

2017

HOMES

2017
1,00

Coordinaci6

1,00

20.2 Tramitaci6 autoritzacions al protectorat
No hi ha tramitades autoritzacions al Protectorat per cap tipus
d'operaci6.

20.3 Operacions amb garantia
Segons les disposicions legals vigents les liquidacions dels impastos no
poden considerar-se definitives fins que no hagin estat inspeccionades per les
autoritats fiscals, o be hagi transcorregut el termini de prescripci6 legal.
A Ia data de formulaci6 de la present memoria els diferents impastos
als que esta subjecte la Fundaci6 no han estat inspeccionats, no existint
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segons els Patrons, contingencies significatives que poguessin derivar-se de la
revisi6 dels exercicis oberts a inspecci6.

20.4 Retribuci6 auditors
Els honoraris meritats per l'auditoria de l'exercici 2017 han estat de
4.100,00 euros (3.200,00 Euros !'any 2016).

20.5 Descripci6 de les entitats sotmeses a una unitat de decisi6
quan l'Entitat sigui de major actiu
Durant l'exercici al que fa referenda la present memoria, l'Entitat no
pertany a cap unitat de decisi6.

20.6 Descripci6 de les entitats sotmeses a una unitat de decisi6
quan l'Entitat no sigui Ia de major actiu
Durant l'exercici al que fa referenda la present memoria, l'Entitat no
pertany a cap unitat de decisi6.

20.7 Codi de conducta d'inversions financeres
El Patronat de la Fundaci6 ha pres consciencia del Codi de conducta
de les entitats sense afany de lucre per la realitzaci6 d'inversions financeres,
acordat el 20 de novembre de 2003, pel Consell de la Comissi6 Nacional del
Mercat de Valors, comprometent-se a seguir les regles especifiques ales que
s'han d'ajustar les inversions financeres en base a l'esmentada normativa.
L'Entitat a 1'hora de seguir aquest codi de conducta ha tingut en
compte:
1- Les inversions en valors mobiliaris i instruments financeres s'han
realitzat en valors en l'ambit de supervisi6 de la CNMV.
2- A efectes del que disposa aquest codi, es consideren valors
mobiliaris i instruments financeres aquells compresos en !'article 2 de
la Llei del Mercat de Valors, aixi com 1es participacions en institucions
d'inversi6 coHectiva.
Selecci6 d'inversions:
Es valora i es vigila sempre que es produeixi l'equilibri necessari entre
la seguretat, liquidesa i rendibilitat que ofereixen les diferents
posicions d'inversi6, atenent les condicions del mercat en el moment
de la contractaci6.
D'altra banda, tambe es diversifica el rise corresponent a les
inversions. A mes, i amb l'objecte de preservar la liquidesa de les
inversions, l'Entitat porta a terme les seves inversions en valors o
instruments financers negociats en mercats secundaris oficials.
L'Entitat no ha portat a terme inversions especulatives (Vendes a curt,
futurs i opcions, excepte que aquests fossin amb la finalitat de
cobertura, o qualsevol altra inversi6 de naturalesa ana!oga).
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A judici dels membres del patronat, no hi ha cap altra qiiesti6 a
destacar que faci coneixer i justifiqui el compliment de les finalitats
fundacionals i dels preceptes legals.
A Barcelona, queden formulats els Comptes Anuals de la Fundaci6
Privada Bayt Al-Thaqafa, els quals son signats pel Secretari de la Fundaci6
amb el vist -i- plau del President.

El Secretari

Vist-i-plau de la VicePresidenta, per
delegaci6

Antonia Rio Iglesias

, ..
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1.1ntroducci6/Salutaci6
El2017 ha estat un any de creixement com a Fundaci6. Hem obert nous programes, hem
ampliat projectes i hem consolidat el program a de refugi que va iniciar·se a finals del2016.
Hem notat un increment molt significatiu de menors no acompanyats, de violencia de
qenere, de persones en situaci6 de carrer ide cronificaci6 de Ia pobresa. La recuperaci6
economica no ha arribat ales persones a qui atenem.
Gracies a l'obertura de I'Oficina de No·discriminaci6 hem pogut constatar que hi ha un
augment d'actes discriminatoris per raons d'islamofobia i un augment de Ia tensi6 en Ia
convivencia ciutadana, motivada per l'obertura de naves sales d'oraci6, que han
augmentat respecte anys anteriors.
Per altra banda, Ia resposta de Ia ciutadania davant les dificultats i necessitats de les
persones que atenem des del Bayt es incre'rble. L'any 2017 hern tingut 154 persones
voluntaries ales que agra'r'm profundament Ia seva dedicaci6.
Esperem que el 2018 ens porti rnes bones noticies que dolentes.

L'equip de Ia Fundaci6 Bayt AI·Thaqafa

2

2. Presentaci6 de l'entitat
Qui som
Som persones que acollim persones, preferentment d'origen arabomusulma.
Som una Fundaci6 que acompanya en el seu projecte vital a aquelles persones que,
despres d'un sempre dificil i valent proces migratori, es troben enormes dificultats i
discriminacions associ ades a Ia seva condici6 de "no ciutada".
Som un espai de trobada, d'intercanvi i de dialeg, perque nomes des de Ia trobada i el
reconeixement de l'altre es paden trencar els prejudicis.
Som una fundaci6 sense anim de lucre que treballem des de 1974 per facilitar Ia
integraci6 social, cultural, civica i politics de les persones immigrants, sense renunciar
a Ia propia identitat i fomentant l'intercanvi i el dialeg entre les diferents cultures.
•
•
•

El Patron at de Fundaci6 Bayt al-Thaqafa est a format per les Herman as
Franciscanas Misioneras de Maria i I'Ordre Hospitalari de Sant Joan de Deu.
Bayt ai-Thaqafa es una entitat membre de Red Acoge.
Bayt ai-Thaqafa esta registrada amb el numero 1878 al Registre de
Fundacions de Ia Generalitat de Catalunya.

Bayt ai-Thaqafa te dos centres a on desenvolupa activitats; una Barcelona i un altre a
Sant VicenQ dels Horts. Aquest 2017 hem ates 2.578 persones.

Missi6, visi6 i valors
Missi6: Bayt AI-Thaqafa es constitueix amb Ia finalitat de facilitar Ia integraci6 social,
cultural, politica i civica dels immigrants arabo-musulmans a Ia nostra societal, generant
un espai i sentiment de pertinimcia, sense perdu a de Ia propia identitat, aixi com de
donar a coneixer Ia diversitat cultural i fomentar l'intercanvi i el dialeg entre les diverses
cultures.
Visi6: Bayt ai-Thaqafa es una entitat cohesionada, sostenible i plural que vol donar
respostes integrals al complex fenomen del fet migratori ide les implicacions a Ia societal
contemporania, considerant a tota persona immigrant com a subjecte de drets i sent
con scient que el tret de Ia migraci6 es un element constitutiu de Ia nostra ciutadania.
Valors: Actualment, Ia humanitat esta marcada per fenomens d'intensa mobilitat. Les
migracions voluntaries o forQoses multipliquen les ocasions d'intercanvi entre persones,
cultures i pobles diversos, i reivindiquen per si mateixes que Ia carencia de bens que pateix
part del pi aneta es deu a Ia injusticia i a Ia falta d'equitat en el repartiment de Ia riquesa.
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Els valors que inspiren Ia nostra actuaci6 s6n:
Dignitat: respecte a tota persona i respecte als Drets Humans
lgualtat: aposta per Ia construcci6 d'una societal en Ia que tothom tingui
cabuda, evitant els confrontaments i qualsevol tipus d'exclusi6 i/o de
discriminaci6.
Acollida: cordialitat, calidesa, capacitat de veure les persones en Ia seva
integral ita\ (i no nomes en les seves necessitats) i acompanyament cap a Ia plena
ciutadania.
Proximitat: consideraci6 de cada persona com a protagonista actiu de Ia seva
vida, empoderant-lo per aconseguir Ia transformaci6 positive del seu proces
personal.
lnterculturalitat: Ia trobada amb l'altre, Ia diversitat cultural, religiosa, lingUistica,
de rnaneres d'entendre Ia vida ens fa socialment mes rics, patents, dialogants i
empatics.

Breu histbria
El 1974, Teresa Losada, franciscana i doctora en Filologia Sernitica abandona Ia seva
carrera academica a Ia UB per fundar Bayt-ai-Thaqafa (Casa de Cultura). El projecte es va
iniciar al centre de Barcelona i poe mes tard a Sant Vicenc; dels Horts per acompanyar les
primeres comunitats de persones procedents del Marroc que arribaven al territori buscant
un futur digne.
La real ita\ migratoria ha an at evolucionant i actualment, a rnes de Ia comunitat del Magrib,
cl Ia Fundaci6 Bayt ai-Thaqafa es troben persones de molt diversos origens que
majoritariament comparteixen Ia cultura del m6n arabi I o Ia religi6 rnusulmana, encara
que no nornes. Des Bayt ai-Thaqafa defensem que cal aprofitar Ia potencia i riquesa que
ofereix Ia divers ita\ cultural.
L'any 2000, Ia Fundaci6 Bay\ ai-Thaqafa va rebre el premi de Drets Humans de l'lnstitut de
Drets Humans de Catalunya.
Es una associaci6 independent sense afany de lucre i d'ambit estatal. El principal actiu
de Ia Fundaci6 es Ia forc;a i l'esperanc;a de les persones que busquen un millor futur en
dignitat, l'energia transformadora del treball voluntari de moltes persones, Ia implicaci6
dels nostres professionals, el comprornis del Patronat, i Ia confianc;a dels nostres
financ;adors i col·laboradors.
A Bayt AI-Thaqafa acollim ales persones migrades oferint un conjunt de serveis que ens
permeten treballar amb integralitat.
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Equip
L'equip hum a es molt important; un promig de 50 persones contractades (amb diferents
dedicacions horaries) i 154 voluntaris i persones en practiques fan possible que tirem
end avant els projectes. Des dels seus inicis, Bayt al-Thaqafa s'ha definit corn una en tit at
de voluntarist, entenent-lo com a eina de transformaci6 social i de construcci6 de
ciutadania participative i corresponsable.
Durant el 2017, 1 54 persones que han dut a terme un voluntarist al Bayt.
29 han fet el voluntarist a Sant Vicenc;: dels Horts i 124 a Barcelona
117 dones i 33 homes
9 entre 16-20 anys 154 entre 20-30123 entre 40-50 118 entre 50-60 I 30 majors de
60

Durant el2017, 34 estudiants han fet les seves practiques, provinents de universitats, tant
de Catalunya com de Ia resta de Ia UE, aixi corn amb entitats que ofereixen cicles
Formatius superiors.

33 a Barcelona i 1 a Sant Vicens dels Horts.
Actualment tenim convenis de practiques signets amb les seguents institucions:
lnslituts

lnstitut Miquel Tarradell

~ o Sw
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3. Que hem fet aquest 20'1 7
Persones ateses
Des de Ia Fundaci6 Bayt al-Thaqafa atenem a infants, joves i dones i homes adults en els
nostres dos centres (a Sant Vicen<; dels Harts i a Barcelona) a traves de diferents
programes.
Aquest 2017 hem ates 2.578 persones en els diferents programes i projectes que duern a
term e.

Segons

edat: Segons sexe:

87%
Majors
de 16
anys

Segons

situaci6

adrninistrativa: Segons poblaci6:

23%
Sense
autoritzaci6

83%
Barcelona
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Novetats de l'any
Hem obert I'Oficina de No-discriminaci6, gracies a un financ;ament especific per aquest
tema per part de I'Ajuntament de Barcelona. D'aquesta manera, ampliem l'atenci6,
sensibilitzaci6, acompanyament a persones que han patit situacions de discriminaci6.
Oferim un nou curs de perruqueria, en el marc del programa de joves, ampliant l'oferta
formativa.
El programa d'infancia de Sant Vicenc; dels Horts ha entral a formar part del projecte de
Pro-infimcia de La Caixa i aixo ha suposat una millora important en l'atenci6 i Ia qualitat
del servei ja que ha permes reduir Ia ratio entre nombre d'alurnnes i professors
Hem arrencat l'estrategia de comunicaci6 i captaci6 de fans privats de Ia Fundaci6.
L'objectiu es augrnentar el coneixernent de Ia nostra tasca ide Ia situaci6 de les persones
a les que atenem per part de Ia societal i, tambe, de comenc;ar a teixir una xarxa de
persones interessades que puguin donar suport economicament als nostres projectes.
Atencio al voluntarist: Tot i que l'entitat sempre ha funcionat gracies a l'aportaci6 de
persones voluntaries, el 2017 ha estat I' any que, per primera vegada, hem pogut destinar
recursos especifics i tenir una persona referent de voluntarist que fa l'atenci6, gestio i
acompanyament dels voluntaris i voluntaries. Ames, s'encarrega de dinarnitzar activitats
inforrnals per tal d'augrnentar Ia relaci6 entre voluntaris i persones ateses fora de les
aclivitats dels programes. Durant el 2017 hem definit el Pia de voluntarist, iniciat Ia feina
per desenvolupar un pia de formaci6 del voluntarist i hem entrat en contacte arnb entitats
i xarxes de voluntarist.
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4. Prograrnes i projectes
4.1. Programa de drets humans i ciutadania
Bayt ai-Thaqafa participa en Ia construcci6 d'una ciutadania en igualtat de drets i
oportunitats, a rnes de fomentar el valor de Ia diversitat i del talent social.
La Fundaci6 participa habitualrnent en xerrades, congressos, manifestos i manifestacions
des d'on volern continuar fornentant el valor que cornporta Ia convivencia de diverses
cultures. A rnes, el centre documental de que disposern a Ia seu de l'entitat perrnet oferir
continguts de gran qualitat que permetin coneixer i apropar-se a Ia historia, literatura i
polltica d'altres cultures.

4.·1. ·1. Projccte lgualtat i No Discriminaci6
Aquest projecte preten recollir situacions de discrirninaci6 per raons d'origen
etnic, nacional i pertinen9a religiosa aixi corn acompanyar Ia persona que ha
patit una situaci6 de discriminaci6 en el proces de denuncia i reparaci6.
34 homes i 43 dones s'han beneficial d'aquest projecte

4.1.2.

Centre de Documentaci6

Disposem d'un centre documental a Ia seu de Barcelona que ofereix tres mil
titols amb continguts de gran qualitat especialitzat en les tematiques de Ia
migraci6 i del m6n arabi musulma amb unimportant nornbre d'obres d'historia,
literatura, politics i sociologia en llengua arab. Accedir a aquest servei i en Ia base
de dades requereix cita previa.

4.1.3.

Sensibilitzaci<'J

La Fundaci6 participa habitualrnent en pronunciarnents i activitats des d'on
volem continuar fomentant el valor de Ia convivencia en diversitat, evidenciant el
valor de les migracions, i don ant a coneixer Ia realitat del m6n arabi l'lslam.
291 homes i 534 dones s'han beneficial d'aquest projecte

4 ..1.4. Tallers
Oferim espais educatius i activitats ltidiques per a escoles i grups d'educaci6 o
formal en materies com imrnigraci6, diversitat cultural i religiosa, igualtat i nodiscriminaci6, Islam, etc. arnb l'objectiu de donar a coneixer els valors d'una
societal plural i Ia riquesa dels moviments migratoris
75 homes i 68 dones s'han beneficial d'aquest projecte

4.1.5. Activitats per l'intercanvi cultural
Duem a terme activitats culturals i tradicionals de diferents cultures, tant
d'origen com d'acollida, per fornentar l'intercanvi i el coneixernent cultural. Per
exernple, Ia celebraci6 de l'lftar, el trencament del dejuni del Ramada, a Sant
Vicen9 dels Horts en un acte public coorganitzat amb I'Ajuntarnent, o Ia
celebraci6 del dia de Reis, gracies als donatius de diferents persones i
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empreses. Tambe, en el marc de les nostres activitats regulars, celebrem Ia
festa de I'Aid, el Diwali o any nou hindu i l'any nou xines, a mes de tradicions
catalanes com Sant Jordi, Ia castanyada o el Nadal.
226 homes i 253 dones s'han beneficial d'aquest projecte

4.2.

Programa d'habitatgc i acollida residencial temporal

Tenir una liar es el primer pas per poder iniciar un proces d'inserci6 i integraci6. Arribar a
una situaci6 d'estabilitat economica, social i emocional, alhora que perseguir una plena
autonornia s6n els objectius que es persegueixen des d'aquest recurs.
Els projectes d'allotjament temporal de Ia Fundaci6 Bayt ai-Thaqafa s6n projectes de llarg
recorregut. Un acompanyament proper permet l'adequaci6 de cada Pia de Treball
lndividualitzat, i el seu posterior seguiment. Aquest recurs es complements amb Ia resta
de serveis que ofereix l'entitat per aconseguir aixi donar una resposta global i integral a
cada persona.

4.2. ·1. Servei d'orientaci6 per l'acces a ur1 habitatge digne
Servei que preten ajudar a garantir el dret a l'habitatge digne a l'entorn d'un
mercat que dificulta l'acces per a molts dels ciutadans, inclosos els i les
immigrants.
Aquest projecte es desenvolupa a Ia seu de Barcelona
62 homes i 29 dones s'han beneficiat d'aquest projecte

4.2.2 AT per a Joves
Acollirnent residencial de joves que estan complint rnesures judicials que es
concreten en actuacions socioeducatives orientades a reduir els factors de rise
d'exclusi6 i potenciar i desenvolupar els factors de protecci6 construint i
acompanyant un itinerari que permeti autonomia del jove i el seu espai social
en que aportar el seu potencial.
Aquest projecte es desenvolupa a Sant VicenG dels Harts
35 joves s'han beneficiat d'aquest projecte

4.2.3.A.·r. per a Dones
Espai residencial segur per a dones i dones arnb fills, alguns supervivents de
violencia de genere, sense xarxa social. El projecte ofereix, des d'una relaci6
propera i afectiva, acompanyar les dones perque recuperin Ia seva plena
autonomia.
Aquest projecte es desenvolupa a Barcelona.
28 dones i 21 nens i nenes s'han beneficial d'aquest projecte

4.2.4. AT per a llornes
Recurs residencial per a homes en situaci6 d'especial vulnerabilitat per Ia seva
situaci6 administrativa i I o circumstancies personals que ofereix suport en
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l'itinerari rnigratori arnb un acornpanyarnent proper central en les necessitats
individuals per crear possibilitats de dignitat i autonornia.
Aquest proJecte es desenvolupa a Sant Vicenc; dels Horts i a Sant Andreu de Ia
Barca.
24 hornes s'han beneficial d'aquest projecte

4.2.b.A.r. per a persones sol·licitants de protecci6 internacional
Acollida, rnitjanQant el Prograrna estatal de Refugi, de persones necessitades
de protecci6 internacional per donar resposta als cornprornisos internacionals
i Ia irrenunciable etica solidaria.
Aquest projecte es desenvolupa a Barcelona.
15 hornes, 12 dones i 14 nens i nenes s'han beneficial d'aquest projecte

4.3.

Program a d'infancia i joventut

El prograrna preten reforc;ar l'aprenentatge de les llengUes vehiculars i el progres en l'arnbit
escolar acornpanyant els nens, nenes, joves i les seves farnflies en relaci6 al seu entorn
educatiu i social, incloent educaci6 en el IIeure per enfortir les seves potencialitats i
orientar les seves aspiracions i necessitats.
La Fundaci6 Bayl ai-Thaqafa acornpanya des de fa rnes de quaranta anys als nens, nenes
i joves nouvinguts arnb l'objectiu de construir una ciutadania basada en Ia igualtat
d'oportunitats i en el reconeixernent del talent divers.

4.3.1. Refor9 escolar i casal
Acollida educativa a nens i nenes de 6 a 16 anys de diversos origens culturals i
rnolts d'ells arnb incorporaci6 tardana al nostre sisterna escolar que tenen
necessitat de suport i acornpanyarnent per facilitar el proces d'integraci6 social
i per ajudar a cornbatre l'exclusi6 social itineraris de exit educatiu i fer aflorar
les seves capacitats i habilitats.
Aquest projecte es desenvolupa a les seus de Barcelona i de Sant Vicen9 dels
Horts.
73 nens i 67 nenes s'han beneficial d'aquest projecte

4.3.2.. Suport integral a joves
Els Menors Estrangers lndocurnentats No Acornpanyats, aixi corn els joves
extutelats, s'enfronten a situacions de rnolta duresa per dur endavant el seu
projecte vital i rnigratori. Es tracta d'un col·lectiu arnb enorrnes potencialitats i
recursos personals que freqUentrnent s6n estigrnatitzats i exclosos. Mitjanc;ant
l'acornpanyarnent i els serveis especialitzats residencials, de forrnaci6 i oci els
donem suport en el seu proces cap a una vida adulta en dignitat i autonornia.
Aquesl projecte es desenvolupa a Ia seu de Barcelona.
146 nois i 12 noies s'han beneficial d'aquest projecte
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D'entre aquests, destaca l'atenci6 a 60 joves que no tenen cap mena de protecci6
ja que s6n majors d'edat que han quedat fora del sistema de protecci6 de Ia
infimcia

4.:3.3. Patis i tallers
Oferim un espai ludic (patis) i un espai socioeducatiu (tallers) a les escoles de
Ia Guardia, Sant Jordi i Sant Antoni.
Aquest projecte es desenvolupa a Ia seu de Sant Vicenc; dels Horts.
95 nens i 78 nenes s'han beneficial d'aquest projecte

4.4.

Proqrarna d'acollida soc1al i jurfdica

Bayt ai·Thaqafa preten facilitar i agilitzar els processes administratius relacionats arnb el
fet de viure un projecte migrator!, aixi com donar suport social en els moments de major
vulnerabilitat
Disposem d'un servei especialitzat en assessorament legal d'estrangeria i tam be formem
ales persones perque coneguin els seus drets i deures.

4.4.1. Acollida social
Bayt ai-Thaqafa acull i acompanya globalment totes les necessitats de les
persones. El servei d'acollida centralitza i coordina les necessitats i demandes
de les persones que arriben a Ia Fundaci6 amb Ia resta de serveis interns i
externs per a disrninuir en el possible les situacions de vulnerabilitat
Aquest projecte es desenvolupa a les seus de Barcelona ide Sant Vicenc; de is
Horts.
287 homes i 229 dones s'han beneficial d'aquest projecte
A mes, hem proporcionat suport per cobrir necessitats basiques a 125 homes i
175 dones, i les seves farnflies

4.4.2.Assessorarnent ,Juridic
Acornpanyarnent i assessorament juridic especialitzat en dret d'estrangeria,
nacionalitat, no discrirninaci6 i d'altres relacionades arnb Ia vivencia rnigratoria
o Ia situaci6 d'estrangeria.
Aquest projecte es desenvolupa a Ia seu de Barcelona.

41 homes i 47 dones s'han beneficial d'aquest projecte

4.4.3. Oficanpe: Oficina de cancellaci6 d'antecedents penals
Servei que ofereix !ACTA - Cooperativa d'assessorarnent juridic i
transforrnaci6 social, a Ia seu de Barcelona de Ia Fundaci6 Bayt ai-Thaqafa arnb
Ia finalitat de donar suportjuridic ales persones i ais se1·veis que duguin a terrne
processes d'inserci6 social i !aboral en l'eliminaci6 dels diferents obstacles
juridico-penals- especialrnent per ales gestions encaminades a Ia cancel·laci6
d'antecedents penals i policials -, arnb l'objectiu de facilitar el trarnit de
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renovaci6 de permisos per a les persones d'origen immiwant, i per tal d'assolir
Ia seva plena inclusi6.
Aquest projecte es desenvolupa a Ia seu de Barcelona.

37 homes i 4 dones s'han beneficia\ d'aquest projecte, dels quais 32 eren menors
de 24 anys

45.

Prograrna de forrnaci6 sociolingLifstica

Els processos migratoris impliquen moltes vegades haver de reformular les habilitats i
coneixernents que una persona ha adquirit alllarg de Ia seva vida.
L'aprenentatge de la(es) llengua(es) i cultura de Ia societal d'acollida es un instrument
basic per a les possibilitats relacionals personals i arnb l'entorn, per accedir a Ia
Formaci6 reg Iada i ocupacional, al coneixement de drets i deures i per anar consolidant
un espai social que faciliti l'exit del projecte migratori.

4.5.'1. Alfabetitzaci6
Oferim classes d'alfabetitzaci6 com a vehicle d'integraci6 social i com a eina de
comunicaci6 per a relacionar-se amb l'entorn iamb Ia comunitat.
Aquest projecte es desenvolupa a Ia seu de Barcelona i a Sant Vicenc; dels
Harts.
45 homes i 35 dones s'han beneficia\ d'aquest projecte.

4.5.2. Classes de catala i castella
Oferim classes de castella i catala, en diferents nivells per tal de facilitar el
coneixement de Ia llengua d'acollida i Ia integraci6 social i les possibilitats de
comunicaci6 de les persones d'origen immigrant. Tambe fem classes per
preparar els examens de llengua i cultura obligatoris per obtenir Ia nacionalitat
espanyola.
Aquest projecte es desenvolupa a Ia seu de Barcelona i a Sant Vicenc; dels
Harts.
49 homes i 99 dones han fet classes de catala
231 homes i 159 dones han fet classes de castella

4.5.3.Ciasses de preparaci6 de l'exarnen del carnet de conduir
Oferim formaci6 especffica per preparar l'examen del carnet de conduir, com
un element necessari per a desenvolupar-se socialment i professionalment.
Aquest projecte es desenvolupa a Ia seu de Barcelona.
42 homes i 7 dones s'han beneficial d'aquest projecte

4.5.4. f~ormaci6 per Ia reqularitzaci6 adrninistrativa
Oferim classes de l'anomenat Modul C, un curs intensiu en que es treballa el
coneixement de Ia societal catalana i del seu marc juridic, i que ajuda en
l'obtenci6 de l'informe d'arrelament a Catalunya, necessari per a Ia renovaci6
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del perrnis de residencia. Tarn be oferirn classes de preparaci6 per l'exarnen que
cal fer a l'hora de trarnitar Ia nacionalitat espanyola.
Aquest projecle es desenvolupa a Ia seu de Barcelona.
73 homes i 40 dones s'han beneficial d'aquesl projecle

4.6.

lnserci6 !aboral

4.6.1. Orientaci6 !aboral personalitzada
Acornpanyern les persones nouvingudes o que necessiten reincorporar-se al
rnercat !aboral per definir les seves habilitats i potencialitats que els perrneti
orientar un itinerari [aboral i Ia recerca de feina, arnb un servei d'orientaci6
personalitzada.
Aquest projecte es desenvolupa a Ia seu de Barcelona.
199 homes i 131 dones s'han beneficiat d'aquest projecte

4.6.2. Ajuda en Ia recerca de feina
Servei individual i personalitzat d'assessorarnent i ajuda en Ia recerca de feina,
tant en l'elaboraci6 del curriculum corn en Ia recerca d'ofertes de feina per
internet.
Aquest projecte es desenvolupa a Ia seu de Barcelona.
337 hornes i 249 dones s'han beneficiat d'aquest projecte

4.6.3. F'orrnaci61£Jboral i prelaboral
Oferirn una serie arnplia de cursos prelaborals i laborals que perrneten
incrementar les capacitats i cornpetitivitat de les persones en el mercat Iaboral.
Aquest projecte es desenvolupa a Ia seu de Barcelona.
104 homes i 67 dones s'han beneficial d'aquest projecte

4.7.

Programa de Dones

El factor del genere surnat a Ia pertinenqa elnica i religiosa i al fet migratori ens
enfronta a grans reptes cap a Ia igualtat. Les situacions de sobreexplotaci6 i de
discriminaci6 coexisteixen i se superposen arnb els processos d'apoderarnent
social ferneni.
Reconeixer i abordar l'especificitat i els riscos que corren les dones en els seus
itineraris migratoris aix( corn generar espais de solidaritat i intercanvi femeni son
objectius que treballem a traves d'activitats de formaci6 especifica (llengua
d'origen, llengua o llengUes vehiculars, tallers, etc.) espais de trobada i reflexi6,
activitats d'oci i temps lliure, etc.
176 dones s'han beneficial d'aquest projecte
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Ames, des d'aquest program a hem ates 15 nens i nenes en el servei de canguratge
mentre les mares fan activilats forrnatives.

4.8.

Programa de Cesti6 de Ia diversitat religiosa

Bayt ai-Thaqafa, des dels seus orfgens, apasta per generar coneixement i
reconeixement de Ia diversitat religiosa, i molt especialment de l'lslarn, per
crear espais de dialeg i convivencia en igualtat.
Teresa
Losada es un
referent fonamental en
el
dialeg islamo-cristia i el
llegat iniciat per ella esta en el centre de Ia ra6 de ser de Bayl ai-Thaqafa que
preten establir ponts entre comunitats i aportar elements per interpretar
les dinamiques col·lectives i construir una ciutadania europea plural i diversa i una
societal sense prejudicis ni estereotips.
a
divulgadors,
Actuem corn
diversitat religiosa i Islam.

formadors o mediadors

en l'ambit de

Bayt ai-Thaqafa gestiona des de 2011 I' "Oficim d'Afers Rdigiosos" de
I'Ajuntament de Barcelona, servei public especialitzat en Ia gestio de Ia
diversitat religiosa per garantir el dret fonamental a Ia llibertat de consciencia ide
religi6.
(Vegeu Ia memoria 2017 de I'OAR)

4.9.

Programs de Cultura i lleng(jes d'origen

Entenern Ia integraci6 com el reconeixement i acceptaci6 mutua de Ia diversitat
cultural.
Un dels programes mes tradicionals de Bayt ai-Thaqafa es el de formaci6 en
cultura i llengUes d'origen, dirigit especialment als nens i nenes migrants o de
families d'origen migrant. Les identitats multiples requereixen Ia valoritzaci6 de Ia
diversitat i el coneixement dels cadis culturals per aportar tota Ia seva
potencialitat.

4.9.1. Classes d'arab, urdtl i cultura d'origen per nens i nenes
91 nens i 59 nenes s'han beneficial d'aquest projecte

4.9.2. Classes d'arab per a dones
35 dones s'han beneficiat d'aquest projecte
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5. Comunicaci6
El 2017 hem donal un irnpuls important a Ia comunicaci6 de l'entitat, arnb l'objectiu de
donar a coneixer Ia nostra tasca i Ia situaci6 de les persones a les que atenern, tant pel
que fa als canals de cornunicaci6 propis, corn en Ia relaci6 arnb rnitjans de comunicaci6

CANALS DE COMUNICACIO PROPIS
NOVA WEB
Rernodelern el web, aplicant una nova irnatge
corporativa i tambe noves funcionalitats corn ara Ia
possibilitat d'inscriure's online als cursos i activitats ide
realitzar donatius o fer-se col·laboradors.
Usuaris L1nics 16.366
Visites: 24.097
Pagines vistes: 97.484
NOLJ BLJTLLETf ONLINE PERIODIC
AI setembre posern en rnarxa una nova eina de
cornunicaci6, un emailing mensual.
Butlletins enviats: 5
Subscriptors: 2.600 adreces
Obertura: 25% (l'objectiu del 2018 sera depurar Ia
base de dades per optimitzar l'impacte dels
enviaments)
.FACEBOOK:
El Facebook es Ia xarxa social que utilitzern per difondre
activitats i comunicar-nos, basicament, amb les
persones que atenern des del Bayt.
Publicacions: 372
Numero de seguidors: 1.528
Comentaris: 106
M'agrada: 3.446
Comparticions: 649
Abast de les publicacions: 152.999
TWITIER:
El Twitter es Ia xarxa social que utilitzem
majoritariament per adrec;ar-nos a persones de fora de
l'entitat arnb l'objectiu de fer difusi6 i sensibilitzaci6.
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Tuits publicats: 975 (361 propis, no retuits)
Seguidors: 719 (95 nous seguidors del2017)
Comparticions dels nostres tuits: 350
Mencions: 340
M'agrada: 365
Clicks als links: 521

RELACI() AMB EL.S MITcJANS DE COMUNICACIC)
Durant el 2017, Bayt ai-Thaqafa ha aparegut 12 vegades als mitjans de comunicaci6,
sempre en clau positiva i en diferents formats i mitjans:

I

I

o~D

3 irnpactes en prernsa

4 impactes en radio

5 irnpactes
online

en

mitjans
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6. Xarxa relacional
Sorn conscients que el treball en xarxa es Ia rnillor rnanera d'ava nc;ar, per aix6 cad a cop
rnes, forrnern part de rnes entitats de segon i tercer nivell. Aquests son:

Actualment tenim convenis de practiques signals amb les segOents institucions:

Europa:
EUROil~AN

Espanya:

Catalunya:

f/Dacoge
Xarxa d'Habitatges d'lnclusi6 de Ia
Generalitat de Catalunya

II
Ambit local

F

tJNJON Mf.NCY fOil fUMMMfNT/11. fl!GHH

Tau Ia d'entitats
del Tercer Sector Social
de Catalunya

{!;oluntaris.cat
Feder;'!lci0 Cl!1illfiiM de Voluntari~t Soda I

Xarxa d'Acollida i acornpanyament
per a persones imrnigrades, dins
!'Acord Ciutada per una Barcelona
lnclusiva
Xarxa d'habita\ges d'inclusi6 social,
de I'Acord Ciutada per una Barcelona
lnclusiva

Sant Vicenct

l'educacio

dels Horts

EM KSXS
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7. Ag ra·(ment
Volem agrair de nou a tots els professionals, voluntaris, persones en practiques,
col·laboradors, don ants, entitats que han fet possible acollir a tanta gent. Gracies.

ENTITATS FINANC;ADORFS
Totes les activitats de Ia Fundaci6 s6n gratuYtes. El finan9ament es extern i prove
d'Administracions plJbliques, entitats privades i donacions d'empreses i persones
individuals Com cada any, els agra·r'm que confi'r'n en nosaltres i en el que fem.

5[0\HAA!,\.<;ri<JI;JtA\.

**** *
*
*
**** *

UNI6N EUROPEA

MINISTERIO

FONOO EUROPEO

Y SEGUR lOAD SOCIAL

DE EMPlEO

PARA LA

llERt!:.Oc'm!;fNf.MI.
HI(,RI\(JON!>

INTEGRACI6N

Por una Europa plural

" 1
mm
l
h.

Df.IN>11GAACi6NY
~MIC~A.r.!ON

Generalitat de Catalunya
· Departament de Treball,
~l Afers Socials i Families

~ Generalitat de Catalunya
Departament de Justfcia

Wllil

Agancla de l'Habitatge
cie Catalunya

(!' Bar~elona
•

Act1va

'I.

:.~
'fi~
I

Sant Vicenc;: dels Horts

CAPUTXINS DE SARRIA
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1)1;

ESTUDIOS, PROYECTOS E
INVERSIONES, S.L.

'bizcabar
FUNDACIO

Fl!NDACIQ EDUCATIVA

DOMINIQUE$
dei'ENSENYAMENT

MAGIC

LINE/

SANl.IOAN
DEDEU

MUTUAMADRILENA
Obra Social

Sad%ap

eoeu

21

FINANc;ADORS EN ESPECIE

~FUNDACI6

Fundaci6
Bane de Recursos

~ BANC DELS ALIMENTS
BARCELONA

Barcelona

Obra Social

Sa~ban

deOeu

I

1
E /ciUTATVEllA/

Fundad6 Espol'tiva

L'Hospitalet Atletic

i

l

VOLKSWAGEN
GROUP

Kpsport
UV!NG PREMIUM BRANOS SINCE

~;us?
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8. Taula d'indicadors

i .
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Tuits pu
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FundacioBayt
@fundaciobayt
Direcci6 seu Barcelona: Princesa, 14, primer, 08003 Barcelona 933198869
Direcci6 seu Sant Vicen9 dels Horts: Jaen, 18-20, 08620 Sant Vicen9 dels Horts
936563870

