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INFORMED' AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMES PER UN AUDITOR 
INDEPENDENT 

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

Opini6 

Hem auditat els comptes anuals de Ia FUNDACIO BAYT AL-THAQAFA (Ia 
Fundaci6), que comprenen el balan~ a 31 de desembre de 2018, el compte de perdues 
i guanys, l'estat de canvis en el patrimoru net i Ia memoria corresponents a l'exercici 
finalitzat en aquesta data. 

Segons Ia nosh·a opini6, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els 
aspectes significatius, la imatge fidel del pah·imoni i de la situaci6 financera de la 
Fundaci6 a 31 de desembre de 2018, aixi com dels seus resultats corresponents a 
1' exercici finalitzat en aquesta data, de confonnitat amb el marc normatiu 
d'in£ormaci6 financera que resulta d'aplicaci6 (que s' identifica a Ia nota 2 de la 
memoria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin 
continguts. 

Fonament de I' opini6 

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb Ia normativa 
reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres 
responsabilitats d' a cord amb aquestes normes es descriuen mes endavan t en Ia secci6 
Responsnbilitnts de ['auditor en relnci6 nmb l'n!lditoria dels comptes nnunls del nostre 
informe. 

Som independents de Ia Fundaci6 de conformitat amb els requeriments 
d' etica, incloses els d' independencia, que s6n aplicables a la nostra auditoria dels 
comptes anuals a Espanya segons allo que exigeix Ia normativa reguladora de 
l'activitat d'auditoria de comptes. En aquest sentit no hem prestat serveis diferents 
als de l'auditoria de comptes ni han concorregut situacions o circumst~mcies que, 
d'acord amb allo que estableix l'esmentada normativa reguladora, hagin afectat la 
necessaria independencia de manera que s'hagi vist compromesa. 

Considerem que l'evidencia d'audi tmia que hem obtingut proporciona una 
base suficient i adequada per a la nostra opini6. 
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Aspectes mes rellevants de l'auditoria 

Els aspectes mes rellevants de I' auditoria s6n aquells que, segons el nostre 
judici professional, han estat considerats com els riscos d' incorrecci6 material mes 
significa tius en la nostra auditoria dels comptes anuals del periode actual. Aquests 
riscos han estat tractats en el context de Ia nostra auditoria dels comptes anuals en el 
seu conjunt, i en la fonnaci6 de la nosh·a opini6 sabre aquests, i no expressem una 
opini6 per separat sabre aquests riscos. 

Reconeixement d 'ingressos 

Rise: 
Tal i com es descriu a la nota 1 de la memoria de comptes anuals adjunta, 

1' activi tat principal de la Fundaci6 es la integraci6 cultural i social dels i1runigrants 
residents en 1' ambit territorial de la Fundaci6. 

Els ingressos de la Fundaci6 procedeixen de subvencions oficials, donatius 
privats i convenis de col·laboraci6 amb diferents entitats, aixi com alh·es ingressos 
provinents de les diferents activitats que realitza la Fundaci6. 

Les caracteristiques especifiques de 1' ac tivitat de la fundaci6 impliquen 
diferents serveis prestats, elevat nCunero 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 l' exercici, i que han estat 
correctament regish·ades. 

Resposta de 1' auditor: 

Els nosh·es procediments d'auditoria han tingut en compte la idoneltat de les 
politiques comptables de la Fundaci6, aixi com l'avaluaci6 del seu compliment 
segons els termes previstos en les nonnes comptables d ' obligat compliment. 

Hem comprovat 1' efectivi tat 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 periode, 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 detall, verificant el cobrament, comprovant el seu 
reconeixement, valoraci6 i criteri seguit d'imputaci6 a resultats, aixf com l'adequat 
registre i presentaci6. 

Responsabilitats dels membres del Patronat en relaci6 amb els comptes anuals 

Els n'lembres del Pah·onat s6n responsables de £annular els comptes anuals 
adjunts, de forma que expressin la imatge fidei del patrimoni, de la si tuaci6 financera 
i dels resultats de la Fundaci6, de conformitat amb el marc normatiu d ' informaci6 
financera aphcable a I' entitat a Espanya, i del conh·ol intern que considerin necessari 
per permetre la preparaci6 de comptes anuals lliures d'incorrecci6 material, a causa 
de frau o error. 

En la preparaci6 dels comptes anuals, els membres del Patronat s6n 
responsables de la valoraci6 de la capacitat de la Fun daci6 per continuar com a 
entitat en funcionament, revelant, segons correspongui, les questions relacionades 
amb 1' entitat en funcionament i utilitzant el principi comptable d' entitat en 
funcionament excepte si els patrons tenen Ia intenci6 de liquidar la Fundaci6 o de 
cessar les seves operacions, o sino existeix cap al tra alternativa realista. 

Responsabilitats de 1' auditor en relaci6 amb 1' auditoria dels comptes anuals 

Els nostres objectius s6n obtenir una seguretat raonable que els comptes 
a11uals en el seu conjunt estan llim·es 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 reali tzada de 
conformi tat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria vigent a Espanya 
sempre detecti w1a incorrecci6 material quan existeixi. Les i11correccions 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 economiques que els 
usuaris prenen basant-se en els comptes anuals. 
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En l 'Am1ex 1 d'aquest informe d 'auditoria s'inclou una descr ipci6 mes 
detallada de les nostres responsabilitats en relaci6 amb l'auditoria dels comptes 
anuals. Aques ta descripci6, que es troba a la pagina segilent a! present, es part 
integrant del nosh·e informe d'auditoria. 

IC, S.L. R.O.A.C. S-1.300 

Barcelona, a 30 de }w1y de 2019 
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ANNEX 1 DEL NOSTRE INFORMED' AUDITORIA 

Addicionalment a l1incl6s en el nostre inforrne d 1auditoria, en aquest Annex incloem 
les nostres responsabilitats respecte a 11auditoria dels comptes anuals. 

Responsabilitats de 1' auditor en relaci6 amb 1' auditoria dels comptes anuals 

Com_ a paTt 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 u na actitud d'escepticisme professional durant tota l'auditoria. Tambe: 

Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecci6 material en els comptes anuals, 
a causa de frau o error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per 
respondre a a ques ts r iscos i obtenim evidencia d' auditoria suficient i 
adequada per proporcionar una base per a la nosh·a opini6. El rise de no 
detectar una inconecci6 material a causa de frau es mes elevat que en el cas 
d ' una incorrecci6 material a causa d' error, ja que el frau potimplicar col1usi6, 
falsi£icaci6, omissions deliberades, manifestacions intencionadam_en t erronies, 
o 1' elusi6 del conh·ol intern. 

Obtenim coneixement del control intern rellevant per a 1' auditoria amb la 
fina.Iitat de dissenyar procediments d' auditoria que siguin adequats en. funci6 
de les circumstEtncies, i no amb la finalitat d ' expressar una opini6 sabre 
1' eficacia del conh·ol intern de 1' enti tat. 

Avaluem si les polltiques comptables que s'apliquen s6n adequacies i Ia 
raonabilitat de les estimacions comptables i !a corresponent informaci6 
revelada pels membres del Pah·onat. 

Concloem sabre si es adequada la utilitzaci6, per par t dels membres del 
PatTonat, del principi com pta ble d' entita t 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 paden generar 
dubtes significatius sabre la capacitat de la Fundaci6 per continuar com a 
entitat en func ionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es 
requereix que cridem l'atenci6 en el nosh·e informe d'auditoria sabre Ia 
corresponent informaci6 revelada en els comptes anuals o, si aquestes 
revelacions no s6n adequacies, que expressem una opini6 modificada. Les 
nosh·es conclusions es basen en 1' evidencia d' auditoria obtinguda fins a Ia data 
de nostre in£orme d'auditoria. No obstant aixo, fets o condicions futurs paden 
ser la causa que la Fundaci6 deixi de ser una entitat en funcionament. 
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Avaluem la presentaci6 global, I' estructura i el contingut dels comptes anuals, 
inclosa la informaci6 revelada, i si els comptes anuals representen les 
h·ansaccions i els fets subjacents de manera que aconsegueixen expressaT la 
imatge fidel. 

Ens comuniquem amb 1' organ de govern de 1' entitat en relaci6 amb, entre 
altres questions, !'a bast i el moment de realitzaci6 de 1' auditoria planificats i les 
troballes significatives de l'auditoria, aixf com qualsevol deficiencia significativa del 
conh·ol intern que identifiquem en el h·anscurs de!' auditoria. 

Enh·e els riscos significatius que han estat objecte de comunicaci6 a 1' organ de 
govern de 1' entitat, determinem els que han estat de la major significativita t en 
l' auditoria dels com.ptes anuals del peri ode actual i que s6n, en conseqiiencia, els 
riscos considerats mes significatius. 

Descrivim aquests riscos en el nostre informe d' auditoria llevat que les 
disposicions legals o reglamentaries prohibeixin revelar publicament Ia qiiesti6. 
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Nom: FUNDACI6 PRIVADA BAYT AL-THAQAFA 

Numero d'lnscripci6 : 1878 

Exercici complable : 2018 ~ Complel 0 Partil 

Balan({ abreujat 

Exercici 2018 

NUM. DELS COMPTES I ACTIU ~ NOTES DE ~l 
LA MEMORIA 

EXERCICI N I EXERCICI N-1 

A) ACTIU NO CORRENT 105.607.23 1 13. 126 ,23 

I. lmmobilitzat Intangible 7 18.33 8, 14 23.761,fl7 

202, (2802). (2902) 1. Concessions administratives 

206. (2806). (2906) 2. Aplicacions informatiques 9 538,1<\ 10 561 87 

208. (2808), (2908) 3. Drets sobre bens cedits en us gratu"itament 8 800.00 13 200 .00 

200, 201. 203, 205(2800). 4. Altres immobilitzats intangibles 
(2801 ), (2803). (2805), (2900). 

(2901 ), (2903), (2905) 

209 5. Acomptes 

II. lmmobil itzat material 5 2G 021,26 30.202 ,51 

210.211. (2811), (2910), 1. Terrenys i Construccions 
(2911 ) 

21 2,213,214, (2812), (2813), 2. lnstal·lacions, maquinaria i utillatge 
(2814), (2912), (2913), (2914) 

215.216. (2815). (2816). 3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informaci6 26027.26 30 202 Sl 

(2915), (2916) 

217.218, (2817), (2818). 4. Alltre immobilitzat material 
(2917), (2918) 

219 5. lmmobil1zaciones materials en curs I Acomptes 

Ill. Inversions immobiliaries 0 ,00 0,00 

220. (2920) 1. Terrenys i bims naturals 

221' (282), (2921) 2. Construccions 

IV. Bens del patrimoni cultural 0 ,0 0 0,00 

230, (29190) 1. Bens immobles 

231. 232,233, (29191). 2. Arxius, Bibtioteques i Museus 
(29192), (29193) 

234. (29 194) 3. Bens mobles 

239 4. Acomptes 

V. Inversions en entitats del grup i associades a 0,00 0,00 

llarg termini 

2403. 2404, (2493) , (2494). 1. Instruments de patnmoni 
(2933). (2934) 

2423. 2424, (2953), (2954) 2. Credits a entitats 

2413,2414. (2943) (2944) 3. Valors representatius de deute 

VI. Inversions finance res a l larg te rmini 61 241,83 sg 1&1,85 

2405. 250, (2495), (259). 1. Instruments de patrimoni 
(2935), (296) 

2425. 252. 253. 254. (2955). 2. Credits a tercers 
(298) 

241 5.251. (2945). (297) 3. Valors representatius de deute 

255. 258, 26 4. Altres actius financers 10 61 2J1 53 59 · ;; · 85 

474 VII. Actius per impost diferit 



Nom : FUNDACIO PRIVADA BAYT Al-THAQAFA 

Numero d'inscripci6 : 1878 

Exercici comptable : 2018 [8'] Complel 0 Partil 

NUM. DELS COMPTES I ACTIU I NOTES DE ~I I LA MEMORIA EXERCICI N EXERCICI N-1 

B) ACTIU CORRENT 1.407 190,0!1 1.211,795,82 

~0. 31, 32, 33, 34. 35, 36, (39), I. Existimcies 
407 

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i 1.099.610,23 1.046,111,10 

altres comptes a cobrar 

440, 44 1, 442. (447) 1. Usuaris i deutors par vendes i prestaci6 de serve is 10 56 807 32 28 935,1 5 

443, (4933), (4934 ). (4935) 2. Deutors, entitats del grup, associades I altres parts vinculades 

444 3. Patrocinadors 

445,446,449, (490) 4. Altres deutors 689.60 

460, 464.544 5. Personal 

4709 6. Actius per impost corrent 

4700.4707.4708,471,472, 7. Altres credits amb les Adm1n1stracions Plibliques 10 1042 tiO<' 91 t nu oaf! 3~ 
473 

558 8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents 

Ill. Inversions en enti tats del grup i associades a curt termini 0.00 0 ,00 

5303. 5304, (5393). (5394 ), 1. Instruments de patnrnonl 
(5933). (5934) 

5323,5324,5343, 5344, 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 fina nceres a curt termin i 0.00 0,00 

5305, 540, (5395), (549). 1. Instruments de patrimoni 
(5935), (596) 

5325,5345,542.543.547. 2. Credits a tercers 
(5955), (598) 

5315, 5335, 541 ' 546, (5945), 3. Valors representatius de deute 
(597) 

5355,545,548, 551,5525, 4. Allres actius financers 
554,5590,565,566 

480, 567 V. Periodificacions a curt termini 8.G75,G8 0,0(1 

VI. Efectiu i altres actius liqu ids equivalents 298.904,18 225.082 ,72 

570, 572, 574 1. Tresoreria 29B90d 18 225 061.71 

576 2. Al tres actius liquids equivalents 

TOTAL ACTIU (A+B) 1.512 .797,31 1 ]84.922 .05 



Nom : FUNDACI6 PRIVADA BAYT AL-THAQAFA 

Numero d'inscripci6 : 1878 

Exercici comptable : 2018 [8:1 Complet 0 Partit 

NUM. DELS COMPTES I PATRIMONI NET I PASSIU I NOTES DE J 
LA MEMORIA EXERCICI N I EXERCICI N-1 

A) PATRIMONI NET 269.299,48 177 .307,00 

A-1) Fens pro pis 12 2 48.694,71 147.053 ,89 

I. Fens dotacionals o fens socials 29 989,97 29 .989 ,97 

100. 101 1. Fans dotacionals o Ions socials 19 969 97 29 9a9.9 7 

(103). (104) 2. Fens dotacionals o Ions socials pendents de 
desemborsar 

102 II. Fens especials 

Ill. Excedents d'exercicis anteriors 111,0&3,92 66 .35195 

120 1. Remanent 117 06J.!l2 66 351 95 

121 2. Excedents negatius d'exercicis anteriors 

124 IV. Excedents pendents d 'aplicaci6 en activitats 
estatutaries 

129 V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) J 10Ui40,82 50 .71 1,97 

118 VI. Aportacions per a compensar perdues 

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres 1J 20.604,77 J0 .253, 1t 

ajustaments 

130 1. Subvencions oficials de capital 

131 2. Donacions i llegats de capita l 206(}4 77 30253, 

132 3. Altres subvencions. donac1ons i llegats 

137 4. Ingresses liscals a distribuir 

B) PASSIU NO CORRENT 0 ,00 0,00 

14 I. Provisions a llarg termini 

II. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 

1605, 170 1. Deutes amb entitats de credit 

1625, 174 2. Creditors per arrendament financer 

1615, 1635, 171. 172. 173, 3. Altres deutes a llarg termini 
175, 176. 180. 185, 189 

1603. 1604. 1613, 1614 , 1623, Ill. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg 
1624. 1633. 1634 termini 

479 IV. Passius per impost diferit 

181 V. Periodificacions a llarg termini 



Nom: FUNDACIO PRIVADA BAYT AL-THAQAFA 

Numero d'inscripci6: 1878 

Exercici comptable : 2018 [8:1 Complet 0 Partit 

NUM. DELS COMPTES I PATRIMONI NET I PASSIU II NOTES DE .I I LA MEMORIA EXERCICI N EXERCICI N-1 

C) PASSIU CORRENT 1.243 .497,84 1 207 615,0§ 

499, 529 I. Provisions a cu rt termini 

II. Deutes a curt term ini 0,00 0,00 

5105.520. 527 1. Oeules amb entitats de credit 

5125. 524 2. Creditors per arrendamenl financer 

5115. 5135.5145, 521.522, 3. Altres deutes a curt termini 
523,525,528,551 , 554, 

5525.555.5565.5566.560. 
561. 569 

5103,5104.5113.5114, Ill. Deutes amb entitats del grup i associades a curt 11 52 000,00 6 2.000,00 

5123,5124,5133,5134, 
5143. 5144. 5523, 5524, 

5563.5564 

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 95.051,62 74,506.Jfj 

400. 401, 403. 404. 405, (406) 1. Prove"idors I I 90i .4' ' .! 00.61 

41 2. Creditors varis 11 32 0".7 .76 25 622 &~ 

465.466 3. Personal (remuneracions pendants de pagament) ,, , 225 .02 1 145.52 

475,476, 477 4. Passius per impost corrent i altres deules amb les 60 907 <! 3 J5 337 5.J 

Administracions Publiques 

448 5. Acomptes d'usuaris 

485. 568 V. Periodificacions a curt termini 1.086.446,22 \.071. 108,69 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.512.797,32 1. 384. 922,0 5 



Nom: FUNDACI6 PRIVADA BAYT AL-THAQAFA 

Numero d'inscripci6: 1878 

Exercici comptable : 2018 (g) Complet 0 Partit 

Compte de Resultats abreujat 

NUM. OELS COMPTES 
NOTES DE (Deure) Haver 

LA MEMORIA EXERCICI N I EXERCICI N-1 

1. Ingresses per les activitats 2,478,61i5 ,22 1 809.073 ,62 

700, 705 , (706), (708), (709) a) Vendes i prestacions de serveis 277 B<l509 'B-<107513 

721 b) Ingresses rebuts amb caracter periodic 2 285,50 s 119,0:5 

722, 723 c ) Ingresses de promocions, patrocinadors i col· laboracions :u 000.00 50 000,00 

724 d) Subvencions oficials a les activitats 13 1 686 7l!L4 1 1020428 24 

728 e) Donacions i altres ingresses per a activitats 

727 f) Altres subvencions, donacions 1 llegats de l'exercici 479 ] 1512 449 39() BO 

incorporats al resultat de l'exercici 

(658) g) Reintegrament de subvencions. donacions i llegats rebuts 

2. Ajuts concedits i altres despeses +244,]64 ,55 -34.183.31 

(650), (651 ), (652), 729 a) Ajuts concedits 15 -2!.11 Jf·~ 5~ .J<I 18J Jl 

(653 ), (654) b) Oespeses per coHaborac1ons i per l'exercici del carrec de 
membre de 1'6rgan de govern 

(6930), 71.' 7930 3. Variac i6 d'exishincies de productes acabats i en curs de 
fabricaci6 

73 4. Treballs real itzats pe r l'entitat per al seu actiu 

5. Aprovisionaments 15 -6 86.114,30 -592 014,24 

(600), (601 ), (602), 606 , 608. a) Consums i deteriorament d'existencies 525 607/i~ !119 580 17 

609, 61·, (6931 ), (6932), 
(6933), 7931,7932, 7933 

(607) b) Treballs realitzats per altres entitats -1€0~06·\1 -62434 07 

6. A l tres ingresses de les activitats 6 00 0,00 5,000,00 

752 a) Ingresses per arrendaments 6 000.00 6 000.00 

751.753,754,755, 759 b) A ltres ingresses accessoris i altres de gestio corrent 

(64) 7. Despeses de personal - 1.083.384 ,74 -794.5 68 ,38 

8. Attres despeses d'explotaci6 -34 2 .366 .13 ·337,175 ,72 

a) Serveis exteriors J42 366.73 -337 048.96 

(620) a1 ) Recerca i desenvolupament 

(621) a2 ) Arrendaments i canons 9 134 6 06 79 1~7 161 f2 

(622) a3 ) Reparacions 1 conservaci6 JO 620 1€ 10 53260 

(623) a4 ) Serveis professionals independents .-t6.09t. 35 ..44 85.!,90 

(624) as ) Transports .Js 658.36 .JQ435 10 

(625) as ) Primes d'assegurances 6 276 JB ~ J1• 10 

(626) a7 ) Serveis bancaris 1710.22 - I 905.77 

(627) as ) Publicrtat, propaganda i relac10ns publiques 

(628) ag ) Subministraments ·39 9a 3 o; .35 2'i2.10 

(629) a10 ) Altres serveis -·11-15i <6 61 53567 

(631 ), (634 ). 636. 639 b) Trlbuts ·'26 .76 

(655), (694), (695), 794 , 7954 c) Perdues. deterioramenr i vanaci6 de provis1ons per 
operacions de les activitats 

(656), (659) d) Altres despeses de gestio corrent 

* Amb signe positiu o negattu, segons el saldo 



Nom : FUNDACI6 PRIVADA BAYT AL-THAQAFA 

Numero d'inscripci6: 1878 

Exercici comptable : 2018 ~ Complet 0 Partit 

NUM. DELS COMPTES I NOTES DE l (Deure) Haver 

LA MEMORIA[ EXERCICI N l EXERCICI N-1 

(68) 9. Amortitzaci6 de l'immobilitzat 5,7 -16.214 ,28 -16.049,06 

725, 726 10. Subvencions, donacions i llegats t raspassats al 9.648 ,34 9.648, 36 

resu ltat 

7951.7952.7955,7956 11. Exces de provisions 

12. Deteriorament i resultat per alienacions de 0 ,00 0,00 

l'immobil itzat 

(690), (691 ), (692), 790, 791 ' a) Deterioraments i perdues 
792 

(670), (671), (672), 770.771 , b) Resultats per alienacions i altres 
772 

(678), 778 13. Altres resultats 15 ·20.228 .14 · 19,30 

I) RESULTAT D'EXPLOTACIO 101.640,82 50 71 1,97 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 

760, 761' 762,769 14. Ingresses financers 

(660), (662), (665). (669) 15. Despeses financeres 

(663), 763 16. Variaci6 de valor raonable en instruments financers 

(668), 768 17. Diferimcies de canvi 

18. Deteriorament i resu ltat per alienacions d'instruments 0.00 0,00 

financers 

(696), (697). (698), (699), 796. a) Deterioraments i perdues 
797, 798, 799 

(666). (667), (673), 766. 773 b) Resultats per allenacions i altres 

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) 0,00 0 ,0 0 

Ill) RESULT AT ABANS D'IMPOSTOS (I +II) 101 .540,82 50 ,711,97 

(6300)' ' 6301'' (633), 638 19. Impastos sabre beneficis 

IV) RESU LTAT DE L'EXERCICI (Ill + 19) 
101 .640 ,82 50.7 1 1,9 7 

• Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo 



Excedents 
Fons Excedents pendents de Aportac ions per Subvencions, 

Excedent de 
exercicis destinar a les 

l'exercici a compensar donacions i TOTAL 

Total I Pendents de anteriors finalitats perdues llegats rebuts 
desemborsar estatutaries 

A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2 29,989.97 106.0A3,53 ·39.1i9l,SS 22.301 ,47 118.643,39 

I. Ajustaments per canvis de criteri N·2 i anteriors 0,00 

II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors 000 

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1 29.989,97 0,00 106.043 ,53 0,00 ·39.691 ,58 0,00 22 301 ,47 , 18.643 ,39 

I. Excedent de l'exercici 50 71l .97 ~0 l'11,97 

II. Total ingresses i despeses reconeguts en el patrimoni net 7 9<i 1,64 r ~s1 .64 

Il l . Operacions de patrimoni net 0.00 arm 000 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fans especials 000 

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/lons socials/Ions especials 0.00 

3. Conversi6 de passius financers en patrimoni net (condonaci6 000 

de deutes) 

4. Altres aportacions 0.00 

IV. Altres variacions del patrimoni net J9 6 91.Sll 39 691,58 0.00 

C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1 29.989,97 0,00 66.351,95 0 ,00 50 .711,97 0 ,00 30 253.11 117 307 .00 

I. Ajustaments per canv1s de criterl N·l n oo 

II. Ajustaments per errors N·1 0 00 
' 

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N 29 .989,97 0 ,00 !iG .J51,95 0 ,00 50.71 1,97 ll,DD 30..253 ,11 117 307,00 

I. Excedent de l'exercici 101 MO,B2 101 640.8:? 

II. Total ingresses i despeses reconeguts en el patrimoni net 9 ~8.JJ 9 64B 34 

Ill. Operacions de patrimoni net 0.00 noo o.on 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 

1. Augments de Ions dotacionals/lons socials/fans especials 000 

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/lons socials/Ions especials 0.00 

3. Conversi6 de passius financers en patrimoni net (condonaci6 0.00 

de deutes) 

4. Altres aportacions 0.00 

IV. Altres variacions del patnmoni net ~1711 ,97 -so 711.97 o.nn 

E. SALDO FINAL DE L'ANY N 29,989,97 0,00 117.06 3,92 0 ,00 10 1. 640,82 0,00 20 ,604,77 269 ,299 ,4 11 



''FUNDACIQ PRIVADA BAYT AL-THAQAFA 

MEMORIA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2018 
(imports expressats en euros) 

1. Activitat de l'entitat 

IDENTIFICACIO 

pagina 

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 vir tu t de la Resoluci6 de !'Honorable Conseller de J usticia s 'in scriu 
amb el nt:1mero 1878 la constituci6 de la FUNDACIO PRIVADA BAYT AL
THAQAFA, com a Fundaci6 subjecte a la legislaci6 de la Generalitat de 
Catalunya. 

D 'acord amb allo que disposa l'article 4 dels Estatuts, la FUNDACI6 
PRIVADA BAYT AL-THAQAFA te per objecte, en la m esura de les seves 
possibilitats i quan les circumstancies ho aconsellin, a tendre les seglients 
finalitats: 

La Fundaci6 tindra com a fins i activitats: 

a) Estrenyer els llayos 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 l 'ambit territorial de la Fundaci6. 

c) Donar prestacions de serveis d 'assistencia social. Serveis pres tats 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 mani festacions culturals s imilars. 

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 el seu desenvolupament i integraci6 
social i escolar. 

i) Donar suport a accions d'informaci6, orientaci6 o d'altres procediments 
que millorin la posici6 en el mercat de treball dels demru'ldants 
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. 
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Per a la consecuc10 de les esmentades finalitats , la F'und aci6 
organitzara conferencies, cur sets , setmanes informatives , comissions d 'estu di, 
actes de divulgaci6 , congressos, activitats de foment de la pnktica d'a ctivitats 
fisiques i esportives i qualsevol altra activitat que condueixi a la consecu ci6 
dels esmentats objectius. 

Queden excloses, de manera expressa de les finalitats socials , les 
activitats de caracter politic o de defensa dels interessos econ6mico-socials, 
aixi com tambe les activitats que siguin competencia de les corporacions 
locals, totes elles amb els seus con ductes juridics propis per a la seva 
realitzaci6. 

Totes les activitats de la Fundaci6 seran desinteressades excloent 
qualsevol anim de lucre. 

La Fundaci6 esta dorniciliada a Barcelona , al carrer Princesa 14, ler 
2a. 

ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT L'ANY 

S'adjunta en els presents Comptes Anuals ANNEX 1 on es det allen amb 
mes desglos les activitats portades a terme durant 1 'exercici 2018, aixi com els 
usuaris o els beneficiaris de les activitats descrites. 

AJUTS ATORGATS 

Durant l'exercici actual la Fundaci6 ha atorga t ajuts per import de 
244.364,55 euros (34.183,31 euros l'any 2017) a persones .fisiques p er tal de 
pal·liar situacions de pobresa i de refugi de persones immigrades. 

CONVENIS DE COL·LABORACIO SUBSCRITS AMB ALTRES ENTITATS 

Durant l 'exercici actual la Fundaci6 no ha sub scrit cap Conveni de 
coHaboraci6, en base a l'article 25 de la llei 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 . 

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 t reballat en la 
formaci6 i 1 'acompanyament dels sectors de 1 'hostaleria , del taxi i dels serveis 
en general. 

S'ha ofert recolzament per a la formaci6 , com e1 Servei de Guarda 
d'infants perque puguin accedir a la formaci6 o be fent recerca de serveis 
similars . 
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S'afavoreix que els homes assumel.Xln mes responsabilitats familiars, 
mitjanyant xerrades i tallers en els diferents grups de formaci6 d'adults del 
Bayt, aixi com en el programa de dones. 

Es proporciona educaci6 als nousvinguts, homes i dones, sabre la 
igualtat de drets d'homes i dones i sabre la necessitat d'eliminar la violencia 
per motius de genere, mitjanyant xerrades i tallers en e ls diferents grups de 
formaci6 d 'adults del Bayt, aixi com en el programa de dones. 

S'ha treballat en la conscienciaci6 per a reduir els riscos de tracte o 
explotaci6 de persones, mitjanyant xerrades i tallers en els diferents grups de 
formaci6 d'adults del Bayt, aixi corn en el programa de dones. 

Es fomenta la participaci6 social de dones immigrants en la societat 
civil, sobretot a nivell comunitari ide barri , a traves de sortides i coneixement 
del territori, d'altres entitats de barri i grups de dones que treballen 
comunitariament. 

2. Bases de presentaci6 dels comptes anuals 

Els aspectes a tenir en compte a les bases de presentaci6 dels 
Comptes Anuals de la Fundaci6 han estat els que seguidament es detallen: 

a) Irnatge fidel: 

No han existit raons excepcionals que hagin recomanat la no aplicaci6 
de disposicions legals en materia de comptabilitat, per a mostrar la imatge 
fide l a que es refereix la legislaci6 vigent en m ateria d 'entitats sense afany de 
lucre. 

b) Principis cornptables: 

Tant en el desenvolupament del proces comptable de l 'exercici 
economic, com en la confecci6 dels presents Cornptes Anuals, no ha estat 
vulnerat cap principi comptable obligatori a que es refereix la 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 la 
Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 125/2010, de 14 de setembre. 

c) Aspectes critics de la valoraci6 i estirnaci6 de la incertesa: 

c. 1) No existeixen dades rellevants sobre l'estimaci6 d' incerteses en la 
data d e tancament de l 'exercici. 

c.2) No existeixen canvis en estimacions comptables que siguin 
signiiicatius i que afectin l'exercici actual o que puguin afectar a exercicis 
futu rs. 
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c.3) A data de tancament de l'exercici l'organ de govern de l'en tital no 
te consciencia de l'existencia d'incerteses importants, relatives a fe ts 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) Comparaci6 de Ia informaci6: 

Els Patrons de la Fundaci6 presenten , a efectes comparatius, amb 
cadascuna de les particles del balan(,': de situaci6, del compte de resu ltats , i 
l'estat de canvis en el patrimoni net, a mes de les xifres de l 'exercici 20 18, les 
corresponents a l'exercici anterior. 

e) Agrupaci6 de partides: 

No existeL"<en particles que hagin estat objecte d'agrupaci6. 

f) Elements aplegats en diverses partides: 

No existeixen elements aplegats en diverses particles. 

g) Canvis en criteris comptables. 

No han existit canvis de criteris comptables durant el p resent exercici . 

h) Correcci6 d 'errors: 

No han existit correccions d'errors durant el present exercici. 

3. Excedent de l'exercici 

PROPOSTA D'APLICACIO DE L'EXCEDENT DE L'EXERCICI 

A continuaci6 es detalla la proposta d 'aplicaci6 dels resultats 
obtinguts: 
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EXERCICI EXERCICI 
Bases de repartiment 2018 2017 

Excedent de l'exercici 10 1.640,82 50.711 ,97 

Total base de repartiment= Total aplicaci6 101.640,82 50.711 ,97 

EXERCICI EXERCICI 

Aplicaci6 a 2018 2017 

Rom anent 101.640 ,82 50.711 ,97 

Compensaci6 resultats negatius anteriors 0 ,00 0 ,00 

Total aplicaci6=Total base de repartiment 101.640,82 50 .711 ,9 7 

4 . Normes de registre i de valoraci6 

Criteris comptables aplicats en relaci6 amb les particles segU.ents: 

a) Immobilitzat intangible . 

CAPITALITZACIO: 

Per ai reconeixement inicial d 'un immobilitzat de naturalesa intangible, 
es precis que, a mes de complir la definici6 d'actiu i els criteris de registre o 
reconeixement comprable continguts en el Marc Conceptual de la 
Comptabilitat, compleixi el criteri d'identificabilitat. 

En cap cas es reconeixen com a immobilitzats in tangibles les despeses 
originades amb motiu de l 'establiment, les marques, capvaleres 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 con ceptes que configuren l'IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
s'han capitalitzat pel seu preu d'adquisici6 o cost de pr oducci6. 

AMORTITZACIO: 

Sobre els elements patrimonials de l'IMMOBILITZAT INTANGIBLE s'han 
practicat les amortitzacions corresponents, els imports de les quals queden 
reflectits al Balanv de Situaci6. Aquestes amortitzacions s'han dotat seguin t 
un criteri sistematic atenent a la vida util dels elements o drets i a la 
depreciaci6 soferta per la seva utilitzaci6, no superant-se els limits a 
l'amortitzaci6 pe r aquest tipus de bens, i mantenint el criteri d'exercicis 
anteriors. 
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CORRECCIONS VALORATIVES PER DETERIORAMENT: 

No ha estat necessari recone~xer correccions valoratives per 
deteriorament ja que les amortitzacions han cobert perfectament la depreciaci6 
experimentada en cada un dels bens, i no s'han produ1t altres perdues 
reversibles sabre els mateixos. 

DRETS SOBRE BENS CEDITS EN US GRATUITAMENT 

Els Drets sabre bens cedits en us gratui:tament, estan reflectits en 
l'actiu del balan9 pel valor que se1s ha atribui't en el moment de la seva 
concessi6, determinat d'acord amb el valor raonable del dret d'us, i s11a 
comptabilitzat en el patrimoni net la su bvenci6 / donaci6 en capital 
corresponent, pel mateix import del valor flxat. 

El dret d'us s'ha amortitzat d'acord amb la perdua de valor durant el 
termini de cessio. En els casos que el termin i es superior a la vida util del be 
sabre el qual hi ha els drets, aquests s'han amortitzat durant el termini de 
vida util. 

Els costas de renovaci6, ampliaci6 o millora qu e es realitzin als bens, 
sempre que representin un augment de la seva capacitat, productivitat o 
allargament de la seva vida tltil, s'han comptabilitzat com a major valor del 
dret d'us, i s'ha11 amortitzat d'acord amb els criteris aba11s assenyalats. 

b) Bens integrants del patrimoni cultural. 

La Fundaci6 no disposa de bens integrants del patrimoni cultural. 

c) Immobilitzat material. 

CAPITALITZACIO 

Forma ordinaria d'adquisici6: 

Els elements de l'IMMOBILITZAT MATERIAL adquiri ts mitJanyant 
contracte de COMPRAVENDA o PRODUCCIO PROPIA shan capitalitzat pel seu 
preu d 'adquisici6 o cost de producci6 respectivament. 

AMORTITZACIO 

Les amortitzacions practicades s'identifiquen amb la depreciaci6 que 
normalment pateixen els bens de l'immobilitzat per : 
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Os 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 reconeixer correccions valorat ives per 
deteriorament j a que les amortitzacions han co bert perfectament la depreciaci6 
experimen tada en cada un dels bens, i no s'han produi:t altres perdues 
reversibles sobre els mateixos. 

CAPITALITZACIQ DE DESPESES FINANCERES 

No shan capitalitzat interessos ja que no s'han complert e ls requisits 
exigits per dur-ho a terme, considerant-se com un a despesa mes de l'exercici. 

COSTOS D'AMPLIACIO, MODERNITZACIQ I MILLORA 

No shan produi:t durant l'exercici particles que puguin ser considerades, 
a judici del Patronat de l'Entitat, com ampliaci6, modernitzaci6 o millora de 
l'Immobilitzat Material. 

COSTOS DE DESMANTALLAMENT 0 RETIRADA, 
REHABILITACI 0 

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 PROPI IMMOBILITZAT 

L'Entitat no ha dut a terme du rant l 'exercici economic treballs per al 
propi Immobilitzat Material. 
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d) Inversions immobiliaries 

CAPITALITZA CI 6 

Durant el present exerc1c1, l 'Entitat no ha comptat arnb elements 
patrimonials considerats com a Inversions Immobiliaries. 

e) Arrendaments 

COMPTABILITZACIO DE CONTRACTES D 'ARRENDAMENT FINANCER 

No hi ha hagut cap contracte d'arrendarnent considerat com a financer 
que tingues vigencia durant l'exercici. 

COMPTABILITZACIO DE CONTRACTES D'ARRENDAMENT OPERATIU 

Concepte 

Es tracta d 'un acord mltJanyant el qual l'arrendador conve arnb 
l'arrendatari el dret a usar un actiu durant un periode de temps de terminat, a 
canvi de percebre un import -Lmic o una serie de pagarnents o 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'arrendarnent operatiu son considerats, respectivarnent, 
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 
arrendarnent conforme a la seva naturalesa, incrementant el seu valor 
comptable en l'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. 

Qu alsevol cobrarnent o pagament que es pogues fer en contractar un 
dret d'arrendament qualificat com operatiu, es tracta com un cobrarnent o 
pagarnent anticipat per l'arrendament que s'imputa a resultats al llarg del 
periode d 'arrendarnent, a mesura que es cedeLxen o reben els beneficis 
economics de l 'actiu arrendat. 

f) Permutes 

Durant el present exercici no s'han adquirit per permuta elements de 
1 'immobilitzat material. 
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g) Instruments financers 

1- ACTIUS FINANCERS 

l.a) Actius financers a cost amortitzat 

Cri.teris emprats per a la 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 oper acions de trafic 
de l'entitat, i 

b) Credits per la resta d 'operacions: s6n aquells actius fmancers 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 trafic de l'entitat , els 
valors representatius de deute adquirits, cotitzats o no, els diposits en entitats 
de credit, best retes i credits al personal , les fiances i diposits constitults, els 
dividends a cobrar i els desemborsaments pendents a curt termini sabre fans 
dotacionals, fans socials i fans 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 atribui:bles; no obstant aixo, aquests ultims 
es paden 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 u n tipus d 'interes contractual, aixi com les bestretes i credits al 
personal, les fiances, els dividends a cobrar i els desemborsaments pendents 
sabre fans dotacionals, fans socials i fans especials, l'import dels quals 
s'espera rebre a curt termini , es paden valorar pel seu valor nominal quan 
l 'e fecte 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 e l 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 disminui:t 
pel benefici o la 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 l 'ru1terior, els actius amb venciment no superior a un any 
que, d 'acord amb all6 disposat en l'apartat anterior, es valorin inicialment pel 
seu valor nominal, s'han de continuar valorant per a qu es t import, llevat que 
s'hagin deteriorat. 

Deteriorament del valor 

Segons l'organ de govern de l'Entitat no ha est at n ecessarm Ia 
realitzaci6 de correccions valoratives ja que no s'ha produi:t cap t ipus de 
deteriorament en aquests actius. 

l.b) Actius finan cers a cost 

Cri.teris emprats per a Ia qualificaci6 

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

Valoraci6 inicial 

Les inversions en instruments de patrimoni inclosos en a questa 
categoria s'han valorat inicialment al cost, que equival al valor raonable de la 
contraprestaci6 lliuracla mes els costas de transacci6 directament atribui:bles. 

Valoraci6 posterior 

Les inversions en instruments de patrimoni inclosos en aquesta 
categoria s'han valorat pel seu cost, rnenys, en el seu cas, l 'import acumulat 
de les correccions valoratives per deteriorament. 

Quan ha calgut assignar valor a aquests actius per ba.L'Xa del balan<;;: o 
altres rnotius, s'ha aplicat el metode del cost rnitja ponderat per grups 
homogenis , considerant corn a grup hornogeni aquell en que els valors que 
l'integren tenen drets iguals . 

Deteriorament del valor 

Segons l'organ de govern de l'Entitat no ha estat n ecessaria la 
realitzaci6 de correccions valoratives ja que no s'ha pr odu i:t cap tipus de 
deteriorament en aquests actius . 
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l.d) Interessos i dividends rebuts d'actius financers 

Els interessos i dividends d 'actius financers merilats amb posterioritat 
a1 moment de l'adquisicio shan reconegut com a ingressos en el compte de 
resultats. Els interessos shan reconegut utilitzant e l metode del tipus 
d'interes efectiu i els dividends quan es declari e l dret del soci a rebre'ls. 

Abd m ateix, s i els dividends distribults provenen inequivocament de 
resultats generats amb anterioritat a la data d'adquisicio perque shan 
distribui:t imports superiors als beneficis generats per la participada des de 
l'adquisicio, no shan recon egut com a ingressos, i han minorat el valor 
comptable de la inversio. 

l.e) Baixa d'actius financers 

L'entitat dona de baixa un actiu financer, o part del mateix, quan 
expiren els seu s 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 !'anterior, no sigui 
precedent donar de baixa l 'actiu financer (com es el cas del descompte 
d'efectes , del "factoring amb recurs" , de les vendes d'actius financers amb 
pacte de recompra a un preu fix o a1 preu de venda mes un interes , de les 
cessions d 'actius en les quals l'entitat cedent rete el rise de credit o la obligacio 
de pagar interessos fins que es cobri el principal a1 deutor), es registra 
addicionalment el passiu financer derivat dels imports rebuts. 

2- PASSIUS FINANCERS 

2.a) Passius financers a cost 

Criteris emprats per a Ia 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 

Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren 
inicialment p el seu valor raonable que , llevat evidencia en contrari, es el preu 
de la transacci6, que equival a1 valor raonable de la contraprestaci6 rebuda 
ajustat pels costas de tra.nsacci6 directament atribui:bles. 
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No obstant l 'assenyalat en el panigraf anterior, els debits per operacions 
de les activitats arnb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus 
d'interes contractu al, es valoren pel seu valor nominal, quan l'efecte de no 
actualitzar els fluxos d 'efectiu no sigui s ignificatiu. 

Valoraci6 posterior 

Els passius financers inclosos en aquesta categori a es valoren pel seu 
cost arnortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de 
resultats, aplicant el metode de l tipus d'interes efectiu. 

No obstant l'anterior , els debits arnb venciment no superior a un any 
qu e, d'acord con alia 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 inclos inicialment en la 
categoria de mantinguts per a negociar a altres categories, ni d'aquestes a 
aquelles. 

2.c) Bai.x.a de passius financers 

L'entitat dona de baixa un passiu financer qua11 l 'obligacio s'hagi 
extingit. 

Si es produeix un intercanvi d'instruments de deute entre un 
prestarnista 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 man era es registra una modificacio su bstancial 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 fina11Cer original no es dona 
de baixa del balanc;, i es registra l'import de les comissions pagades com un 
ajustament del seu valor comptable. El cost arnortitzat del passiu financer es 
determina aplica11t el tipus d'interes efectiu. 

i) Existencies 

L'en titat no mante cap tipus d'existencies a final d'exercici . 
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j) Impost sobre beneficis 

DETERMINACIO I COMPTABILITZACIO DE L'IMPOST SOBRE BENEFIClS 

Tot seguit s 'explica el metode seguit per a la d eterminaci6 
comptabilitzaci6 de L'IMPOST SOBRE BENEFICTS. 

En primer lloc s'han considerat les diferencies existents entre el resultat 
comptable i el resu ltat fiscal, considerat aquest com la base imposable de 
l'Impost sabre beneficis. Aquestes diferencies paden ser degudes a la desigual 
defmici6 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 la compensaci6 de bases 
imposables negatives d'exercicis anteriors . 

Les diferencies resultants s'han classificat en els apartats segU.ents: 

- "Diferencies permanents", produi'des entr e la base imposable de 
l'Impost sabre Beneficis i el resultat comptable abans d 'aplicar impastos de 
l 'exercici, i que no reverteixin en periodes subsegU.ents, excloses les perdues 
compensades. 

- "Diferencies temporaries", existents entre la 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 subseglients. 

k) Ingresses i despeses. 

CRITERIS GENERALS APLICATS 

lngressos 

Els ingressos procedents de la venda de bens i de la prestaci6 de serveis 
es valoren pel valor raonable de la contrapartida, rebuda o per rebre que, 
llevat evidencia en contra, es el preu acordat per a aquests bens o serveis, 
dedui:t l 'import de qualsevol descompte, rebaixa en el preu o d'altres particles 
sirnilars que l'entitat pugui concedir, aixi com els interessos incorporats al 
nominal dels credits. No obstant aixo , s'hi poden 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 prestaci6 de 
serveis que l'entitat hade repercutir a tercers com l'im post sobre 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 la norma relativa a instruments financers. 
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No es reconeix cap ingn§s per la permuta de bens o servets, per 
operacions de trafic, 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 el resulta t de 
la transacci6 pugui ser estimat amb fiabilitat , considerant per a aix6 el 
percentatge de realitzaci6 del servei en la data de tancamen t de l 'exercici . 

En consequencia, names es registren els ingressos procedents de 
prestaci6 de serveis quan es compleixin totes i cadascuna de les condicions 
seglients: 

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 tancamen t 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 Balan<;: 
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 comprornisos per pensions. 



"FUNDACIQ PRIVADA BAYT AL-THAQAFA pagina 15 

o) Subvencions, donac ion s i llegats . 

CRITERIS EMPRATS PER LA SEVA CLASSIFICACIO 

Reconeixemen t 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables s'han 
comptabilitzat inicialment, arnb caracter general, com a ingressos directarnent 
imputats al patrimoni n et i s11.an reconegut en el compte de resultats com a 
ingressos sobre una base sistematica i racional de forma correlacionada amb 
les despeses derivades de la 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 e l fons 
dotacional o el fons social de l'entitat, o per a compensar deficits d'exercicis 
anteriors, no constitueixen ingressos, i s'han registrat directarnent en els fon s 
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 la 
condici6 de no reintegrables. 

Valoraci6 

Les subvencions , donacions i llegats de caracter monetari s11.an valorat 
pel valor raonable de l'import concedit, i les de caracter no monetari o en 
especie s11an valorat pel valor raonable del be rebu t, referenciats arnbd6s 
valors al 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 ala 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 la canceHaci6 del mateix t ipus de 
passm. 

A efectes de la seva imputaci6 en el compte de resultats, cal distin gir 
entre els segl.'tents tipus de subvencions, donacions i llegats: 

a) Quan es concedeixen per a assegurar u na 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 financ,:ar deficits d'explotaci6 
d 'exercicis futurs, cas en el qual s'imputaran en aquests exercicis. 

b) Quan es concedeixen per a financ,:ar despeses especifiques: s'imputen 
com a 1ngressos en el mateix exercici en que es meriten les despeses que 
estiguin financ,:ant. 
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c) Els imports monetaris que es reben sense assignaci6 a una finalitat 
especifica s'irnputen corn a ingressos de l'exercici en que es reconeixen. 

DETERJORAMENT 

Es consideren en tot cas de n atu ralesa irreversible les correccwns 
valoratives per d eteriorament dels elements en la part en que aquests 
elemen ts han estat finan<;:ats gratui'tament. 

p) Transaccions entre parts vinculades 

En l'exercici actual s'han dut a terme transaccions entre par ts 
vinculades, a preus de mercat. 

5. Immobilitzat material 

5.1 AniHisi dels moviments 

Les variacion s enregistrades en aquest epigraf s6n les segi..ien ts: 

Saldo Sortides I Saldo 
Naturale sa 31.12.16 En tra des Baixes Tra~. 31.12.17 

lnstal·lacions u~cniques 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 4.273,1] 27.474,65 

Altre immobilitzal 18.446,13 18.446,13 

TOTAL (A) 145.823,40 12.230,82 158.054,22 

Saldo Sortides I Sal do 
Naturale s a 31.12.17 En trades Bai.xes Tras p . 31.12.18 

lnstal· lacions tecniques 81.929,86 81.929 ,86 

Mobiliari 30.203,58 30.203,58 

E. P. l. 27.474,65 2.682,80 30.157,45 

Altre immobilitzat 18.446,13 18.446,13 

TOTAL (A) 158.054,22 2.682,80 160.737,02 

Saldo Import Carrecs Saldo 
Denominacio 31.12.16 dotacio per bai.xes Trasp. 31.12.17 

A.A. lnstal·lacions tecniques 70.836,62 2.252,57 73.089,19 

A.A. Mobiliari 17.278,62 2.194,19 19.472,81 

A.A. E.P.l. 13.310,07 3.533,52 16.843,59 

A.A. Altre immobilitzat 18.446,13 18.446,13 

TOTAL (B) 119.871,44 7.980,28 127.851,72 
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Saldo Import Carrecs Sa ldo 
Denominaci6 31.12. 17 dotacio per baixes Trasp. 31.12.18 

A.A. Insta l·Iacions tecniques 73 .089 ,17 2.468,04 75.557,2 1 

A.A. Mobiliari 19.472,81 310,48 19.783,29 

A.A. E.P.l. 16.843,60 4.079 ,53 20.923 ,13 

A.A. Altre immobilitzat 18.446,1 3 0,00 18.446,13 

TOTAL (B) 127.851,71 6 .858,05 134.709,76 

VALOR NET COMPTABLE Saldo 31.12.17 Saldo 31.12.18 

IMMOBILITAT MATERIAL (A-B) 30.202,51 26 .027,26 

5 .2 Altra informaci6 

a) Coeficients d 'amortitzaci6 utilitzats per classes d 'elements 

Classes elements % amortitzaci6 

Tn staHacions tecniques 10% 

Mobiliari. 15% 

Equips oficina i altres 15% 

E. P. I. 25% 

b) Caracteristiques de l'imrnobilitzat material no afecte 
directarnent a les activitats. 

Tots els elements estan afectes a les diferent s activitats qu e 
desenvolupa la Fundaci6. 

c) Import i caracteristiques dels bens totalment amortitzats en us , 
distingint entre immobilitzat material i immobilitzat intangible. 

DESCRIPCIO BENS TOTALMENT EXERCICI 2017 EXERCICI 20 18 
AMORTITZATS 

Instal · Iac ions tecniques 5 7. 249,31 57.249,3 1 

Mobiliari. 9.296,81 9 .296,81 

E. P. I. 8.586 , 14 8.586,14 

Altre immobilitzat 18.446, 13 18.446 ,1 3 

TOTAL 93.578,39 93.578,39 
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Saldo Import Ca rrecs Saldo 
Denominacio 31.12.17 dotacio per baixes T raspassos 31.12.18 
A.A. Aplicacions 
informatiques 4. 076,73 4 .956,23 9.032,96 
A.A. Drets sobre bens cedits 
en us gratu!tament 4.400,00 4.400,00 8.800,00 

TOTAL (B) 8.476,73 9.356 ,23 17.832,96 

VALOR NET COMPTABLE Saldo 31.12.2017 Saldo 31.12.2018 
IMMOBILITZAT INTANGIBLE 23 .761,87 18.338,14 

7.2 Altra informaci6 

a) Coeficients d'amortitzaci6 utilitzats per classes d'elements 

Classes elements % amortitzaci6 

Aplicacions lnformatiques 33% 
Drets s/bens cedil us gratui'tament sjtermini cessio 

b) Caracteristiques de l'immobilitzat intangible no afecte 
directament ales activitats. 

Tots els elem ents estan afectes a les d iferents activitats que 
desenvolupa la Fundaci6. 

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

Saldo de la Saldo de la 

Descripci6 de l 'actiu subvencionat 
Import de subvenci6 en subvenci6 en 

l 'actiu capital a capital a 
31/12 / 17 31/12 / 18 

Pagina Web i CRM 13.606,46 4 .267,90 2.165,78 
Pis per acolliment temporal de refugiats 17.600,00 13.200,00 8.800,00 
TOTAL 13.606,46 17.467,90 10.965,78 

8. Bens del patrimoni historic i cultural 

L'Entitat n o es titular de cap be que reuneixi les caracteristiques per a 
ser considerat din s d 'aquest apartat. 
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9 . Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 

9.1 Arrendaments financers 

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

9.2 Arrendaments operatius 

QUOTES D'ARRENDAMENT 
IMPORT PAGAMENTS MiNIMS DESCRIPCIO DEL BE OPERATWRECONEGUDES 

COM A DESPESA 
PER ARRENDAMENT 

2018 2017 2018 2017 

Cr. Dalmacia (parking) Barcelona 470,00 400,00 470,00 400,00 

Cr. Dalmacia 1 (Barcelona) 970,00 960,00 970,00 960,00 

Cr. Dalmacia 2 (Barcelona) 930,00 920,00 930,00 920,00 

Cr. Tomas Vives 2, 3 (S. Andreu de Ia Barca) 7.655,48 7.30 l, 12 7.655,48 7.301,12 

Cr. Lle6 20 (St. Vicen<;: dels Harts) 8.143,09 7.982,50 8.143,09 7.982,50 

Cr. Princesa 14 (3 pisos) Barcelona 53.908,49 53 .160,95 53.908,49 53.1 60,95 

Cr. Barcelona 134, 1 (St Vicenr; dels Harts) 6.300,00 5.700,00 6.300,00 5.700,00 

Cr. Barcelona 251 (S. Andreu de Ia Barca) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cr . Provenr;a 3r , 2a 1 n (St Vicen r; dels Harts) 7.315,20 7.252,52 7.315,20 7.252,52 

Cr. Jaume Roig 21, 1r 1a (Barcelona) 10.570,60 10 .132,04 10.570,60 10.132,04 

Cr. Finestrelles 1, 2° 1 a ( Barcelona) 9.643,5 1 7.485,24 9 .643,51 7.485,24 

Cr. Provenr;als 289, 2° l a ( Barcelona) 9.643,51 7.627 ,02 9.643,5 1 7.627,02 

Cr . Bernat Bransi 24-26 Atic (Barcelona) 8.030,04 7.899,72 8 .030,04 7.899,72 

Cr. Bernat Bransi 24-26 ( Barcelona) 8.018,86 7. 751,61 8.018,86 7.751,61 

Cr. Balmes 1.896,00 2.040,00 1.896,00 2.040,00 

Alt res 1.112 ,01 549,00 1.1 12,0 1 549,00 

TOTALS 
134.606,79 127.161 ,72 134.606,79 127.161 ,72 

10. Actius financers 

10. 1 Informaci6 relacionada amb el balan<; 

Categories d'actius financers, llevat de les inversions en el patrimoni 
d 'entitats del grup , multigrup i associades. 
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Instruments financers a llarg termin i 

Accions i 
participacions del Valors 
patrimoni (totes. representatius de 

Altres excepte particip. deute (tots sense 
empreses grup. mull. i excepci6) 

assoc.) 

CATEGORIES 250 251. 24 1 242,243,252, 253, 254 , 257. 
258, 26.2553 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Actius financers a cost amortitzat 61 .241 ,83 59.161 ,85 

Actius fin. mantinguts per a negociar 

Actius financers a cost 

TOTAL 61.241,83 59.161 ,85 

Instruments financers a curt termini 
Accions i participacions 

del patrimoni (totes, Valors representatius 
Deutors comercials i 

excepte particip. de deute (tots sense 
altres comptes a cobrar Altres 

empreses grup, mult. i excepci6) 
assoc.) 

430,431, 432, 433, 434, 532. 5554. 555, 565, 33. 

CATEGORIES 540,5305 541 . 531 0 436, 437 , 44, 460, 544, 542, 543, 544, 545, 546, 

558 548,551. 552. 553, 566, 
559, 255 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Actius financers a cost amortitzat 56.807,32 29.624,75 

Actius fin. mantinguts per a 
negocia r 

Actius financers a cost 

TOTAL 56.807,32 29.624,75 

TOTAL 

CATEGORIES 

2018 2017 

Actius financers a cost amortitzat 118.049,15 88.786,60 

Actius financers mantinguts per a negociar 

Actius fi nancers a cost 

TOTAL 118.049,15 88.786,60 
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1 0. 2 Usuaris i altres deutors 

EXERCICI 2017 31[12[2016 Augments Disminucions 31 [ 12[ 2017 

Usuaris i altres deulors per 
40 .247,00 794.645,38 805.267,63 29.624,75 prestaci6 de serveis 

Altres deulors per subvencions 413.694,57 I .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 

EXERCICI 2018 31L12L2017 Augments Disminucions 31 [ 12[ 2018 

Usuaris i altres deutors per 
29.624,75 798.445,81 771.263,24 56.807,32 prestaci6 de serveis 

Altres deu tors per su bvencions 1.017.088,35 1.686.219,40 1.660.504,84 1.042.802,91 

TOTAL 1.046. 713,10 2.484.665,21 2.431. 768 ,08 1.099.610,23 

11 . Passius financers 

11. 1 lnformaci6 relacionada amb el balanc 

Categories de passius financers: 

Instruments financers a curt termini 

Deutes amb entitats de Obligacions i altres valors Creditors comerclals 
credit negoclables i altres comptes a 

pagar 
CATEGORIES 5 10,520,527 500,501,505,506 400,401, 403,404, 

405, 406, 41, 438, 
465,466 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Passius financers a cost 34. 144,19 29.168,82 
amortitzat 

Passius fin. mantinguts 
per a negociar 

TOTAL 34.144,19 29.168,82 

TOTAL 

Altres 

CATEGORIES 512, 513, 521 , 523, 
551,5525,5530,5532,555,5565,5566,56, 

5591,194,509,51 1,524,525, 526, 
561,569,1750 

2018 2017 2018 2017 

Pass ius financers a cost 62.000,00 62.000,00 96.144.19 91.168,82 
amortitzat 

Passius financers 
mantinguts per a negociar 

TOTAL 62.000,00 62 .000,00 96.144,19 91.168,82 
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11.2 Cla s sificaci6 per venciments 

Imports per venciment 

Passius financers s uperior 
amb venciment N +1 N+2 N+3 N+4 N+S a 5 anvs TOTAL 

AH.res passius 
fi nancers a err 62.000,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 .00 0,00 62.000,00 

Provei"clors i creditors 32 .9 19, 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.9 19,17 

Personal 1.125,02 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. 145,52 

TOTAL 96 .144,19 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 96 .14 4, 19 

11. 3) L'import dels d eutes amb garantia real , amb indicaci6 de la s eva 
forma i natu ralesa. 

No h i ha DEUTES AMB GARANTIA REAL. 

12. Fons propis 

Les variacions enregis trades en aquest epigraf han estat les segiients : 

Fons Romanent Perdues i Tot al 
Fundacional guanys 

Saldo 3 1.12.16 29 .989 ,97 106.043,53 -39.691 ,58 96.341,92 

Distribu ci6 del resu ltat -39.69 1,58 39.69 1,58 0,00 

Resul ta t de l'exercic i 50.711 ,97 5 0 .711,97 

Saldo 31.12.17 29 .989 ,97 66.351,95 50.711,97 147.053,89 

Distr ibuci6 d e l resultat 50 .7 11 ,97 -50 .7 11,97 0 ,00 

Resultat d e l'exercic i 101.640,82 10 1.640,82 

Saldo 31.12.18 29.989,97 117.063,92 101.640,82 248.694,71 
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13. Subvencions, donacions i llegats 

SUBVENClONS, DONACIONS 1 LLEGATS DE CAPITAL 

EXERClCI 2017 

SALDO ATORGADES IMPORTS IMPORT BAIXES 
TRASPAS SALDO ENTITAT 

INICIAL A L'ANY REBUTS RETORNAT DE 
A RTATS. FINAL 

L 'ANY 

GENCAT 

ORGAN ISMES 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 

EXERCICI 2018 

SAL DO ATORGADES IMPORTS IMPORT 
BAIXES 

TRASPAS SAL DO ENTITAT DE 
INICIAL A L'ANY REBUTS RETORNAT 

L 'ANY A RTATS. FINAL 

GENCAT 

ORGANISMES OFICIALS 

SECTOR PRIVAT 30.253,11 -9.648,34 20.604,77 

30.253,11 -9.648,34 20.604,77 

SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIO 

ATORGADES A ATORGADES A FINALITAT 
ENTITAT L'ANY 2017 L'ANY 2018 

GENCAT 

Departamen/. de Treba/1 i Afers i Familiars 73.662,56 260.621 ,76 lntegraci6 social i altres 

GENCAT 

Agencia de I'Habitatge 26.181.57 26.744,71 lntegraci6 social i altres 

Ajuntament de Barcelona 37.540,00 78.120,59 lntegraci6 social i altres 

Ajuntament de Sant Vicenv 9.100.00 45.791,34 lntegraci6 social i attres 

ORGANISMES OFICIALS 

Ministerio de Sanidad 183.668,63 0,00 lntegrac i6 social i altres 

ORGANISMES 
OF/C/ALS 

Ministerio de Empleo 230.045,80 0,00 lntegraci6 social i altres 

ORGANISMES OFICIALS 

RED ACOGE 430.521 ,51 1.085.442,03 lntegraci6 social i altres 

ALTRES 29.708,17 189.498,98 

TOTAL 1.020.428,24 1.686.219,41 

La Fundaci6 ha complert amb totes les condicions associades a les 
subvencions, donacion s i llegats rebuts. 
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14. Situaci6 fiscal 

14.1. Impost sobre beneficis 

El resultat de l 'exercici ha estat de 101 .640,82 euros, una vegada 
dedu1da 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 , tali 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 
L'article 3er. de l'esmentada Llei. 

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 

Rtat. comptable de l'exerc. despres IS 

Imposts/ societats 

I Rtat. comptable abans de IS 

I Diferimcies permanents 

Rendiments exempts en base Llei 49/02 

Base imposable (Resultat fiscal) 

14.2. Altres tributs 

Compte de PiG 

Augments Disminucions 

-101.640,82 

A traves de 
Pig 

101 .640,82 1 

101 .640,82 1 

-101 .640,82 1 

o.oo I 

No existeix cap circumstancia de caracter significatiu en relaci6 amb 
altres tributs. 
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15. Ingressos i despeses 

15.1. Despeses derivades del funcionament de l 'organ de govern 

En el compte de resultats del pTesent exercici no hi ha despeses 
derivades del funcionament d e l'organ de govern de l'entitat. 

15.2. Ajuts concedits i altres despeses 

La Fundaci6 ha atorgat ajuts durant el present exerc1c1 per 
244.364,55 euros (34. 183 ,31 euros l'any 20 17) a persones fisiques per tal de 
pal·liaT situacions de pobresa i. ajuda a refugiats . 

15.3. Aprovisionaments , Despeses de personal i Perdues, 
deterioraments i variacio de les provisions pe r operacions de les 
activitats: 

El detall i import de la paTtida d 'Aprovisionaments es el segllent: 

Concepte 

Consum de bens destinats ales activitats 525.607,89 529.580, 17 

Treballs realitzats per altres entitats 160.506,41 62.434,07 

TOTAL 686 . 114,30 592.014 ,24 

El detall i import de la paTtida de Despeses de personal es el segtient: 

Concepte 20 18 2017 

Sous i salaris i lndemnitzacions 818 .811,00 607.043,44 

lndemnitzacions 8.398 ,63 0 ,00 

Seguretat Social a carrec de Ia fundaci6 254.391 ,43 186.001,26 

Altres ca.rregues socials 1.783,68 1.523,68 

TOTAL 1.083.384, 74 794.568, 38 

La paTtida de perdues, deterioraments i vaTiaci6 de les provisions per 
operacions de les activitats no presenta saldo al tancament de l'exercici ni de 
1 'anterior. 
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15.4. Detail de la partida "Altres resultats" 

L'entitat, en el present exercici, ha regularitza t saldos havent-se 
reconegut unes despeses p er import de -20.228,14 euros (-19,30 euros l'any 
20 17). 

16. Provisions i contingencies 

No existeix la rubrica de provis ions i contingencies, en el Passiu del 
Balan9. 

17. Aplicaci6 d'elements patrimonials i d'ingressos a finalitats 
estatutaries 

17.1 Informaci6 sobre els actius corrents i no corrents que estan 
directament vinculats al compliment de les finalitats estatutfuies. 

Actius corrents que formen part de la dotaci6 fundacional: 

De tall Va lor comptable Descripcio 

Tresoreria 29.989,97 Tresoreria 

TOTALS 29.989,97 
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17.2 Finalitats Fundacionals 

Calcu l p el qual es determinen les partides s ignificatives a traves de les 
quals es pot com provar el compliment de les finalitats. 

DESCRIPCIO 2 018 2017 

INGRESSOS BRUTS 

Vendes i prestacions de se1veis 277.845,09 284.075 ,13 

Ingresses rebuts amb caracter periodic 2.285,50 5. 179 ,45 

S u bvencions activita ts 1.686.219,41 1.020.428,24 

Donacions i a ltres ingresses 512 .315,22 499.390,80 

Altres ingresses de les activitats 6 .000,00 6.000,00 

Altres resultats 2.819,70 490,00 

TOTAL INGRESSOS BRUTS 2.487.484,92 1.815.563,62 

DESPESES NECESARIES 

Despeses fi nanceres 0,00 0,00 

TOTAL DESPESES NECESARIES 0 ,00 0 ,00 

TOTAL INGRESSOS COMPUTABLES 2.487.484,92 1.817 .255 ,49 

DESPESES I INVERSIONS ACTIVITAT 
FUNDACIONAL 

Ajuts concedits i a ltres despeses 244 .364,55 34. 183,31 

Aprovisionaments 686.114,30 592.014,24 

Des peses de personal I .083 .384,74 794.568,38 

Altres despeses d 'explotaci6 342 .366,73 337. 175,72 

Altres resultats 23.047,84 509,30 

Adquis icions d'immobilitza t que no esta s u bvencionat 6.615 ,30 14 .686,82 

TOTAL ASSIGNACIO FUNDACIONAL 2.385.893,46 1.773.137,77 

Determinaci6 del dest i dels ingressos a finalitats fundacion als segon s 
el que s 'estableix legalmen t: 

% destinat a 
Despesa a Despesa 

Exercici 
Ingresses fina litats 

destinar a destinada a Diferencia 
Co m putables fundacionals 

activitats activitats 
ru ndacionals fu ndacionals 

2015 1.057. 124,33 70% 739.987,03 1.060.844,76 -320.857,73 

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 

2018 2.487.484,92 7 0% 1.741.239,44 2.385.893,46 -644.654,02 

TOTALS 6.467.072,90 70% 4.526.951 ,02 6.374.158,17 -1.847.207, 15 
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17.3 Complime nt de Finalitats Fundacionals 

Tali comes deduei.x de l'apartat anterior, la Funda ci6 ha destina t m es 
del 70% dels seus ingressos a finalitats fundacionals, amb la qual cosa s 'ha 
complert amb el que s'establei.x legalment. 

18. Fets posteriors al tancament 

Amb posterioritat al tancament, no s 'ha produi:t ca p fet significatiu que 
afecti als presents Comptes Anuals. 

19. Operacions amb parts vinculades 

Durant 1'exer cici 2018 ni a !'anterior no hi ha hagut operacions amb 
part vinculades. 

20. Altra informacio 

20.1 Nombre mitja de persones ocupades en e l curs de l 'exe rcici , 
distribult per categories i desglossat per sexe s 

El n ombre mitja de persones ocupades durant l'exe rcici, dist ribui't per 
categories i desglossat per sexes, es el seguent: 

TOTAL TOTAL HOMES DO NES HOMES DONES 
2018 2017 2018 2018 2017 20 17 

Direccio 1,00 1,00 1,00 1,00 

Coordinacio 
3 ,64 1,7 6 1,00 2 ,64 0,76 1,00 

Area social forma cia 
i acollida 29,05 24,7 2 8 ,61 20,46 6,07 18 ,6 5 

TOTAL 33,71 27,48 10,61 23,10 7 ,83 19,65 

20.2 Tramitaci6 autoritzacions al protectorat 

No hi h a t ramitades autoritzacions al Protectoral per cap tipus 
d 'operaci6. 

20.3 Operacions amb garantia 

Segons les disposicions legals vigents les liquidacions dels impastos no 
paden considerar-se definitives fins que no hagin estat inspeccionades per les 
autoritats fiscals , o be h agi transcorregu t el termini de prescripci6 legal. 

A la data de formulaci6 de la present memoria els diferents impastos 
als que esta subjecte la Fundaci6 n o han estat inspeccionats , no exist int 
segons els Patrons, con tingencies significatives que poguessin derivar-se de la 
revisi6 dels exercicis obert s a in specci6. 
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l'objecte de preservar la liquides a de les inversions, l'Entitat porta a 
terme les seves inversions en valors o instruments finan cers negociats 
en mercats regulats o sistemes multilaterals de negociaci6 , i la inversi6 
en institucions d 'inversi6 col-lectiva amb reemborsament diari 
harmonitzades a nivell europeu o equivalents. Finalment, la p olitica 
d 'inversi6 d6na especial importancia ala preservaci6 del capital. 

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 al tra inversi6 de naturalesa ru1aloga . 

A judici dels membres del patronat, no hi ha cap altra questi6 a 
destacar que faci coneixer i justifiqui el compliment de les fmali tats 
fundacionals i dels preceptes legals. 

A Barcelona, queden formulats els Comptes Anuals de la Fundaci6 
Privada Bayt Al-Thaqafa, els quals s6n signats pel Secretari de la Fundaci6 
amb el vist -i- plau del President. 

El Secretari Vist-i-plau de la Presidenta, per delegaci6 

Juan Bautista Carbo Vazquez Antonia Rio Iglesias 



ANNEX 

" 





El 2018. seguint Ia tendencia de 2017, ha estat un any de cre1xement com a Fundaci6. Hem 
impulsat i ampliat proJectes i hem obert naves places en els pisos d'acollida del programa de 
refugi que va iniciar-se fa dos anys 

Laugment de l'arribada d'infants i joves no acompanyats segueix sent un dels nost res 
principals reptes. El nostre Programa de suport integral a JOves ha arriba! al nombre mes alt 
de persones ateses. Tambe el nombre d'aquests JOves que es troben en situaci6 de carrer ha 
estat Ia mes alta comparada amb els anys anteriors . Per donar resposta a aquesta situaci6 
Bayt ai-Thaqafa ha es tat una de les poques entitats que ha apostat per projectes creats i 
adaptats a aquest col lectiu. 

D'altra banda. hem ampliat les accions de sensibi litzaci6 per incidir en Ia transformacio cap a 
una societal mes oberta i solidaria. Hem realitzat mes activitats amb escoles i hem participat 
a mes conferencies. debats 1 xerrades 

Una vegada mes. Ia resposta de Ia ciutadania davant les d1f1cultats de les persones que 
atenem ha estat incre1ble. Lany 2018 hem tingut 196 persones voluntaries a les que agra·(m 
profundament Ia seva ded1caci6. 

Aquest any tam be ha estat marcat per ser el cinque des que va morir Ia fund a dora de Bayt ai
Thaqafa. Teresa Losada. Volem donar les gracies a tots i totes els que ens vau acompanyar 
en Ia jornada que vam celebrar en record seu "Tots sam nosaltres". Durant el 2019 seguirem 
vetllant per mantenir viu el seu I leg at 

Lequip de Ia Fundaci6 Bayt ai-Thaqafa 

;.; --a 

Q ' ' ~.£) . .:--· ... / 
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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 migratari, es troben enormes dif1cultats 
i discriminacions associades a Ia seva condici6 de "no 

c iutadanes". 

Som un espai de trobada, d'intercanvi i de dialeg, perque 
names des de Ia trabada i el reconeixement de l'altre es 
paden trencar els prejudic is. 

Som una fundaci6 sense anim de lucre que treballem 
des de 197 4 per facilitar Ia integrac i6 social, cultural, 
civica i politica de les persones immigrants, sense 
renunciar a Ia propia identitat i fomentant l'intercanvi i el 
dialeg entre les diferents cultures. 

El Patronat de Fundaci6 Bayt ai-Thaqafa esta format 

per les Hermanas Franciscanas Misioneras de Maria i 
I'Orde 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 Fundacians de Ia Genera l ita! de Catalunya. 

Bayt ai-Thaqafa te dos centres on desenvalupa activitats; 
un a Barcelona i un altre a Sant VicenG dels Harts. Aquest 
201 8 hem ates 2. 705 persones. 



Missi6, visi6 i valors 

M issi6: Bayt ai-Thaqafa es const itueix amb Ia fmalitat 
de facilitar Ia integraci6 social, cultural, polit ica i civica 

dels immigrants arabomusulmans a Ia nostra societal , 
generant un espai i sentiment de pertinent;:a. sense 
perdua de Ia propia identitat. aixi com de donar a coneixer 
Ia diversitat cultural i fomentar l'intercanvi i el d1aleg entre 
les diverses cu ltures. 

V isi6: Bayt ai -Thaqafa es una entitat cohesionada. 
sostenible i plural que vol donar respostes integrals al 
complex fenomen del fet migratori i de les implicacions 

a Ia societal contemporania. considerant a tota persona 
imm igrant com a subjecte de drets i sent conscient que el 
tret de Ia m1graci6 es un element const itu tiu de Ia nostra 
c iutadania. 

Valors: actualment, Ia humanitat esta marcada per 
fenomens d'intensa mobi litat. Les migracions voluntaries 
o foryoses m ultipliquen les ocasions d'intercanvi entre 
persones. cultures 1 pobles diversos. i reivindiquen per 
si mateixes que Ia carencia de bens que pate1x part del 
planeta es deu a Ia injusticia i a Ia falta d'equitat en el 
repart iment de Ia riquesa. 

jj 

Els valors que inspiren Ia nostra actuaci6 s6n: 

[I!Q I Ii"aJ respecte a rota persona 1 respecte als Drets 
Humans. 

lqualtat. aposta per Ia construcci6 d'una societal en Ia 
que tothom t ingui ca buda, evitant els confrontaments 1 
qualsevol tipus d'exclusi6 i/o de discrim1naci6. 

A.coll1da: cordial itat. calidesa. capac1ta t de veure lcs 

persones en Ia seva integrailta t (i no nomes en les 
seves necessitats) i acompanyament cap a Ia plena 
ciutadania. 

Pro.:11l l!l8!' considerac16 de cada persona com a 

protagonista actiu de Ia seva vida. empoderant-la per 
aconseguir Ia transformaci6 positiva del seu proces 
persona l. 

lnkrcultu r::l lr a1. Ia trobada amb l'altre, Ia diversitat 
cultural, religiosa. linguistica. de maneres d'entendre Ia 
vida ens fa socia lment mes ncs. patents. dialogants i 
empat ics. 

.I,· .. 
.. _ I t 

~~---~~-~-



Breu historia 

El l 974, Teresa Losada, franciscana i doctora en Filologia 
Sem it ica abandona Ia seva carrera academica a Ia UB 
per fun dar Bayt-ai-Thaqafa (Casa de Cultura) El projecte 
es va iniciar al centre de Barcelona i poe mes tard a 

Sant Vicen<;: dels Hart s per acompanyar les primeres 
comunitats de persones procedents del Marroc que 

arribaven al territori buscant un futur digne. 

La real itat migratoria ha anat evolucionant 1 actualment, 
a mes de Ia com unitat del Magrib, a Ia Fundaci6 Bayt ai 

Thaqafa es troben persones de molt diversos origens que 
majoritariament comparteixen Ia cultura del m6n arab 
i 1 o Ia rel igi6 musulm ana, encara que no nomes. Des 
Bayt ai-Thaqafa defensem que cal aprof1tar Ia potenc ia i 
riquesa que ofereix Ia diversitat cultural 

Lany 2000, Ia Fundaci6 Bayt 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 
for<;:a i l'esperan<;:a de les persones que busquen un m illor 

futur en digni tat. l'energia t ransformadora del treball 
voluntari de moltes persones, Ia implicaci6 dels nostres 
professionals, el compromis del Patronat, i Ia confl an<;:a 
dels nostres f1nan<;:adors i col-laboradors. 

A Bayt al-Thaqafa acollim a les persones m igrades oferint 
un conjunt de serveis que ens permeten treballa r amb 
integral1tat. 

Equip 

Lequip huma es molt important; una m1tja de 50 persones 
contractades (amb diferents dedicacions horaries) i 
gairebe 200 voluntaris i persones en pract iques fan 
possible que tirem endavant els projectes. Des dels 
seus inicis, Bayt ai-Thaqafa s'ha def1nit com una entitat 
de voluntariat. entenent-lo com a eina de transformaci6 
social i de construcci6 de ciutadania participat iva i 

corresponsable. 

Durant el 2018, 196 persones han dut a terme un 
voluntariat al Bayt. 

21 han fet el voluntariat a Sant Vicen<;: dels Horts i 175, 

a Barcelona 
147 dones i 49 homes 
13 entre 16-20 anys 171 ent re 20-30 1 37 entre 30-!JOI 
17 entre 40-50 1 20 entre 50-60 1 38 majors de 60 

Durant el 2018, 54 estudiants han fet les seves 
practiques, provinents d'universitats tant de Catalunya 
com de Ia resta de Ia UE aixi com d'entitats que ofereixen 
cicles formatius superiors. 

· 53 a Barcelona i 1 a Sant Vicens dels Horts. 



Actualment tenim convenis de practiques signats amb les seguents institucions: 

lnstituts 

.. •DSC"c 
D . - E1 toe·- , .. , ,_ l 'i'(' ' 

;-u , , 1. " 1 

', - . c· 
•·, • r "":' r 

1!"1 :-· t ... .._ I 1• ' ''Ji t "': 1 .L' t"l!. . .''t. l! 
UJ' rt_:~ ~t"ii i/<~H ~-;_~IJI 

Universitats 

U" B 
11.-lr-n.J':.J "'-''i.ri.U:.U •~ ~'''Ci. 

implik a !""'1 
~,.~ 

Programes de formaci6 

~~···~ . .... , .. 

.t ''~ 

_t 
ad.sis 

(f):~~~ --------4D Universiwt de BJrcelona 

~:-~~·- ·._.;_ 
I , Wo 

\.'• I ' I' 

:";.) .: 
- . j' I 

, t '\ II I 11,.;; \ 

i ll ', 1 ~I ttl 

I I ~ I ' '. ~ II p, ) 

t~' ~T.;!;~·~·~;-.,_, na -r.-

CE~ 
(~o.-,• 11"•.:: ·:. 'h!vJj;.; ;,_flr.:.:J:·'lo.i 

•. ~-, ... 1-·.··· 

" f- UN DAC.~(~• 
PE~ETAARES 

:u,;.,....,..;l.Liio ·-··~·• 4..,11 

;.:~~(· 
.. ~\.,. 

\ -. i ', t ' '• t:· •, H 
i t'•: • l "'i f\ ' , ' 51 1 • 

~ 

su r t 

gent is 

U ,. 1 t-•.ji .. H .oc :1.'::·~~.; ,,, ., .. 

:;:wurHnl 

( , ,. Ba r~elona 
· Acnv,a 



Organigrama 
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Persones ateses 

Des de Ia Fundacio Bayt al-Thaqafa atenem a infants, joves, dones i homes en els nostres dos centres 

(a Sant Vicent;: dels Harts i a Barcelona) a traves de dlferents programes. 

Aquest 2018 hem ates 2.705 persones en els diferents programes i projectes que duem a tcrme. 

Segons edat 

85% 
majors 

de 16 anys 

15% 
menors 

de 16 Dnys 

Segons situacio administrativa 

24% 
sense 

autoritzaci6 
administrativa 76% 

amb autoritzaci6 
admimstrativa 

Segons sexe 

43% 
dones 

57% 
homes 

Segons poblacio 



Novetats de l'any 

Hem celebrat Ia Jornada en record de Teresa Losada 

'Tots som nosaltres": al mes de novembre vam 

organitzar un acte per retre homenatge a Ia fundadora 
de Bayt ai-Thaqafa. La jornada va ser una trobada amb 

Ia diversitat entesa com ho feia Teresa Losada, com 
l'unica manera amb Ia qual podem enriquir-nos, cn:!ixer 

i transformar-nos com a persones i com a societal. El 

ponent principal de Ia jornada va ser el reconegut filosof 

Josep Maria Esquirol. 

Hem iniciat un treball d'analisi i catalogaci6 de textos 

de Teresa Losada: Ia nostra fundadora va escriure i 

publicar nombrosos textos i reflexions sobre com acollir 

i les oportunitats que com porta Ia m igracio. La maJoria 

d'aquests escrits, vigents encara avui dia, son de gran 

interes tant per a nosaltres com a ent itat com per a Ia 

comunitat en tant que som una societal d'acollida. 

Hem comenc;:at una activitat extraescolar de llengua 

arab a I'Escola Pere Vila: en una iniciativa con junta amb 

I'Area d'lnterculturalitat de I'Ajuntament de Barcelona. 

el curs s'ha ofert a nens i nenes de l r fins a 6e de 

Primaria. Realitzar aquesta activitat a l'escola signif1ca 

incorporar Ia llengua arab com una extraescolar mes 
aixi com arribar a nens i nenes que no tenen I' arab com 

a llengua materna. 

Hem ampliat les accions de sensibilitzaci6 i per a 

Ia no discriminaci6. Des del nostre programa de No 
discriminacio hem engegat tallers dirigits a les persones 
que atenem per informar-les dels seus drets, aprendre 

a identificar situaclons de discrim inacio i coneixer els 

circu its per denunciar-les. Tambe hem participat en 

Ia campanya "Pareu de parar-me" conjuntament amb 

altres entitats. entre elles SOS Racism e. 

nli ~;;tl.. rrr1=:, 



Programes i projectes 

3.1. Programa de drets humans i ciutadania 

Bayt ai·Thaqafa part icipa en Ia construcci6 d'una 

c iutadania en igualta t de drets i oportunitats, a mes de 
fomentar el va lor de Ia diversitat i del talent social. 

La Fundaci6 participa habitualment en xerrades, 
congresses. manifestos i manifestacions des d'on vo lem 
continuar fomentant el valor que comporta Ia convivencia 
de diverses cultures. A mes, el centre documental de que 
disposem a Ia seu de l'ent1tat permet oferir continguts 
de gran qualitat que permetin coneixer 1 apropar-se a Ia 
historia, literatura i politica d'altres cu ltures. 

3.1.1 . Projecte lgualtat i No Discriminaci6 

Aquest proJecte preten recol lir situacions de discriminaci6 

per raons d'origen etnic. nacional i pert inen<;a religiosa 
aix i com acompanyar Ia persona que ha pat it una situaci6 
de discriminaci6 en el proces de den uncia i reparac16 

'-~ hornes 1 6 donr:~ s 'h:::r/ br:::r:et1Clr3t ~.raouesr ptc~,ecte 

3.1 .2. Centre de Documentaci6 

Disposem d'un centre documental a Ia seu de Barcelona 
que ofereix tres mil titols amb cont inguts de gran qualitat 
especial itzat en les tematiques de Ia m igraci6 i del m6n 
arabi musulma amb un im portant nombre d'obres 
d'hist6ria, litcratura. politica i sociologia en llengua arab. 
Accedir a a quest servei i a Ia base de dades requereix cit a 
previa. 

3.1.3. Sensibilitzaci6 

La Fundaci6 part icipa habitualment en pronunciaments 
i act1vitats des d'on volem continuar fomentant el valor 
de Ia convivencia en diversitat. evidenciant el valor de les 

m igracions, i donant a coneixer Ia realitat del m6n arabi 
!'Islam 

::;(1 ~- hr)!Y!2S t C<.!:J :~~10 ~es :.:: 'h ~;; r D:.;.rlt:.f' ~.- lr:."-i ~ ~~: ·:;r;u7St 

t;'O_, .: ·"'r:.:· 

3.1 .4. Tallers 

Oferim espais educanus i activitats ludiques per a 
escoles i grups d'educaci6 no formal en materies com 
immigraci6, divers1tat cul tural i religiosa, igualtat i 
no-discriminacici, Islam, etc. amb l'objectiu de donar a 
coneixer els valors d'una soc 112tat plural i Ia riquesa dels 
moviments migratons. 

SO !i()rnes i 37 dones ~- 'hc,fi t1eni!f1C.ia t d'aque:st fJIOJecre. 
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3.1.5. Activitats per l'intercanvi cultural 

Duem a terme activitats cu lturals i tradicionals de 
diferents cultures. tant d'origen com d'acollida, per 
fomentar l'intercanvi i el coneixement cu ltural. Per 
exemple, Ia celebracio de l'lftar, el trencament del dejuni 

del Ramada, a Sant Vicen({ dels Harts en un acte publ ic 
coorganitzat amb I'Ajuntament. o Ia celebracio del dia 
de Reis, gracies als donatius de diferents persones i 
empreses. Tambe. en el marc de les nostres act1vitats 
regulars. celebrem Ia festa de !'Aid, el Diwali o any nou 
hindu i !'any nou xines. a mes de t radicions catalanes com 

Sant Jordi. Ia castanyada o el Nadal. 

273 homes 1 2 28 dones s'han benefic;at d·aquest pro1ec te 

3.2. Programa d'habitatge i acollida 
residencial temporal 

Tenir una liar es el primer pas per poder iniciar un proces 
d'insercio i integracio. Arribar a una situacio d'estabilitat 
economica, social i emocional, alhora que aconseguir una 
plena autonomia son els objectius que es persegueixen 

des d'aquest recurs. 

Els projectes d'allotjament temporal de Ia Fundacio 
Bayt ai-Thaqafa son projectes de llarg recorregut. Un 
acompanyament proper permet l'adequacio de cada Pia 
de Treballlndividualit zat. i el seu posterior seguiment. 

Aquest recurs es complementa amb Ia resta de serveis 
que o fereix l'entitat per aconseguir aixi donar una 
resposta global i integral a cada persona. 

3.2.1. Servei d'orientacio per l'acces a un habitatge digne 

Servei que preten ajudar a garant ir 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. 
96 homes 1 57 dones s·han beneficial d ·aqu':?St prO]eCi<' 

3.2.2 A.T. per a joves i homes 

Acolliment residencial per a persones en situacio 
de sensel larisme. Es duen a terme actuacions 
socioeducatives onentades a reduir els factors de rise 
d'exclusio i potenciar i desenvolupar els factors de 
proteccio. Construl'm i acompanyem en un itinerari que 
te per objectiu que Ia persona guanyi autonomia i pugui 
aportar el seu potencial en el seu espai social. 

Aquest projecte es desenvolupa a Sant Vicenr;; dels Harts i 
Sant Andreu de Ia Barca. 
-·-L? petsones s·/Jq .... i>·r~ -'- ,· -·· ~n d'aliUCSi prcyc-cce 
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3.2.3. A.T. per a Dones 

Espai residencial segur per a dones i dones amb f1lls. 
algunes d'elles supervivients de violencia de genere, 

sense xarxa social. El projecte ofereix, des d'una relacio 
propera i afect iva. acompanyar les dones perque 
recuperin Ia seva plena autonom ia. 

Aquest projecre es desenvolupa a Barcelona. 
i 3 dc.nes i ! () ne,'IS ! n::n:-s ~ }) :-:n h::.nt?fic;ar -~·.f 'aqu(:5 • 

pic:yec te 

3.2.4. A.T. per a persones soHicitants de protecci6 
internacional 

Acollida, mitjan~ant el Programa esta tal de Refugi, de 
persones necess1tades de proteccio internacional per 
donar resposta als compromises internacionals i Ia 
irrenunciable Ctica solidaria. 

Aquest projecte es desenvolupa a Barcelona. 
33 ht)rnes ::::; rjcJrV:·:; .. ::.-J ner,es i , ... ,-=ns sh'~'l i·~~~r,~-~ ;:;,· __ ::;a 

d aqur::st r,ro1ec1e 

3.3. Programa d'infimcia i joventut 

El programa preten refor~ar l"aprenentatge de les llengucs 
veh1culars 1 el progres en !'ambit escolar acompanyant 
els nens, nenes. joves i les seves families en relacio a! 
seu entorn educatiu i social, incloent educacio en el Iieure 

per enfortir les seves potencialitats i orientar les seves 
aspiracions 1 necessitats. 

La Fundacio Bayt ai·Thaqafa acompanya des de fames 
de quaranta anys als nens, nenes i joves nouvinguts amb 
l'objectiu de constru ir una ciutadania basada en Ia igualtat 
d'oportunitats i en el reconeixement del talent divers. 
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3.3.1. Refor'< escolar i casal 

Acoll ida educativa a nens i nenes de 6 a 16 anys de 
diversos origens culturals i molts d"ells amb incorporaci6 
tardana al nostre sistema escolar que tenen necessitat 
de suport i acompanyament per facilitar el proces 

d'integraci6 social i per aJudar a combatre l'exclusi6 
social Oferim itineraris d'exit educat1u per fer aflorar les 

seves capacitats i habilitats. 

Aquest projecte es desenvolupa a les seus de Barcelona i 
de Sant Vicenc; dels Harts. 
65 nenes 1 60 nenes shan beneficia l cl"dquest pro1ec:e 

3.3.2. Suport integral a joves 

Els Menors Estrangers lndocumentats No Acompanyats, 
aixi com els joves extutelats, s"enfronten a situacions 
de molt a duresa per dur endavant el seu projecte vital 

i m igratori. Es tracta d'un col-lectiu amb enormes 
potencialitats i recursos personals que frequentment s6n 
estigmatitzats i exclosos. Mitjant;ant l'acompanyament 
i els serveis especialitzats residencia ls, de formaci6 i oc1 
els don em suport en el seu proces cap a una vida adulta 
en dignitat i autonomia. 

Aquest projecte es desenvolupa a Ia seu de Barcelona. 
748 nots i 2 noies s·han benefic1a1 d"aquesr PIO/ecte 

D'entre aquests, destaca l'atenci6 a 95 joves que no 
tenen cap mena de protecci6 ja que son majors d'edat 
que han quedat fora del sistema de protecci6 de Ia 

in fancia. 

3.3.3. 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 Harts. 
700 nens 1 700 nenes s'han ben.::ficiar cl'aouest proj•XCt.· 



3.4. Programa d'acollida social i jurfdica 

Bayt ai·Thaqafa preten facilitar i agi litzar els processos 

administratlus relacionats amb el fet de viure un projecte 
migratori, aixi com donar suport soc1al en els moments 
de major vulnerabilitat. 

D1sposem d'un servei especial itzat en assessorament 

legal d'estrangeria i tambe formem a les persones perque 
coneguin els seus drets i deures. 

3.4.1. 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 arnben a Ia Fundaci6 amb Ia resta de 
serveis interns i externs per a disminuir en el possible les 
situacions de vulnerabilitat. 

Aquest projecte es desenvo/upa a les seus de Barcelona i 
de Sant V1cenr;: dels Harts. 
,:·:31 ~r.~on-r>:?S i 2:3'-f ctonr:J.s s·han Lir:.·n·::flcrar (J"aqu~?st pro;ecte 

A mes. hem proporcionat suport per cobrir necessitats 
basiques a 187 homes i 282 dones i les seves families 

3.4.2. Assessorament juridic 

Acompanyament i assessorament juridic espec1alitzat en 
dret d'estrangeria, nacionalitat, no discriminaci6 i d'altres 
relacionades amb Ia vivencia m igratona o Ia situaci6 
d'estrangeria. 

Aquest projecte es desenvolupa a Ia seu de Barcelona. 
"i 00 ho;1 :e.s i 8~? dnn~· :; s ·h .:~n br:.'nt::)trc.n t rj':-.;qu~~:l 01 C:Jf-l~le 

3.4.3. Of1canpe: Of1cina de canceHaci6 d'antecedents 
penals 

Servei que ofereix I ACT A - Cooperativa d'assessorament 
Juridici transformaci6 social, a Ia seu de Barcelona de Ia 
Fundaci6 Bayt ai-Thaqafa ambIa fmalitat de donar suport 
juridic a les persones i als serveis que duguin a terme 
processos d'inserci6 social i !aboral en l'eliminaci6 dels 
diferents obstacles juridico-penals - especialment per a 
les gestions encaminades a Ia cancel · laci6 d'antecedents 
penals 1 policlals-, amb l'obJectiu de faci litar el tramit 
de renovac i6 de permisos per a les persones d'origen 
immigrant. i per tal d'assolir Ia seva plena inclusi6 

Aquest projecte es desenvolupa a Ia seu de Ba1celona 
~~0 hc)rn.::=-:;; ·f oJna sf.,an beriet!':.!&r dcc;~jt:.':[ ;:~r:...·'J~_.~te 
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3.5. Programa de formaci6 sociolingi.Hstica 

Els processos migratoris impliquen moltes vegades 

haver de reformular les habilitats 1 coneixements que una 

persona ha adquirit al llarg de Ia seva vida 

L.:aprenentatge de la(es) llengua(es) i cultura de Ia societal 

d'acollida es un instrument basic per ales possibi litats 

relacionals personals i amb l'entorn, per accedir a Ia 

formaci6 reglada i ocupacional, al coneixement de drets 

i deures i per anar consolldant un espai socia l que faci liti 

!'exit del proJecte m igratori. 

3.5. 1. Alfabetitzaci6 

Oferim classes d'alfabetitzaci6 com a veh icle d'integraci6 

social i com a eina de comunicaci6 per a relacionar-se 

amb l'entorn i amb Ia comunitat. 

A quest projecte es desenvolupa a Ia seu de Barcelona 1 a 
Sant Vicenr;: dels Horts. 
74 homes i 50cltJnes s'han bene(itx:Jr daqu-?.::t p1c!;ecte. 

3.5.2. 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 possibil itats de comunicaci6 de 

les persones d'origen immigrant. Tambe fem classes per 

preparar els examens de llengua i cu ltura obligatoris per 

obtenir Ia nacionalitat espanyola. 

Aquest projecte es desenvolupa a Ia seu de Barcelona i a 

Sant Vicenr;: dels Horts. 
55 hornes 1 3 i dones /ian fet class% <le caiJ/,; 
236 homes 1 104 dones h<ln iet clas~es de csstella 

3 .5.3. Classes de preparaci6 de l'examen 
del carnet de conduir 

Oferim formaci6 especif1ca per preparar l'examen del 

carne! de conduir, com un element necessan per a 

desenvolupar-se socialment i professionalment. 

Aquest projecte es desenvolupa a Ia seu de Barcelona. 
SS hc1mes i 24 clones s·han bent?fi•xJt daque=:r p1 )j..;cte 

3.5.4. Formaci6 per Ia regularitzaci6 administrativa 

Oferim classes de l'anomenat MOdul C. un curs intensiu 

en que es t reballa el coneixement de Ia societat cata lana i 

del seu marc juridic, i que ajuda en l'obtenci6 de l'informe 

d'arrelament a Catalunya, necessari per a Ia renovaci6 

del permis de residencia . Tambe oferim classes de 

preparaci6 per l'examen que cal fer a l'hora de tramitar Ia 

nacionalitat espanyola. 

Aquest projecte es desenvolupa a Ia seu de Barcelona. 
·'12 homes 1 1 I dones s'!1an oenefic:at t1 aqu:..sr prc,wc ;e 



3.6. lnserci6 laboral 

3.6.1. Orientacio !aboral personalitzada 

Acompanyem les persones nouvingudes o que 
necessiten reincorporar-se al mercat !aboral a def1nir les 

seves habilitats i potencialita ts perque puguin orientar un 

itinerari !aboral i cercar feina. 

Aquest projecte es desenvolupa a Ia seu de Barcelona. 
-:~!· 1 1(TI.I':.~$ i JO '.)~;.)ne :.. -s he·n ben·~ tiC!::J i ti~:?auesr p.tt)/.:::;ste 

3.6.2. Aj uda en Ia recerca de feina 

Servei individual i personalitzat d'assessorament i ajuda 

en Ia recerca de feina, tant en l'elaboraci6 del curriculum 
com en Ia recerca d'ofertes de feina per internet. 

Aquest proj ecte es desenvolupa a Ia seu de Barcelona. 
! ~-•} hr.:.rnt:s J 1 0? dones s·han beneficial clefs 45~) ralle1 s 
' ·~-~aht.~c;rs en aqut?3t p10Jt:Cte 

3.6.3. Formacio !aboral i prelaboral 

Oferim una serie amplia de cursos prelaborals i laborals 

que permeten incrementar les capacitats i competitivitat 

de les persones en el mercat !aboral. 

Cursos laborals realitzats: Manipulaci6 d'aliments (4), 

Gestio de comandes i estocs, seguretat al magatzem i 
carretoner (3), Cont rol d'accessos (1 ), Cursos Prelaborals 

(3), Informatica (1) 

Aquest pro1ecte es desenvolupa a Ia seu de Barcelona. 
r)~~ hornt?~ f .:JS o'Ol1,0S Sf1an iJ t?.nefiC' tr.i( Cf .Jque . ..:;t [.- ' Otec tt -

3.7. Programa de Dones 

El factor del genere sumat a Ia pertinenGa etnica i 

relig1osa 1 al fet m igrator1 ens enfronta a grans reptes 
cap a Ia igualtat. Les situacions de sobreexplotaci6 i 

de discriminaci6 coexisteixen i se superposen amb els 

processos d'apoderament social femeni. 

Reconeixer 1 abordar 1'espec1f1citat i els riscos que corren 

les dones en els seus itineraris migratoris aixi com 

generar espaiS de SOiidaritat I intercanvi femeni SOn 

objectius que treballem a traves d'activitats de formaci6 

especif1ca (llengua d'origen. llengua o llengues veh iculars, 

tallers, etc.) espa1s de trobada i reflexi6, activitats d'oci i 

temps lliure, etc. 

!:;::.· :f·::r;·;:-:.- s"!·;an r...;er .:~ t r: ·d f rJ'dque--st pt·~':~~:~r~· 

A mes, des d'aquest programa hem ates 1 0 nens i nenes 

en el servei de canguratge mentre les mares fan activitat s 
formatives. 



3.8. Programa de Gestio de Ia diversitat religiosa 

Bayt ai-Thaqafa, des dels seus origens, aposta per 
generar coneixement i reconeixement de Ia diversitat 
religiosa, i molt especial men\ de I' Islam, per crear espais 
de dialeg i convivencia en igualtat. 

Teresa Losada es un referent fonamental en el dialeg 

islamo-cristia i elllegat iniciat per ella esta en el centre 
de Ia ra6 de ser de Bayt 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. Actuem com a divulgadors, formadors o 
mediadors en l'ambit de diversitat religiosa i Islam. 

Bayt ai-Thaqafa gestiona des de 2011 I'Oficina d'Afers 
Religiosos de I'Ajuntament de Barcelona, servei public 
especialitzat en Ia gestio de Ia diversitat religiosa per garantir 
el dret fonamenta l a Ia llibertat de consciencia i de religi6. 

3.9. Programa de Cultura i llengiies d'origen 

Entenem 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 m igrants ode families 

d'origen m igrant. Les identitats multiples requereixen Ia 
valoritzaci6 de Ia diversitat i el coneixement dels codis 
culturals per aportar tota Ia seva potenc ial ita!. 

3. 9.1. Classes d'iuab, urdu i cultura d'origen per nens i 
nenes 

60 nens i 69 nenes s'han rJenetic1at J ·aquesi pl(l;ecre 

3.9.2. Classes d'i'uab per a dones 

36 dont-:s s'han benefic/cit d'aquesi projecre 

- ..... 

J:.- ; 



El 2018 hem seguint impulsant Ia comunicaci6 de 
l'entitat. amb l'objectiu de donar a coneixer Ia nostra 
tasca i Ia situaci6 de les persones a les que atenem, tant 
pel que fa als canals de comunicaci6 propis, com en Ia 
relaci6 amb mitJans de comunicaci6. 

Hem comen<;:at Ia unif1cac i6 de Ia imatge corporativa de Ia 
Fundaci6 i hem creat nous materials corporatius que ens 
permeten explicar rn illor Ia nostra missi6 1 Ia nostra tasca. 

Tambe hem con t1nuat amb l'implementaci6 d'un CRM 
que ens permeti extreure informaci6 sociodemografica i 
sobre Ia problaci6 que atenem. 

Finalment. hem participat en el video de sensibilitzaci6 'Tots 
som nosaltres", de I'Orde Hospitalan de Sant joan de Deu 

Canals de comunicacio propis 

Web 

El web, remodelat !'any anterior, s'ha establert com Ia 
principal via per a realitzar inscripcions als cursos i 
act ivitats i per a realitzar donatius o fer-se col·laboradors. 

Hem consol idat Ia publ1caci6 d'art1cles amb contingut 
reflexiu amb una frequencia mensual per posicionar Bayt 
ai -Thaqafa com a referent en el sector. 

Usuaris unics 26.907 
Visites: 39.503 
Pagines vistes: 165.651 
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Butl leti online periodic 

Hem consolidat el butlleti electronic com a eina de 
comunicaci6. Lapllcaci6 de Ia nova normativa de 
protecci6 de dades ha suposat una reducci6 considerable 
del nombre de subscripcions, tanmateix hem dut a terme 
una depuraci6 de Ia nostra base de dades que ens ha 
permes optim itzar l' impacte dels enviaments. 

But lletins enviats: 9 
Subscriptors: 1.381 adreces 
Obertura: 48% 
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Butllet i online sabre formacio !aboral 

Difusi6 sobre els cursos i formacions perque les persones 
puguin ampliar les oportunitats laborals. La periodicitat 
va en funci6 dels periodies d'inscripci6 

Butlletins enviats 6 
Subscriptors 265 adreces 
Obertura 40% 
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Facebook 

Es Ia xarxa social que utilitzem per difondre activitats 
i comunicar-nos, basicament, amb les persones que 
atenem. Tambe es un espai on les sol·licituds de 
donacions en especie per cobrir necessitats basiques 
dels nostres beneficiaris tenen una rapida resposta i 
suport en Ia difusi6. 

Publicacions: 215 
Numero de seguidors: 1.865 
Comentaris 231 
M'ag rada 1.850 
Comparticions: 795 
Abast de les publ icacions: 104.581 

Twitter 

Twitter es Ia xarxa social amb Ia qual ens adrecem 
majoritariament a persones de fora de l'entitat amb 
l'objectiu de fer difusi6 i sensibilitzaci6. Es tam be l'espai 
on comuniquem els tallers i formacions adrec;ats a 
professionals. 

Tuits publicats 776 (208 propis, no retuits) 
Seguidors: 871 (152 nous seguidors del 2018) 
Comparticions dels nostres tuits 568 
Mencions: 291 
M'agrada: 628 
Clicks als links: 521 

Relaci6 amb els mitjans de comunicaci6 

Durant el 2018, Bayt al-Thaqafa ha aparegut 
19 vega des als mitjans de comunicaci6, sempre 
en clau positiva i en diferents formats i mitjans: 

4) 

ri 
~~ 
D 
~ 

6 impactes en premsa 

2 impactes en radio 

8 impactes en mitjans online 

3 impactes en televisi6 



Som conscients que el treball en xarxa es Ia millor manera d'avanr;:ar per aixo, cada cop mes, formem part de mes 

enlllats de segon i tercer nivel l. 

Europa 

Espanya 

Catalunya 

Xarxa d'Habitatges d'lnclusi6 
de Ia Generalitat de Catalunya 

Ambit local 
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Volem agrair de nou a tots els professionals, voluntaris, persones en practiques, col ·laboradors, donants, entitats 

que han fet possible acollir a tanta gent. Gracies. 

Entitats fman~adores 

Totes les activitats de Ia Fundacio son gratu.(tes. El fman<;:ament es extern i prove d'Administ racions publiques, 

entitats privades i donacions d'empreses i persones individuals. Com cada any, els agra·(m que conf1in en nosalt res 
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~ CAPUTXINS DE SARRIA 

INMUEBLES Y FINCAS 

DOGASA 

ESTUDIOS, PROYECTOS 

E INVERSIONES, S.L. 
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Financ;adors en especie 

Obra Social 
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I totes les persones particulars que han realitzat donacions de producte 
per cobrir les necessitats basiques de les persones que atenem. 
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EQUIPj~l.);;i~;:~~:,~~~~-~~1- : • "'""' 1" --;s.,.. 
Persones contractades 

Persones voluntaries 

Persones de practiques 
•l .. •T..;J""f •1_.•-.•hT. 

Program a de drets humans i ciutadania 

lgualtat i no discriminaci6 

Sensibilitzaci6 

Ta llers 

Activitats per l'intercanv1 cultural 

Program a d'habitatge i acollida residencial temporal 

Servei d'orientaci6 per l'acces a un habitatge digne 

Acollida temporal per a JOves i homes 

Acollida temporal per a dones 

Acollida temporal per a persones soHicitants de 

protecci6 internacional 

Programa d'infancia i joventut 

Refor<; escolar i casal 

Suport integral a joves 

Pat is 1 tallers 

Program a d'acollida social i juridica 

Acollida social 

Assessorament juridic 

Oficanpe 

Program a de formacio sociolingiiistica 

Alfabetitzaci6 

Classes de catala 

Classes de castella 

Classes de preparac16 de l'examen del carnet de 

conduir 

Formaci6 per Ia regularitzaci6 administrativa 

lnserci6 !aboral 

Orientaci6 !aboral personalitzada 

Ajuda en Ia recerca de feina 

Formac16laboral i prelaboral 

2018 

52 
196 

54 

15 
925 

81 
501 

153 
42 
23 
79 

125 
150 
200 

770 

183 
37 

124 
86 

340 
82 

53 

75 
240 
143 

2018 

PERSONES ATESES PER PROJECTES: :·- .. _ -.:: - - . 

Programa de dones 142 
Programa de llengiies d'origen 

Classes d'arab i urdu per a nens i nenes 129 
Classes d'arab per a dones 

;or 
Web 

Usuaris umcs 

Vi sites 

Pagines vistes 

Butlleti periodic 

Butlletins enviats 

Adreces destinataries 

Butlleti formacio I aboral 

Butlletins enviats 

Adreces dest1nataries 

Facebook 

Publicacions 

Num. de seguidors 

Comentaris 

M'agrada 

Comparticions 

Abast de les publicacions 

Twitter 

Seguidors 

Tuits publicats 

Compartic1ons dels nostres tu1ts 

Mencions 

M'agrada 

Clics als links 

Mitjans de comunicacio 

lmpactes en premsa 

lmpactes en radio 

lmpactes en televisi6 

lmpactes en m1tjans onlme 

36 

26.907 
39.503 

165.651 

9 

1.381 

6 
265 

215 
1.865 

231 
1.850 

795 
104.581 

871 
(152 nous durant el 2018) 

776 
(208 tuits propis. no retuits) 

568 
291 
628 
251 

6 
2 
3 
8 
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