FUNDACH) PRIVADA
BAYT AL·-THAQAFA
*******************
Compt s Anuals corresponents a I' exercici
2016, ju tament arnb l"informe d' auditoria.

busquet·
economistes. auditors
estudi juridic

INFORME D'AUD

ORIA INDEPJENDENT DE COMPTES ANUALS

Als Membres el Patronat de FUNDACIO BAYT AL-THAQAFA,

Hem auditat s Comptes Anuals adjunts de la FUNDACIO BAYT ALTHAQAFA, que comprene ei balan<; a 31 de desembre de 2016, e1 compte de
perdues i guanys, 1' estat de canvis en el patrimoni net i la memoria corresponents a
1' exercici anual finalitzat en questa data.

Responsabilitat dels patro

en relad6 an\b els comptes anuals

Els Patrons s, 1 els responsables de formular els Comptes Anuals
adjunts, de forma que ex ressin la imatge fidel del patrimoni, de la situaci6
financera i dels resultats de UNDACI6 BAYT AL-THAQAFA, de conformitat amb
el marc normatiu d'inform ci6 Hnancera aplicable a l'entitat, que s'identifica en la
Nota 2 de la memoria adj ta, i del control intern que considerin necessari per a
permetre Ia preparaci6 dels comptes anua.Js lliures d'incorrecci6 material, deguda a
frau o error.

Responsabilitat de I'audito

nsabilitat es expressar una opini6 sobre els Comptes
Anua.ls adjunts basada en 1 nostra auditoria. Hem dut a terme la nostra auditoria
de conformitat amb la no mativa regulaLdora de 1' auditoria de comptes vigent.
Aquesta normativa exigeix que complim els requeriments d'etica, aix1 com que
planifiquem i executem l' a ditoria a la fi d' obtenir una seguretat ra.onable que els
comptes anuals estan lliures d'ineorreccions materials.
Una auditoria
evidencia d' auditoria sobr
anuals. Els procediments s
valoraci6 dels riscos d'inco
error. En efectuar aquestes
intern rellevant per a la for
dissenyar e1s procediment

requereix l'aplicaci6 de procedirnents per a obtenir
els imports i la. informaci6 revelada en els comptes
leccionats depenen del judici de l' auditor, inclosa la
ecci6 materia1 en els comptes anuals, deguda a frau o
valoracions de rise, 1'auditor te en compte el control
ulaci6 per pa1rt de 11 entitat dels comptes anuals, a fi de
d' auditoria que siguin adequats en funci6 de les
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circurnstimcies, i no amb la finalitat d',expressar una opini6 sobre I' eficacia del
control intem de 1' entitat. Una auditoria tambe inclou l' avaluaci6 de l' adequaci6 de
les polftiques comptables aplicades i de la raonabilitat de les estimacions comptables
realitzades per la direcci6, aixi com 1' avaluaci6 de la presentaci6 dels comptes anuals
presos en el seu conjunt.
Considerem que 1' evidencia d' auditoria que hem obtingut proporciona
una base su£icient i adequada per ala nostra opini6 d' auditoria.

Opini6

En la nostra opini6, els Comptes Anuals adjunts expressen, en tots els
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situaci6 financera de lq_
FUNDACI6 BAYT AL-THAQAFA a 31 de desembre de 2016, aixi com dels seus
resultats corresponents a 1'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb
el marc normatiu d'informaci6 financera que resuJta d' aplicaci6 i, en particular, amb els
principis i c;riteris com,ptables que hi estiguin continguts.

Informe sobre altres requeriments legals i reglamentaris
Dins dels comptes anuals, els patrons han incorporat deterntinats
aspectes sobre la situaci6 de la Fundaci6, 1' evoluci6 de les seves activitats i sobre altres
assumptes (Annex 1). Hem verificat que la informaci6 comptable que conte l'esmentat
apartat concorda amb la dels Comptes Anuals de 11 exercici 2016. E1 nostre treball com
auditors es limita a la verificaci6 del citat annex amb 1' abast esmentat en aquest mateix
paragra£, i no inclou la revisi6 d' informaci6 diferent de Yobtinguda a partir dels
registres comptables de la Ftmdaci6.

R.O.A.C.. S- 1.300

Barcelona, a 8 de juny de 2017
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FUNDACIO PRIVADA BAYT A -TH AOAFA

Nom :

Num ero d'inscripcf6 :

1878

Exercici comptable :

IZJ Complet

2016

0

Partit

Balan<( abreujat
Exercici

2016

NUM. DELS COMPTES

I

ACTIU

1

J

NOTES DE
LA MEMORIA

A)ACTIU NO C p RRENT
I. lmmobilitza intangible

202, (2802), (2902)

1. Concess Ions administratives

206, (2806). (2906)

2. Aplicacio r s informatiques

208, (2808), (2908)

3. Drets so re bens cedits en us gratu'itament

2.00, 201 , 203, 205(2800).
(2801 ). (2803). (2805}, ~2900).
(2901), (2903), (2905}
209

212, 213, 214. (2812), (2813) ,
(281 4), (2912}. (2913), (2914)

5 . Acompte

217. 2 18, (2817). (2818),
(2917), (2918)

4. Alltre im obilftzat material

s

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

234, (29194)
239

25.95M1

26A 18,39

25 951 ,97

26< 18 .,9

o,oo

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

36.423.33

38.629,91

36.423,33

38.629,91

1. Bans imr obles
2. Arxlus, B blioteques i Museus
3. Bens mo les
4. Acompte

1. lnstrume ts de patrimont

2423. 2424. (295$), (2954)

2 . Credits a entitats

2413, 2414. (2943) (2944)

3. Vaters re presentatrus de cteute
VI. lnversiom flnanceres a llarg termini

2415. 251 , (2945), (297)

39l89

1. Terrenys 1boos naturals

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

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

19f.,94

2. ConstrU< ions

V. Inversions ~n entitats del grup i assoclades a
llarg termini

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

393.89

5. lmmobili aciones materials en (:urs i Acomptes

IV. Bens dell atrimoni cultural
230. (29190)

65.442,19

11.n•,,s

11 .579,71

Ill. lnversiom immobiliaries
220, (2920)

74.149,95

2.1nstal-tac ons, maquinaria i utillatge
3. Mobiliarf Equips per a protessclments d'informaci6

221. (282). {2921)

EXERCICI N-1

1. Terrenys i Conslruooions

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

219

I

4. Altres im tnobllitzats intangibles

ll.lmmobilitz t material
210. 21 1, (2811). (2910),
(2911 }

7

EXERCICI N

1 lnstrume !s de patrirnoni
2. Credits a tercets
3. Valors re presenCatius de deute

2.55,258, 26

4. Aitres ac us financers

474

VII. Actius pe impost diferit

10

Nom :

FUNDACIO PRIVADA BAYT A -THAQAFA

Numero d'inscripci6 :

1878

Exercici comptable :

IZI Complet

2016

NUM. DEL$ COMPTE$

I

0

Partit

ACTIU

I

.I

NOTES DE
LA MEMORIA

B)ACTIU COR ENT

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

EXERCICI N

I

EXERCICI N-1

516.141,75

183.940.90

453.941,57

89.917,08"

39. 760,00

45.2 55.79

I. Existrmcies

407
II. Usuaris, p troclnadors i. deutors de les activitats i
altres compt sa cobrar
440, 441,442, (447)
443, (4933), (4934), (4935}

1. Usuaris i deutors por vendes i prestaci6 de serveis

444

3. Palroc:in dors

445. 446, 449, (490}

4 . Alkesde ~tors

460, 464.544
4709
4700, 4707.4708. 471 , 472,
473
558

6. Actius p r impost corrent
7. Aitr~s

cr< dlts amb les Actrnlnlstraclons Publiques

~13.694.5 7

44,661.29

o.oo

o,oo

0,00

o.oo

1. 1nstr-ume r ts de patrimoni
2. Credits a entitats

5313. 5314. 5333, 5334.
(5943). (5944)

3_Valors rEpresen1atius de deute

5353.5354,5523, 5524

4. Altres ac ·us financers
IV. Inversion financeres a c urt tenmini

5325, 5345.542, 543.547.

10

8.Fundado s i socls per desembo1rsaments pendenfs

5323. 5324,5343, 5344.
(5953), (5954)

5305. 540, (5395), (549).
(5935), (596}

•a;oo

5. Personal

Ill. lnversiom en entitats del.grup I associades a curt termini
5303. 5304. (5393). (5394},
(5933}. (5934}

10

2. Deutors. ~ntitats del grup, assoc:iades i altres parts vinculades

1. 1nstrume ~ts de patrimoni
2. Credits a tercers

(5955), (5'98)
.5315, 5335, 541.546, (5945),
(597)
5355. 545, 548, 551 ' 5525,
554. 5590,565,566
480. 567

3. Valors r~ presentatius de deute
4. Altres ac ius financers
V. Peri odifica ions a curt termini
VI. Efectiu i a tres actlus llqulds equivalents

570, 572.574
576

1. Tresoren ~
2. Altres ac

IUS

1.311,92

1.039,67

60.883,26

97.984,15

60.88826

97.984.15

590.291.70

"254.333,0 9

liquids equivalents

TOTAL ACTi l (A+B)

Nom :

FUNDACI6 PRIVADA BAYT AL-THAQAFA

Numero d'inscripci6 :

Exercici comptable :

1878

IZI Complet

2016

NUM. DELS COMPTES

I

D Partit

PATRIMONI NET I

P1~SSIU

,,LA
NOTES
DE ~I EXERCICI N
MEMORIA

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis

100,101

102

155.111.20

96.341 ,92

136.DJ.3,50

29.939.97

29.989,97

29 9&9.97

29.989,97

10G.043.53

111.611,90-

106 .0·~ .53

111511.96

3

-39.691,58

-5.468,43

13

22.301.47

19.on.7o

22.>01.47

19,077,70

0,00

0,00

o.oo

0.00

12

1. Fons dotacionals o fans socials
2. F-ans dotacional$ o fans socials penden!s de
desemborsar

II. Fons especials
Ill. Excedents d'exercicis anteriors

120
12 1

1.

Romane~t

2. Excedents negatius d'exercicis i3nteriors

124

IV. Excedents pendents d'aplicaciC. en activitats
estatutarles

129

V. Exce(lent de l'exercici (positiu o negatiu)

118

VI. Aportacions per a compensar perdues
A-2) Subvencions, donacions i llegal:s rebuts i altres
ajustaments

130

1. Subvencions ofic1als de capital

131

2 . Donacions i llega1s de capital

132

3. AJ!res subvencions, donacions i lleg,ats

137

4. Ingresses fiscals a distribuir

B) PASSIU NO CORRENT
14

I. Provisions 'i!llarg termini
II. Deutes a llarg termini

1605, 170
1625, 174
1615. 1635. 171 , 172. 173.
175, 176, 180, 185, 189
1603. 1604, 1613, 1614, 1623,
1624, 1633. 1634

EXERCICI N-1

118.6U.39

I. Fons dotacionals o fons socials

(1 03), (104)

I

1. Deutes amb entitats de credit
2. Creditors per arrendament financer

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

479

IV. Passius per impost diferit

181

V. Periodificacions a llarg termini

Nom :

FUN DA C IO PRIVADA BAYT A -THAQAFA

Numero d'inscrfpci6 :

1878

Exercici com ptable :

IZJ Complet

20 16

NUM. DEL$ COMPTES

I

D Partit

PATRIMONI NET I PASSIU

1

J

NOTES DE
LA MEMORIA

C) PASSIU COF RENT

499, 529

I. Provis ions

5125, 524
51 15,5135, 5145, 521, 522,
523.525. 528. 551 , 554,
5525, 555. 5565, 5566, 560,
561, 569
5103, 5104. 51 13. 5114,
5123, 5124. 5133. 5134,
5143, 5144. 5523, 5524,
5563. 5564

41

EXERCICI N-1

~7, .64• .31

99.271.89

66.469.29

68.000.00

65-.469.29

6&,000 .00

54.58'·'0

J 1.27t.8,

1. Deutesa tJlb entitats de credit

2. Cr editors per arrendarnent financer
3. AJ1res de tes a curt termini

,,

Ill. Deute.s am ~ en titats del grup i a:ssociades a curt

IV. Creditors · er activitats i altres c:omptes a pagar

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

I

curt termini

II. Deutes a. c rt terrnfnf

5105, 520, 527

EXERCICI N

1. ProveYdo s

1745,48

2. Creditors vans

11

25 185,62

13.5$0+95

465, 466

3. Personal remuner adons pendents de pagament)

11

1,2 50,00

2<6.09

475, 476, 477

4. Passius er impost corrent i allms deutes amb les

26.40&,80

17 444.85

Administrac ons Publiques

448
485, 568

5. Acompte d'usual'is
V. Periodlfica ions a curt term ini
TOTAL PATRI~ONI NET I PASSIU (A+B+C)

350.58'9,12

590 .291,70

264.383.09

Nom :

FUNDACI6 PRIVADA BAYT A -TH AOAFA

Numero d 'inscripci6 :
Exercici comptable :

1878

!Z1 Complet

2016

0

Partit

Compte de Resultats abreujat

NOTES DE
LA MEMORIA

NUM. DELS COMPTES
1. lngressos p r les activitats
'700, 705, (706), (708). (709)

721

a) Vendes i pr stacions de serveis
b) lngressos r buts amb caracter peniodic

722, 723

c) Ingresses d~ promocions, patrocinadors i col·laboradons

724

d) Subvencior ~ oficia(s a les activitatil

728

e) Donacions al!res ingresses per a activitats

727

f) Altres subve ~cions, donacions i llef}ats de l'exercici
lncorporats al esultat de l'exerclci

13

g) Reintegram nt de subvencl ons, dc1nacions i llegats rebuts

(658)

2. Ajuts conce its i altres despe.ses
(650). (651}, (652), 729
(653). (654)
(6930),

71~.

7930

73

(607}

751, 753. 754,755. 759
(64)

1.099.850.48

1.052.224,33

247.32ii.35

237.388.32

2.661).00

2 .2<~.00

45. 126.5 1

5,000.00

370.38.5.12

l.S1 , 154_,09

4"35.674.25

.457.409,07

- 1.321 70

·972.15

·19.763,44

~21.315 ,61

·19. 76~ .4-4

·2.1'31$,6 t

1S

430,879 ,~

43U76,99

~O . i!7B,B~

--435..97S,i9

5,500,00

4..900,00

5,500,00

4.900.00

7. Despeses d personal

464.767,91

-390.682.47

8. Altres despe ~es d'explotaci6

-228.261,35

-204.844,55

·226.7<&.78

-20~

b) Despeses 1~r col·laboracions i per l'exercici del carrec de
membre de 1'6 gan de govern

3. Varlaci6 d'e istencies Cle product•~s acabats i en curs de
fabricaci6
4. Trebalfs real tzats per l'entitat per al seu actiu

a) Consums i eteriorament d'existencies

b) Treballs re< ftzats per altres entitats
6_Altres ingre sos de les activitats

752

IEXERCICI N-1

EXERCICI N

15

a) Aju\s conce ~Its

5. Aprovlsiona tnents
(BOO). (601), (602}, 606. 608.
609, 61', (6931), (6g32).
(6933). 7931 , 7932, 7933

(Deure) Haver

a) Ingresses pll.r arrendaments
b) Altres ingre sos accessoris i artres de gestio corrent

a) Serveis ext riors
(620)

a, ) R.ecerc i desenvolupament

(621 )

az) Arrend ments i canons

(622}

a3) Repara ions i conservacl6

(823)

a4) Serveis professionals indepentj en!s

(624)
(625)
(626)

a7) Serveis bancarls

9

-.93688.59

882.68

·88399,91

·2.3;2,69

-7.875,03

·27.901.6!

..J.t;.&18 56

ao) Transp rts

·2 IS12.26

2 2~-~~ ~~

a6) Primes ~·assegurances

.;3,280.98

2 .96~, 99

-981,05

-<73,09

(627)

as ) Publicit

(62.8)

ag) Submin straments

-3S803,H

-33. 589 .~

a,o) Altres erveis

·58,258,78

.;33.199.92

-1514..$}

-961.87

(629)
(631). (634). 636, 639
(655), (694), (695), 794. 7954
(656). (659)

t. propaganda i re!acrons plibliques

b) Tributs
c) Perdues, de eriorament i variaci6 d,e provisions per
operadons de es activitats
d) Altres d'esp ses de gestio corrent

• Amb signe positiu o negatiu, segons el s do

-81;7,68

-')23,/1

Nom :

FUNDACIO PRIVADA BAYT AL-THAQAFA

Numero d'inscripci6 :

1878

Exercicl comptable :

2016

IZI Complet

0

Partit

NUM. DELS COMPTES

I

NOTES DE
LA MEMORIA

(68)

9. Amortitzaci6 de l'immobilitzat

5,7

725, 726
7951. 7952, 7955, 7956

10. Subvencion's, donacions i llegats. traspassats al
resultat

{690). (691}. (692). 790.791 .
792

a) Deterioraments i perdues

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

b) Resultats per alienacions i altres
13. Altres resultats
I) RESUL TAT D'EXPLOTACIO
(1 +2+3+4+5+6+7+8+9+1 0+11 +12+13)

760. 761 . 762,769

14. Ingresses financers

(660). (662). (665}. (669)

15. Despeses flhanceres

(663). 763

16. Variaci6 de valor raonable en instruments financers

(668). 768

17. Diferencles de canvi
18. Deteriorament i resultat per alien.acions d'instruments
financers

(696). (697). (698), (699), 796,
797, 798.799
{666), {667}, (673), 766. 773

I EXERCICI N-1

~.065 ,31

.$.370,58

3.146,23

3..146.23

0,00

0,00

15

1.549.5$

.$~.39

-39.$91,58

.$,468,4.3

o.oo

0,00

o,oo

o.oo

-39,691.58

·5.468,43

·3'-691,.5a

·S.46M3

a) Deterforaments i perdues
b) Resultats per alienacions i altres
II) RESUL TAT FlNANCER (14+15+16+17+18)
Ill) RESUL TAT ABANS D'lMPOSTOS (l +II)

(6300)•. 6301', (633}. 638

EXERCICI N

11. Exces de provisions
12. Deteriorament i resultat per alienacions de
l'immobllitzat

(678), 778

(Deure) Haver

19. lmpostos sobre beneficis

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (1111 + 19)
" Amb signe positiu o negatiu, segons el sajdo

Nom :

FUNDACI6 PRIVADA BAYT AL-THAOAFA

Numero d'inscripci6 :
Exercici comptable :

1878
2016

~Compl et

0Partit

Estat de Canvis en el Patrimoni Net
Fans

I

Total

Pendants de
desemborsar

29.989,97

A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2

Excedents
pendents de
destinar a les
finalitats
estatutarles

Excedents
exercicis
anterlors
SI.I40.U

Excedent de
l'exercici

Aportaclons per Subvenclons,
donacions i
a compensar
llegats rebuts
perdues
tz.lU,U

5$.J11,4~

TOTAL

16,.725,16

o.oo

I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i antenors

0.00

II. Ajustaments per errors N-2 i anlerlors
29.989.97

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

0,00

SI.140,U

•.o•

I. Excedent de I ~x~11;1 C1

0,00

7M3

55.~

:2.223,93

·5 468,43

·5.4VM3

11. Total ingresses i despeses reconeguts en el patrlmonl nel

IlL Operacions de palrlmonl net

O.QO

0,00

o.Oo

o.oo

163.725,86

0.00

0.00

·3,148,23

·ll•G,2l

0,00

0.00

1. Aug ments de fons dotacionalslrons socials/tons especials

000

2. (·) Reduccions de tons dotacionals/fons socials/Ions especials

0,00

3. Convers.i6 de passius financers en patrimoni net (condonaci6
de deutes)

0.00
0.00

4. Altres aportacions

55 371,43

IV. Allres variacions del patrimoni net
C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1

29.983,97

0,00

111.511,K

0,00

·55371.•3
0,00

·5Ail.43

0.00

lt.077,70

155..111,2:0

I. Ajustaments per canvis de criterl N-1

0.00

11. Ajustaments per errors N-1

0,00

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N

29.989,97

o.oo

IIUH,K

opo

o.oo

·5Ai8.4J

3.223,77

II. Total ingresses i despeses reconeguls en el patrimoni net
Ill. Operacions de patr-imoni net

0.00

000

0,00

0.00

15S.1t1,10

39 691.58

·39.691,58

I. Excedent de l'exercici

0.00

o,oo

0,00

1223,17 ,

0001

1. A1,1gments de fons dotacionals/fons socialslfons especials

0,00

2. (·) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/Ions especials

0,00

3, Conversi6 de passius financers en patrimonl net (condonaci6
de deutes)

0,00

4. Altres aportacloil s

000

IV. Allres variacions del patrimonl net

·MG8.43

E. SALDO A NAL DE L'ANY N
~--

tt.077,70

29.989,97
-

-----

---------------

-------

0,00

106.043,$3

0,00

5468,43

0,00

o.oo

·39.691.58
-------

22.301.47

118.643,3'
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MEMORIA C RRESPONE:NT A L'EXERCICI 2016
C ports expressats en euros)

1. Activitat de l'entit
-

IDENTIFICACIO

Bayt al-Thaqafa e una entitat que treballa amb immigrants d'origen
arabomusulma des de 1 74. El 1980 es va organitzar com a associaci6 amb
un grup de persones de rma privada :i el 20 de juny· de 2003 l'associaci6 es
va constituir en Fundaci6 Privada amb el nom de Fundaci6 Bayt al-Thaqafa
En virtut de laRes luci6 de !'Honorable Conseller de Justicia s'inscriu
amb el numero 1878 1~ constituci6 de la FUNDACI6 PRNADA BAYT ALTHAQAFA, com a Fund ci6 subjecte a la legislaci6 de la Generalitat de
Catalunya.
D'acord amb allo ue disposa !'article 4 dels Estatuts, la FUNDACIO
PRIVADA BAYT AL-THA AFA te per objecte, en la mesura de les seves
possibilitats i quan Ies ircumstancies: ho aconsellin, atendre les seg(ients
fin alitats:
La Fundaci6 tindra com a fins i activitats:
a) Estrenyer els llago d'amistat entre el poble espanyol i els pobles arabs
o altres grups pro edents de moviments migratoris, en totes les seves
faoetes i aspectes.
b) La integraci6 cui ral i social dels immigrants arabo-musulmans
residents en l'ambi territorial de la Fundaci6.
c) Donar prestacions de serveis d 'assistencia social. Serveis prestats a
persones fisiques
e practiquen l'esport o l'educaci6 fisica. Prestacions
de serveis propis de biblioteques, arxi:us, centres de documentaci6 ,
visites a museus, galeries d'art, pinacoteques, monuments, ja.rdins
botanies, pares zo logics i pares naturals i altres espais protegits de
caracteristiques s· ·lars, aixi co:m representacions teatrals, rnusicals1
etc. i organitzaci6 'exposicions i Jrnanifestacions culturals similars.
d) Promoure la igualt t de genere.
e) Donar suport ala restaci6 i gestio de serveis assistencials, de caracter
social, cultural, e ucatiu, comunitari, en relaci6 a les families amb
infants i joves per tal de facilitar el seu desenvolupament i integraci6
social i escolar.
f) Donar suport a ac ions d 'informaci6, orientaci6 o d'altres procediments
que millorin la p sici6 en el mercat de treball dels demandants
d 'ocupaci6, la mo vaci6, l'asses8orament o d'altres procediments que
facilitin la detecci6 i dinamitzaci6 d 'iniciatives d'autoocupaci6 i creaci6
d'empreses
g) La cooperaci6 inte
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Per a la consecuci6 de les esmen tades fmalitats, la Fundaci6
organitzara con ferencies, cursets, settnc:mes informatives, comissions d 'estudi,
actes de divulgaci6, congresses, activitats de foment de la practica d'activitats
fisiques i esportives i qualsevol altra activitat que condueixi a la consecuci6
dels esmentats objectius.
Queden excloses, de manera e:rcpressa de les fmalitats socials, les
activitats de caracter politic o de defensa dels interessos econ6rnico- socials,
aixi com tambe les activitats que siguin competencia de les corporacions
locals, totes eUes amb els seus conductes juridics propis per a Ia seva
realitzaci6.
Totes les activitats de Ia Fundaci6 seran desinteressades ex cloent
qualsevol arum. de lucre.
La Fundaci6 esta dom1ciliada a Barcelona , al carrer Princesa 14, ler

2a.
-

ACTIVITATS DESENVOLUPADES DUruLNT L'ANY

S'adjunta en els presents Comptes Anuals ANNEX 1 on es detallen amb
mes desgl6s les activitats portades a terme durant l'exercici 2016, aixi com els
usuari.s o els beneficiaris de les activitat:s descrites.
-

AJUTS ATORGATS

Durant rexercici actual la Fun daci6 ha atorgat ajuts per import de
19.763,44 euros (27.315,61 euros l'any 2015) a p ersones fisiques per tal de
pal·liar situacions de pobresa.
CONVENIS DE COL·LABORACIO SUBSCRITS AMB ALTRES ENTITATS

Durant 1•exercici actual la Fundaci6 no ha subscrit cap Conveni de
coUaboraci6, en base al'article 25 dela llei 49/2002.
-

USUARIS 0 ELS BENEFICIARIS DE LI~S ACTIVITATS DESCRITES I ACCIONS
DUTES A TERME PER PROMOURE COJNDICIONS D'IGt]ALTAT ENTRE DONES I
HOMES

La Fun daci6 treballa transve1rsalment per promoure les condicion s
d 'igualtat de tracte i d'oportunitats entre homes i dones.
S'ofereix ensenyaments d 'oficis. que possibilitin que les clones
immigrants passin a d 'altres s~ctors diferents dels tradicionals (per exemple el
Servei domestic i cuidadores de persones dependents). S'b.a treballat en la
formaci6 i 1'acompanyament dels sectors de 1hostaleria, del taxi i dels serveis
en general.
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S'ha ofert recolz ent per a la formaci6, com el Se:rvei de Guarda
d'infants perque puguin accedir a la formaci6 o be fent recerca de serveis
similars.
S'afavoreix que els homes assur:nelXlll mes responsabilitats familiars,
mitjanr,;:ant xerrades i t ers en els diferents grups de formaci6 d'adults del
Bayt, aixi com en el progr a de dones.
Es proporciona e . caci6 als nousvinguts, homes i dones, sobre la
igualtat de drets d'home i dones i sohre la necessitat d;eliminar la violenda
per motius de genere, mi ·anr,;:ant xerrades i tallers en els diferents grups de
formaci6 d'adults del Ba , aixi com en el programa de dones.
S'ha treballat en 1 conscienciaci6 per a reduir els riscos de tracte o
explotaci6 de persones, "tjanr,;:ant xertades i tallers en els diferents grups de
formaci6 d'adults del Baytt aixi com en e1l programa de dones.
Es fomenta la p
del territori, d'altres e
comunitariament.

2 . Bases de presentac

·cipaci6 social de dones immigrants en la societat
·tats de barri i grups de dones que treballen

o dels comp1tes anuals

Els aspectes a
nir en compte a les bases de presentaci6 dels
Comptes Anuals de la Fu daci6 han estat els que seguidament es detallen:

a) Imatge fidel:

No han existit rao s excepcionals que hagin recomanat la no aplicaci6
de disposicions legals en materia de cmnptabilitat, per a mostrat la imatge
fidel a que es refereix la 1 gislaci6 vigent en materia d'entitats sense afany de
lucre.

b) Principis comptables:

Tant en el des nvolupament del proces comptable de 1'exercici
economic, com en la cod fecci6 dels presents Comptes Anuals, no ha estat
vulnerat cap principi com~ttable obligatori a que es refereix la part primera de
Pla General de Comptabi at i l'adaptaci6 sectorial en materia d'entitats sense
afany de lucre dictada el 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 1a aloracio i est:imacio de la incertesa:

c.l) No existeixen dades rellevants sobre l'estimaci6 d' incerteses en la
data de tancament de l'ex rcici
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c.2) No existe:ixe canvis en estimacions cotnptables que siguin
significatius i que afec · l'exercici actual o que puguin afectar a exercicis
futurs.
c .3) A data de t
te consciencia de l'exis
condicions que puguin a
l'entitat segueixi funcion
d'acord amb el principi d'

cament de l'exercici 1'6rgan de govern de l'entitat no
encia d 'incerteses importants, relatives a fets o
· ortar dubtes significatius sobre la possibilitat que
t normalment. Els comptes anuals s'han elaborat
ntitat en funci.o nament.

d) Comparacio de 1a info macio:

Els Patrons de 1 Fundaci6 presenten, a efectes comparatius, amb
cadascuna de les particle del balans,: de situaci6, del compte de resultats, i
1'estat de canvis en el pa · oni net, a rnes de les xifres de l'exercici 2016, les
corresponents a l'exercici
terior.
e) Agrupacio de partides

es que hagin estat objecte d'agrupaci6.
f) Elements aple gats en

No

e~steixen

iverses partides:

ele ents aplegats 1en diverses particles.

g) Canvis en criteris co

s de criteris cornptables durant e1 present exercici.
h) Correccio d 'errors:

No han existit corr dons d'errors durant: el present exercici.
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3 . Excedent de l'exercici
PROPOSTA D'APLICACIO DE

L'E~XCEDENT

DE L'EXERCICI

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

EXERCICI

EXERCICI

2016

2015

Excedent de l'exercici

-39.691,58

-5.468,43

Total base de repartiment= Total aplicaci6

-39.691 ,58

-5 .468,43

Aplicaci6 a

Romanent
Compensaci6 resultats negatius anteriors
Total aplicaci6=Total base de repartimeJnt

EXERCICI

EXERCICI

2016

2013

0,00
-39.691,58

0,00
-5.468,43

-39.691 ,58

-5.468,43

4 . Normes de registre ide valoracii6
Criteris contptables aplicats en relaci6 amb les particles segllents:

a) Immobilitzat intangible .

CAPITALITZACIO:
Per al reconeixement inicial d'un immobilitzat de naturalesa intangible,
es precis que, ames de complir la definici6 d'actiu i els criteris de registre o
reconei.xement comprable cbntinguts en el Marc Conceptual de la
Comptabilitat, compleixi el criteri d'identificabilitat.
En cap cas es reconeixen com a iimmobilitzats intangibles les despeses
originades amb motiu de l'establiment, les marques, cap9aleres de diaris o
revistes, els segells o denominacions editorials, les llistes d'usuaris o deutors o
altres particles similars que s'hagin gene1rat internament.
Els diferents conceptes que conJiguren l'IMMOBILITZAT INTANGIBLE
s'han capitalitzat pel seu preu d'adquisic:i6 o cost de producci6.
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AMORTITZACI6:
Sobre els elements atrimonials de l'IMMOBILITZAT INTANGIBLE s'han
practicat les amortitzacio s corresponents, els imports de les quals queden
reflectits al Balanr; de Si uaci6. Aquest,es amortitzacions s'han dotat seguint
un criteri sistematic ate ent 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 per aques tipus de bens, i mantenint el criteri d'e~ercicis
anteriors.
CORRECCIONS VALORA IVES PER DETERIORAMENT:
No ha estat n cessari recoJneixer correccions valoratives per
deteriorament ja que les
ortitzacions han cobert perfectament la depreciaci6
experimentada en cada n dels bens, i no s'han produit altres perdues
reversibles sobre els mate
b) Bens integrants del p trimoni cultu.r al.
La Fundaci6 no dis osa de bens integrants del patrimoni cultural.
c) Immobilitzat material
CAPITALiTZACIO
Forma ordinaria d'adquisi i6:
Els elements de l'IMMOBILITZAT MATERIAL adquirits mitjanr;ant
contracte de COMPRAVE DA o PRODUCCIO PRO PIA s'han capitalitzat pel seu
preu d'adquisici6 o cost d producci6 re8pectivameht.

AMORTITZACIO
Les amortitzacions practicades s;'identifiquen amb la depreciaci6 que
normalrnent pateixen els ens de l'immobilitzat per :

Ds i desgast fisi ' esperat.
Obsolescencia.
Limits legals o

tres que afectin l'us de l'actiu.

realitzada s ~ha determinat aplicant un metode
sistematic que permet
stribuir e1 preu d'adquisici6 o cost de producci6
durant la vida u til estima a de l'immobilitzat.
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CORRECCIONS VALORA: IVES PER DETERIORAMEN'l
No ha estat n cessari reco:netXer correccions valoratives per
ortitzacions han cobert perfectament la depreciaci6
deteriorament ja que les
n
dels bens, i no s'han produit altres perdues
e:xperimentada en cada
reversibles sobre els mate
CAPITALITZACI6 DE DE PESES FINANCERES
No s'han capitalitz t interessos ja que no s'han complert els requisits
exigits per dur-ho a term , considerant-se com una despesa mes de Fexercici.
COSTOS D'AMPLIACI0 1

ODERNITZACI6 I MILLORA

No slban produ!t d rant l'e:xercici particles que puguin ser considerades,
a judici del Patronat de ~Entitat, com a.mpliaci6, modernitzaci6 o millora de
1'Immobilitzat Material.
COSTOS DE DESMA · TALLAMENT
REHABILITACI6

0

RETIRADA;

I

COSTOS

DE

A judici dels 6rg s de govern de 1'Entitat, durant rexercici no
existeixen obligacions as mides derivades de desmantellament o retirada de
Immobilitzat Material.
iREBALLS EFECTUATS
L'Entitat no ha du
propi Immobilitzat Materi

R AL PROPI IMMOBILITZAT
durant l'exercici economic treballs per al

d) Inversions immobilia
CAPITALITZACI6
Durant el prese
exercici, 1'Entitat no ha comptat amb elements
patrimonials considerats om a Inversions lmmobiliaries.

e) Arrendaments
COMPI'ABILITZACI6 DE

ONTRA:CTES D'ARRENDAMENT FINANCER

No hi ha hagut ca contracte d'arrendament considerat com a fmancer
que tingues vigencia dur t l'exercici.
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COMPTABILITZACIO DE CONTRACTES D'ARRENDAMENT OPERATIU
Concepte
Es tracta d'un acord mitjan<;a:nt el qual l'arrendador conve amb
l'arrendatari el dret a usar un actiu dur;mt un periode de temps determinat, a
canvi de percebre un imf?Ort unic o una serie de pagaments o qu otes, sense
que es tracti d'un arrendament de carader financer .
Comptabilitzaci6
Els ingresses i despeses, corresponents a l'arrendador i a l'arrendatari,
derivats dels acords d'arrendament operatiu s6n considerats,, respectivament,
com a ingres i despesa de l'exercici en que es meriten, i s'imputen al compte
de resultats .
L'arrendador continua presentant i valorant els actius cedits en
arrendament conforme a la seva naturalesa, incrementant el seu valor
comptable en l'i.mport dels costas directes del contracte que li siguin
imputables, els quals es recon eixen com a despesa durant el termini del
contracte aplicant el ma.teix criteri utili~:at per al reconeixement dels ingresses
de l'arrendament.
Qualsevol cobrament o pagament que es pogues fer en contractar un
dret d'arrendamen t quali.ficat com operatiu, es tracta com un cobrament o
pagament anticipat per l'arrendament que s 'imputa a resultats al llarg del
periode d'arrendarnent, a mesura que es cedeixen o reben els beneficis
economics de l'actiu arrendat.

f) Permute s

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

1 - ACTIDS FINANCERS

l.a) Actius financers a cost amortitzat

Cri.teris emprats per a la qualijicaci6
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 p r estaci6 de serveis per operacions de trafic
de 1'entitat, i
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b) Credits per la re ta d~operacion.s: son aquells actius financers que tot
i no tractant-se d'instru nts de patrirnLoni ni derivats, no tenen origen en les
activitats de l'entitat i e seus cobrru:nents s6n de quantia determinada o
determinable. Es a dir, i clou els credits diferents del trafic de l'entitat, els
valors representatius de eute adquirits, cotitzats o no, els diposits en entitats
de credit, bestretes i ere "ts al personal, les fiances i dip6sits constitui:ts, els
dividends a cobrar i els d semborsru:nettts pendents a curt termini sobre fons
dotacionals, fons socials i ons especials ..

Valoraci6 inicial

Els actius financer incloses en aquesta categoria es valoren inicialment
pel cost, que equival al v or raonable de la contraprestaci6 lliurada mes els
costos de transacci6 dire tru:nent atribuJbles; no obstant aix6, aquests llltims
es poden registrar en el compte de resultats en el moment del seu
reconeixement inicial.
No obstant el que
a assenyalat en el paragraf anterior, els credits per
operacions de les activit ts ru:nb venci:ment no superior a un any i que no
tinguin un tipus d'inter~ contractual, aixi com les bestretes i credits al
personal, les fiances, els "vidends a cobrar i els desemborsaments pendents
sobre fons dotacionals, ons socials ji fons especials, l'import dels quals
s'espera rebre a curt te · ·, es poden valorar pel seu valor nominal quan
l'efecte de no actualitzar e s fluxes d'efectiu no sigui significatiu.
Valoraci6 posterior

Els actius finance incloses en aquesta categoria es valoren pel seu
cost ru:nortitzat. Els inter ssos meritats s'han de comptabilitzar en el compte
de resultats, aplicant el 'tode del tipus d'interes efectiu.
Les aportacions r alitzades coin a consequencia d 'un contracte de
comptes en participaci6 i imilars, es vaJ.oren al cost, incrementat o disminuit
pel benefici o la perdua, espectivament, que corresponguin a l 'entitat com a
particip no gestor, i men s, si s'escau, !'import acwnulat de les correccions
valoratives per deterioram nt.
No obstant l'anteri r, els actius amb venciment no superior a un any
que, d'acord amb all6 dis · osat en l 'apru::tat anterior, es valorin inicialment pel
seu valor nominal, s'han de continuar valorant per aquest import, llevat que
s 'hagin deteriorat.

Segons 1'6rgan d govem de ll'Entitat no ha estat necessaria la
realitzaci6 de correccion valoratives j la que no s'ha produ1t cap tipus de
deteriorament en aquests ctius.
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l.b) Actius !mane rs a cost

Criteris emprats pe a la qua1i.ficaoi6
En aquesta categ ria es classifiquen les inversions en el patrimoni
d'entitats del grup, mu tigrup o associades, i la resta d 1instruments de
patrimoni llevat que a aq ests ultims els sigui aplicable allo que es disposa en
l'apartat anterior sobre a ·us financers mantinguts per a negociar.
Valoraci6 inicial

Les inversions
instruments de patrimoni incloses en aquesta
categoria s 'han valorat · cialment al cost, que equival ai valor raonable de la
contraprestaci6 lliurada es els costos de transacci6 directament atribuibles.
Valoraci6 posterior

Les inversions e instruments de patrimoni incloses en aquesta
categoria s"han valorat p 1 seu cost, menys, en el seu cas, l'import acumulat
de les correccions valera · es per deteriorament.
Quan ha calgut as ignar valor a aquests actius per baixa del balanc;: o
altres motius, s'ha apli at el metode del cost mitja ponderat per grups
homogenis, considerant
a grup homogeni aquell en que els valors que
1'integren tenen drets igu

Segons Forgan d govern de l'Entitat no ha estat necessana la
realitzaci6 de correccion val.o ratives j a que no s'ha p roduit cap tipus de
deteriorament en aquests actius.
l.d} Interessos i

vidends rebuits d'actius financers

Els interessos i di "dends d'actius financers meritats atnb posterioritat
al moment de l'a.dquisici s'han reconegut com a ingresses en el compte de
resultats, Els interesse s'han reconegut utilitzant el metode del tipus
d'interes efectiu i els divid nds quan es declari el dret del soci a r e bre'ls.
Aixi mateix, si els
resultats generats amb
distribu'it imports superi
l'adquisici6, no shan re
comptable de la inversi6.

dividends distribuits provenen inequivocament de
anterioritat a la data d'adquisici6 perque s'han
rs als beneficis generats per la participada des de
onegut com a ingresses, i han minorat el valor
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l.e) Baixa d'actius imancers

L'entitat dona de baixa un actiu financer, o part del mateix, quan
expiren els seus drets derivats o es cedeix la seva titularitat, sempre que el
cedent es desprengui dels riscos i beneficis significatius inherents a la
propietat de l'actiu.
En les operacions de cessio en les quals d'acord amb l'anterior, no sigui
procedent donar de baixa l'actiu financer (com es el cas del descompte
d'efectes, del "factoring amb recurs'~, de les vendes d'actius fmancers amb
pacte de recompra a un preu fix o a1 preu de venda mes un interes, de les
cessions d'actius en les quais Pentitat cedent rete el rise de credit o la obligacio
de pagar intetessos fins que es cobrii el principal al deutor), es registra
addicionalment el passiu financer derivat dels imports rebuts.

2- PASSIUS FINANCERS

2.a) Passius imancers a cost

Criteris emprats per a la, qualificaci6
En aquesta categod a s'han classificat:
a) Debits p er operacions de les ac:tivitats: 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: aqu ells
passius financers que, no tractant-se d ;instruments derivats, no tenen origen
en les activitats.

Valoraci6 inicial
Els passius fmancers inclosos en aquesta categoria es valoren
inicialment pel seu valor raonable que, lUevat evidencia en contrari, es el preu
de la transacci6, que equival al valor raonable de la contraprestaci6 rebuda
ajustat pels costas de transaccio directru.n ent atribuibles.
No obstant l'assenyalat en el paragraf anterior, els debits per operacions
de les activitats amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus
d 'interes contractual, es valoren pel seu valor nominal, quan l'efecte de no
actualitzar els fluxos d 'efectiu no sigui significatiu.

Valoraci6 posterior
Els passius financers indosos en aquesta categoria es valoren pel seu
cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de
resultats, aplicant el metode del tipus d 'interes efectiu.
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No obstant l'anteri r, els debits amb venciment no superior a un any
que, d'acord con alia dis osat en l'apartat anterior, es valorin inicialment pel
seu valor nominal, es con · uen valorant per aquest import.
2.b) Reclassificaci

de passius flinancers

L'entitat no ha reel ssificat cap passiu fmancer inclos inicialment en la
categoria de mantinguts er a negociar a altres categories, ni d 'aquestes a
aquelles.

L'entitat dona de
financer quan l'obligacio s'hagi
extingit.
Si es produeix
intercanvi d'instruments de deute entre un
prestamista i u n pres atari, se:rnpr•e que aquests tinguin condicions
substancialment diferent , es registra la baixa del passiu financer original i es
reconeix el nou passiu iinb cer qu e sorgeix.

m~era

De Ia mateixa
es registra una modificaci6 substancial de Ies
condicions actuals d'u n p r ssiu fin ancer.
En el cas d'un ·
condicions substancialm
de baixa del balanc;, i es
ajustament del seu valor
determina aplicant el tipu

tercanvi d'instruments de deute que no tinguin
t diferents, «:tl passiu financer original no es dona
egistra l'impmt de les comissions pagades com un
omptable. El cost amortitzat del passiu fmancer es
d'interes efectiu.

i) Existencies

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

DETERMINACI6 I CO

BILITZACIO DE L 1MPOST SOBRE BENEFICIS

Tot seguit s'exp ·ca el metodle seguit per a la determinaci6 i
comptabilitzacio de L'IMP ST SOBRE BENEFICIS.
En primer Hoc s'h considerat le1s diferencies existents en tre el resultat
comptable i el resu ltat fi cal, considerat aquest com la base imposable de
l'Impost sabre beneficis. questes difere:ncies paden ser degudes ala desigual
defmici o dels ingresses i despeses en els ambits economic i tributari, als
diferents criteris temper s d'imputacio d'ingressos i despeses en els ambits
indicats i a l'admissio, en l'esfera Eiscal, de la compensacio de bases
imposables negatives d'ex rcicis anteriors.
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Les diferencies res ltants s'han classificat en els apartats segU.ents:
- "Diferencies pe anents", produi:des entre la base imposable de
!'Impost sobre Beneficis · el resultat comptable abans d'aplicar impostos de
l'exercici, i que no revert ixin en periodes subsegU.ents, excloses les perdues
compensades.
- "Diferencies te
resultat comptable abans
es en els diferents crit
magnituds i que, per tant

poraries", existents entre la base imposable i el
d'aplicar impostos de l'exercici, l'origen de les quais
ris temporalSi utilitzats per determinar ambdues
reverteixen en periodes subseg;Uents.

k) Ingtessos i despeses.

CRITERIS GENERALS AP !CATS
Ingressos
Els ingresses proce
es valoren pel valor rao
llevat evidencia en contr
deduit l'irnport de qualse
similars que l'entitat pu
nominal dels credits. N
incorporats als credits co
tinguin un tipus d'interes
d'efectiu no sigui significa

ents de la venda de bens i de la prestaci6 de serveis
able de la co:nttapartida, rebuda o per rebre que,
, es e1 preu acordat per a aquests bens o serveis,
ol descompte, rebaixa en el preu o d'altres particles
i concedir, aixi com els interessos incorporats al
obstant aixb, s'hi poden incloure els interessos
ercials amb venciment no superior a un any que no
ontractual, q1.1an l'efecte de no actualitzar els fluxes
·u.

Els impostos que
serveis que l'entitat ha de
i els impostos especials,
no formen part dels ingre

aven les operadons de venda de bens i prestaci6 de
epercutir a tercers com !'impost sobre e1 valor afegit
· com les quantitats rebudes per compte de tercers,

sos.

Els credits per ope acions de les activitats es valoren d'acord amb all6
disposat en la norma rela va a instruments financers.
No es reconeix c
operacions de trafic, de n

ingres per la permuta de ben s o serveis, per
ralesa i valor similars.

Despeses
Les despeses meri ades durant l'exercici han estat comptabilitzades
atenent ala naturalesa d les mateixes. i imputades al capitol corresponent
del compte de resultats de 1'Entitat.

DETERMINACI6 DELS IN RESSOS PER PRESTACI6 DE SERVEIS
Els ingresses per p estaci6 de serveis es reconeixen quan el resultat de
la transacci6 pugui ser stimat amb fiabilitat, considerant per a aix6 el
percentatge de realitzaci6 el servei en la data de tancament cLe l'exercici.

"FVNDACI6 PRlVADA BAYT AL-THAQAFA

pagina 14

En consequencia, nomes es re;gistren els ingresses precedents de
prestaci6 de serveis quan es compleixin totes i cadascuna de les oondicions
segiients:
a) L'import dels ingressbs es pot valorar amb fiabilitat.
b) Es probable que l'entitat rebi els beneficis o rendiments economics
derivats de la transacci6.
c) El grau de realitzaci6 de la transacci6, en la data de tancament de
l'exercici, p ot ser valorat amb fiabilitat, i
d) Els costos ja incorreguts en la prestaci6, aixi com els que queden per
inc6rrer fins a completar-la, poden ser vc:uorats amb fiabilitat.
1) Provisions i contingencies

En l'exercici actual no hi ha saldos seta aquesta nlbrica en e1 Balan9
de la Fundaci6.

m) Elements patrimonials de naturaleBa mediambiental

En l'exercici actua,l no hi ha saldos sota aquesta rubrica en el Balan9
de la Fundaci6.
n) Despeses de personal

En l'exercici actual no s'han registrat ni valorat despeses de personal
referides a compromises p er pensions.
o) Subvencions, donacions i llegats.

CRITERIS EMPRATS PER LA SEVA CLASSIFICACIO
Reconeixement
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables s'han
comptabilitzat inicialment, amb car<kter gen eral, com a ingresses directament
imputats al patrimoni net, i s'han reconegut en el compte de resultats com a
ingresses 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 ell paragraf anterior, les subvencions,
donacions i llegats no reintegrables rebuts directament per incrementar el fons
dotacional o el fens social de l'entitat, t;> per a compensar deficits d 'exercicis
anteriors, no constitueixen ingresses, i s'han registrat directament en els fens
propis, independentment del tipus de subvenci6, donaci6 o llegat de que es
tracti.
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Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caracter de
reintegrables es registren com a passius de l'entitat fms que adquireixin la
condici6 de no .reintegrabl s.
Valoraci6
Les su bvencions, d nacions i lleg:ats de caracter monetari s 'han valorat
pel valor raonable de l'i port concedit, i les de caracter no monetari o en
especie s'han valorat pel valor raonab:Le del be rebut, referenciats ambd6s
valors a1 moment del seu econeixement.

CRITERIS IMPUTACIO A

SULTATS

La imputaci6 a re ltats de les subvencions, donacions i llegats que
tinguin el car<kter de nor integrables s'efectua atenent ala seva finalitat.
En aquest sentit, 1 criteri d'imJPutaci6 a resultats d'una subvenci6,
donaci6 o llegat de carclc er monetari h.a de ser el mateix que 1'aplicat a una
altra subvenci6, donaci6 o llegat rebut en especie, quan es referebtin a
l'adq~isici6 del mateix til us d iactiu o a la canceHaci6 del mateix tipus de
pas sm.
A efec:es de .Ia sevf imputa~i6 en el co~pte. de resultats, cal distingit
entre els seguent s tlpus de subvencwns, donac10ns 1llegats:
a) Quan es conce¥ ixen per a assegurar una rendibilitat minima o
compensar els deficits d'e . lotaci6: s 'im]puten com a ingressos de l'exercici en
que es concedeixen, lie t si es destinen a finan9ar deficits d'explotaci6
d'exercicis futurs , cas en 1 qual s'imputaran en aquests exercicis.
b) Quan es concer
en per a finanyar despeses especifi.ques: s'imputen
com a ingressos en el
teix exercici en que es meriten les despeses que
estiguin finan9ant.
c) Els imports monf taris que es reben sense assignaci6 a una finalitat
especifica s'imputen com ingressos de ll'exercici en que es reconeixen.

DETERIORAMENT
Es consideren en ot cas de naturalesa irreversible les correccions
valoratives p er deterior
ent dels elements en 1a part en que aquests
elements han estat fman9 ts gratui:tament.

p) Transaccions e n tre pa ts v in culades1

En l'exercici act al s'han dut a ter:me transaccions entre parts
vinculades, a preus de me cat.
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5. Immobilitzat mater al
5.1 Analisi dels me !»vi.ments

Les variacions enre€ ~strades en aquest epigraf s6n les seg11ents:
Sortides I
Baixes

Saldo
31.12.15

Naturalesa

Sal do
31.12.14

lnstallacions tecni.ques

75.048,57

0,00

0,00

0 ,00

75.048,57

Mobiliari

29.127,16

0,00

0,00

0 ,00

29.127,16

E. P. I.

17.324,85

476,75

0,00

0,00

17.801,60

Altre immobilitzat

18.446,13

0,00

0,00

0 ,00

18.446,13

TOTAL (A) ~ 39.946,71

476,75

0,00

0,00 140.423,46

Enttrades

Sortides I
Baixes

Trasp.

Naturalesa

Saldo
31.12.15

Instal·lacions tecniques

75.048,57

75.048,57

Mobiliari

29.127,16

29.127,16

E. P.I.

17.801,60

Altre immobilitzat

18.446,13
TOTAL(A) ~40.423 ,46

Entrades

Trasp.

5.399,94

Saldo
31.12.16

23.201,54
18.446,13

5.;399,94

Denominacio

Saldo
31.12.14

A.A. Instal-lacions tecniques

67.276,76

l. 779,93

69.056,69

A.A. Mobiliari

13.213,21

2.032,71

15.245,92

9 .896,94

1.359,40

11.256,34

A.A. E.P.I.
A.A. Altre immobilitzat

Intport
do•tacio

145.823,40

Carrecs
per baixes

Trasp.

18.446,13

TOTAL (B) ~ 08.833,04

Saldo
31.12.15

18.446,13
5.172,03

Denominacio

Saldo
31.12.15

A.A. InstaHacions tecniques

69.056,69

1. 779,93

70.836,62

A.A. Mobiliari

15.245,92

2 .,032,70

17.278,62

A.A. E.P.I.

11.256,34

2 .053,73

13.310,07

A.A. Aitre immobilitzat

18.446,13

TOTAL (B)

VALOR NET COMPTABLE
IMMOBILITAT MATERIAL (A-E

~ 14.005,07

Import
do·t acio

114.005,07

Carrecs
perbaixes

Trasp.

Saldo
31.12.16

18.446,13
5.866,36

119.871,44

Saldo 31.12.15

Saldo 31.12.16

26.418,39

25 .951,97
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5.2 Altra informaci6
a) Coeficients d'amortitzaci6 utilitzats per classes d'elements
Classes elements
In staHacions

% amortitzacio

te~ques

10%
15%

Mobiliari.
Equips oficina i altres
E. p_ I.

b) Caracteristiques de
directament ales activitats.

15%
25%

l'in1mobilitzat

Tots els elements estan afec'tes a
desenvolupa la Fundaci6.

material

les diferents

no

afecte

activitats que

c) Import i caracteristiques del:s bens totalment amortitzats en us,
distingint entre immobilitzat materiaJl i immobilitzat intangible.

DESCRIPCIO BENS TOTALMENT
AMORTITZATS
InstaHacions tecniques
I
Mobiliari.
E. P. I.

I

Altre immobilitzat

I'

TOTAL

EXERCICI 2015

I

EXERCICI2016

57.249,31
9.296,81

57.249,3 1
9.296,8 1

18.446, 13
8 .586,14

18.446,1 3

93 .578 ,39

93.578,39

8.586, 14

d)
Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb
l'immobilitzat material i inversio:llts immobiliaries, indicant tambe
!'import d 'aquests actius.

Descripci6 de l 'actiu
subvencionat

Equip frigorific

II

Equip informatics i multifunci6
TOTAL

Impor1t de
l'a ctiiu

18.837,00

Saldo de la
subvenci6 en
capital a
31 / 12 / 15

13.185,90

Saldo de Ia
subvencio en
c a pital a
31/ 12/ 16

11.302,20

8.416,86

5.891,80

4.629,27

27.~~53 , 86

19.077, 70

15.9 3 1 ,4 7
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6 . Inversions immobil aries
L'Entitat no es titl lar de cap be que reuneixi les caracteristiques per a
ser considerat dins d'aque st ap artat.

7. Immobilitzat intanJ; ible
8 . 1 Analisi dels m

~viments

Les variacions enre p.strades en aquest epigraf durant l'exercici han estat
les seg(ients:

Saldo
31.12. 14

Naturales a
Aplicacions informatiques

En trades

Sortides I
Baixes

Traspassos

Sa l do
31 .12.15

602,89

0 ,00

0,00

0 ,00

602,89

TOTAL(A)

602,89

o,oo

0 ,00

0 ,00

602,89

Nat nralesa

Saldo
31.12.15

En:tra des

Sortides I
Baixes Traspassos

Saldo
3 1. 12.16

Aplicacions informatiques

602,89

Acomptes

0,00
TOTAL (A)

I

11.!579,71

11.579,71

602,89 11.5179,71

12 .182,60

Saldo
31.12.14

Denom inaeio
A.A. Aplicacions
informatiqu.es
T OTAL (B)

TOTAL (B)

Import
do1tacio

Carrees
p e r b a ixes Traspassos

Sa ldo
31.12.15

10,05

.L 98,95

0 ,00

0,00

209,00

10 ,05

1.98,95

0 ,00

0 ,00

2 0 9,00

S al do
3 1 .12. 15

Denominacio
A.A. Aplicacions
informatiques

602,89

Im.port
do1ta cio

Carrecs
per baixes

T r aspassos

Saldo
31.12.16

209,00

jl98,95

407,95

209,00

198,95

407,95

VALOR NET COMPTABLE
IMMOBILITZAT INTANGIBLE A-B)

Saldo 31.12.2015

Saldo 3 1.12.2016

3 93,89

11.774,65
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8. Bens del patrimoni ~istoric i cultural
L'Entitat no es titu ar de cap be que reunei.xi les caracteristiques per a
ser considerat dins d'aqm st apartat.

9. Arrendaments i altJ es operacionts de naturalesa similar
9 .1 Arrendaments imancers
L'Entitat no es tltu ar de cap be que reuneixi. les caracteristiques per a
ser considerat dins d'aqu~ st apartat.

9.2 Arrendaments operatius

DESCRIPCI6 DEL BE

QUOTES D'ARRENDAMENT
OPERATIU RECONEGUDES
COM A DESPESA

IMPORT PAGAMENTS
MiNIMS PER
ARRENDAMENT

2016

2015

2016

2015

Cr. Dalroacia (parking) Bar elona
Cr. Dalrnacia 1 (Barcelona)

400,00
950,00

400,00
940,00

400,00

400 00

950,00

940,00

Cr. Dalrnacia 2 {Barcelonaj

910,00

900,00

Cr. Tomas Vives 2, 3 (S . And eu de 1a Barca)
Camp de Futbol Pere Vila
Cr. Lle6 20 (St. Vicenr; de1s I orts)

8.035,86
619,50
6.821,52

8.712,00
2.548,50
7.272,82

910,00
8.035,86
619,50
6.821,52

Cr. Cardona 10
Cr. Princesa 14 (3 Qisos) Ba ce1ona
Cr. Barcelona 134, l(St Viet me dels Horts)
Cr. Barcelona 251 (S. Andre de la Barca)
Cr. Provenc;a 3r, 2 8 1a (St Vi< en<;;: dels Horts)

360,00
52.943,40
4.489,10
6.797,25
4.413,29

0,00
52.943,40
7.695,60
6.897,00
0,00

360,00
52.943,40
4.489,10
6.797,25
4.413,29

900,00
8.712,00
2.548,50
7.272,82
0,00

1.983,36

0,00

1.983,36

1.373,00
1.775,00
1.425,45
301,00
90,86

0,00
0,00
0,00
0,00
90 59

1.373,00
1.775,00

Cr. Jaume Roig 21, lr 1a

(

B fucelona)

Cr. Finestrelles 1, 2° 1a (Bar :Celona)
Cr. Provenr;als 289, 2° 1 a ( B ~celona)
Cr. Bernat Bransi 24-26 Atic ( Barcelona)
Cr. Bernat Bransi 24-26 ( B~ lrcelona)
Altres

TOTALS

1.425,45
301,00
90,86

52.943,40
7.695,60
6.897,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
90,59

93.688,59 88.399,91 93.688,59 88.399,91
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10.

Actius financers

10. 1 tnformaci6 relacionada amb el balanc
Categories d'actius financers, llevat de les inversions en el patrimoni
d 'entitats del grup, multigrup i associades.
Instruments financers a llarg termini
Accions i
participacions del
patrimoni (totes,
excepte particip.
empreses grup, mult. i
assoc.)

Valors
representatius de
deute (tots sense
excepci6)

Altres

250

251,241

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

CATEGORIES

N

N-1

N-1,

N

N-1

N

Actius financers a cost amortitzat

36.423,33

38.629,91

36.423,33

38.629,91

Actius fin. tnantinguts per a negociar
Actius financers a cost
TOTAL

Instruments financers a curt termini
Accions i participacions
del patrimoni (totes,
excepts particip.
empreses grup, mult i
assoc.)

Valors representatius
d1e cdeute (tots sense
excepci6}

Deutors com ercials I
altres comptes a cobrar

Altres

541,531 0

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

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

540,5305

CATEGORIES

N-1

N

N

N-1

Actius frnancers a cost amortitzat

N

N-1

40.247,00

89.917,08

40.247,00

89.917,08

Actius fin. mantinguts per a
negociar
Actius financers a cost
TOTAL

I
TOTAL
CATEGORIES

I

Actius financers a cost amortitzat

76.670,33

N-1
128.546,99

76.670,33

128.546,99

"'

Actius financers mantinguts per a negociar
Actius financers a cost
TOTAL

N

N-1

~FUNDACIO
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1 0. 2 Usuaris i altre deutors

EXERCICI 2015

TOTAL

EXERCICI 2016
Usuaris i altres
deu tors per pr estaci6
de s erveis
Altres deut ors per
subvencions
TOTAL

Au2:ments

3 1/12/2015

Usuaris i altres d eutors
per prestaci6 de serveis
Altres deu tors per
subven cions

Disminucions

31[12[2016

73. 849,85

24 4.633,32

-273.227, 38

45.2 55,79

63.666,8 1
137.516,66

808.563,1 6
1.053. 196,48

-82 7.568,68
-1.100.796,06

4 4 .661,29
89 .917,08

Au2:ments

31/1 tz/2015

Disminucions

31/_1212016

4 ~ . 2 5 5 ,79

2!55 .4 86,3 5

-2 6 0.495,14

40.2 47,00

4 14.661,29
89.917,08

8tl8.791,3 1
1.104.277,66

-479.758,03
-740.253 ,17

4 13.694,57
453.941,57

Passius financers

11.

11.1 lnformaci6 relacio tla da amb el balanc

Categories de passiu s clnancers:.
Instrwments finan c ers a curt ter m ini

CATEGORIES

Deutes amb ent itats de
c redi t

Obllga cions i altres valors
negociables

5 0, 520,52 7

500, 50 1, 505,506

Cr e d itors come rcials
i altres cotnptes a
pagar
400, 40 1, 403, 404,
4 05, 4 06, 41 , 4 38,

465,466
N

N- 1

N-1

N

Passius financers a cost
amortitzat

N

N-1

28.18 1, 10

13 .827,04

Passius fin. mant inguts
per a negociar
TOTAL

28. 181,10 1 3 .827,04

TOTAL
Altres
CATEGORIES

512 , 513 , 52 1, 523,
551

5525,5530 ,55 32,5~i5 ,5565, 5566 ,56 ,

!" 59 1,194,509,5 11 ,

N
Passius fina n cers a cos t
a mortitzat

524, 52 5, 526,
561 ,569, 1750
N-1

N

N- 1

66.469,29

68.000,00

94.650 ,39

8 1.827 ,04

66.469,29

68.000,00

94.650,39

81.827,04

Pas siu s financers
m antinguts per a negociar
TOTAL
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11.2 Classificaci6 per ven ·iments
Importl;; per venciment
Passius financers
amb vencitnent

N+l

Altres
passius
financers a C/ T

66.469,2S

0 ,00

0 ,00

0,00

0 ,00

0 ,00

66.469,29

Proveidors i creditors

26.93 t, to

0 ,00

0 ,00

0 ,00

0,00

0 ,00

26.931,10

Personal

N+2

lf+3

N+4

N+5

superior
a 5 an_ys

1.250 00

TOTAL

TOTAL

1.250,00

94.650,39

0,00

0,00

0 ,00

0 ,00

0 , 00 94.650,39

11.31 L'imoort dels deutes amb R:arantia real, amb indicaci6 de la seva
forma i naturalesa.

No hi ha DEUTES

12.

i~B

GARANTIA REAL.

Fo ns propis
Les variacions

enre ~strades

en aquest epigraf han estat les segiients:

Fons
Fundacional
Saldo 31.12.14

29.989,9'ir

Distribuci6 del resultat
Resultat de l'exercici
Saldo 31.12.15

29.989,91'

Distribuci6 de] resultat
Resultat de l'exercici
Saldo 31.12.16

29.989,97'

Romanent

Perdues i
guanys

Total

56.140,53

55.371,43

141.501,93

55.371,43

-55.371,43

0,00

-5.468,43

-5.468,43

111.511,96

-5.468,43

136.033,50

-5.468,43

5.468, 43

0 ,00

-39.691 ,58

-39.691,58

-39.691,58

96.341,92

106.043,53

pagina 23

"FUNDACIO PRIVADA BAYT AL-THAQAFA

13 .

Subvencions, do nacio ns i llell'ats

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL
EXERCICI 2015
ENTITAT

SALDO
INICIAL

ATORGADES
A L'ANY

0,00

SECTOR
PRIVAT

IMPORT
RETORNAT

BAIXES
DE
L'ANY

TRASPAS
A RTATS.

SALDO
FINAL

I

GENCAT
ORGANISMES
OFICIALS

IMPOHTS
REBUITS

0,00
22.223,93

{3.146,23)

19.077,70

22.223,93

{3.146,23)

19.077,70

EXERCICI 2016
ENTITAT

SALDO
INICIAL

ATORGADES
A L'ANY

GENCAT

I

ORGANISMES
OFICIALS

I•

SECTOR
PRIVAT

19.077,70

6.370,00

19.077,70

6.370,00

IMPOHTS
RESUlTS

IMPORT
RETORNAT

BAIXES
DE
L'ANY

TRASPAS
A RTATS.

SALDO
FINAL

J.3.146,23)
(3.146,23)

22.301 ;47
22.301 ,47

SUBVENCIONS A L 'EXPLOTACIO

EXERCICI 20 15
ENTITAT

ATORGADES IMPORTS
IMPOIH
AL'ANY
REBUTS RETORINAT

TRASPAS A
RTATS.

PERIOOIFICACIO
INGRESS OS
FINALITAT
lntegraci6
social i altres

GENCAT
D. G. per a Ia
lmmigracio

7.400,00
lntegraci6
social i altres

GENCAT
Departament. de
Bene star i Fam11ia

46.000,00
lntegraci6
social i altres

GENCAT
Agimcia de I'Habitatge

10.800,00

DIPUTACIO DE
BARCELONA
Habitatges

Aj untament de
Barcelona
Aj untament de Sant
Vicen<;:

lntegraci6
social i altres

7.408,50
19.400,00
3,000,00

lntegraci6
social i altres
lntegraci6
social i altres
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ORGANISMES
OFICIALS

lntegraci6
social i altres

Ministerio de Empleo

113.821,64
lntegraci6
social i altres

ORGANISMES
OFICIALS
Ministerio de Sanjdad

143.014,00
lntegraci6
social i altres

ORGANISMES
OFICIALS
Seguridad Social bonificaciones

TOTAL

309,95
351.154,09

0,00

ATORGADES
A L'ANY

IMPORTS
REBUTS

0,00

0,00

0,00

EXERCICI 2016
ENTITAT

IMPORT
RETOI~NAT

TRASPAS
A RTATS.

PERIODIFICACIO
INGRESSOS
FINALITAT
lntegraci6
social i altres

GENCAT
D. G. perala
/mmigraci6

7.000,00
lntegraci6
social i altres

GENCAT
Departament. de
Treba/1 i Afers i
Familiars

55.688,00
lntegraci6
social i altres

GENCAT
Ag£mcia de I'Habitatge

12.000,00

DIPUTAC16 DE
BARCELONA
Fonnaci6 infancia

Ajuntament de
Barcelona
Aj untament de Sant
Vicenc;
ORGANISMES
OFICIALS
Ministerio de Sanidad
ORGANISMES
OFICIALS

lntegraci6
social i altres

6.766,52
lntegraci6
social i altres
lntegraci6
social I altres

2.400,00
5.000,00

lntegraci6
social i altres

143.514,00
lntegraci6
social i altres
lntegraci6
social i altres

69.902,60
Ministerio de Empleo

ORGANISMES
OFICIALS

68.114,00

REDACOGE
TOTAL

370.385,12

0,00

0,00

0,00

0,00

La Fundaci6 ha c pmplert amb totes les condicions associades ales
subvencions, donacions i egats rebuts.
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14.

Situacio fiscal

14.1. Imnost sobr beneficis

El resultat de l'e~ ercici ha estat de -39.691,58 euros, una vegada
deduida la despesa per In post sobre Beneficis de 0,00 euros.

TIPUS IMPOSITIU
La Fundaci6 esta iJ closa entre le::; Enti.tats regulades en el Titol II, de la
Llei 49/2002 de 23 de de ~embre de ''Regimen fiscal de las Entidades sin fines
lucrativos y de los Inc ~ntivos fiscales al mecenazgo11 • La Fundaci6 ha
comunicat a l'Administra i6 Tributaria l'opci6, tali com preveu el Reial Decret
1270/2003 de 10 d'octul: ~t-e , per l'aplicaci6 del regim fiscal especial regulat en
Titol II de la Llei 49 /20C ~ ates que compleix tots els requisits establerts en
! 'article 3er, de l'esro.entac a Llei.
D'acord amb el qu ~ estableix l'a.rticle 10 de la Llei 49/2002 de 23 de
desembre, el tipus impos tiu aplicable als rendiments subjectes i no e;Jeempts,
obtinguts per les entitats lficloses al Capitol II de l'esmentada Llei, es del 10%.
CONCILIACI6 DE L'IMPOR:r NET D'INGRE:SSOS I DESPESES DE L' EXERCICI AMB
LA BASE IMPOSABLE DE 1 IMPOST SOBRE BENEFICIS

Compte de PiG
Rtat. comptable de l'exerc.

despr~

IS

A traves de
Pig

-39.691 ,581
Augments

Oisminucions

Imposts/ societats

I~R~m~t~co~m~l~p1m~~b~le~a~b~an~s~d~e~IS~-+-----------J

~~D~i~fu~re~n~c~ie~s~p~~e~r~m a~n~e~n~ts~----+-----------J
Rend1ments exempts en base Llei 9/02
Base imposable (Resulmt fiscal)

-39.691 ,sa l
39.691 ,58 1
39.691,58

o,oo I

14.2. Altres tributs

No existeix cap cir f:umstancia de caracter significatiu en relaci6 amb
altres tributs.
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15.

Ingressos i despeses

15.1. Despeses de rivades de l funci onament de l'organ de govern
En el compte de resultats del present exercici no hi ha despeses
derivades del funcionament de 1'6rgan de govern de l'entitat.

15.2. Ajuts concedits i altres dlespeses
La Fundaci6 ha atorgat ajuts durant el present exercici per 19.763,44
euros (27.315,61 euros l 'any 2015) a. persones fisiques per tal d e pal·liar
situacions de pobresa.

15.3 . Aprovisionaments , Dt~speses de personal i Perdues ,
deterioraments i variacio de les provisions per operacions de les
activitats:
El detail i import de la partida d'Aprovisionaments es el segiient:
Concepte
Consum de bens destinats a les activitats
Treballs realitzats per altres entitats
TOTAL

426.558,83

436.016,99

4.321,00

960,00

430.8 79 ,83

4 3 6 .976,9 9

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

2016

2015

Sous i salaris i fndemnitzacions

354.500,86

303.017,54

Seguretat Social a carrec de la fundaci6

107.124,25

85.555,65

3.1 4 2,80

2.109,28

464.767,91

3 90.68 2 ,47

Altres carregues socials
TOTAL

Detail de la partida de perdues, deterioraments
provisions per operacions de les activitats:

1

variaci6 de les

Concepte
Perdues per deteriorament de credits per les activ;itats

0,00

0,00

TOTAL

0 ,00

0 ,00
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15.4. Detall deb partida "Altres resultats"
Durant el present exercici, existeix saldo en aquest apartat per import
de 1.549,55 euros (-548,3 9 euros l'any 2015).

16.

Provisions i con ingencies
No existeix la n1 rica de provisions i contingencies, en el Passiu del

Balan<;!.

17. Aplicacio d'elen ents patrimLonials i d ' ingressos a finalitats
estatutaries
17. 1 lnformacio sobre els actius corrents i no corrents que estan
directament vinculats a compliment de les finalitats estatutaries.
Actius corrents qt e formen part de la dotaci6 fundacional:
De tall

Valor comptable

Tresoreria

29.989,97

TOTALS

Descripcio
Tresoreria

29.989,97

16.2 Finalitats F lmdacionals
calcul pel qual es determinen les particles significatives a traves de les
quals es pot comprovar el compliment de les finalitats.
DESCRIPCIO
INGRESSOS BRUTS
Vendes i prestacions de serveis
Subvencions activitats
Donacions i altres ingressos
Altres ingressos de les activitats
Altres resultats
TOTAL INGRESSOS BRUTS
DESPESES NECESARIES
Despeses fmanceres
TOTAL DESPESES NECESAR! s
TOTAL INGRESSOS COMPUT~ ~LES
DESPESES I INVERSIONS AC1 IVITAT
FUNDACIONAL
Ajuts concedits i altres despese
Aprovisionamen ts
Despeses de personal
Altres despeses d 'explotaci6
Altres resultats
Adquisicions d'immobilitzat que no esta
subvencionat
TOTAL ASSIGNACIO FUNDACIPNAL

2016

2015

247.326,35
369.063,36
483.460,77
5.500,00
1.549,55
1.106.900,03

239.633,32
350.181,94
462.409,07
4.900,00
0 ,00
1.057.124,33

0,00
0,00
1.106.900,0 3

0,00
0 , 00
1.057.124,33

19.763,44
430.879,83
464.767,91
228.261 ,35
0,00

27.315,61
436.976,99
390.682,47
204.844,55
548,39

10.609,65
1.154.282, 18

476,75
1.060.844, 76
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Determinaci6 del desti dels ingresses a finalit ats fundacionals segons
el que s'establei.x legalme t:
% d s tinata
flr ali tats

Despesa a destinar
a activitats
fundacionals
func acionals

Despesa destinada
a activitats
fundacionals

Exercici

lngressos
Computables

2015

1.057.124,33

i70%

739.987,03

1.060.844,76

-320.857,73

2016

1.106.900,03

rTO%

774.830,02

1.154.282,18

-379.452,16

TOTALS 2.164.024,36

70%

1.5 14.817,05

2.215.126,94

-700.309,89

Diferencia

17.3 Complimen de Finalitats Fundacionals
Tali comes dedu P.ix de l'apartat anterior, 1a Fundaci6 ha destinat roes
del 70% dels seus ingres ~os a fi.nalitats fundacionals , amb la qual cosa s'ha
complert amb el que s'est ~bleix legalment.

Fets posteriors a 1 tancament

18.

Amb posterioritat al tancament, no s'ha prodult cap fet significatiu que
afecti als presents Compt s Anuals.

19.

Operacions amb parts vinculades

Durant l'exercici 20 15 ni 2016 no hi ha hagut operacions amb part
vinculades.

20.

Altra informacio

20.1 Nombre mi Da de persone~s ocupades en el curs de l'exercici,
distribult per categories i desglossat Jlter sexes
El nombre mitja c e persones ocupades durant l'exercici, distribui:t per
categories i desglossat per sexes, es el segii.ent:

TC TAL
Direccio

2)16
0 72

TOTAL
2015

HOMES
2016
0,72

DONES
2016

HOMES
2015

DONES
2015

Coordinacio

1,00

100

Area social formacio i
acollida

2,94

12,06

TOTAL

4 ,66

13,06i

1,00

0 ,00

1,00

3,74

9,20

4,10

7,96

4 ,46

10,20

410

8,96
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20.2 Tramitacio autoritzacion:s al protectorat
No hi ha ttarnitades autoritzacions al Protectorat per cap tipus
d 'operaci6.
20.3 Operacions amb garantia
Segons les disposicions legals vigents les liquidacions dels impastos no
poden considerar-se definitives fins que no hagin estat inspeccionades per les
autoritats fiscals, o be hagi transcorregut el termini de prescripci6 legal.
A la data de formulaci6 de la presen t memoria els diferents impastos
als que esta subjecte la Fundaci6 no han estat inspeccionats, no existint
segons els Patrons, cont::io.gencies signifjicatives que poguessin derivar-se de la
revisi6 dels exercicis oberts a inspecci6.
20.4 Retribucio auditors
Els honoraris meritats per l'auc:litoria de l'exercici 20 16 han e stat de
3.200,00 euros (2.900,00 ,Euros l'any 2015) .
20.5 Descripcio de les entitat:s sotmese s a una unitat de de cisio
quan l'Entitat sigui de major actiu
Durant l'exercici al que fa refenencia la present memoria, 1'Entitat no
pertany a cap unitat de decisi6.
20.6 Descripcio de les entitat:s sotmeses a una unitat de decisio
quan l'Entitat no sigui Ia de major actiu
Durant l'exercici a1 que fa
pertany a cap unitat de decisi6.

refen~ncia

la present memoria, l'Entitat no

20.7 Codi de conducta d'inversions financeres
El Patronat de la Fundaci6 ha pres consciencia del Codi de conducta
de les entitats sense afany de lucre per la realitzaci6 d 'i nversions financeres,
acordat el 20 de novemb.t;e de 2003, pel Consell de la Comissi6 Nacional del
Mercat de Valors, cornprometen t-se a seguir les r egles especifiques a le s que
s'han d 'ajustar les inversions financeres en base a l'esmentada n ormativa.
L'Entitat a l'hora de seguir aguest codi de conducta ha tingut en
compte:
1- Les inversions en valors mobiliaris i instruments fmanceres s'han
realitzat en valor s en !'ambit de supervisi6 de la CNMV.
2- A efectes del que disposa aquest codi, es consideren valors
mobiliaris i instruments fmanceJres aquells compresos en !'article 2 de
la Llei del Mercat de Valors, aixi com les participacions en in stitucions
d'inversi6 coH ectiva.
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Selecci6 d'inversions:
Es valora i es vigilp. sempre que es produeixi l'equilibri necessari entre
la seguretat, liqu.idesa i rend.ibilitat que ofereixen les diferents
posicions d'invers 6, atenent les condicions del mercat en el moment
de la contractaci6.
D'altra banda, iJ1.mbe es diVE!rsifica el rise corresponent a les
inversions. A me , i amb l'objecte de preservar la liquidesa de les
inversions, l'Entitf:lt porta a terme les seves inversions en valors o
instruments finan !'ers negociats en mercats secund.aris oficials.
L'En titat no ha po tat a terme inversions especulatives (Vendes a curt,
futurs i opcions, e.xcepte que aquests fossin amb la finalitat de
cobertura, o quals ~vol altra inversi6 de naturalesa analoga).

21.

Informacio

segm~ntada

Distribuci6 dels ir gressos i despeses dels programes portats a terme
per la fundaci6 Bayt-al-Thaqafa:
EXERCICI 2016

AREA~ COLLIDA

INGRESSOS.
SUBVENCIONS

SOCIOLI ~GOfSTICA

AFtEA
ATENICIOA
.!:JES
PERS.ONES

AREA
GESTIO
SERVEIS

AREA
ESTRUCTURA

TOTAL

5.728,23
0,00

ALTRES INGRESSOS

71.971,39 294509,97
29.522,55
217.803,80
5.000,00 475.800,77
565,00
5500,00

TOTALINGRESSOS

07.058,94 775.8:10,74 217.803,80

9 .372,78 1.110.046,26

PRESTACIO SERVEIS
DONATI US

AREA A r-olliDA

DESPESES
AJUTS CONCEDITS
APROVISIONAMENTS
DESPESES PERSONAL
AL TRES DESPESES

SOCIOLI ~GUJSTICA

AREA
ATENCIO A
!J: S
PERSONES

AREA
GESTIO
SERVEIS

2.009,36 16.334,08
1.420,00
4.431,79 415.859,07
289,67
95.575,64 128.392,23 143.731,14
25.378,01 100.020,95
2.576,99

AMORTITZACIONS
TOTAL DESPESES

TOTAL

3.644,55

AREA
ESTRUCTURA

10.299,30
97.068,90
100.285,40
6.065,31

1 ~7.394,80 660.606,33 148.017,80

120.335,86 115.204,41

69.786,00

372.209,59
247.326,35
480.800,77
9.709,55

TOTAL

19.763,44
430.879,83
464.767,91
228.261,35
6.065,31

213.718,91 1.149.737,84
-204.346,13

-39.691,58 1
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EXERCICI 2015
AREA
ATENCIO A
AREA ACOLLIDA
LES
SOCIO NGOfSTICA PERSONES

INGRESSOS

AREA
GESTIO
SERVEIS

ESTRUCTURA

SUBVENCIONS
PRESTACIO SERVEIS
DONATI US
ALTRES INGRESSOS

128.905,02 188.876,99 32.399,93
2.245,00 237.388,32
462.009,07
400,00
4.900,00

3.146,23

TOTALINGRESSOS

128.905,02 658.031,06 270.188,25

3.146,23 1.060.270,56

AREA COLLIDA
DESPESES

SOCIO

AREA
ATENCIO A
LES
PERSONES

AREA
GESTIO
SERVE IS

353.328,17
239.633,32
462.409,07
4.900,00

AREA
ESTRUCTURA

AJUTS CONCEDITS
APROVISIONAMENTS
DESPESES PERSONAL
ALTRES DESPESES
AMORTITZACIONS

1.100,00
500,00 25 .715,61
2.191,73 428.478,69
466,69
117.395,22 118.891,17 120.838,17
18.549,59 63.167,33 16.077,20
0,00
0,00
0,00

0,00
5.839,88
33.557,91
107.598,82
5.370,98

TOTAl DESPESES

138.636,54 636.252,80 138.482,06

152.367,59 1.065.738,99

-9.731,52

21.778,26 131.706,19

27.315,61
436.976,99
390.682,47
205.392,94
5.370,98

-149.221,36

-5.468,43

A judici dels m mbres del patronat, no hi ha cap alt:ra questi6 a
destacar que faci con lXer 1 justifiqui el compliment de les finalitats
fundacionals i dels prece tes legals.
A Barcelona, qu den 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 P sident.

El Secretari

Vist-i-plau de la VicePresidenta, per
delegaci6

Antonia Rio
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Fundaci6 Bayt al-Tbaqafa

1. lntroducci6/Saluta i6
Ja s6n 43 anys que treba llem per a crear una societat d'acollida on cada nouvingut pugu i
desenvolupa r el seu projecte vita l en condicions de dignit at, d'igualt at i de llibertat. Els
imm igrants formen el grup m s vulnerable en materia de drets i garanties dels residents a
Espanya, i es que Ia vulnerabilit t de I' immigrant esta associada a Ia seva cond icio de no ciut ada.
Es per aixo que result a clau Ia d nacionalitzaci6 dels drets fonamenta ls, partint de Ia convicci6

de Ia seva unfversal1tzaci6. Aixl ones,

es objecte de Ia nostra intervenci6 el reconeixement de

!'Immigrant com a subjecte de rets vinculats a li3J drgnftat humana que a dia d'avu i es Hmlten en
major o me nor mesura per crit is com el de Ia nacionalitat.
Tambe es objecte de Ia nostra i
a agents d'inseguret at, de com
identitat. La integraci6 s' ha d'e
social i d'una pluralitat cultural
dif erents categories d'expressi

tervenci6 Ia ltt,.rita contra l'estigmatitzaci6 dels immigrants com
etencia deslleia l pels llocs de trebal l, i d'amena<;a de Ia propia
tend re com Ia combinaci6, en un territori donat, d'una unitat
il;jan<;ant int ercanvis i comunicacions entre act ors que utilitzen
, ana.lisi i int erpretaci6. No s'ha de confondre l'homogene'ltat

cultural amb Ia cohesi6 social.
La idea de l'fgua l respecte de les diferents cultu ral, tradicions i comu nitats ha d'inspirar el
conju nt de Jes polftiques publi ues. El desafiament consisteix a trobar una forma de cohesi6
social que no incorri en ja unif rmitat opressora de cultura dnica. Una societat on Ia riquesa
estigui regida pel dia leg i Ia con ivencia entre les d iverses cultu res.
Es per aixo que totes les acti
reconeixer que Ia diversitat i I
cn~lxer. Volem superar estere
tra nsformaci6 cap a una societa

'tats i els serveis que gestionem des de Ia Fundaci6 volen
coexistencia de diferent s cu lt ures son una oportunitat per a
ips, treballar en xa rxa per optimitz.a r reoursos i incidir en Ia
mes oberta, solidaria i intercu ltural.

Ens ag r;;~daria acabar agraint les persones, empreses i institucions que han conflat en els
nostres projectes. Agra'lm tamb ' a tots e[s voluntarTs r persones en practiques que han dedicat
temps, ganes e il·lusi6 a algu na de les dues seus de la Fundad6 per desenvolupa r actlvitats en
favor de les persones mes vul ne ables.
L'eq uip de Ia Fundaci6 Bayt AI-T aqafa

·emoria 20 16
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Fundaci6 Bayt al-Thaqafa
3. ?resentaci6 de I' en tit at
3.1. D::des basiques
Fundad6 Prlvada Bayt 1-Thaqafa G-63.231.476
Registre de fundacions e Ia Genera litat de Cata lunya amb el numero 1878
Bayt ai-Thaqafa te dos centres on desenvolupa .activitats; un a Barcelona fun altre a Sant
Vicenc; dels Harts. Ames, gestfo a 14 prsos d'acollida amb 65 places a tres lotalitats t ha ates en
aquest 2016 a 2.500 persones.
El Patronat de Ia Fundaci6 esta ormat per I 'Ordre~ Hospitalaria de Sant Joan de Deu i l'ordre de
les Franciscanas Misioneras de aria .

3.2.Missi6, visi6 i valors
Missi6: Bayt AI-Thaqafa es con
polftica i civica dels immigrant
sentiment de pertinencia, sens
dfversitat cu ltural i fomentar l' i

titueix amb Ia fina litat de faci litar Ia lntegraclo social, culturaL
arabo-musu lmans a Ia nostra socfetat, generant un espai i
perdua de Ia propia identitat, aixf com de donar a coneixer Ia
tercanvi i el dialeg entre les diverses cu ltures.

Visi6: Bayt ai-Thaqaf a es una nt itat cohesionada, sostenible j plu ral que val donar respostes
integra ls al complex fenomen d I fet migratori ide les implicacTons a Ia societat contemporania,
considerant a tota persona ihl igrant com a subjecte de drets i sent conscient que el tret de Ia
migraci6 es un element constlt tiu de Ia nostra ciutadania.
Valors: Actualment, Ia hu manit esta marcada pe~r fenomens d'intensa mobilitat. Les
mlgracions voluntaries o forc;os s mu ltipliquen les ocasions d'interca nvi entre persones,
cu ltures i pobles diversos, i reivi diquen per sl mateixes que Ia carencia de bens que pateix part
del planeta es deu a Ia injustfcia i a Ia fa lta d'equit at en el repartiment de Ia riquesa.
Els valors que inspiren Ia nostra actuaci6 son :
Dignitat: respecte a tot persona i respecte als Drets Huma ns
lgualtat: aposta per Ia constrllcci6 d'una societat en Ia que tothom t ingui cabuda,
evitant els confrontam nts i qua lsevol tipus d'exclusi6 i/o de dfscrlmlnaci6.
Acollida: cordia litat, cali esa, capacitat de veure les persones en Ia seva integralitat (i
no names en les seves ecessitats) i acornpanyament cap a Ia plena d utadan ia.
Proximftat: consideraci de cada persona com a protagonista actiu de Ia seva vida,
empoderant-lo per aco seguir la transformaci6 positiva del seu proces personal.
lntercultura litat: Ia trob da amb l'altre, 1<3 diversitat cu ltu ral, religiosa, lingU istica, de
maneres d'entendre Ia ida ens fa socia lrnent mes rics, patents, dia loga nts i empatics.

3.3. Breu h!storia
El 1974, Teresa Losada, franci ana i doctora en Filologia Semftica abandona Ia seva carrera
academ ica a Ia UB per fundar Bayt-ai-Thaqafa {Casa de Cultura ). El projecte es va iniciar al
centre de Barcelona i poe me tard a Sant Vicenc; dels Harts per acompanyar les primeres
comunitats de persones proce ents del Marrec que arribaven al territori busca nt un futur
digne.
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Fundaci6 Bayt .ai-Thaqafa
La realit at migratorla ha anat e oluciona nt i actu;31ment, a mes de fa comu nitat del Magrib, a Ia
Fundaci6 Bayt ai-Thaqafa es tr ben persones de molt diversos orfgens que majorita riament
comparteixen Ia cultura del m6 arabi I o Ia religi6 musulmana, encara que no names. Des Bayt
ai-Thaqafa defensem que cal ap ofitar Ia potencial i riquesa que ofereix Ia diversitat cultural.
L'any 2000, Ia Fundaci6 Bayt al- haqafa va rebre el premi de Drets Humans de l'lnstftut de Drets
rl umans de Catalunya.
Es una associacio independent sense af any de lucre i d'ambit estatal. El principal actiu de Ia
Fundacfo es Ia forc;a i I' espera c;a de les person•=s que busquen un millor futur en dignitat, Ia
energia tran sformadora del tr ball voluntari de moltes persones, Ia [mplicaci6 dels nostres
professionals, el compromfs del Patronat, i Ia confianc;a
dels nostres financ;a dors i
col· laboradors.
A Bayt AI-Thaqafa acollim a I s persones migrades oferlnt un conjunt de serveis que ens

3.4.Composici6 de Ia bas social
L'equip huma es molt import nt; un prom ig 27 persones contractades I 100 volunt aris i
persones en practiques fa n pos ible que tirem endavant els projectes. Des dels seus lnicls, Bayt
ai-Thaqafa s'ha definit com una entitat de voluntariat, entenent-lo com a eina de t ransformacio
social i de construcci6 de ciutad nia participat iva i corresponsable.

Ia nostra tasca social. Es fa
com de Ia resta de Ia UE, aixf
Actualment tenim convenis de

ersones en practtiques s6n un element fonamental per realitzar
cia a mida, i es te relacio amb universitats, tant de Catalunya
amb entitats que ofereixen cicles formatius superiors.
ques signats amb :
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4. Xarxa reiacional
Som conscients que el treball en xarxa es Ia millor· manera d'avan<;ar, per aixo cada cop mes,
formem part de mes entitats de segon I tercer nivell. Aquests son:
Xarxa d' Habitatges d' lnclusi6 de Ia Genera litat de Cata lu nya
Xarxa d'Acoll ida del Pade per una Barcelo na lnclusiva de I'Ajuntament de Barcelona
XESAJE- Xarxa d'Ent itaf s Socia ls d'Assessorament Jurfdic en Estrangeria de
I'Ajuntament de Barcelona
Sant Vicen<; dels Horts xI'Educaci6 de I'Ajuntament de Sant Vfcenc; dels Horts
Red Acoge
Tau la del Tercer Sector
Plataforma d'Entitat s Cristianes amb Ia lrnmigraci6
Plataforma d'Entitats Agenda Drets Fonamentals de Ia UE
Federaci6 Catalana de Voluntariat Socia l
Xarxa d' entitats de voluntarlat a Sant Boi de Llobregat

a

.J
d'! 2::rC(.. tQ~la

tiFRA

D'ACOLUDA
I ACOMPANYAMENT
··'

Sant Vicen~ ~~ l'educaci6
dels Horts ~~ en xar""a

II

c~ge

Taula d'entitats

del Tercer Sector Social
de Catalunya

plataforma
lfenlitats
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ambels
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I
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Fedcracio Cata lana de Vol unta riat Socia l
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Fundaci6 Bayt aJ-Thaqafa
5. Programes i projec es
5.1.Programa de Drets h mans i ciuta dania
Bayt al-Thaqafa participa en Ia onstrucci6 d'u na ciutadania en fgualtat de drets i oportunitats, a
mes de fomentar el va lor de Ia iversftat r del ta1ent social.
La Fundaci6 participa habitual
d'on volem continuar tomenta
mes, el centre documental de
gran qualitat que permetin c
cu ltures.

ent en xerrades, congressos, manifestos i man ifestacions des
t el valor que comporta Ia convivenda de diverses cultures. A
ue disposem a (a seu de l'entitat permet oferir continguts de
neixer i apropar~se a Ia historia, literatura i politica d'altres

5.2. Projecte lgualtat i N
Aquest projecte preten recollir situacions de discriminaci6 per raons d'origen etnk, nacional i
perti n en~a religiosa aixf com a mpanyar Ia pers.ona que ha patit una situaci6 de discriminaci6
en el proces de denuncia r repa aci6.

5.2.1. Centre de Docum ntaci6
Disposem d'un centre docum
continguts de gran qua litat es
musu lma amb un important no
arab . Accedir a aquestservei i e

ntal a Ia seu de Barcelona que ofereix tres mil tftols amb
ecialltzat en les tematiques de Ia migraci6 i del m6n arab i
bre d'obres d'historfa, ltteratura, polftica i socio logia en ll engua
Ia base de dades requereix cit a previa .

8 dones i 5 homes s'han benefi iat d'aquest projecte

5.2.2. Sensibilitzaci6
La Fundaci6 participa habitual ent en pronunciaments i activitats des d'on volem continuar
fomentant el valor de Ia conv vencia en diversitat, evidenciant el valor de les migracions, f

donant a coneixer Ia realitat del mon arab i l'lslarn.
60 homes i 80 dones s'han ben ficiat d'aquest pmjecte

5 .2.3. Tallers
Oferim espais educatius i acti it ats ludiques per a escoles i grups d'educaci6 o forma l en
materies com immigracio, dive sitat cu ltu ral i religiosa, igua ltat i no~discri minacf6, lstam, etc.
amb l'objectiu de donar a con' xer els va lors d'una societat plural i Ia riquesa dels movlments
migra toris~

70 homes i 75 dones s'han ben ficiat d'aquest projecte

53. Program a d' acollida esidencial temporal
Tenir una liar es el primer pas er poder iniciar 11n proces d' insercio i integraci6. Arribar a una
situ aci6 d'estabilitat economica social i emocional, alhora que perseguir una plena autonomia
son els objectius que es perseg eixen des d'aq uest recurs.
Els projectes d'.:illotjament te poral de Ia Fu ndaci6 Bayt al-Thaqafa son projectes de llarg
recorregut. Un acompanyam nt proper permet l' adeq uaci6 de cada Pia de Treba ll
lnd ividualitzat, i el seu posteri r segu iment. AqtJest recu rs es complementa amb Ia resta de
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serveis que ofereix l'entitat p r aconseguir aixi donar una resposta global i integra l a cada
persona.

3.3.1. A.T. per a Joves
Acolliment residencial de jove que estan cornplint mesures judicials que es concreten en
actuacions socioeducatives or ntades a reduir· els factors de rise d'excluslo i potenciar i
desenvolupar els factors de roteccio construint i acompanyant un itinerari que permeti
autonomia del jove i el seu esp i social en que aportar el seu potencial.
Aquest projecte es desenvolup a Sant Vicen~ dels Harts
19 homes s'han beneficiat d' aq est projecte

5.3.2. A.T. per a Dones
Espal residencial segur per
dones i nens victimes de violencia de genere I famflles
madreparentales sense xarxa
cial. El projecte ofereix, des d'una relaci6 propera i afectiva,
cobrir les necessitats basique , i acompanyar les dones perque recuperin Ia seva plena
autonomfa.
Aquest projecte es desenvolupa a Barcelona.
8 dones i 5 menors s'han benefi iat d'aquest proj<ecte

5.3 .3 JtT. per a home5
Recurs residencial per a ho es en situacl6 d'espacial vulnerabilitat per Ia seva situacl6
administrativa i I o circumst~m es personals que ofereix suport en l'itinerari mlgratori amb un
acompanyament proper centra en les necessitat.s Individuals per crear possibilitats de dignitat i
autonomla.
Aquest projecte es desenvolupa a Sant Vicen~ dels Harts ia Sa nt Andreu de Ia Barca.
19 homes s'han beneficfat d'aq est projecte

5.3.4. A.T. per a Refugiat
Acollida, mitjan~ant el Progra a estatal de Refugi, de persones necessitades de proteccio
internacional per donar resp sta als comprornisos internacionals i Ia irrenuncfable etica
solid aria.
Aquest projecte es desenvolupa a Barcelona.
5 dones i 3 homes persones s'h n beneficiat d'aquest projecte

5.4. 0 rograma d' infancia i joventut
El programa preten refon;ar l'ap enentatge de les llengues vehiculars i el progres en I' ambit
escolar acompanyant els nens, enes, joves i les seves families en relacio al seu entorn educatiu

i social, incloent educacio en ell eure per enfortir les seves potencialitats i orientar les seves
aspiracions i necessitats.
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La Fundacio Bayt ai-Thaqafa acompanya des de fa mes de quaranta anys als nens, nenes i joves
nouvinguts amb l'objectiu de construir una ciutad.ania basada en ~a igualtat d'oportunitats i en el
reconeixement del talent divers.

5.4.1.

Refor~

escolar i casal

Acollida educativa a nens 1nenes de 6 a 16 anys d·e diversos orfgens cu lturals i molts d'ells amb

te

incorporacra tardana al nostre sistema escolar qu e necessitat de suport i acompanyament
per facilitar el proces d'fntegrac16 soci i per ajuda r a combat re l'exclusio social itineraris de exit
educatiu i fer aflorar les seves capacitats i habilit.ats.
Aquest projecte es desenvo!upa a les seus de Barcelona ide Sa nt Vicenc; dels Harts.
55 homes i 72 dones s'han bereficiat d'aquest projecte

5.4.2. Joves
Els M enors Estrangers lndocumentats No Acompanyats, aixi com els joves extutelats,
s'enfronten a situacions de malta duresa per dur end avant el seu projecte vita l i rn igratori . Es
tracta d'un col· lectiu amb enormes potencia litats i recursos personals que freqOentment son
estigmatitzats f exclosos. M itjanc;ant l'acornpanyam ent i els servers especialitzats resfdendals,
de formado i oci els donem suport en el seu proc1?s cap a una vida ad ufta en dignitat i
aut onomia.
Aquest projecte es desenvolupa a Ia seu de Barcel ona.

104- homes s' han benefi'ciat d'aquest projec:te

5.4.3. Patis i talle rs
A Sa nt Vicenc; dels Harts oferim un espal ludic (paltis) I un espal socieducatlvo (tallers) a les
escoles de Ia Guardia, Sant Jordi i Sant Antoni.
Aquest projecte es desenvolupa a Ia seu de Sc:mt Vicen~ dels Horts,
74 homes i 82 dones s'han beneficiat d'aquest projecte

S.S.Programa d'acollida social I jurfdica.
Bayt ai-Th aqaf a preten facilitar i agi litzar els proce•ssos administratius relacionats amb el fet de
viure un projecte m igratori, aixf com donar suport socia l en els moments de m ajor vulnerabilitat
Disposem d'un servei especialitzat en assessorament legal d'estrangeria i tambe formem a les
persones perque coneguin efs seus dret s i deures.

5.5.1. Acollida social
Bayt ai-Thaqafa acull i acompanya globa lment totes les necessitats de les persones. El servei
d'acollida centralitza i coordina les necessitats i demandes de les persones que arriben a Ia
Fundacf6 amb Ia resta de serveis interns i externs per a disminuir en el possible les situacfons de
vulnerabilitat.
Aquest projecte es desenvolupa a les seus de Barcelona id e Sant Vicen~ dels Harts.

450 homes i 316 dones s'han beneficiat d'aquest projecte

_ _ _l!!!!!:!!lil!_,_ ~n a l 0

~-;;;'i.' ~ ...., .

\ ..- .s.-.--

~t'-'=a~l \1!~

Fundaci6 Bayt al~Tbaqafa
5.5 .2. Assessorament Jur die
Acompanyament i assessorame t juridic especialitzat en de dret d'estrangeria, nacionalitat, no
discriminacfo i d'altres relaciona es ambIa vivencia migratorfa o Ia sftuacTo d'estrangeria.
Aquest projecte es desenvolupa a Ia seu de Barcelona.

55 homes i 79 dones s' han ben iciat d' aquest projecte

5.5.3. Acces a l'habitatge
Servei que preten ajudar a ga ra tir el dret a l'habitatge digne a l'ehtorn d'u n rnercat que
dificulta l'acces per a molts dels iutadans, inclosos els i les imm igrants.
Aquest projecte es desenvolupa a Ia seu de Barcelona
47 homes i 35 dones s'ha n ben flciat d'aquest projecte

5.6.Programa de formaci'
Els

processes migratoris impli uen moltes vegades haver

de reformular

les

habllftats

coneixements que una persona a adq uirit al llarg de Ia seva vida .
L'aprenentatge de la(es) ll engua es) i cultura de lc:1societat d'acollida es un instrument basic per
a les possibilitats relaciona ls p rsonals iamb I' entorn, per accedfr a Ia forma cia reglada
i ocupaciona l, al coneixemen de drets i deures i per anar consolidant un espa1 social que
faciliti l'exit del projecte migrat i.

5.6.1. Acollida sociollngQ stica
Oferim classes de castella i catal , des de nivells d'alfabetitzacio, com a vehicle d'integracio
social i com a eina de comunica i6 per a relacionar-se amb l'entorn Tamb Ia comunitat.
Tam bees desenvolupa formaci· especffica en informatica, curses per obtenir el carnet de
conduir i per preparar els exam ns de llengua i cu ltura obligatoris per obten ir Ia nacionalitat
espanyola.
Aquest projecte es desenvolupa a Ia seu de Barcelona ia Sant Vicen~ dels Harts.
293 homes t 185 dones s' han be eficiat d'aq uest projecte

5.6.2. ltineraris laborals
Acompanyem les persones nou ngudes o que necessften rerncorpora r-se al mercat Ia bora I per
deffn ir les seves habilitats i pate cia litats que els permeti orientar un ftinerart !abora l i Ia recerca
de feina. Ames, oferim una seri amplia de curses prelaborals i laborals que permeten
incrementar les ca pacit ats i com etitfvitat de les persones en el mercat !aboral.
Aq uest projecte es desenvolupa

Ia seu de Barcelona.

3 homes i 35 dones s'han benefi iat d'aqu est projecte
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5 7.Programa de Dones
El factor del genere sumat a Ia ertinen~a etnica i religTosa i al fet migratori ens enfronta a grans
rept es cap a Ia igualtat. Les sTtu cions de sobreexplot aci6 ide discrim inaci6 coexisteixen i se
supetposen amb els processes 'empoderament social femeni.
Reconeixer i abordar 11especifici at i els riscos que corren les dones en els seus itineraris
migratoris aixf com generar esp is de solidaritat i intercanvi femenl son objectius que treba llem
a traves d'activitats de formacio especifica (Uengua d'origen, llengua o llengues vehiculars,
ta llers, etc.) espa is de trobada i eflex!o, act fvitats d'oci i temps lliure, etc.

125 dones s1han beneficTat d'a uest projecte

5.8. Program a de Gestio e Ia diversitat religiosa
Bayt ai-Thaqafa, des dels seus rfgens, aposta p!=r generar coneixement i reconeixement de Ia
diversitat religiosa, i molt espe ia lment de l'lslann, per crear espa is de dialeg i conviver:1cia en
igualtat.
Teresa Losada es un referent f namental en el dii31eg islamo-crfstia i el llegat iniciat per ella
esta en el centre de Ia rao de ser de Bayt ai-Thaqafa que preten esta'blir pants entre
comunitats i aportar elements per interpretar les dinamiques col·lectrves i construir una
ciutadania europea plural I dfve sa I una societat sense prejudicis ni estereotips.
Actuem com a divulgadors, for adors o mediadors en l1am bit de diversitat rellgiosa i Islam.
Bayt ai-Thaqafa gestiona des

e 20111 1
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0 fk ina d'Afers Retigiosos" de I'Ajuntament de

Barcelona, servei public especia itzat en Ia gestio de Ia diversitat religiosa
dret fonamental a Ia llibert at de consciencia i de religi6.

per garantir el

Vegeu Ia memoria 2016 de 1'0 R

5.9. Programa de CLtltura i lle ngues d'origen
Entenem Ia integraclo com el re oneixement i acc:eptaci6 mutua de Ia diversitat cu lturaL
Un dels programes mes tradicio als de Bayt ai-Th:3qafa es el de formacio eo cu ltura i llengUes
d'origen, dirigit especialment al nens i nenes migra nts ode fam ilies d'origen migrant. Les
identitats mu ltiples requereixen Ia valoritzaci6 de Ia diversitat i el coneixement dels ced is
cult ura ls per aportar tota Ia sev potencia litat.

5.9.1. Classes d'arab.. urd' i cultura d'origen per nens i nenes
76 homes i 54 dones s'ha n ben iciat d'aquest projecte

5.9.2. Classes dt~Hab per

dones

15 dones s'han benef iciat d'aq est projecte

6. Tancament :
Volem agrai r de nou a tots els p ofessiona ls, volunt aris, persones en pract iques, col·laboradors,
donants, entitats que han fet po sible acollir a tanta gent. Gracies.

URL: www.bavt-al-thaqafa.org

~ bayt@bay!-al-thagafa.org
_

FundacioBayt
@fundaciobayt

Direcci6 seu Barcelona: Princes , 14, primer, 08003 Barcelona 933198869
Direcci6 seu Sant Vice n~ dels H

: Jaen, 18-20, 08620 Sant Vicen~ dels Harts 936563870

7. Entitats finan~ad
Totes les activitats de Ia Fu nda
son gratu'ites. El financ;ament es extern i prove
d'Administracions publiques, o nl·ot--=>t-c privades i donacions d'empreses i persones individuals
Com cada any, els agra·im que

in en nosaltres i en el que fern.
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