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Les Notes 1 a 19 i els Annexos 1 i 2 adjunts formen part integrant del balanç a 31 de desembre de 
2015. 

(*) Es presenta exclusivament a efectes comparatius. 
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Les Notes 1 a 19 i els Annexos 1 i 2 adjunts formen part integrant del balanç a 31 de desembre de 
2015. 

(*) Es presenta exclusivament a efectes comparatius. 
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Les Notes 1 a 19 i els Annexos 1 i 2 adjunts formen part integrant del compte de resultats a 31 de 
desembre de 2015. 

(*) Es presenta exclusivament a efectes comparatius. 
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FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA, ”la Caixa” 

MEMÒRIA CORRESPONENT A L'EXERCICI ANUAL 

ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2015 

(1) ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 
BANCÀRIA ”LA CAIXA” 

Naturalesa de l'Entitat 

La Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (d’ara endavant, 
Fundació Bancària ”la Caixa” o ”la Caixa”), és una fundació bancària sense ànim de lucre el 
patrimoni de la qual es troba afecte de manera duradora a la realització dels fins d'interès 
general que es detallen en els seus Estatuts i és el resultat de la transformació en fundació 
bancària de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. 

De conformitat amb el que disposa la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d'estalvis 
i fundacions bancàries, l'Assemblea General de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona 
celebrada el 22 de maig de 2014, va acordar la transformació de l'Entitat en fundació bancària, 
que es va fer efectiva el 16 de juny de 2014, inscrita en el Registre de Fundacions del Ministeri 
de Justícia (abans Registre de Fundacions del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports) amb 
el número 1658. Té el domicili social a Barcelona, a l'avinguda Diagonal, 621-629, i NIF 
G58899998. 

Aquesta transformació es va fer de conformitat amb la disposició transitòria primera de la 
Llei esmentada, que obliga a la transformació de totes les caixes d'estalvis que duen a terme 
la seva activitat financera com a entitats de crèdit de manera indirecta, a través de bancs 
instrumentals i que mantinguin més d'un 10% del seu capital. La fundació bancària queda 
subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya en relació amb la seva participació indirecta, a 
través de Criteria Caixa, S.A.U., en CaixaBank, S.A. (d’ara endavant, CaixaBank) en els termes 
que resulten de la Llei de caixes d'estalvis i fundacions bancàries i el Protectorat del Ministeri 
d'Economia i Competitivitat. 

La transformació en fundació bancària va suposar el canvi de denominació de l'Entitat, que 
va passar a dir-se Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”; la 
dissolució dels anteriors òrgans de govern; la constitució d'un Patronat (compost de 15 
membres), i l'aprovació de nous Estatuts. 

La Fundació Bancària ”la Caixa” està regulada per la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de 
caixes d'estalvis i fundacions bancàries i, amb caràcter supletori, per la Llei 50/2002, de 26 
de desembre, de fundacions.  

La Fundació Bancària ”la Caixa” té per objecte, amb caràcter general, el foment i 
desenvolupament d'obres socials, benèfiques, assistencials, docents i/o culturals. Per fer-ho, 
orienta la seva activitat principal a atendre i desenvolupar l'Obra Social i a gestionar 
adequadament les seves participacions, entre les quals es troba la participació en CaixaBank. 
La participació econòmica de la Fundació Bancària ”la Caixa” en CaixaBank a 31 de 
desembre de 2015 és del 56,76% (58,96% a 31 de desembre de 2014). 

L'article 44 de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d'estalvis i fundacions bancàries, 
estableix l'obligació, per a les fundacions bancàries que posseeixin una participació igual o 
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superior al 30 per cent en una entitat de crèdit o que els permeti el control d'aquesta en els 
termes que estableix l'article 42 del Codi de comerç, de presentar anualment al Banc 
d'Espanya per a la seva aprovació un pla financer en què determinin la manera com faran 
front a les possibles necessitats de capital en què pugui incórrer l'entitat en què participen i 
els criteris bàsics de la seva estratègia d'inversió en entitats financeres. Així mateix, estableix 
que en el cas de les fundacions bancàries que posseeixin una participació igual o superior al 
50 per cent en una entitat de crèdit o que els permeti el control de la mateixa en els termes 
de l'article 42 del Codi de comerç, el pla financer haurà d'anar acompanyat addicionalment 
del següent: a) un pla de diversificació d'inversions i de gestió de riscos, que en tot cas haurà 
d'incloure compromisos perquè la inversió en actius emesos per una mateixa contrapart, 
diferents dels que presentin una liquiditat i solvència elevades, no superi els percentatges 
màxims sobre el patrimoni total, en els termes que estableixi el Banc d'Espanya, i b) la dotació 
d'un fons de reserva per fer front a possibles necessitats de recursos propis de l'entitat de 
crèdit participada que no es puguin cobrir amb altres recursos i que, segons el parer del Banc 
d'Espanya, puguin posar en perill el compliment de les seves obligacions en matèria de 
solvència. En data 18 de febrer de 2016, el Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa” va 
aprovar el Pla Financer de l'exercici 2016, que està pendent d'aprovació per part del Banc 
d'Espanya en la data de formulació d'aquests comptes anuals.  

La Fundació Bancària ”la Caixa” gestiona la seva participació en CaixaBank de manera 
indirecta a través de la seva participació en el 100% del capital de Criteria Caixa, S.A.U. (d’ara 
endavant, Criteria), entitat que també duu a terme la gestió de participacions empresarials en 
sectors estratègics com l'energètic, les infraestructures, els serveis i el negoci immobiliari. 

Caixabank, S.A., amb domicili social a Barcelona, avinguda Diagonal, 621-629, és un grup 
financer, líder del mercat espanyol, integrat per negoci bancari, activitat asseguradora i 
inversions en bancs internacionals i en empreses líders del sector serveis. 

A 31 de desembre de 2015, les dades consolidades més rellevants sobre el grup CaixaBank 
són les següents: 

(Milers d'euros)  

% Participació Capital

Denominació Indirecta social

CaixaBank, SA 56,76 5.823.990 17.282.938 814.460

 Resultats  Reserves 

 

Segons el que estableixen els Estatuts de l'Entitat, la Fundació Bancària ”la Caixa” duu a 
terme les seves activitats principalment en tot el territori de l'Estat, sense perjudici d'una 
dedicació especial per raó del seu origen a Catalunya i les Balears, així com del possible 
desenvolupament de la seva activitat en l'àmbit internacional. 

Fundació Bancària ”la Caixa”, d'acord amb l'article 42.1.a) del Codi de comerç, és l'entitat 
dominant d'un grup d'entitats dependents que ofereixen diversos productes i serveis. 
Consegüentment, Fundació Bancària ”la Caixa” està obligada a elaborar, a més dels seus 
propis comptes anuals individuals, uns comptes anuals consolidats del Grup Fundació 
Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (d’ara endavant, el Grup 
Fundació Bancària ”la Caixa” o el Grup ”la Caixa”), que també inclouen les participacions 
en negocis conjunts i les inversions en entitats associades. Com a conseqüència, els estats 
financers adjunts no reflecteixen la situació financera del grup encapçalat per Fundació 
Bancària ”la Caixa”. Aquestes magnituds queden expressades en els comptes consolidats que 
han estat formulats pel Director General juntament amb aquests comptes anuals individuals, 
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d'acord amb les Normes Internacionals d'Informació Financera (NIIF) adoptades per la 
Unió Europea, i presenten les magnituds principals següents a 31 de desembre de 2015:  

 

Milions d’euros 2015 2014 

Patrimoni net consolidat 29.858 28.359 

Benefici de l’exercici atribuïble al grup 1.212 567 

Total actius consolidats 356.518 349.996 

 

Les xifres d'aquests comptes anuals es presenten en milers d'euros, llevat que s'indiqui 
explícitament que es fa servir una altra unitat monetària. Determinada informació financera 
d'aquesta Memòria ha estat arrodonida i, consegüentment, les xifres mostrades com a totals 
en aquest document poden variar lleugerament de l'operació aritmètica exacta de les xifres 
anteriors. 

Reorganització del Grup ”la Caixa” en l'exercici 2014 

En el marc de la transformació de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona en fundació 
bancària, l'Assemblea General Ordinària de ”la Caixa” va aprovar, en la reunió celebrada el 
22 de maig de 2014, dur a terme la reorganització del Grup ”la Caixa” amb: 

- La segregació, que es va fer efectiva l'octubre de 2014, a favor de Criteria Caixa, 
S.A.U. (íntegrament participada per la Fundació Bancària ”la Caixa”), dels actius i 
passius no subjectes a l'Obra Social (bàsicament, de la participació de la Fundació 
Bancària ”la Caixa” en CaixaBank, així com dels instruments de deute de què era 
emissora). D'aquesta manera, la Fundació Bancària ”la Caixa” va passar a tenir la seva 
participació en CaixaBank de manera indirecta a través de Criteria Caixa, S.A.U.. 
 
El valor comptable en els llibres individuals de Fundació Bancària ”la Caixa” dels 
elements de l'actiu i del passiu inclosos en el perímetre de segregació, a 1 de gener 
2014, va ser d'11.289.223 i 8.408.233 milers d'euros. Com a conseqüència, el valor 
net comptable del patrimoni segregat a Criteria, a 1 de gener de 2014, va ser de 
2.880.990 milers d'euros.  
 
La transmissió del Patrimoni Segregat va constituir per a Criteria una aportació no 
dinerària, que va servir de contravalor al corresponent augment de capital, i la seva 
valoració va ser verificada per un expert independent designat pel Registre Mercantil, 
als efectes de l'article 67 del text refós de la Llei de societats de capital. L'ampliació 
de capital va implicar l'emissió de 10.890.584 noves accions de Criteria titularitat de 
la Fundació Bancària, ”la Caixa”, amb un valor nominal de 435.623 milers d'euros i 
una prima d'emissió de 2.445.367 milers d'euros. 
 

- La proposta de dissolució i liquidació de l'antiga Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions 
de Barcelona (d’ara endavant, la Fundació ”la Caixa”) i aportació a la Fundació 
Bancària ”la Caixa” del seu patrimoni social. 
 
La cessió dels actius i passius es va fer prenent com a punt de partida l'inventari i el 
balanç de liquidació subscrits pel Patronat de la Fundació ”la Caixa”, de conformitat 
amb l'article 314-6.1 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.  
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El balanç de la Fundació ”la Caixa” en data 15 d'octubre de 2014, que recollia els 
actius i passius cedits a la Fundació Bancària ”la Caixa”, es detalla a continuació: 
 

 
Milers d’ 

euros   Nota 

ACTIU   
   

A. ACTIU NO CORRENT 19.962  

  Immobilitzat material 17.188 Nota 5 

  Inversions financeres a llarg termini 2.774  

B. ACTIU CORRENT 166.406  

  Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia 718  

  Deutors comercials i altres comptes a cobrar 156.036  

  Efectiu i altres actius líquids equivalents 9.652  

TOTAL ACTIVO (A+B) 186.368  

PASSIU   

   

A. PATRIMONI NET 26.647  

Fons Propis 11.567 Nota 8 

  Fons Social 10.365  

  Reserves 1.202  

Subvencions, donacions y llegats rebuts 15.080 Nota 4 i) 

  Subvencions 15.080  

B. PASSIU NO CORRENT 9.593  

  Provisions a llarg termini 9.575 Nota 9 

  Deutes a llarg termini 18  

C. PASSIU CORRENT 150.128  

  Creditors comercials i altres comptes a pagar 150.128  

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 186.368  

 

 

 

INFORME D'ACTIVITATS 2015 DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA ”LA CAIXA” 

 
El compromís de la Fundació amb la creació de llocs de treball i el foment de l'ocupació es 
concreta en el programa d'integració laboral, Incorpora, que durant el 2015 ha aconseguit 
crear 23.626 llocs de treball  per a col·lectius desafavorits, davant els 18.405 de 2014. Aquest 
augment se sustenta en la col·laboració de més de 8.700 empreses de tot Espanya. Una 
vegada consolidats els Punts de Formació Incorpora, dirigits a millorar l'ocupabilitat dels 
usuaris del programa amb més dificultats per trobar feina, el projecte impulsarà el 2016 els 
Punts d'Autoocupació per afavorir l'emprenedoria entre persones en risc o situació 
d'exclusió. En el marc d'aquest mateix projecte, Reincorpora ha format 1.769 interns en la 
fase final de la seva condemna penitenciària per tal de promoure'n la reinserció sociolaboral. 
 
Durant el 2015, el programa de superació de la pobresa infantil,  CaixaProinfància, ha 
atès 61.493 menors i les seves famílies a les principals ciutats espanyoles. Els bons resultats 
obtinguts pel programa han motivat la seva implantació en nous municipis durant l'any 
passat. El projecte es continuarà ampliant el 2016, amb l'objectiu de garantir el benestar dels 
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nens amb menys oportunitats, per tal d'obrir-los la porta a un futur millor. En el terreny de 
l'acció social directa, la Fundació de l'Esperança, ubicada al districte de Ciutat Vella a 
Barcelona, ha incrementat la seva activitat i situa el seu nombre de beneficiaris en més de  
1.500.  

La promoció de la salut és un altre dels pilars bàsics de l'Obra Social. En l'àmbit hospitalari, 
l'Obra Social desenvolupa el seu programa d'atenció a persones amb malalties avançades en 
109 centres hospitalaris i 126 àrees d'atenció domiciliària. En total, 18.046 pacients han 
rebut suport psicosocial el 2015, dins un programa que també comprèn el suport als seus 
familiars (24.887 persones ateses) i l'atenció al dol.  
 
El foment de la salut traspassa fronteres, tal com fan patent les actuacions del programa de 
Cooperació Internacional en països en via de desenvolupament. Durant l'any 2015 s'ha 
consolidat la col·laboració amb entitats de referència a escala mundial, com la Fundació Bill 
& Melinda Gates, per promoure la vacunació infantil als països en via de desenvolupament, 
o UNICEF, amb l'objectiu de reduir la mortalitat infantil causada per la pneumònia. L'Obra 
Social també ha segellat una aliança amb el Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) 
per impulsar dos nous projectes de desenvolupament socioeconòmic a Colòmbia. I es 
continua donant suport a més de 50 iniciatives per millorar les condicions de vida de les 
poblacions més empobrides del planeta. 

La gent gran i l'habitatge, prioritats 

El 2015, el Programa de Gent Gran de la Fundació ha celebrat el seu centenari. Fent 
patent el vincle històric entre l'Entitat i aquest col·lectiu, durant l'exercici aquesta iniciativa 
ha comptat amb 803.969 participants en 16.283 propostes socials, culturals, de salut i 
tecnològiques, dirigides al foment de l'envelliment actiu, la participació social i el respecte i 
la dignitat de la gent gran. 
 
D'altra banda, els diferents programes d'accés a un habitatge social (habitatge assequible, 
lloguer solidari, lloguer social i fons social d'habitatges) ja tenen en aquests moments més de 
33.000 pisos a disposició dels col·lectius amb menys recursos amb preus inferiors als 
de mercat.  
 
El suport a 951 projectes impulsats per entitats socials de tot Espanya a través de les 
convocatòries d'ajudes (amb una inversió de 20 milions d'euros), el foment de la 
convivència intercultural, la prevenció de la violència i el suport a les víctimes, la 
promoció del voluntariat o l'atenció a la infància hospitalitzada són altres de les línies 
socials de treball a les quals el 2015 l'Obra Social ha destinat esforços.  
 
L'Obra Social continua concebent l'educació com un motor de progrés individual i 
desenvolupament de la societat. La plataforma eduCaixa posa de manifest el suport decidit 
de l'entitat a la formació d'alumnes de 3 a 18 anys, i al treball de professors i associacions de 
mares i pares d'alumnes. Més de 2 milions d'alumnes de 8.887 escoles han participat en les 
seves iniciatives pedagògiques. 
 
Suport a la recerca i la cultura 
 
En total, l'oferta cultural, científica i educativa de la Fundació a tot Espanya ha rebut 
durant l'any 2015 la xifra de 5 milions de visitants. Ha augmentat un 7,1% respecte de l'any 
anterior.  
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Específicament en l'àmbit cultural, el 2015 ha estat marcat per la presentació de sengles 
aliances amb dues institucions de referència internacional: el Museo del Prado  i el British 
Museum. Aquests acords permetran l'organització conjunta d'exposicions de primer nivell 
que arribaran als diferents centres CaixaForum. Aquests equipaments acullen actualment 
mostres tan variades com Dibuixar Versalles. Charles Le Brun (1619-1690) (CaixaForum 
Barcelona); Dones de Roma. Seductores, maternals, excessives (CaixaForum Madrid), i 
El Greco. La mirada de Rusiñol (CaixaForum Saragossa). La proposta cultural de 
l'Obra Social s'ha completat amb el suport a la versió digital de la 23a edició del Diccionari 
de la llengua espanyola de la Real Academia, que rep més de 500 milions de consultes a 
l'any. 

La divulgació de les idees i l'avenç del pensament ha tingut en el Palau Macaya de l'Obra 
Social un centre de referència, que durant l'any ha acollit 760 activitats amb més de 41.000 
participants. La ubicació en aquest Palau de l'Escola Europea d'Humanitats suposa un nou 
pas en aquesta direcció. 

També el suport decidit a l'avenç científic s'ha intensificat durant el passat exercici amb 
l'impuls de projectes centrats en la recerca per vèncer l'Alzheimer, el Parkinson, les malalties 
neurodegeneratives, el càncer, la sida o les afeccions cardiovasculars. En aquesta línia, cinc 
anys després del seu naixement, l'Institut de Salut Global (ISGlobal) s'ha consolidat com 
un dels centres de referència en salut global a Europa, i ha tingut un paper clau en la lluita 
contra la malària. En el terreny mediambiental, s'han executat 210 projectes de conservació 
i millora dels parcs naturals de tot Espanya, en què s'ha prioritzat la contractació de persones 
en risc d'exclusió.  
 
En definitiva, un any que ha corroborat la millora de la capacitat operativa de l'Obra Social 
després de la seva integració en la Fundació Bancària ”la Caixa”, fa poc més d'un any. Un 
any focalitzat a donar oportunitats a les persones, especialment a les que més les necessiten, 
a través de línies d'actuació transformadores.  

Dotze mesos en què  9,9 milions de beneficiaris han participat en les 46.209 iniciatives 
impulsades per la Fundació Bancària ”la Caixa”.  

(2) BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

a) Marc normatiu d'informació financera aplicable a la Fundació. 
 

Aquests comptes anuals els ha formulat el Director General de la Fundació Bancària ”la 
Caixa”, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a la Fundació, que és 
el que estableixen: 

- El Codi de comerç i la resta de legislació mercantil. 
 

- Resolució de 26 de març de 2013, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de 
Comptes, per la qual s'aprova el Pla de Comptabilitat de les entitats sense fins 
lucratius. Aquesta Resolució recull i compila íntegrament el que disposa el RD 
1491/2011, de 24 d'octubre, i, per a tot el que no estigui modificat específicament en 
aquest Decret, el que disposa el Pla General de Comptabilitat. 
 

- Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d'estalvis i fundacions bancàries. 
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- Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, i el Reial decret 1337/2005, d'11 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament de fundacions de competència estatal, així 
com les modificacions que s'hi hagin introduït mitjançant el Reial decret 1611/2007. 
 

- Les normes de compliment obligat aprovades per l'Institut de Comptabilitat i 
Auditoria de Comptes en desplegament del Pla General de Comptabilitat i les seves 
normes complementàries. 
 

- La resta de normativa espanyola que sigui aplicable. 
 

b) Imatge fidel. 
 

Aquests comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables de la Fundació Bancària ”la 
Caixa” i es presenten d'acord amb el marc normatiu que els és aplicable i, en particular, els 
principis i criteris que contenen, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera i dels resultats de la Fundació que hi ha hagut durant l'exercici anual acabat 
el 31 de desembre de 2015.  

Aquests comptes anuals han estat formulats pel Director General i se sotmetran a l'aprovació 
del Patronat. Se n'espera l'aprovació sense modificacions. Per la seva part, els comptes anuals 
de la Fundació Bancària ”la Caixa” de l'exercici 2014 van ser aprovats pel seu Patronat, 
celebrat el 14 de maig de 2015.  

c) Principis comptables no obligatoris aplicats. 
 

Aquests comptes anuals han estat formulats considerant la totalitat dels principis i normes 
comptables d'aplicació obligatòria que tenen un efecte significatiu. No hi ha cap principi 
comptable que, tot i ser obligatori, s'hagi deixat d'aplicar. 

d) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa. 
 

En l'elaboració dels comptes anuals adjunts s'han utilitzat estimacions efectuades per la 
Direcció per valorar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que 
consten registrats. Bàsicament, aquestes estimacions es refereixen a: 

 La vida útil dels actius materials i intangibles (vegeu Nota 5) 
 El càlcul del deteriorament de determinats actius (vegeu Notes 5 i 6) 
 Les provisions a llarg termini (vegeu Notes 4f i 9) 
 Les provisions dels compromisos a curt termini que la Fundació haurà d'atendre per 

fer front als programes en marxa (vegeu Nota 10). 
 Les hipòtesis utilitzades en el càlcul dels passius per pensions i altres compromisos 

amb el personal (vegeu Notes 4g i 9).  
 La despesa de l'impost de societats determinada sobre el tipus impositiu esperat a 

finals d'any, i l'activació dels crèdits fiscals i la seva recuperabilitat (vegeu Nota 11). 
 
A 31 de desembre de 2015, la Fundació presenta un fons de maniobra negatiu per un import 
de 93.818 milers d'euros. No obstant això, la Fundació té previst compensar aquesta situació 
amb els dividends que rebrà de la seva filial Criteria Caixa, S.A.U. i amb la recuperació de 
l'impost sobre beneficis de l'exercici 2015. 

Malgrat que aquestes estimacions s'han fet basant-se en la millor informació disponible al 
tancament de l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2015, és possible que 



 

 

 

12 

esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a l'alça o a la baixa) 
en els pròxims exercicis, cosa que es faria, si escau, de manera prospectiva. 

e) Comparació de la informació. 
 

La informació corresponent a l'exercici 2014 continguda en aquests estats financers es 
presenta exclusivament a efectes comparatius amb la informació relativa al 2015. En l'exercici 
2015 no s'ha produït cap modificació rellevant de la normativa comptable aplicable que afecti 
la comparació de la informació entre exercicis. 

f) Agrupació de partides. 
 

Determinades partides del balanç i del compte de resultats es presenten de manera agrupada 
per facilitar-ne la comprensió, per bé que, en la mesura que sigui significativa, s'ha inclòs la 
informació disgregada en les notes de la Memòria corresponents. 

 

(3) EXCEDENT DE L'EXERCICI 

La proposta d'aplicació de l'excedent de l'exercici és la següent: 

Bases de repartiment 

Import                
(milers d'euros) 

    

Excedent negatiu de l'exercici  (Nota 8) 62.040  

    

Total 62.040  

    

Aplicació 

Import                
(milers d'euros) 

    

 A Excedent d'exercicis anteriors  

     -  Remanent 62.040 
  

Total 62.040  

 

(4) NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

Les principals normes de valoració utilitzades per la Fundació en l'elaboració dels seus 
comptes anuals per a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2015, d'acord amb les que 
estableix el Pla general de comptabilitat de les entitats sense fins lucratius, han estat les 
següents: 

a) Immobilitzat intangible i immobilitzat material- 

L'immobilitzat intangible i l'immobilitzat material es valoren inicialment pel seu preu 
d'adquisició o cost de producció i posteriorment es minora per la corresponent amortització 
acumulada i les pèrdues per deteriorament, si n'hi ha. 

L'amortització es calcula mitjançant l'aplicació del mètode lineal en funció dels anys de vida 
útil estimada dels elements de l'actiu immobilitzat. 

No hi ha elements de l'immobilitzat intangible de vida útil indefinida. 
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Els percentatges d'amortització anual aplicats linealment als diferents elements de 
l'immobilitzat són els següents: 

Immobilitzat material % Percentatge anual 

Construccions 2% 

Instal·lacions afegides 8% - 25% 

Instal·lacions fixes 10%-12% 

Mobiliari i altres equips d'oficina 6% - 12% 

Equips per a processos d'informació 25% 

Elements de transport 16% 

Mòduls de museografia 17% 

    

Immobilitzat intangible % Percentatge anual 

Aplicacions informàtiques 20% 

    

 

Els costos d'ampliació o millores que representen una prolongació de la vida útil dels béns 
es capitalitzen com a cost més alt d'aquests. 

Les despeses de conservació i manteniment que no milloren la seva utilització ni prolonguen 
la seva vida útil es carreguen al compte de resultats en l'exercici en què es produeixen. 

L'estructura, les instal·lacions i el mobiliari que utilitza la Fundació per dur a terme les seves 
activitats es correspon fonamentalment amb immobles destinats a la realització d'activitats 
benefico-socials. Tenint en compte aquesta naturalesa, l'Entitat els classifica com a béns 
d'immobilitzat no generadors de fluxos d'efectiu, en tant que la Fundació els posseeix amb 
una finalitat diferent de la de generar un rendiment comercial, com poden ser els fluxos 
econòmics socials que generen aquests actius i que beneficien la col·lectivitat, és a dir, el seu 
benefici social o potencial de servei. 

També forma part de l'immobilitzat material la col·lecció d'art de què és propietària la 
Fundació. Els béns que componen la col·lecció d'art es valoren pel seu preu d'adquisició, en 
cas d'adquisicions a títol onerós, i pel seu valor raonable en cas de donacions d'obres d'art 
efectuades per tercers. 

Els béns que componen la col·lecció d'art tenen la consideració d'actius no amortitzables. 

Al tancament de cada exercici o sempre que hi hagi indicis de pèrdua de valor dels actius 
materials, l'Entitat procedeix a estimar la possible existència de pèrdues de valor que 
redueixin el valor recuperable d'aquests actius a un import inferior al del seu valor en llibres, 
calculant el possible deteriorament partint de la diferència entre el valor comptable i el valor 
recuperable, entès aquest com l'import més alt entre el seu valor raonable menys els costos 
de venda i el seu valor en ús. A aquest efecte, el valor en ús es determina per referència al 
cost de reposició. 

b) Instruments financers- 

Actius financers 

Classificació 

Els actius financers que posseeix la Fundació es classifiquen en les categories següents:  
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a) Préstecs i partides a cobrar: actius financers originats en la venda de béns o en la 
prestació de serveis per operacions de tràfic de l'Entitat, o els que, tot i no tenir un 
origen comercial, no són instruments de patrimoni ni derivats i els cobraments dels 
quals són d'una quantia fixa o determinable i no es negocien en un mercat actiu. 

b) Inversions mantingudes fins al venciment: valors representatius de deute, amb una 
data de venciment fixada i cobraments d'una quantia determinable, que es negocien 
en un mercat actiu i sobre els quals la Fundació manifesta la seva intenció i capacitat 
per conservar-los en el seu poder fins a la data del seu venciment.  

c) Actius financers mantinguts per negociar: són els adquirits amb l'objectiu d'alienar-
los en el curt termini o els que formen part d'una cartera de la qual hi ha evidències 
d'actuacions recents amb aquest objectiu.  

d) Inversions en el patrimoni d'empreses del Grup, associades i multigrup: es consideren 
empreses del Grup les vinculades amb la Fundació per una relació de control, i 
empreses associades aquelles sobre les quals la Fundació exerceix una influència 
significativa. Addicionalment, dins la categoria de multigrup s'inclouen les societats 
sobre les quals, en virtut d'un acord, s'exerceix un control conjunt amb un o més 
socis.  

e) Actius financers disponibles per a la venda: s'hi inclouen els valors representatius de 
deute i instruments de patrimoni d'altres empreses que no hagin estat classificats en 
cap de les categories anteriors. 

Valoració inicial 

Els actius financers es registren, en termes generals, inicialment al valor raonable de la 
contraprestació lliurada més els costos de la transacció que siguin directament atribuïbles.     

Valoració posterior 

Els préstecs, les partides a cobrar i les inversions mantingudes fins al venciment es 
valoren pel seu cost amortitzat. 

Els actius financers mantinguts per negociar es valoren al seu valor raonable i en el 
compte de resultats es registra el resultat de les variacions en aquest valor raonable. 

Les inversions en empreses del Grup, associades i multigrup es valoren pel seu cost, 
minorat, si escau, per l'import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament. 
Aquestes correccions es calculen com la diferència entre el seu valor en llibres i l'import 
recuperable, entès aquest com l'import més alt entre el seu valor raonable menys els 
costos de venda i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs derivats de la inversió. Llevat 
que hi hagi una millor evidència de l'import recuperable, es pren en consideració el 
patrimoni net de l'entitat participada, corregit per les plusvàlues tàcites existents en la 
data de la valoració (incloent-hi el Fons de Comerç, si n'hi ha). 

Finalment, els actius financers disponibles per a la venda es valoren al seu valor raonable 
i en el patrimoni net es registra el resultat de les variacions en aquest valor raonable, fins 
que l'actiu s'aliena o ha patit un deteriorament de valor (de caràcter estable o permanent), 
moment en què aquests resultats acumulats reconeguts prèviament en el patrimoni net 
passen a registrar-se en el compte de resultats. En aquest sentit, hi ha la presumpció que 
hi ha deteriorament (caràcter permanent) si s'ha produït una caiguda de més del 40% del 
valor de cotització de l'actiu o si se n'ha produït una davallada de manera prolongada 
durant un període d'un any i mig sense que se'n recuperi el valor. 

Almenys al tancament de l'exercici, la Fundació fa un test de deteriorament per als actius 
financers sobre els quals hi ha indicis de deteriorament. Es considera que hi ha evidència 
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objectiva de deteriorament si el valor recuperable de l'actiu financer és inferior al seu 
valor en llibres. Quan es produeix, el registre d'aquest deteriorament es registra en el 
compte de resultats. 

La Fundació dóna de baixa els actius financers quan expiren o s'han cedit els drets sobre 
els fluxos d'efectiu de l'actiu financer corresponent i s'han transferit substancialment els 
riscos i beneficis inherents a la seva propietat.  

Passius financers 

Són passius financers els dèbits i les partides a pagar que té la Fundació  i que s'han 
originat en la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l'empresa, o també 
aquells que, sense tenir un origen comercial, no poden ser considerats com a instruments 
financers derivats.  

Els dèbits i les partides a pagar es valoren inicialment al valor raonable de la 
contraprestació rebuda, ajustada pels costos de la transacció directament atribuïbles. 
Amb posterioritat, aquests passius es valoren d'acord amb el seu cost amortitzat.  

Els instruments financers derivats de passiu es valoren al seu valor raonable, seguint els 
mateixos criteris que els corresponents als actius financers mantinguts per negociar 
descrits en l'apartat anterior.  

La Fundació dóna de baixa els passius financers quan s'extingeixen les obligacions que 
els han generat. 

c) Crèdits i dèbits per l'activitat pròpia- 

a) Crèdits per l'activitat pròpia: són els drets de cobrament que s'originen en l'exercici 

de l'activitat pròpia davant els beneficiaris, usuaris, patrocinadors i afiliats. 

b) Dèbits per l'activitat pròpia: són les obligacions que s'originen per la concessió 

d'ajudes i unes altres assignacions als beneficiaris de l'Entitat, i als proveïdors per la 

prestació de serveis en compliment dels fins propis. 

Valoració inicial i posterior dels crèdits. 

Les quotes, els donatius i altres ajudes similars, procedents de patrocinadors, afiliats 

o altres deutors, amb venciment a curt termini, originen un dret de cobrament que 

es comptabilitza pel seu valor nominal. Si el venciment supera el termini esmentat, 

es reconeix pel seu valor actual. La diferència entre el valor actual i el nominal del 

crèdit es registra com un ingrés financer en el compte de resultats, d'acord amb el 

criteri del cost amortitzat. 

La Fundació efectua les correccions valoratives necessàries quan hi ha l'evidència 

objectiva que s'ha produït un deteriorament de valor en aquests actius. A aquest 

efecte s'apliquen els criteris per reconèixer el deteriorament dels actius financers que 

es comptabilitzen aplicant-hi el criteri del cost amortitzat. 

Valoració inicial i posterior dels dèbits. 

Les ajudes i altres assignacions concedides per l'Entitat als seus beneficiaris, i dèbits 

a proveïdors per prestació de serveis, amb venciment a curt termini, originen el 

reconeixement d'un passiu pel seu valor nominal. Si el venciment supera el termini 
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esmentat, es reconeix pel seu valor actual. La diferència entre el valor actual i el 

nominal del dèbit es comptabilitza com una despesa financera en el compte de 

resultats, d'acord amb el criteri del cost amortitzat. 

Si la concessió de l'ajuda és plurianual, el passiu es registra pel valor actual de l'import 

compromès en ferm de manera irrevocable i incondicional. S'aplica aquest mateix 

criteri en els casos en què la prolongació de l'ajuda no està sotmesa a avaluacions 

periòdiques, sinó al mer compliment de tràmits formals o administratius. 

d) Impostos sobre beneficis- 

La despesa o l'ingrés per impost sobre beneficis comprèn la part relativa a la despesa o l'ingrés 

per l'impost corrent i la part corresponent a la despesa o l'ingrés per impost diferit. 

L'impost corrent és la quantitat que l'Entitat satisfà com a conseqüència de les liquidacions 

fiscals de l'impost sobre el benefici relatives a un exercici. Les deduccions i altres avantatges 

fiscals en la quota de l'impost, excloent-ne les retencions i els pagaments a compte, així com 

les pèrdues fiscals compensables d'exercicis anteriors i aplicades efectivament en aquest, 

donen lloc a un import inferior de l'impost corrent. 

La despesa o l'ingrés per impost diferit es correspon amb el reconeixement i la cancel·lació 

dels actius i passius per impost diferit. Aquests inclouen les diferències temporànies que 

s'identifiquen com els imports que es preveuen pagadors o recuperables derivats de les 

diferències entre els imports en llibres dels actius i passius i el seu valor fiscal, així com les 

bases imposables negatives pendents de compensació i els crèdits per deduccions fiscals no 

aplicades fiscalment. Aquests imports es registren aplicant a la diferència temporània o crèdit 

que correspongui el tipus de gravamen al qual s'espera recuperar-los o liquidar-los. 

Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporànies 

imposables, llevat de les derivades del reconeixement inicial de fons de comerç o d'altres 

actius i passius en una operació que no afecta ni el resultat fiscal ni el resultat comptable i no 

és una combinació de negocis. 

Per la seva part, els actius per impostos diferits només es reconeixen en la mesura que es 

consideri probable que l'Entitat, o el grup fiscal al qual pertany l'Entitat, disposarà de guanys 

fiscals futurs contra els quals poder fer-los efectius.  

Els actius i passius per impostos diferits, originats per operacions amb càrrecs o abonaments 

directes en comptes de patrimoni, es comptabilitzen també amb contrapartida en el 

patrimoni net. 

En cada tancament comptable es reconsideren els actius per impostos diferits registrats, i s'hi 

efectuen les correccions oportunes en la mesura que hi hagi dubtes sobre la seva recuperació 

futura. Així mateix, en cada tancament s'avaluen els actius per impostos diferits no registrats 

en balanç i aquests són objecte de reconeixement en la mesura que passi a ser probable la 

seva recuperació amb beneficis fiscals futurs. 

e) Ingressos i despeses- 

Els ingressos i les despeses s'imputen en funció del criteri de meritació, és a dir, quan es 
produeix el corrent real de béns i serveis que aquests representen, independentment del 
moment en què es produeixi el corrent monetari o financer derivat d'aquests. Els ingressos 
es valoren pel valor raonable de la contraprestació rebuda, deduïts descomptes i impostos. 
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El reconeixement dels ingressos per vendes es produeix en el moment en què s'han transferit 
al comprador els riscos i beneficis significatius inherents a la propietat del bé venut, no 
mantenint la gestió corrent sobre aquest bé, ni retenint el control efectiu sobre aquest. 

Pel que fa als ingressos per prestació de serveis, aquests es reconeixen considerant el grau de 
realització de la prestació a la data de balanç, sempre que el resultat de la transacció pugui ser 
estimat amb fiabilitat. 

Els interessos rebuts d'actius financers es reconeixen utilitzant el mètode del tipus d'interès 
efectiu i els dividends, quan es declara el dret de l'accionista a rebre'ls. En qualsevol cas, els 
interessos i dividends d'actius financers meritats després de l'adquisició es reconeixen com a 
ingressos en el compte de pèrdues i guanys. 

Despeses i ingressos propis de les entitats no lucratives. 

1. Despeses. 

1.1 Criteri general de reconeixement. 

Les despeses efectuades per l'Entitat es comptabilitzaran en el compte de resultats de 
l'exercici en què s'incorrin, al marge de la data en què es produeixi el corrent financer. En 
particular, les ajudes atorgades per l'Entitat es reconeixen en el moment en què se n'aprovi 
la concessió. 

1.2 Regles d'imputació temporal. 

A vegades, el reconeixement d'aquestes despeses es difereix en l'espera que es completin 
algunes circumstàncies necessàries per a la seva meritació, que permetin la seva consideració 
definitiva en el compte de resultats. 

1.3 Despeses de caràcter plurianual. 

Les ajudes atorgades en ferm per l'Entitat, com ara els convenis de col·laboració i altres 
despeses compromesos de caràcter plurianual, es comptabilitzen en el compte de resultats 
de l'exercici en què se n'aprova la concessió amb abonament a un compte de passiu, pel valor 
actual del compromís assumit. 

1.4 Criteris particulars aplicables als desemborsaments en què s'incorre per a l'organització 
d'esdeveniments futurs. 

D'acord amb el que disposa l'apartat 1.1, els desemborsaments relacionats amb l'organització 
d'esdeveniments futurs (exposicions, congressos, conferències, etcètera) es reconeixen en el 
compte de resultats de l'Entitat com una despesa en la data en què s'incorrin, llevat que 
estiguin relacionats amb l'adquisició de béns de l'immobilitzat, drets per organitzar 
l'esdeveniment esmentat o qualsevol altre concepte que compleixi la definició d'actiu. 

2. Ingressos. 

a) Els ingressos per entregues de béns o prestació de serveis es valoren per l'import acordat. 
b) Els ingressos procedents de promocions per a la captació de recursos, de patrocinadors i 
de col·laboracions es reconeixen quan es produeixen les campanyes i els actes. 
c) En qualsevol cas, l'Entitat registra les periodificacions necessàries. 

f) Provisions i contingències. 

En la formulació dels comptes anuals es diferència entre: 
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- Provisions: saldos creditors que cobreixen obligacions actuals derivades de successos 
passats, la cancel·lació dels quals és probable que origini una sortida de recursos, però que 
resultin indeterminats pel que fa al seu import i/o moment de cancel·lació. 

- Passius contingents: obligacions possibles sorgides com a conseqüència de successos 
passats. La seva materialització futura està condicionada al fet que tingui lloc, o no, un o 
dos esdeveniments futurs independents de la voluntat de la Fundació. 

Els comptes anuals recullen totes les provisions respecte de les quals s'estima que la 
probabilitat que s'hagi d'atendre l'obligació és més elevada que la de no fer-ho. Els passius 
contingents no es reconeixen en els comptes anuals, sinó que s'informa sobre aquests en les 
notes de la memòria en la mesura que no es considerin remots. 
Les provisions es valoren pel valor actual de la millor estimació possible de l'import necessari 
per cancel·lar o transferir l'obligació, tenint en compte la informació disponible sobre el 
succés i les seves conseqüències, i els ajustos que sorgeixin per l'actualització d'aquestes 
estimacions es registren com una despesa. 

g) Compromisos per pensions i gratificacions per jubilació i prejubilacions- 

El Conveni col·lectiu de la Fundació Bancària ”la Caixa” disposa que els treballadors en actiu 
puguin gaudir d'un pla de pensions col·lectiu, amb aportacions repartides entre l'Entitat i els 
treballadors. En la modificació d'aquest Conveni efectuada el setembre de 2014 i amb 
vigència fins al 31 de desembre de 2015, es va aprovar que l'aportació per part de l'Entitat 
sigui d'un 5% del salari pensionable, sempre que l'aportació del treballador sigui, com a 
mínim, d'un 1,00%. Les aportacions efectuades per Fundació Bancària ”la Caixa” es registren 
en l'epígraf “Despeses de personal – Càrregues socials” del compte de resultats de l'exercici 
corresponent, i en l'exercici 2015 han pujat a 956 milers d'euros el 2015 (143 milers d'euros 
el 2014) (vegeu Nota 13.4). 

Així mateix, en data 4 de desembre de 2015, es va subscriure un nou conveni col·lectiu, el 
qual té data d'entrada en vigor l'1 de gener de 2016 i amb vigència fins al 31 de desembre de 
2017. En aquest Conveni s'aprova que per als exercicis 2016 i 2017, l'aportació al pla de 
pensions col·lectiu per part de l'Entitat sigui del 6,5%, i 7,5%, respectivament, i per part del 
treballador l'aportació sigui del 0,5% i 0%, respectivament. 

Addicionalment, durant l'exercici 2014 la Fundació Bancària ”la Caixa” va contractar una 
pòlissa de risc per invalidesa, viduïtat i orfandat per als treballadors en actiu que estiguin 
subscrits al pla de pensions col·lectiu. Durant l'exercici 2015 no s'han produït noves 
contractacions de pòlisses de risc per als treballadors de l'Entitat. 

D'altra banda, el Conveni col·lectiu esmentat disposa que els treballadors rebran, en el 
moment de la seva jubilació, una gratificació extraordinària de tres mensualitats. Aquest 
compromís està cobert mitjançant una pòlissa d'assegurances amb VidaCaixa.  

El 14 de maig de 2013 l'antiga Fundació ”la Caixa” va subscriure un nou acord laboral pel 
qual continuava el programa de prejubilacions i jubilacions anticipades per al seu personal 
iniciat l'any 2005. Aquest nou acord preveia el pagament d'entre el 90% i el 80% del salari i 
aportacions definides en el pla de pensions col·lectiu de treballadors de més de 58 anys. El 
valor actual dels costos dels compromisos per sous, S.A.laris, cotitzacions a la Seguretat 
Social, aportacions definides en plans de pensions, etc., fins a l'edat de jubilació acordada 
amb els treballadors adherits als programes, estan proveïts en un fons específic que a 31 de 
desembre de 2015 presenta un saldo de 2.786 i 1.490 milers d'euros (4.199 i 1.695 milers 
d'euros el 2014), inclosos en els epígrafs “Obligacions per prestacions a llarg termini al 
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personal” i “Provisions a curt termini”, respectivament, del balanç adjunt (vegeu Nota 9). 
Durant l'exercici 2015 no s'han produït nous acords. 

h) Subvencions, donacions i llegats rebuts- 

L'octubre de 2013 la Comissió Europea va concedir una subvenció no reintegrable a l'antiga 
Fundació ”la Caixa” per finançar la realització i coordinació d'un projecte de Recerca i 
Innovació Responsable (RRI Tools), per un import total de 1.005 milers d'euros, segons el 
Conveni formalitzat amb la Comissió Europea i la resta d'entitats participants en el projecte. 
 
Durant l'exercici 2015, la Fundació ha rebut el 30% de la subvenció concedida, per un import 
de 301 milers d'euros, i ha assolit el 85% del total de la subvenció concedida el 2013 
corresponent al projecte RRI Tools. A 31 de desembre de 2015 queden pendents 150 milers 
d'euros, corresponents al 15% d'aquesta. 

Les subvencions concedides i registrades en aquest epígraf es registren com a ingrés en el 
compte de resultats a mesura que es produeixen les despeses relacionades.  
 
Durant l'exercici 2015, la Fundació Bancària ”la Caixa” ha registrat un import de 399 milers 
d'euros com a ingressos de l'exercici en el compte de “Subvencions imputades a l'excedent 
de l'exercici” del compte de resultats, que correspon a les despeses meritades durant l'exercici 
pel desenvolupament del projecte descrit en paràgrafs anteriors, i ha quedat un import 
pendent de registrar com a ingrés en el compte de resultats de 202 milers d'euros a 31 de 
desembre de 2015, registrat en l'epígraf “Subvencions, donacions i llegats” del patrimoni net 
del balanç adjunt. 

i) Transaccions entre parts vinculades- 

La Fundació fa totes les seves operacions amb vinculades a valors de mercat. 
Addicionalment, els preus de transferència estan adequadament suportats, per la qual cosa 
l'Entitat considera que no hi ha riscos significatius per aquest aspecte dels quals es puguin 
derivar passius de consideració en el futur. 
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(5) IMMOBILITZAT INTANGIBLE I IMMOBILITZAT MATERIAL 

La composició dels comptes de l'immobilitzat intangible i immobilitzat material, i les seves 
corresponents amortitzacions acumulades i els moviments produïts durant els exercicis 2015 
i 2014, són els següents: 

 

Immobilitzat intangible

Saldo a Entrades Saldo a 31

1 de gener o dotacions Baixes Traspassos de desembre

de 2015 de l'exercici de l'exercici de l'exercici de 2015

Cost

Aplicacions informàtiques 4.678 1.972 - 6.650

Total cost 4.678 1.972 6.650

Amortització acumulada

Aplicacions informàtiques (1.111) (656) (1.767)

Total amortització acumulada (1.111) (653) (1.764)

TOTAL NET 3.567 1.319 4.886

Milers d'euros

 

Immobilitzat intangible

Saldo a Entrades Saldo a 31

1 de gener o dotacions Baixes Traspassos de desembre

de 2014 de l'exercici de l'exercici de l'exercici de 2014

Cost

Aplicacions informàtiques 1.352 3.326 - - 4.678

Total cost 1.352 3.326 - - 4.678

Amortització acumulada

Aplicacions informàtiques (816) (295) - - (1.111)

Total amortització acumulada (816) (295) - - (1.111)

TOTAL NET 536 3.031 - - 3.567

Milers d'euros

 

Les addicions que hi ha hagut durant l'exercici 2015 en l'immobilitzat intangible corresponen 
principalment a les inversions efectuades en aplicacions informàtiques de gestió en 
desenvolupament.  

 



 

 

 

21 

Immobilitzat material

Saldo a Entrades Saldo a 31

1 de gener o dotacions Baixes Traspassos de desembre

de 2015 de l'exercici de l 'exercici de l 'exercici de 2015

Cost

Terrenys 37.986 745 (546) - 38.185

Construccions 241.210 132 (1.120) 796 241.018

Instal·lacions 75.946 1.424 (853) 23.929 100.446

Mobiliari i  equips d'oficina 25.566 123 - 359 26.048

Elements de transport 1.991 - - - 1.991

Equips per a processos d'informació - 244 - 27.440 27.684

Altre immobilitzat 150.177 428 - (45.428) 105.177

Obres en curs 11.724 11.867 - (7.096) 16.495

Total cost 544.600 14.963 (2.519) - 557.044

Amortització acumulada

Construccions (54.586) (4.715) 485 - (58.816)

Instal·lacions (66.239) (4.096) 853 (13.917) (83.399)

Mobiliari i  equips d'oficina (21.919) (687) - (84) (22.690)

Elements de transport (939) (292) - - (1.231)

Equips per a processos d'informació - (1.801) - (20.698) (22.499)

Altre immobilitzat (44.557) (523) - - (10.381)

Total amortització acumulada (188.240) (12.114) 1.338 - (199.016)

DETERIORAMENT VALOR (270) - - - (270)

TOTAL NET 356.090 2.849 (1.181) - 357.758

Milers d'euros

 

Immobilitzat material

Saldo a Entrades Integració Saldo a 31

1 de gener o dotacions Fundació Baixes Traspassos de desembre

de 2014 de l'exercici "la Caixa" (Nota 1) de l'exercici de l 'exercici de 2014

Cost

Terrenys 35.261 5 1.380 - 1.340 37.986

Construccions 218.117 104 3.550 - 19.439 241.210

Instal·lacions 74.552 79 1.077 (632) 870 75.946

Mobiliari i  equips d'oficina 24.613 251 572 (504) 634 25.566

Elements de transport 108 - 1.883 - - 1.991

Altre immobilitzat 140.769 1.397 13.858 (5.316) (531) 150.177

Obres en curs 31.465 3.888 1.514 (3.391) (21.752) 11.724

Total cost 524.885 5.724 23.834 (9.843) - 544.600

Amortització acumulada

Construccions (48.333) (4.455) (1.798) - - (54.586)

Instal·lacions (62.982) (3.717) (172) 632 - (66.239)

Mobiliari i  equips d'oficina (21.172) (713) (398) 364 - (21.919)

Elements de transport (108) (73) (758) - - (939)

Altre immobilitzat (45.837) (2.052) (3.250) 6.582 - (44.557)

Total amortització acumulada (178.432) (11.010) (6.376) 7.578 - (188.240)

DETERIORAMENT VALOR (270) - (270)

TOTAL NET 346.453 (5.286) 17.188 (2.265) - 356.090

Milers d'euros

 

Les addicions que hi ha hagut durant l'exercici 2015 en l'immobilitzat material corresponen 
principalment a la construcció del nou centre CaixaForum a Sevilla per un import de 5.346 
milers d'euros, la finalització del qual és prevista a finals de l'exercici 2016; a les obres 
d'adequació de la 2a fase de rehabilitació integral del centre CaixaForum Girona per un 
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import de 1.014 milers d'euros, i a les inversions efectuades per a la reforma d'altres immobles 
on l'entitat duu a terme les seves activitats per un import total de 5.006 milers d'euros. 
Addicionalment, durant l'exercici 2015 la Fundació ha adquirit un immoble per un import de 
813 milers d'euros, dels quals 745 milers d'euros corresponen al valor del terreny associat a 
l'immoble.  

Les baixes que hi ha hagut durant l'exercici 2015 en l'immobilitzat material corresponen a la 
venda del Centre Cultural de Vic, que ha representat una pèrdua de 101 milers d'euros (vegeu 
Nota 6.2). 

Els traspassos de l'exercici 2015 corresponen, principalment, a la classificació als 
corresponents elements d'immobilitzat material de les inversions efectuades durant el període 
de construcció, reforma i rehabilitació dels diversos centres d'activitat de la Fundació. 

El compte “Altre immobilitzat” inclou principalment la col·lecció d'obres d'art propietat de 
la Fundació Bancària ”la Caixa” per un valor net comptable de 91.975 milers d'euros.  

Tal com s'indica en els quadres anteriors, durant l'exercici 2015 s'ha registrat en el compte de 
resultats un import de 12.767 milers d'euros com a despesa de l'amortització de l'immobilitzat 
intangible i immobilitzat material (11.305 milers d'euros en l'exercici 2014).  

A 31 de desembre de 2015, l'Entitat manté uns actius intangibles i materials per un import 
brut de 109.904 milers d'euros (107.330 milers d'euros a 31 de desembre de 2014), que estan 
totalment amortitzats. 

(6) INSTRUMENTS FINANCERS 

6.1) Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini. 

Instruments de patrimoni 

El detall de l'epígraf “Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini” és el següent: 
 
Grup Criteria Caixa, S.A.U. 
 

 
 

Criteria Caixa, S.A.U., amb domicili social a Barcelona, avinguda Diagonal, 621-629, és una 
societat instrumental patrimonialista que gestiona totes les participacions accionarials del 
Grup Fundació Bancària ”la Caixa”. 

A 31 de desembre de 2015, el Net Asset Value (NAV) de Criteria puja a 15.375 milers d'euros 
(20.040 milers d'euros a 31 de desembre de 2014).  
 
Durant l'exercici 2015 i 2014, Criteria ha distribuït dividends a Fundació Bancària ”la Caixa” 
per un import de 395.000 milers d'euros i 75.000 milers d'euros, respectivament, els quals 

 

(Milers d'euros)

% Capital

Exercici Participació social

2015 100,00 1.834.166 14.523.843 1.179.459 10.467.353

2014 100,00 1.834.166 14.087.357 622.334 10.467.353

Reserves Resultat

 Cost net de la 

participació 

directa 
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s'han registrat en l'epígraf “Ingressos financers de participacions en instruments de patrimoni 
en entitats del grup i associades” del compte de resultats adjunt (vegeu Nota 12). 
 
De l'import total de dividends aprovats i registrats a 31 de desembre de 2015, un import de 
135.000 milers d'euros és pendent de cobrament a tancament de l'exercici, registrat en el 
compte “Altres actius financers” de l'epígraf d'”Inversions en entitats del grup i associats a 
curt termini”, els quals van ser liquidats el mes de gener de 2016 (vegeu Nota 12). 
 
No s'han produït moviments en l'epígraf “Inversions en entitats del grup i associades a llarg 
termini” durant l'exercici 2015. A continuació es presenta el moviment que hi ha hagut en 
l'exercici 2014: 
2014

(Milers d'euros)

Cost

Criteria  Caixa, S.A.U. 10.238.034 -                     212.519 16.800 10.467.353

Foment Immobi l iari  Assequible SAU 235.700 3.500 (239.200) -               -                

Deteriorament de valor

Foment Immobi l iari  Assequible SAU (23.821) -                     26.681 (2.860) -                

Total 10.449.913 3.500 - 13.940 10.467.353

Aportacions  

dineràries

Aportacions  

no dineràries
Altres

Saldo a 

31/12/2014

Saldo a 

01/01/2014

 
 
6.2) Inversions financeres a llarg termini i a curt termini. 

Instruments de patrimoni 

A 31 de desembre de 2015 i 2014, el saldo registrat en l'apartat “Instruments de patrimoni” 
inclou principalment la participació mantinguda representativa del 2,25% del capital social 
de la societat Corporación Empresarial de Extremadura, S.A., per un import de 251 milers 
d'euros, que correspon al 25% desemborsat del total d'accions de què la Fundació Bancària 
”la Caixa” és titular.  

Crèdits a entitats 

Durant l'exercici 2015 la Fundació Bancària ”la Caixa” ha venut un immoble (vegeu Nota 5) 
per un import de 1.080 milers d'euros, i queda pendent de cobrament a tancament de 
l'exercici un import de 756 milers d'euros que està registrat en l'epígraf “Inversions financeres 
a llarg termini - Crèdits a entitats” i un import de 108 milers d'euros en l'epígraf “Inversions 
financeres a curt termini - Crèdits a entitats”. 

Els crèdits pendents de cobrament generats per aquesta operació, per un import total de 864 
milers d'euros, seran amortitzats mitjançant cobraments anuals de 108 milers d'euros fins a 
la data del seu venciment, l'any 2023. Aquest crèdit no merita cap tipus d'interès. 

Altres actius financers 

El saldo registrat en l'apartat “Altres actius financers” a llarg termini inclou la reclamació de 
renúncia a l'exempció d'IVA amb l'AEAT, procedent del procés iniciat en l'exercici 2006, per 
un import de 813 milers d'euros a 31 de desembre de 2015 (2.014 milers d'euros a 31 de 
desembre de 2014) (vegeu Notes 9 i 11). Així mateix, aquest import està proveït a 31 de 
desembre de 2015 en l'epígraf “Provisions a llarg termini – Altres provisions”.  
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Així mateix, aquest epígraf també inclou diverses fiances constituïdes a llarg termini per la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, per un import de 340 milers d'euros a 31 de desembre de 2015 
(246 milers d'euros a 31 de desembre de 2014). 

6.3) Deutes a llarg termini. 

Altres passius financers 

Els imports registrats a 31 de desembre de 2015 i 2014 en aquest apartat corresponen 
bàsicament a compromisos derivats dels convenis de col·laboració formalitzats per l'Entitat 
amb altres entitats, que es faran efectius a llarg termini.  

6.4) Deutes amb entitats del grup i associades a curt i llarg termini. 

Deutes amb entitats del Grup i associades a llarg termini 

El detall del saldo d'aquest epígraf dels balanços de situació a 31 de desembre de 2015 i 2014 és 

el següent: 

(Mi lers  d'euros)
31/12/2015 31/12/2014

Deutes amb entitats del Grup i associades a llarg termini

86.000 100.000

9.400 13.100

Crèdits  amb enti tats  de crèdit (Nota 12)

Altres  deutes  amb enti tats  del  Grup (Nota 12)
 

A 31 de desembre de 2015 i 2014, el saldo de “Crèdits en entitats de crèdit” correspon a un 
préstec mantingut amb CaixaBank, vinculat als convenis subscrits durant l'exercici 2013 entre 
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona ”la Caixa”, CaixaBank i el Council of Europe 
Development Bank (CEB), pels quals aquest últim ofereix una línia de finançament associada 
al desenvolupament de programes socials amb un disponible total de 100.000 milers d'euros 
instrumentalitzat a través de CaixaBank.  

Les condicions del crèdit són les següents: 

 35.000 milers d'euros disposats el 18 de març de 2013 a un tipus d'interès fix de 
l'1,69% i el venciment dels quals és el 18 de març de 2020 (amb 2 anys de carència). 

 35.000 milers d'euros disposats el 3 de juny de 2013 a un tipus d'interès fix de l'1,37% 
i el venciment dels quals és el 3 de juny de 2020 (amb 2 anys de carència). 

 30.000 milers d'euros disposats l'1 de desembre de 2014 a un tipus d'interès fix del 
0,87% i el venciment dels quals és l'1 de desembre de 2021 (amb 2 anys de carència). 

 
Els interessos meritats durant l'exercici 2015 han pujat a 1.332 milers d'euros (1.088 en el 
2014) i s'han registrat en l'epígraf “Despeses financeres” dels comptes de resultats adjunts 
(vegeu Nota 13.3). 
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El detall de l'amortització del capital es resumeix en el quadre següent: 

(Mi lers  d'euros)

Exercici Import

2016 (Nota  12.2) 14.000

2017 20.000

2018 20.000

2019 20.000

2020 20.000

2021 6.000

Total 100.000  

L'import de 14.000 milers d'euros que cal pagar el 2016 està registrat en l'epígraf “Deutes 
amb entitats del grup i associades a curt termini” (vegeu Nota 12). 

A 31 de desembre de 2015 i 2014, l'import registrat en l'apartat “Altres deutes amb entitats 
del grup” per un import de 9.400 milers d'euros i 13.100 milers d'euros, respectivament, 
correspon al saldo que cal pagar a llarg termini a Foment Immobiliari Assequible, S.A.U., en 
virtut d'un conveni de col·laboració subscrit en data 10 de desembre de 2014 entre la 
Fundació i la societat, per al desenvolupament del programa Habitatge Assequible per un 
import total de 16.800 milers d'euros (vegeu Nota 12). 

Deutes amb entitats del Grup i associades a curt termini 

El saldo registrat a 31 de desembre de 2015 en aquest apartat correspon principalment a 
l'import que cal amortitzar a curt termini del préstec mantingut amb CaixaBank esmentat en 
l'apartat anterior, juntament amb els interessos pendents de pagament per imports de 14.000 
i 227 milers d'euros, respectivament, i al saldo que cal pagar a curt termini a Foment 
Immobiliari Assequible, S.A.U., per un import de 3.700 milers d'euros en virtut del conveni 
de col·laboració esmentat en l'apartat anterior (vegeu Nota 12).  

6.5) Informació sobre la naturalesa i el nivell de risc procedent 
d'instruments financers  

La Fundació Bancària ”la Caixa” finança la seva activitat bàsicament dels dividends que rep 
de la seva filial Criteria Caixa SAU i de l'import romanent que s'ha d'aplicar a activitats 
fundacionals dels excedents d'exercicis anteriors. 
 
El balanç de la Fundació Bancària ”la Caixa” presenta una situació de fons de maniobra 
negatiu a 31 de desembre de 2015, que l'Entitat té previst compensar amb a) els dividends 
que rebrà de la seva filial Criteria Caixa SAU i b) amb la recuperació de l'impost de societats 
de l'any 2015: 
 

a) Criteria Caixa SAU és la societat instrumental a través de la qual la Fundació Bancària 
”la Caixa” gestiona el seu patrimoni i finança la seva activitat social, i genera els 
dividends necessaris cada any per a l'exercici d'aquesta activitat i el compliment dels 
compromisos assumits per la Fundació. Criteria Caixa SAU disposa d'actius líquids 
suficients a 31 de desembre de 2015 per cobrir durant l'exercici 2016 les necessitats 
de fons per a la realització de l'Obra Social de la Fundació Bancària ”la Caixa”.   

 
b) Com a conseqüència del procés de transformació que hi ha hagut en l'exercici 2014, 

durant el passat exercici no es va registrar cap import a cobrar en concepte d'impost 
de societats, atès que les despeses en què s'ha incorregut en obra social durant 
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l'exercici 2014 registrades en el compte de resultats ja havien estat despeses fiscalment 
deduïbles com a aportació a la seva Obra Social per l'antiga Caixa d’Estalvis i 
Pensions de Barcelona. Per això, a 31 de desembre de 2015 no hi ha registrat en 
l'Actiu del balanç adjunt cap import a cobrar a curt termini per l'impost de societats. 
L'impost de societats a recuperar corresponent a l'exercici 2015 per un import de 
104.193 està registrat a tancament d'exercici en l'epígraf “Actius per impost diferit” i 
es reclassificarà a curt termini a 31 de desembre de 2016 quan es presenti la liquidació 
de l'impost de societats corresponent. 

 
En una data posterior al tancament de l'exercici 2015, el 8 de gener de 2016, la Fundació 
Bancària ”la Caixa” ha cobrat un import de 135.000 milers d'euros en concepte de dividend 
a compte del resultat de 2015 de Criteria Caixa, S.A.U., aprovat el desembre del 2015 (vegeu 
Nota 6.1). 
 
La resta de partides que l'Entitat té registrades a cobrar de tercers són poc significatives i no 
representen un risc de crèdit que pugui afectar la solvència de la Fundació. 
 
El risc de mercat a què s'exposa la Fundació Bancària ”la Caixa” es concentra en la 
participació del 100% que té sobre la seva participada Criteria Caixa SAU (vegeu Nota 6.1). 

(7) EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS 

La composició d'aquest epígraf dels balanços adjunts a 31 de desembre de 2015 i 2014 és la 
següent: 

(Miles de euros)

31/12/2015 31/12/2014

Dipòs its  en enti tats  de crèdit 7.220 69.678

Dipòs its  a  la  vis ta  (Nota 12) 7.220 69.678

Total 7.220 69.678  

L'import de “Dipòsits en entitats de crèdit” correspon a comptes corrents i a termini 
mantinguts, principalment, a CaixaBank.  

Durant l'exercici 2015 i 2014 la Fundació Bancària ”la Caixa” ha constituït diversos dipòsits 
a termini fix amb venciment entre 4 dies i 6 mesos, amb un tipus d'interès efectiu mitjà de 
0,11% el 2015 (0,87% el 2014). 

L'import dels rendiments obtinguts per aquests dipòsits a termini i pels saldos mantinguts en 
els comptes corrents (“Dipòsits a la vista”) ha estat de 84 milers d'euros el 2015 (4.611 milers 
el 2014) i estan registrats en l'epígraf “Ingressos financers d'entitats del grup i associades” del 
compte de resultats adjunt (vegeu Nota 12).  

A 31 de desembre de 2015, no hi havia registrada cap imposició a curt termini. 
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(8) FONS PROPIS 

El moviment que hi ha hagut en els exercicis 2015 i 2014 en aquest epígraf ha estat el següent:  

 

 
 

El Fons Social està compost per 23.168.578 accions de Criteria Caixa SAU, que van ser 
aportades com a dotació fundacional no dinerària en el moment de la transformació de la 
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, en Fundació Bancària, contra l'epígraf 
de “Reserves”, per un valor equivalent al valor comptable registrat a ”la Caixa” a 31 de 
desembre de 2013, 5.868 milions d'euros. 

D'acord amb el que estableix l'article 12 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de 
fundacions, el març de 2014 un expert independent va emetre un informe en què concloïa 
que el valor de les accions assignades a la dotació fundacional es corresponia, almenys, amb 
5.868 milers d'euros. 

Així mateix, el Protectorat del Ministeri d'Economia i Competitivitat, va emetre el 14 d'abril 
de 2014 un informe favorable relatiu a la suficiència de dotació de la Fundació Bancària ”la 
Caixa”, de conformitat amb el que preveu l'article 35 de la Llei 50/2002, de fundacions.  

En data 14 de maig de 2015, el Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa” va aprovar la 
distribució del resultat de l'exercici 2014 a excedents negatius d'exercicis anteriors, i la 
compensació del saldo total d'excedents negatius d'exercicis anteriors contra Reserves. 

 

2015

(Milers d'euros)

Fons Social 5.868.000 - - - - - 5.868.000

Reserves 5.642.902 - - (585.630) (8.095) - 5.049.177

Excedent d'exercicis anteriors (241.661) - (343.969) 585.630 - - -

   (Excedents negatius 

     d'exercicis anteriors) (241.661) - (343.969) 585.630 - - -

Excedent exercici (Nota 3) (343.969) - 343.969 - - 62.040 62.040

Total fons propis 10.925.272 - - - (8.095) 62.040 10.979.217

saldo a 

01/01/2015

Constitució 

dotació 

fundacional

Distribució del 

resultat
Aplicacions Altres

Resultat de 

l'exercici

saldo a 

31/10/2015

2014

(Milers d'euros)

Fons Social 3.006 5.864.994 - - - 5.868.000

Reserves 11.481.636 (5.864.994) - 26.260 - 5.642.902

Excedent d'exercicis anteriors (2.837) - (238.824) - - (241.661)

   (Excedents negatius 

     d'exercicis anteriors) (2.837) - (238.824) - - (241.661)

Excedent exercici (238.824) - 238.824 - (343.969) (343.969)

Total fons propis 11.242.981 - - 26.260 (343.969) 10.925.272

saldo a 

31/12/2014

saldo a 

01/01/2014

Constitució 

dotació 

fundacional

Distribució del 

resultat

Integració 

Fundació "la 

Caixa" (Nota 1)

Resultat de 

l'exercici
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 (9) PROVISIONS I CONTIGÈNCIES  
 RETRIBUCIONS A LLARG I CURT TERMINI AL PERSONAL 

El detall d'aquest capítol del balanç adjunt a 31 de desembre de 2015 i 2014, juntament amb 
el moviment de l'exercici, és el següent: 
 
2015

Obligacions per prestacions 
a llarg termini al personal (Nota 4g) 4.199 -                            -                  (1.413) 2.786
Altres provisions 3.565 (817) (1.636) -                    1.112

Total 7.764 (817) (1.636) (1.413) 3.898

Provisions a curt termini (Nota 4g) 1.695 -                            (1.618) 1.413 1.490
Total 1.695 -                            (1.618) 1.413 1.490

Saldo a 

01/01/2015

Saldo a 

31/12/2015

Milers d'euros

Regularitzacions de 

l'exercici

Aplicacions de 

l'exercici

Traspassos de 

l'exercici

Baixes

 
 

2014

Obligacions per prestacions 
a llarg termini al personal (Nota 4g) -             5.160 734 -                  (1.695) 4.199

Provisió per a contingències 4.858 -                       -                 (4.858) -                -             
Altres provisions -             3.565 -                 -                  -                3.565

Total 4.858 8.725 734 (4.858) (1.695) 7.764

Provisions a curt termini (prestacions -             850 -                 (850) 1.695 1.695
al personal) (Nota 4g)
Total - 850 - (850) 1.695 1.695

Saldo a 

01/01/2014

Saldo a 

31/12/2014

Milers d'euros

Integració 

Fundació "la 

Caixa" (Nota 1)

Dotacions de 

l'exercici

Aplicacions de 

l'exercici

Traspassos 

de l'exercici

 

 

L'apartat “Altres provisions” recull principalment a 31 de desembre de 2015 i 2014 les 
provisions registrades en exercicis anteriors per l'antiga Fundació Caixa de Girona per 
diversos processos de sol·licitud de devolució de l'IVA dels exercicis 2006, 2007 i 2008, 
registrats així mateix en l'epígraf “Altres actius financers” (vegeu Nota 6.2).  

Durant l'exercici 2015 la Fundació ha procedit a aplicar la provisió corresponent a l'import a 
cobrar dels exercicis 2006 i 2007, per un import total de 1.200 milers d'euros després de les 
resolucions denegatòries rebudes per part de l'AEAT. Així mateix, la Fundació ha regularitzat 
un import de 683 milers d'euros corresponent a l'excés de provisió comptabilitzat en exercicis 
anteriors, que ha registrat en l'epígraf “Excessos de provisions” del compte de resultats 
adjunt.    

El saldo que queda comptabilitzat en l'apartat “Altres provisions” a 31 de desembre de 2015 
correspon principalment a un import de 813 milers d'euros en concepte de provisió per al 
procés de sol·licitud de devolució de l'IVA corresponent a l'exercici 2008, que encara està 
pendent de resolució per part del Tribunal Economicoadministratiu Central.  

El saldo de la provisió per prestacions al personal inclou el valor actual dels saldos pendents 
de pagament a llarg i curt termini a 31 de desembre de 2015 i 2014 dels compromisos assumits 
en exercicis anteriors per la Fundació ”la Caixa”, ja liquidada, en la prejubilació de 
determinats empleats. L'aplicació registrada per un import de 1.618 milers d'euros i 850 
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milers d'euros correspon als pagaments efectuats durant els exercicis 2015 i 2014, 
respectivament, segons els acords de prejubilacions i jubilacions anticipades. 
 

(10) BENEFICIARIS-CREDITORS 

En aquest epígraf del passiu del balanç adjunt es registren els imports pendents de pagament 
a tancament de l'exercici compromesos amb entitats beneficiàries en determinats convenis 
de col·laboració relacionats amb els programes que duu a terme la Fundació Bancària ”la 
Caixa”. 

El detall dels imports més significatius a 31 de desembre de 2015 i 2014 és el següent: 

31/12/2015 31/12/2014

Programa de Pobresa Infantil 57.536 59.428

Programa Foment de l'Ocupació 4.257 14.115

Programa Convocatòries Acció Social 10.997 13.048

Programa Espais Naturals 8.896 9.235

Programa de Cooperació Socioeconòmica Països Vulnerables 12.135 6.484

Programa d'Atenció a Malalts Avançats 442 7.241

Programa de Recerca i Divulgació Científica 4.736 4.307

Programa d'Habitatge Assequible - Lloguer Solidari 3.368 1.376

Programa de Beques per a Estudis 4.517 2.855

Convenis de col·laboració amb l'Administració pública de suport al 

desenvolupament de programes socials i culturals 21.442 22.745

Altres convenis de col·laboració amb entitats 6.032 7.876

Total creditors-beneficiaris 134.358 148.710

Milers d'Euros

 

A continuació es presenta el moviment que hi ha hagut en els exercicis 2015 i 2014: 

2015

(Milers d'euros) Saldo Saldo

 01/01/2015  31/12/2015

Beneficiaris  - Creditors 148.710 88.080 (98.655) (3.057) 135.078

Total moviments de l'exercici 148.710 88.080 (98.655) (3.057) 135.078

Disminucions  

per pagaments
Augments Reintegraments

 

2014

(Milers d'euros) Saldo Saldo

 01/01/2014  31/12/2014

Beneficiaris  - Creditors 30.453 169.248 (49.103) (1.888) 148.710

Total moviments de l'exercici 30.453 169.248 (49.103) (1.888) 148.710

Disminucions  

per pagaments
Augments Reintegraments

 

(11) SITUACIÓ FISCAL 

Consolidació fiscal 

La Fundació Bancària ”la Caixa” està acollida al règim de tributació consolidada en l'impost 
sobre societats des de l'exercici 1991.  

Amb l'entrada en vigor de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d'estalvis i 
fundacions bancàries, i atès que durant l'exercici 2013 es va reduir la participació de Fundació 
Bancària ”la Caixa” en CaixaBank per sota del 70%, Fundació Bancària ”la Caixa” va passar 
a ser una entitat dependent i va deixar de ser l'entitat dominant del grup de consolidació 
fiscal. CaixaBank va passar a tenir aquesta condició, amb efectes des de l'1 de gener de 2013. 



 

 

 

30 

Des de l'exercici 2008, arran de la modificació de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de 
l'impost sobre el valor afegit (IVA), introduïda per la Llei 36/2006, de 29 de novembre, la 
Fundació Bancària ”la Caixa” també està acollida al règim especial de grup d'entitats, que 
permet la tributació consolidada de l'impost sobre el valor afegit, juntament amb les societats 
del Grup que també han adoptat aquest règim especial. 

Fundació Bancària ”la Caixa” ha tingut la condició d'entitat dominant del Grup de 
Consolidació Fiscal de l'Impost sobre el Valor Afegit des de l'exercici 2008 fins a l'exercici 
2015. Amb efectes des de l'1 de gener del 2016 la Fundació ha passat a ser entitat dependent, 
i Caixabank, S.A. ha passat a ser l'entitat dominant del Grup. 

Exercicis subjectes a inspecció fiscal 

En data 24 de juliol de 2015 l'Administració Tributària va comunicar a Fundació Bancària 
”la Caixa” l'inici d'un procediment inspector en relació amb els principals impostos que li 
són aplicables dels exercicis 2010 a 2012, tots dos inclosos. D'acord amb això, Fundació 
Bancària ”la Caixa” té oberts a Inspecció els exercicis 2013 i següents dels principals impostos 
que li són aplicables. 

Com a conseqüència de les diferents interpretacions possibles que es puguin produir en la 
normativa fiscal aplicable a les operacions efectuades per l'Entitat, poden existir determinats 
passius fiscals de caràcter contingent que no són susceptibles de quantificació objectiva. La 
Direcció de l'Entitat estima que el deute tributari que se'n pugui derivar no afectaria 
significativament els comptes anuals adjunts. 

Operacions sotmeses a règim fiscal especial 

Durant l'exercici 2015 Fundació Bancària ”la Caixa” no ha fet operacions a l'empara del règim 
fiscal especial del capítol VII del títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost 
sobre societats. 

La informació relativa a operacions sotmeses al règim fiscal especial d'exercicis anteriors 
consta en les notes fiscals dels Comptes Anuals d'aquests exercicis. 

Deducció per reinversió de beneficis extraordinaris 

En l'exercici 2014 Fundació Bancària ”la Caixa” va obtenir rendes susceptibles de ser 
acollides a la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris i va acreditar deduccions per 
un import de 8.230 milers d'euros. L'import total obtingut en les transmissions que van 
generar els resultats extraordinaris es va reinvertir en el mateix exercici 2014. 

En l'Annex 1 s'indiquen les principals magnituds en relació amb exercicis anteriors, d'acord 
amb l'article 42 del Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, i la disposició transitòria vint-
i-quatrena de la Llei 27/2014, de l'impost sobre societats. 

Conciliació dels resultats comptable i fiscal 

A continuació es presenta una conciliació entre la despesa per impost sobre societats 
comptabilitzada en el compte de resultats dels exercicis 2015 i 2014 i el resultat abans 
d'impostos dels exercicis esmentats: 
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(Milers d'euros)

2015 2014

Resultat abans d'impostos (1) (43.610) (340.496)

Augments / disminucions per diferències permanents (303.699) 416.058

 Despeses  no deduïbles 107.157 433.138

Ajustos  retroacció comptable segregació d'actius  i  pass ius  a  favor de Cri teria  (**) - 324.905

Scrip dividend CaixaBank (*) (**) - (273.290)

Dividends  de Cri teria  Caixa (395.000) (75.000)

Altres  augments  - 7.306

Altres  disminucions (15.856) (1.000)

Base imposable (347.309) 75.562

Quota (base imposable * 30%) 104.193 (22.669)

Deduccions i bonificacions: - 21.000

Deducció dividends  intersocietaris  - 21.000

Quota de l'impost sobre societats de l'exercici 104.193 (1.669)

Ajustos d'impostos (el 2014 inclou l'efecte de la cancel·lació d'impostos diferits per la reforma fiscal) 1.457 (1.801)

Altres impostos (retencions en origen) - (3)

IMPOST SOBRE BENEFICIS (2) 105.650 (3.473)

Resultat després d'impostos (1) + (2) 62.040 (343.969)

(*) Inclou els dividends cobrats en el marc del Programa Dividend / Acció de CaixaBank.

 (**) Forma part del compte de resultats segregat a favor de Criteria per l'operació descrita en la Nota 1  
 
D'acord amb el que preveu l'article 24 del TRLIS, modificat per la disposició final 6a del LIS 
amb efectes 1 de gener de 2014, les despeses de manteniment de l'OBS que, d'acord amb la 
normativa comptable que hi sigui aplicable, es registrin amb càrrec al compte de resultats 
seran fiscalment deduïbles.  

Les “Despeses no deduïbles” de l'exercici 2015 i 2014, per un import de 107.157 milers 
d'euros i 433.138 milers d'euros, respectivament, corresponen a les despeses aplicades del 
fons de l'Obra Social dotat en exercicis anteriors i que, per tant, ja van ser objecte de reducció 
en la base imposable del grup de consolidació fiscal al qual està acollida la Fundació Bancària 
”la Caixa”. 

D'acord amb la consulta vinculant emesa per la Direcció General de Tributs en data 18 de 
novembre de 2015, les quantitats que les fundacions bancàries destinin a la realització 
d'inversions afectes a l'Obra Social seran fiscalment deduïbles en el període en què es facin, 
encara que s'activin a efectes comptables. La Fundació ha ajustat en la base imposable de 
l'exercici 2015 un import de 15.856 milers d'euros corresponent a les inversions en 
immobilitzat intangible i material efectuades en l'exercici. Així mateix, la despesa per 
amortització corresponent a aquestes inversions s'ha inclòs en l'ajust de 107.157 milers 
d'euros descrit en el paràgraf anterior. 

A continuació es presenta la conciliació entre el resultat comptable abans d'impostos dels 
exercicis 2015 i 2014 i la base imposable: 
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Exercici 2015

(Milers d'euros)

Augments Disminucions Imports

Resultat comptable abans d'impostos (43.610)

Diferències permanents

 Despeses  no deduïbles 107.157 107.157

Dividends  de Cri teria  CaixaHolding (395.000) (395.000)

Altres (15.856) (15.856)

Diferències temporals

Altres (1) (1)

Base imposable (347.310)

 

Exercici 2014

(Milers d'euros)

Augments Disminucions Imports

Resultat comptable abans d'impostos (340.496)

Diferències permanents

 Despeses  no deduïbles 433.138 433.138

Ajustos  retroacció comptable segregació d'actius  i  pass ius  a  favor de Cri teria  (**) 324.905 324.905

Scrip dividend CaixaBank (*) (**) (273.290) (273.290)

Dividends  de Cri teria  CaixaHolding (75.000) (75.000)

El iminació dividends  de CaixaBank (70.000) (70.000)

Altres 7.306 (1.000) 6.306

Diferències temporals

Aportacions  a  plans  de pens ions  i  fons  de prejubi lacions 120 (262) (142)

El iminacions  per operacions  intragrup 103.700 103.700

Altres (111) (111)

Base imposable 109.010

(*) Inclou els dividends cobrats en el marc del Programa Dividend / Acció de CaixaBank.

(**) Forma part del compte de resultats segregat a favor de Criteria per l'operació descrita en la Nota 1  
 

Actius/Passius fiscals diferits 

Segons la normativa fiscal vigent, en els exercicis 2015 i 2014 hi ha determinades diferències 
temporànies que s'han de tenir en compte a l'hora de quantificar la corresponent despesa 
d'impostos sobre beneficis. Els orígens i moviments dels actius/passius fiscals diferits 
registrats en el balanç a 31 de desembre de 2015 i 2014 són els següents: 
 
2015

Actius fiscals diferits
(Milers d'euros)

01/01/2015

Altes per 

moviments de 

l'exercici

Baixes per 

moviments de 

l'exercici 31/12/2015

Aportacions  a  plans  de pens ions 1.713 78 - 1.791

Fons  per a  compromisos  per prejubi lacions  221 - - 221

Bases  imposables  negatives 201.920 128.801 - 330.721

Deduccions  pendents  d'apl icació 40.504 1 - 40.505

Altres 23 1 - 24

Total 244.381 128.881 - 373.262  
 
Les altes en les “Bases imposables negatives” de l'exercici 2015 es deuen principalment a la 
base imposable de l'exercici 2015, per un import de 104.194 milers d'euros. 
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2014

Actius fiscals diferits
(Milers d'euros)

01/01/2014

Altes per 

moviments de 

l'exercici

Baixes per 

moviments de 

l'exercici 31/12/2014

Aportacions  a  plans  de pens ions - 1.713 - 1.713

Fons  per a  compromisos  per prejubi lacions  - 299 (78) 221

Bases  imposables  negatives 270.285 - (68.365) 201.920

Deduccions  pendents  d'apl icació 47.352 - (6.848) 40.504

Altres 24 164 (165) 23

Total 317.661 2.176 (75.456) 244.381

 
 
Els passius fiscals diferits registrats en el balanç adjunt corresponen principalment als 
generats per les eliminacions per resultats obtinguts en operacions intragrup. 
 
2015

Passius fiscals diferits
(Milers d'euros)

01/01/2015

Altes per 

moviments de 

l'exercici

Baixes per 

moviments de 

l'exercici 31/12/2015

El iminacions  per transmiss ions  intragrup 197 - (2) 195

Total 197 - (2) 195  
 
2014

Passius fiscals diferits
(Milers d'euros)

01/01/2015

Altes per 

moviments de 

l'exercici

Baixes per 

moviments de 

l'exercici 31/12/2014

El iminacions  per transmiss ions  intragrup 45.566 - (45.369) 197

Total 45.566 - (45.369) 197  
 
Altra informació 
 
Fundació Bancària ”la Caixa” té pendent de resolució una reclamació de renúncia a 
l'exempció d'IVA amb l'AEAT, procedent del procés iniciat en l'exercici 2006 per part de 
l'antiga Fundació Caixa de Girona (entitat fusionada amb l'antiga Fundació ”la Caixa” en 
l'exercici 2011) (vegeu Nota 9). 
 
El procés pendent engloba la sol·licitud de devolució de l'IVA de l'exercici 2008, que està 
pendent de resolució per part del Tribunal Economicoadministratiu Central. 
 
En relació amb les reclamacions dels exercicis 2006 i 2007, l'Audiència Nacional (el març de 
2013) i el Tribunal Economicoadministratiu Central (octubre de 2015) van remetre 
respectivament a l'Entitat les resolucions denegatòries pel que fa al cas. 
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(12) OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

12.1) Operacions amb vinculades  

Les operacions amb parts vinculades més significatives, segons la definició que contenen les 
Normes d'elaboració dels comptes anuals i la Memòria del Pla de Comptabilitat d'entitats 
sense fins lucratius, es resumeixen de la manera següent: 

 Contracte marc per a la prestació de determinats serveis per part de CaixaBank a 
favor de Fundació Bancària ”la Caixa”. Els principals serveis prestats, mitjançant 
documents d'encàrrec van ser, entre altres, assessoria fiscal, assessoria financera, 
auditoria, gestió de la marca corporativa, serveis administratius de secretaria general 
i serveis de secretaria i suport tècnic a la Presidència, entre altres. 

 Contracte entre Caixabank, S.A. i Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona, ”la Caixa”, pel qual la primera presta serveis de seguretat a la segona. 

 Arrendament a CaixaBank de les oficines de Fundació Bancària ”la Caixa”, ubicades 
a l'avinguda Diagonal 621-629 de Barcelona. 

 Contracte de serveis per part de Suministros Urbanos y Mantenimientos, S.A., en 
concepte de gestió i manteniment d'edificis propietat de la Fundació Bancària ”la 
Caixa”. 

 Contracte marc de prestació de serveis per part de Serveis Informàtics la Caixa, S.A. 
(Silk), per a la realització de projectes i prestació de serveis informàtics. 

 Préstec mercantil atorgat per Criteria Caixa, S.A.U. a Fundació Bancària ”la Caixa” 
per al finançament de necessitats operatives i de tresoreria, per un import de 85 
milions d'euros, concedit el 2 de novembre de 2015 i amb venciment el 15 de 
desembre de 2015, íntegrament amortitzat al seu venciment, amb un tipus d'interès 
nominal anual del 0,80% (vegeu Nota 6). 

 Durant l'exercici 2015 s'han contractat dipòsits a curt termini amb CaixaBank per un 
import mitjà de 54 milions d'euros, que han meritat un tipus d'interès nominal d'entre 
un 0,10% i un 0,40% (vegeu Nota 7). 

 Contracte de llicència de marques i noms de domini per part de la Fundació Bancària 
”la Caixa” a favor de CaixaBank, mitjançant el qual la primera atorga a favor de la 
segona una llicència d'ús sobre determinades marques, així com la cessió de l'ús de 
determinats noms de domini. 

 Préstec vinculat als convenis subscrits entre Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, 
CaixaBank i el Council of Europe Development Bank (CEB), pels quals aquest últim 
ofereix una línia de finançament associada al desenvolupament de programes socials 
amb un disponible total de 100.000 milers d'euros (vegeu Nota 6). 

 Conveni de col·laboració subscrit entre la Fundació Bancària ”la Caixa” i Foment 
Immobiliari Assequible SAU, en concepte de subvenció no reintegrable amb 
destinació al desenvolupament del Programa d'Habitatge Assequible. Del total 
concedit el 2014 per un import de 16.800 milers d'euros, s'han abonat 3.700 milers 
d'euros el 2015 (vegeu Nota 6). 
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 Aportacions per part de Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, 
”la Caixa”, a fundacions vinculades. 

Totes les operacions amb societats vinculades s'han efectuat en condicions de mercat. 

Amb l'objectiu d'enfortir la transparència, l'autonomia i el bon govern del Grup, així com 
reduir l'aparició dels conflictes d'interès i regular-los, Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona, ”la Caixa”, i CaixaBank van subscriure, en data 1 de juliol de 2011, un protocol 
intern de relacions.  De conformitat amb aquest Protocol, qualsevol nou servei o operació 
intragrup tindria sempre una base contractual i s'hauria d'ajustar als seus principis generals.  

Com a conseqüència de la transformació en fundació bancària i la finalització de l'exercici 
indirecte de l'activitat bancària a través de CaixaBank i d'acord amb el que disposa la Llei 
26/2013, de 27 de desembre, de caixes d'estalvis i fundacions bancàries, el Patronat de la 
fundació va aprovar, el 24 de juliol de 2014, un Protocol de Gestió de la participació financera 
entre la Fundació Bancària ”la Caixa” i CaixaBank, que regula, principalment: 

- Els criteris bàsics de caràcter estratègic que regeixen la gestió per part de la Fundació 
Bancària ”la Caixa” de la seva participació en CaixaBank. 

- Les relacions entre el Patronat i els òrgans de govern de CaixaBank. 

- Els criteris generals per a la realització d'operacions entre la Fundació Bancària ”la 
Caixa” i CaixaBank, i els mecanismes previstos per evitar possibles conflictes 
d'interès. 

- Els criteris bàsics relatius a la cessió i l'ús de signes distintius i noms de domini 
titularitat de la Fundació Bancària ”la Caixa” per part de CaixaBank i de societats del 
seu grup. 

- L'atorgament d'un dret d'adquisició preferent a favor de la Fundació Bancària en cas 
de transmissió per CaixaBank del Mont de Pietat del qual és titular. 

- Els principis bàsics d'una possible col·laboració a l'efecte que CaixaBank pugui 
implementar polítiques de responsabilitat social corporativa a través de la Fundació 
Bancària ”la Caixa” de difusió als seus programes de l'Obra Social, mitjançant la xarxa 
de sucursals de CaixaBank i, si escau, a través d'altres mitjans materials. 

- El flux d'informació adequat que permeti totes dues entitats l'elaboració dels seus 
estats financers i el compliment d'obligacions d'informació periòdica i de supervisió 
davant el Banc d'Espanya i organismes reguladors. 

En el marc d'aquest protocol de gestió, ”la Caixa” i CaixaBank van acordar prorrogar el 
Protocol Intern de Relacions entre totes dues entitats en tots els termes i les condicions que 
no estiguessin afectats pel cessament de l'exercici indirecte de l'activitat com a entitat de crèdit 
a través de CaixaBank, fins al moment que s'adopti el nou protocol de relacions. 
El 18 de febrer de 2016, el Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa” ha aprovat un nou 
protocol de gestió de la participació financera, d'acord amb l'exigit per la Circular 6/2015 del 
Banc d'Espanya. El protocol està pendent d'aprovació per part del Protectorat en la data 
d'elaboració d'aquests comptes anuals. 
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A més de les operacions esmentades, el resum de les transaccions efectuades durant l'exercici 
2015 amb empreses del grup, multigrup i associades i altres parts vinculades ha estat el 
següent: 

2015

Milers  d'euros

Nota
Grup Fundació 

Bancària  ”la  Caixa”

Grup 

Cri teria

Associades  i  

multigrup

Serveis  rebuts  - (12.771) -

Serveis  prestats - 114 -

Ingressos  per interessos (Nota 7) - 81 -

Despeses  per interessos (Nota 6.4) - (1.380) -

Dividends  rebuts (Nota 6.1) - 395.000 -

Subvencions  concedides (4.025) - (2.146)

Ingressos  per cess ió de marca 2.039

Ingressos  per l loguers - 295 -  

Les subvencions concedides a empreses del Grup Fundació Bancària ”la Caixa” i a empreses 
associades corresponen a les aportacions efectuades per la Fundació Bancària ”la Caixa” a 
altres fundacions vinculades per a l'exercici de les seves activitats i sobre les quals manté una 
representació significativa en els òrgans de govern. 

Les dades més rellevants de les principals fundacions considerades com a vinculades són els 
següents: 

(Mi lers  d'euros)

Patrimoni Resultat

Denominació i  objecte socia l Domici l i Net exercici

Fundació de l'Esperança Palma St. Just 4, Barcelona 62 -

Llui ta  contra  la  pobresa  i  l 'exclus ió socia l

Fundació Institut de Salut Global Barcelona Rossel ló 132, Barcelona 2.794 17

Salut global : innovació i  transmiss ió del  coneixement 

Fundació Privada Centre Joan Riu Ctra. Les  Planes  km 7 2.064 (21)

Ass is tència  i  integració socia l  i  labora l  de persones  

discapacitades

Sant Gregori , Girona

Fundació IrsiCaixa Avda. Diagonal  621-629, Barcelona 830 147
Recerca  Biomèdica  en SIDA

Fundació Privada Art i Mecenatge Avda. Diagonal  621, Barcelona 156 65

Foment del  col ·leccionisme d'art
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12.2) Saldos amb vinculades  

L'import dels saldos en balanç amb vinculades a 31 de desembre de 2015 i 2014 és el següent: 

Nota
Grup Fundació 

Bancària  "la  Caixa"

Grup 

Cri teria

Associades  i  

multigrup

Crèdits  i  deutors  a  curt termini  (Nota 6.1) - 137.111 -

Efectiu i  a l tres  actius  l íquids  

equivalents
(Nota 7) - 7.220 -

Préstecs  a  l larg termini (Nota 6.4) - (9.400) -

Deutes  a  l larg termini  (Nota 6.4) - (86.000) -

Préstecs  a  curt termini (Nota 6.4) - (14.000) -

Interessos  pendents  de 

pagament a  curt termini
(Nota 6.4) - (227) -

Deutes  a  curt termini (758) (15.377) (34)

Mi lers  d'euros

31/12/2015

 

Nota
Grup Fundació 

Bancària  "la  Caixa"

Grup 

Cri teria

Associades  i  

multigrup

Crèdits  i  deutors  a  curt termini  - 164.731 -

Efectiu i  a l tres  actius  l íquids  

equivalents
(Nota 7) - 69.678 -

Préstecs  a  l larg termini (Nota 6.4) - (100.000) -

Deutes  a  l larg termini  (Nota 6.4) - (13.100) -

Interessos  pendents  de 

pagament a  curt termini
(Nota 6) - (227) -

Deutes  a  curt termini 22 (32.763) 200

Milers  d'euros

31/12/2014

 
 
Addicionalment, la Societat manté les participacions financeres descrites en la Nota 6. 
 
L'apartat “Crèdits i deutors a curt termini”, a 31 de desembre de 2015, inclou principalment  
els dividends de Criteria pendents de cobrament per un import de 135.000 milers d'euros. 
L'epígraf “Deutes a curt termini”, a 31 de desembre de 2015 inclou el saldo pendent de 
pagament al tancament de l'exercici per un import de 3.700 milers d'euros a Foment 
Immobiliari Assequible SAU, pel Conveni de col·laboració per al desenvolupament del 
programa d'Habitatge Assequible subscrit amb la Fundació Bancària ”la Caixa” (vegeu Nota 
6.1).  
La resta del saldo d'aquest epígraf correspon, principalment, als saldos generats en 
transaccions amb el Grup relacionades amb els contractes de serveis descrits en l'apartat 12.1) 
d'aquesta Nota. 

L'epígraf “Deutes a curt termini”, a 31 de desembre de 2014 inclou un import de 10.970 
milers d'euros que cal pagar a Serveis Informàtics la Caixa, S.A. (Silk), per la posició derivada 
de la liquidació de l'impost sobre el valor afegit de l'exercici 2014, on la Fundació Bancària 
”la Caixa” era capçalera del grup fiscal. Així mateix, inclou la posició derivada de la liquidació 
definitiva de l'impost sobre societats de l'exercici 2014 per un import de 5.819 milers d'euros 
mantinguda amb Criteria pel procés de segregació descrit en la Nota 1 i el saldo pendent de 
pagament a 31 de desembre de 2014 per un import de 3.700 milers d'euros a Foment 
Immobiliari Assequible SAU pel Conveni. 
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12.3) Retribució als òrgans de govern  

En compliment del que estableixen les lleis a què estan sotmeses les fundacions, els membres 
del Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa”, que es detallen en la Nota 15.1, no reben 
cap tipus de retribució per l'exercici de la seva funció.  

L'import de les dietes rebudes durant l'exercici 2015 pels patrons, com a membres dels òrgans 
de govern d'altres empreses del Grup i associades per l'exercici de les seves funcions, ha estat 
de 6.157 milers d'euros (2.173 milers d'euros en l'exercici 2014). L'import corresponent a les 
retribucions rebudes pels patrons com a membres dels òrgans de govern d'empreses del 
Grup ha estat de 4.206 milers d'euros en l'exercici 2015 (1.920 milers d'euros el 2014, des de 
juny de 2014, data de transformació de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona en 
fundació bancària). 

L'evolució a l'alça de les dietes rebudes durant l'exercici 2015 respecte del 2014 es deu al fet 
que la Fundació Bancària ”la Caixa” es constitueix el juny de 2014 (vegeu Nota 1). 

No s'han meritat altres despeses relacionades en concepte de pla de pensions ni per bestretes 
ni crèdits. 

12.4) Retribució a l'Alta Direcció 

L'Alta Direcció, la qual no forma part del Patronat de la Fundació, i que es considera que 
està formada pels directius que tenen contracte d'Alta Direcció, està formada pel Director 
General i la Directora General Adjunta i ha percebut un import de 1.198 milers d'euros per 
dur a terme les seves funcions en l'exercici 2015 (604 milers d'euros en l'exercici 2014). 

Addicionalment, en concepte d'aportacions a plans de pensions i altres remuneracions en 
espècie, han rebut aportacions per un import de 159 milers d'euros l'any 2015 (73 milers 
d'euros l'any 2014). No s'han meritat altres despeses relacionades ni tampoc no s'ha concedit 
cap avançament de crèdit. 

L'Alta Direcció forma part del Comitè Executiu de la Fundació juntament amb 5 membres 
més que, tot i no ser Alta Direcció, ocupen càrrecs de Direcció en determinades àrees dins 
l'organització. En total el Comitè Executiu és compost per 7 membres (2 dones i 5 homes). 

(13) INGRESSOS i DESPESES 

13.1) Ajudes monetàries 

En aquest epígraf del compte de resultats adjunt, la Fundació registra les ajudes a altres 
entitats socials com a compliment dels convenis de col·laboració en projectes socials signats 
amb aquestes, així com altres prestacions a determinats col·lectius beneficiaris. La 
composició d'aquest epígraf corresponent als exercicis 2015 i 2014 és la següent: 
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Milers d'euros
2015 2014

Prestacions - Programa de Beques per a Estudis 16.393 5.185

Convenis de col·laboració amb entitats socials
   Programa de Lloguer Solidari 16.202 12.368
   Programa de Convocatòries d'Acció Social 20.143 11.418
   Programa d'Obra Social Territorial 45.403 17.252
   Programa Foment de l'Ocupació 1.731 5.185
   Programa Pobresa Infantil 49.074 5.884
   Programa d'Espais Naturals 6.520 3.900
   Programa de Malalts Avançats -                     6.923
   Programa de Cooperació Internacional 13.589 2.145
   Programa de Música -                     1.150
   Programa de Recerca 12.992 2.924
   Programa Cultural 411 -
   Programa Social 2.198 -
   Conveni de col·laboració amb administracions públiques de 

   suport al desenvolupament de programes socials i culturals
29.274 27.168

   Altres col·laboracions amb entitats 22.490 25.624

Subtotal convenis de col·laboració amb entitats 220.027 121.941

Aportacions efectuades a la Fundació ”la Caixa” - 212.860

Total ajudes monetàries 236.420 339.986

Ajudes no monetàries - 226

Total Despeses per ajudes 236.420 340.212  

L'import de 212.860 milers d'euros registrat en l'exercici 2014 correspon a les aportacions 
efectuades per l'antiga Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona ”la Caixa” a la Fundació ”la 
Caixa” fins a la data de la seva liquidació i dissolució l'octubre de 2014, per a la realització de 
les seves activitats fundacionals i del seu funcionament. 

Durant l'exercici 2015 tota l'activitat social l'ha dut a terme directament la Fundació bancària 
i s'ha registrat en el compte de resultats en els epígrafs “Despeses per ajudes i altres - Ajudes 
monetàries” i “Altres despeses de l'activitat - Serveis exteriors” segons la seva naturalesa de 
despesa. 

13.2) Serveis exteriors 

La composició d'aquest epígraf del compte de resultats adjunt corresponent als exercicis 2015 
i 2014 és la següent: 
Milers d'euros

2015 2014
Producció i explotació d'activitats 100.584 24.454
Arrendaments i cànons 6.527 3.536
Manteniment i reparació d'immobles 5.652 3.121
Honoraris professionals (Nota 15.3) 15.861 9.584
Publicitat, propaganda i relacions públiques 28.993 4.799
Despeses d'òrgans de govern 298 2.017
Transports 2.250 664
Primes d'assegurances 816 375
Subministraments 5.492 77
Altres serveis 8.486 17.487
Total serveis exteriors 174.959 66.114  

L'evolució a l'alça en la despesa que hi ha hagut en l'apartat “Serveis exteriors” es deu a les 
diferències de criteri comptable explicades en l'apartat 13.1. 
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L'import registrat en l'apartat “Despeses d'òrgans de govern” en l'exercici 2014 correspon a 
les despeses en concepte de dietes i altres despeses en què han incorregut els òrgans de 
govern de l'antiga Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona fins a la seva transformació en 
Fundació Bancària el juny de 2014. En l'exercici 2015 les úniques despeses en què han 
incorregut els òrgans de govern corresponen a les despeses de funcionament del Patronat i 
de la Secretaria General. 

Arrendaments operatius 

En el compte “Arrendaments i cànons” s'inclou el lloguer de les oficines centrals de la 
Fundació Bancària ”la Caixa” a CaixaBank, ubicades a l'avinguda Diagonal 621-629 de 
Barcelona, mitjançant un contracte d'arrendament no cancel·lable amb una vigència de 5 
anys i venciment el 30 de juny de 2018 (vegeu Nota 12), per un import de 1.668 milers d'euros 
en el 2015 (1.840 milers d'euros en el 2014). 

L'import total dels pagaments futurs mínims que s'hauran de satisfer a l'arrendador pel 
contracte esmentat són: 

- Fins a un any: 1.561 milers d'euros. 
- Entre un i cinc anys: 2.342 milers d'euros. 

 
13.3) Despeses financeres 

En els exercicis 2015 i 2014 el saldo d'aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys adjunts 
es desglossa, en funció de la naturalesa de les operacions financeres que l'han originat, de la 
manera següent: 
 

(Milers d'euros)

2015 2014

Enti tats  de crèdit (Nota 6.4) (1.332) (1.088)

Interessos  per deutes  amb empreses  del  grup (Nota 12) (48) -

Total (1.380) (1.088)

 
13.4) Despeses de personal 

El detall d'aquest epígraf del compte de resultats a 31 de desembre de 2015 i 2014 és el 
següent: 

2015 2014

Sous i salaris

Salaris 21.172 7.849

Indemnitzacions 773 263

Total 21.945 8.112

Milers  d'euros

 

2015 2014

Càrregues socials

Seguretat Socia l  a  càrrec de l 'empresa 4.607 1.172

Altres  càrregues  socia ls 3.778 1.427

Total 8.385 2.599

Milers  d'euros

 
 
L'import de 3.778 milers d'euros registrat en l'apartat “Altres càrregues socials”, a 31 de 
desembre de 2015, inclou un import de 956 milers d'euros en concepte d'aportacions al pla 
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de pensions col·lectiu. Així mateix, també inclou la resta de despeses en concepte de millores 
socials establertes en el Conveni col·lectiu de la Fundació Bancària ”la Caixa” vigent durant 
l'exercici 2015 (vegeu Nota 4g). 
 
L'evolució a l'alça en les despeses de personal de l'exercici 2015 respecte de l'anterior es deu 
al fet que el compte de resultats de l'exercici 2014 únicament reflecteix les despeses de 
personal a partir del mes d'octubre, moment en què es va fer efectiva la integració de l'antiga 
Fundació ”la Caixa” en la Fundació Bancària ”la Caixa” (vegeu Nota 1). 
 
(14) ACTIVITAT DE L'ENTITAT. APLICACIÓ D'ELEMENTS 

PATRIMONIALS A FINS PROPIS. DESPESES D'ADMINISTRACIÓ 

14.1) Activitat de l'Entitat - 

I. Activitats efectuades 

1) ACTIVITAT SOCIAL 

Identificació 

Denominació de l'activitat Atenció a col·lectius vulnerables i/o en situació o 
risc d'exclusió social 

Tipus d'activitat Pròpia 

Identificació de l'activitat per 
sectors 

Social i assistencial 

Lloc de desenvolupament de 
l'activitat 

Àmbit nacional i internacional 

 

 

Descripció detallada de l'activitat efectuada. 

Actuacions principalment encaminades a l'establiment de col·laboracions amb entitats 
socials especialitzades i el desenvolupament de diverses activitats dirigides a la lluita contra 
la pobresa infantil, el foment de l'ocupació i l'emprenedoria social, la convivència i cohesió 
social en contextos multiculturals, el suport emocional i atenció integral a malalts avançats, 
així com la promoció de l'envelliment actiu i l'accés a l'habitatge a gent gran i joves. 

En el 2015, entre les principals actuacions efectuades, hi destaquen: 

 El programa de Pobresa Infantil ha mantingut l'activitat a les zones d'actuació (11 
àrees metropolitanes), amb una concentració i focalització més importants en 
aquells barris que més ho necessiten, i ha arribat a 61.493 nens i 38.053 famílies.  

 Incorpora (inserció laboral de persones en risc d'exclusió) ha aconseguit crear 
23.626 llocs de treball. Durant l'any s'ha desplegat en el territori d'actuació el 
programa de Punts Formatius, dirigits a millorar l'ocupabilitat dels usuaris amb 
més dificultats per trobar feina. 
 



 

 

 

42 

 En el Programa d'Habitatge social segueix la construcció de dues noves 
promocions (37 habitatges a Santander i 17 pisos més a l'Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona). La línia de Lloguer Solidari s'ha consolidat amb l'ocupació de gairebé el 
100% del parc de pisos disponibles. 

 Implantació de l'ampliació dels equips d'atenció psicosocial del programa 
d'Atenció integral a persones amb malalties avançades (dels 29 equips que estaven 
treballant a 42) i dels centres sanitaris (de 61 a 109).  

 El programa de Gent Gran  ha celebrat el seu centenari, i ha fet patent el vincle 
històric de l'Entitat amb aquest col·lectiu.  

 Per al programa d'Intervenció Comunitària Intercultural s'ha implantat l'ampliació 
dels territoris d'intervenció de 16 a 39. 

 El programa de Cooperació Internacional ha signat un conveni de col·laboració 
amb UNICEF, amb l'objectiu de reduir la mortalitat infantil causada per la 
pneumònia, a través d'una millora en la seva detecció. 

 

Recursos humans utilitzats en l'activitat. 

Tipus 
Número Nre. hores/any 

Previst Realitzat Previst Realitzat 

Personal assalariat 157 158 264.903 262.271 

Personal amb contracte de serveis - - - - 

Personal voluntari 12.000 13.140 1.050.000 1.107.000 

 
Beneficiaris o usuaris de l'activitat. 

Tipus 
Número 

Previst Realitzat 

Persones físiques 2.940.000 a 2.950.000 3.254.890 

Persones jurídiques 22.742 14.171 
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Recursos econòmics utilitzats en l'activitat. 

Import en milers d'euros

Previst Realitzat

Despeses per ajudes i altres
a) Ajudes monetàries 214.759 192.630

b) Ajudes no monetàries
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern

Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació

Aprovisionaments
Despeses de personal 9.186 11.190

Altres despeses d'explotació 107.657 105.006

Amortització de l'immobilitzat 2.287 2.409

Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat
Despeses financeres
Variacions de valor raonable en instruments financers
Diferències de canvi
Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers
Impostos sobre beneficis
Subtotal despeses 333.889 311.235

Adquisicions d'immobilitzat (llevat de béns patrimoni històric)
Adquisicions béns patrimoni històric
Cancel·lació deute no comercial
Subtotal inversions

TOTAL RECURSOS UTILITZATS 333.889 311.235

Despeses/Inversions

Import

 

Objectius i indicadors de la realització de l'activitat. 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Previst Realitzat 

Consolidació de l'orientació 
social dirigida a noves 
necessitats socials 

% pressupost activitat 
social / total 
pressupost 

67% 69% 

Augment dels beneficiaris 
d'intervenció directa 

Beneficiaris 
d'intervenció directa 

157.000 
beneficiaris 
Increment: 

5% 

186.442 
beneficiaris 

 
2) ACTIVITAT DE CIÈNCIA I MEDI AMBIENT 

Identificació 

Denominació de 
l'activitat 

Acostament de la ciència a la societat i la defensa i protecció 
del medi ambient 

Tipus d'activitat  Pròpia 

Identificació de 
l'activitat per sectors 

Ciència i medi ambient 

Lloc de 
desenvolupament de 
l'activitat 

Àmbit nacional i internacional 
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Descripció detallada de l'activitat prevista. 

Actuacions encaminades al desenvolupament de diferents accions dirigides a difondre el 
coneixement científic des de tots els àmbits i despertar les vocacions científiques, ja sigui 
en els centres propis de la Fundació (CosmoCaixa i CaixaForum) com a la resta del territori 
nacional, mitjançant exposicions, tallers, conferències, etc. i mitjançant l'establiment de 
col·laboracions amb equips científics destacats.  

Així mateix, també s'hi inclouen les actuacions encaminades a la millora i protecció d'espais 
naturals i les accions dirigides a fomentar el debat al voltant de qüestions ambientals i les 
seves implicacions en els àmbits social i econòmic (jornades, conferències i tallers en els 
centres propis i en el territori). 

En el 2015, entre les principals actuacions efectuades, hi destaquen: 

 Inauguració del nou espai permanent Creactivity, dirigit a l'educació en tecnologies 
creatives Al CosmoCaixa Barcelona. Aquest espai té com a objectiu fomentar el 
coneixement científic i el pensament crític mitjançant la creativitat  dels nens entre 
els 7 i els 12 anys. 

 El programa d'Espais Naturals i Reinserció Social ha desplegat 210 nous projectes 
per a la conservació, el manteniment i la restauració dels entorns naturals, i al 
mateix temps ha ofert oportunitats laborals a 1.105 persones en risc d'exclusió. 

 El programa Ciència segueix molt centrat en el desenvolupament i accés a 
projectes europeus, per acostar la línia de ciència i societat a Europa. 

 Producció i explotació d'un nou recurs educatiu, KitCaixa Curiosity, que promou 
l'ensenyament de les ciències basada en la indagació, perquè els alumnes 
planifiquin una investigació, recullin i analitzin dades i reflexionin sobre el 
procés.  

 Exposició “Experiment any 2100, què ens espera en la Terra del futur?”, al 
CosmoCaixa de Barcelona, amb més de 270.000 visitants. 

 
Recursos humans utilitzats en l'activitat. 

Tipus 
Número Nre. hores/any 

Previst Realitzat Previst Realitzat 

Personal assalariat 50 56 82.251 92.828 

Personal amb contracte de serveis - - - - 

Personal voluntari 200 350 10.000 17.500 
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Beneficiaris o usuaris de l'activitat. 

Tipus 
Número 

Previst Realitzat 

Persones físiques 1.519.000 a 1.550.000 1.974.605 

Persones jurídiques 46 65 

 

Recursos econòmics utilitzats en l'activitat 

Import en milers d'euros

Previst Realitzat

Despeses per ajudes i altres
a) Ajudes monetàries 23.531 10.617

b) Ajudes no monetàries
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern

Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació

Aprovisionaments
Despeses de personal 5.453 5.822

Altres despeses d'explotació 28.893 20.939

Amortització de l'immobilitzat 4.698 3.702

Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat
Despeses financeres
Variacions de valor raonable en instruments financers
Diferències de canvi
Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers
Impostos sobre beneficis
Subtotal despeses 62.575 41.080

Adquisicions d'immobilitzat (llevat de béns patrimoni històric)
Adquisicions béns patrimoni històric
Cancel·lació deute no comercial
Subtotal inversions

TOTAL RECURSOS UTILITZATS 62.575 41.080

Despeses/Inversions

Import

 

Objectius i indicadors de la realització de l'activitat. 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Previst Realitzat 

Incrementar la difusió de 
la ciència i la 
sensibilització en els 
aspectes mediambientals 

Nre. d'usuaris 
d'activitats en 
centres propis i a la 
resta del territori 

Increment: 
2% 

Decrement: 
1% 

 Satisfacció 
(valoració) dels 
usuaris 

8,4 – 8,6 
(sobre 10) 

8,9  
(sobre 10) 
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3) ACTIVITAT CULTURAL 

Identificació 

Denominació de 
l'activitat 

Difusió i promoció universal de la cultura 

 

Tipus d'activitat Pròpia 

Identificació de 
l'activitat per sectors 

Cultural  

Lloc de 
desenvolupament de 
l'activitat 

Àmbit nacional i internacional 

 

Descripció detallada de l'activitat prevista. 

Actuacions encaminades a posar a disposició de la societat el màxim nombre possible de 
formes d'expressió de la cultura, tant en els centres propis de la Fundació, CaixaForum, 
com en el territori, a través de la realització d'exposicions, conferències, concerts, tallers, 
etc. 

Desenvolupament d'aliances estratègiques amb institucions museístiques de prestigi. 

El 2015, han estat rellevants les exposicions efectuades a la xarxa de centres CaixaForum, 
entre les quals destaquen mostres tan variades com “Dibuixar Versalles. Charles Le Brun”, 
“Dones de Roma. Seductores, maternals, excessives” i “El Greco. La mirada de Rusiñol”, 
entre altres, visitades per 2,2 milions de visitants. 

En l'àmbit d'aliances amb institucions culturals, destaca el 2015 la col·laboració amb el 
Museo del Prado, de Madrid, i el British Museum, de Londres, per ampliar la divulgació 
cultural de la Fundació Bancària ”la Caixa”. 

Així mateix, es continuen fent les obres d'adequació del nou CaixaForum Sevilla, que és 
previst inaugurar el 2017. 

 
Recursos humans utilitzats en l'activitat. 

Tipus 
Número Nre. hores/any 

Previst Realitzat Previst Realitzat 

Personal assalariat 122 118 202.039 188.282 

Personal amb contracte de serveis - - - - 

Personal voluntari - - - - 
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Beneficiaris o usuaris de l'activitat. 

Tipus 
Número 

Previst Realitzat 

Persones físiques 2.907.000 a 2.995.000 3.166.456 

Persones jurídiques 40 56 

 

Recursos econòmics utilitzats en l'activitat 

Import en milers d'euros

Previst Realitzat

Despeses per ajudes i altres
a) Ajudes monetàries 9.631 6.191

b) Ajudes no monetàries
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern

Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació

Aprovisionaments
Despeses de personal 9.785 11.100

Altres despeses d'explotació 39.045 39.132

Amortització de l'immobilitzat 5.526 6.656

Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat 101

Despeses financeres
Variacions de valor raonable en instruments financers
Diferències de canvi
Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers
Impostos sobre beneficis
Subtotal despeses 63.987 63.180

Adquisicions d'immobilitzat (llevat de béns patrimoni històric)
Adquisicions béns patrimoni històric
Cancel·lació deute no comercial
Subtotal inversions

TOTAL RECURSOS UTILITZATS 63.987 63.180

Despeses/Inversions

Import

 

Objectius i indicadors de la realització de l'activitat. 
 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Previst Realitzat 

Incrementar el nombre 
d'usuaris de les actuacions 
culturals 

Nre. d'usuaris d'activitats en 
centres propis i a la resta del 
territori 

Increment: 
3% 

Increment: 
 3% 

Mantenir la valoració 
positiva dels usuaris 

Satisfacció (valoració) dels 
usuaris 

8,5 – 9,0 
(sobre 10) 

8,7  
(sobre 10) 

Ampliar l'accés a nous 
públics 

% nous usuaris 

% públic jove 22% - 22,5% 

24,8%  
nous usuaris 

18,6%  
públic jove 
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4) ACTIVITAT EDUCATIVA I DE RECERCA 

Identificació. 

Denominació de 
l'activitat 

Dono suport a l'educació i a la recerca 

Tipus d'activitat Pròpia 

Identificació de 
l'activitat per sectors 

Educació i recerca 

Lloc de 
desenvolupament de 
l'activitat 

Àmbit nacional i internacional 

 

Descripció detallada de l'activitat prevista. 

Actuacions encaminades a donar suport a la formació de joves, posant a la seva disposició 
projectes, recursos educatius i activitats que els permetin créixer tant en el seu 
desenvolupament curricular com personal.  

Així mateix, la concessió de beques per a estudis i doctorats encaminades a la formació 
d'excel·lència i de joves amb talent.  

La recerca se centra a donar suport a equips científics de primer nivell per a l'impuls de 
projectes de recerca avançats, amb l'objectiu d'eradicar malalties com la sida, el càncer o 
les malalties cardiovasculars. 

En el 2015, entre les principals actuacions efectuades, hi destaquen: 

 Implantació de l'ampliació de centres d'excel·lència per al desenvolupament de 
beques de doctorat Severo Ochoa (de 13 a 18 centres el 2015). 

 Implantació d'una nova línia de col·laboració, a través de la Convocatòria 
CaixaImpulse (15 projectes d'innovació tecnològica), a través de la qual la 
Fundació, amb la col·laboració de la filial de Criteria, Caixa Capital Risc, impulsa 
la creació de noves empreses basades en el coneixement i la recerca que aportin 
valor a la societat. 

 La Fundació ha contribuït al desenvolupament de projectes de recerca en l'àmbit 
de la recerca biomèdica (sida, oncologia, malalties cardiovasculars, malalties 
neurodegeneratives com Alzheimer i esclerosi múltiple i patologies fetals). 

 Digitalització del kit educatiu “Joves emprenedors” a fi d'ampliar la difusió a més 
escoles.  

 Inici de la creació d'un nou projecte educatiu Big Data, adreçat als alumnes de 
secundària, perquè coneguin el valor de les dades en la societat digital i tinguin 
consciència de la importància de fer una bona gestió de les seves dades personals 
en la xarxa. 

 
 
 
 



 

 

 

49 

Recursos humans utilitzats en l'activitat. 
 

Tipus 
Número Nre. hores/any 

Previst Realitzat Previst Realitzat 

Personal assalariat 27 29 44.889 48.984 

Personal amb contracte de serveis - - - - 

Personal voluntari - - - - 

 

Beneficiaris o usuaris de l'activitat. 

Tipus 
Número 

Previst Realitzat 

Persones físiques 1.226.000 a 1.250.000 1.727.927 

Persones jurídiques 65 66 

 
Recursos econòmics utilitzats en l'activitat 
 
Import en milers d'euros

Previst Realitzat

Despeses per ajudes i altres
a) Ajudes monetàries 32.204 26.982

b) Ajudes no monetàries
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern

Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació

Aprovisionaments
Despeses de personal 873 1.886

Altres despeses d'explotació 8.124 8.891

Amortització de l'immobilitzat
Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat
Despeses financeres
Variacions de valor raonable en instruments financers
Diferències de canvi
Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers
Impostos sobre beneficis
Subtotal despeses 41.201 37.759

Adquisicions d'immobilitzat (llevat de béns patrimoni històric)
Adquisicions béns patrimoni històric
Cancel·lació deute no comercial
Subtotal inversions

TOTAL RECURSOS UTILITZATS 41.201 37.759

Despeses/Inversions

Import
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Objectius i indicadors de la realització de l'activitat. 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Previst Realitzat 

Increment 
d'activitats 
educatives i del 
suport a la recerca 

Nre. de beques 
Total: 225 beques 

Increment 24 beques 

206 beques 

Increment 5 
beques 

Increment d'usuaris 
en activitats en línia 
EduCaixa 

Nre. d'usuaris 
comunitat 
educativa 

Total: 485.000 usuaris 

Increment 2% 

857.884 
usuaris 

Fomentar 
l'intercanvi científic 

Nre. de centres 
d'excel·lència en 
beques de recerca 

18-20 centres de recerca 
(beques biomedicina) 

18 centres 

 
II. Recursos econòmics totals utilitzats per l'Entitat. 

Import en milers d'euros

Activitat Activitat Activitat Activitat Total 

Social
Ciència i M. 

Ambient
Cultural

Educativa i 

Investigació
actividades

Despeses per ajudes i altres
a) Ajudes monetàries 192.630 10.617 6.191 26.982 236.420 236.420

b) Ajudes no monetàries
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern 298 298

Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació

Aprovisionaments
Despeses de personal 11.190 5.822 11.100 1.886 29.998 332 30.330

Altres despeses d'explotació 105.006 20.939 39.132 8.891 173.968 1.622 175.590

Amortització de l'immobilitzat 2.409 3.702 6.656 12.767 12.767

Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat 101 101 101

Despeses financeres 1.380 1.380

Variacions de valor raonable en instruments financers 1 1

Diferències de canvi
Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers
Impostos sobre beneficis
Subtotal despeses 311.235 41.080 63.180 37.759 453.254 3.633 456.887

Adquisicions d'immobilitzat (llevat de béns patrimoni històric)
Adquisicions béns patrimoni històric
Cancel·lació deute no comercial
Subtotal inversions

TOTAL RECURSOS UTILITZATS 311.235 41.080 63.180 37.759 453.254 3.633 456.887

Despeses/Inversions
No imputados a 

las actividades
TOTAL
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III. Recursos econòmics totals obtinguts per l'Entitat 
 
Import en milers d'euros

INGRESSOS Previst Realitzat

Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni 322.723 397.525
Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies 5.476 3.024
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils - -
Subvencions del sector públic 2.000 399
Aportacions privades 1.141 989
Altres tipus d'ingressos 30 116.990
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS 331.370 518.927

 

IV. Convenis de col·laboració amb altres entitats 

Els convenis de col·laboració formalitzats per la Fundació Bancària ”la Caixa” amb altres 
entitats durant l'exercici 2015, en el marc de programes d'ajudes i convocatòries socials que 
duu a terme, es detallen en l'Annex 2 d'aquesta Memòria. 

V. Desviacions entre el pla d'actuació i dades realitzades 

Les desviacions a la baixa del pressupost liquidat del “Total activitats” respecte de l'assignat 
inicialment es concentren principalment en els programes socials i de ciència i medi ambient 
i es deuen a la consecució d'eficiències en la contractació i execució de les despeses dels 
diferents programes i a la no-realització de determinades activitats i noves línies d'actuació 
establertes inicialment en el pressupost assignat. 

D'altra banda, la desviació a l'alça del pressupost liquidat en l'apartat de “despeses no 
imputades a les activitats” es deu principalment a despeses que no es van classificar dins 
aquest capítol en el moment d'elaborar el pla d'actuació 2015, com és el cas del contracte 
marc de serveis amb CaixaBank, les despeses de gestió de marques i dominis o les quotes 
d'associacions, entre altres. A més, l'any 2015 s'ha produït un cost més alt del previst en 
despeses financeres. 

Quant als recursos econòmics necessaris per a la consecució del pressupost 2015, 
procedeixen principalment dels dividends rebuts de Criteria Caixa, S.A.U., per un import de 
395.000 milers d'euros previstos inicialment per un import de 320.000 milers d'euros i a 
l'ingrés per impost de societats de l'exercici, per un import de 105.650 milers d'euros. Aquest 
últim, classificat en el capítol “Altres tipus d'ingressos”, no estava previst en el moment de 
l'aprovació del Pla d'actuació. La resta de recursos procedeixen d'ingressos per activitats 
pròpies i altres ingressos. 

En data 28 de desembre de 2015, Fundació Bancària ”la Caixa” ha presentat en el Registre 
de Fundacions corresponent el Pla d'actuació corresponent a l'exercici 2016. 

14.2) Aplicació d'elements patrimonials a fins propis 

a) Béns i drets que formen part de la dotació fundacional 

Els béns i drets que formen part de la dotació fundacional corresponen a 23.168.578 accions 
de la societat participada Criteria Caixa SAU, que van ser aportades com a dotació 
fundacional no dinerària en el moment de la transformació de la Caixa d’Estalvis i Pensions 
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de Barcelona, ”la Caixa” en Fundació Bancària per un valor equivalent al valor comptable 
registrat a ”la Caixa” a 31 de desembre de 2013, 5.868.000 milers d'euros (vegeu Nota 8). 

b) Grau de compliment de la destinació de rendes i ingressos 

Segons el que estableix la disposició addicional tercera de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, 
de caixes d'estalvis i fundacions bancàries, les fundacions bancàries que regula aquesta Llei 
no estan subjectes als límits que estableix l'article 27 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, 
de fundacions, sobre la destinació de rendes i ingressos a la realització dels fins fundacionals. 

14.3) Despeses d'administració 

L'import de despeses directament ocasionades per l'administració del patrimoni que hi ha 
hagut durant l'exercici 2015, que correspon bàsicament a despeses d'administració 
d'immobles propietat de la Fundació Bancària ”la Caixa”, ha estat de 203 milers d'euros i no 
supera els límits establerts en l'article 33 del Reial decret 1337/2005, d'11 de novembre, pel 
qual s'aprova el Reglament de fundacions de competència estatal. 
 
Així mateix, els membres del Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa” no han rebut durant 
l'exercici 2015 cap import per l'exercici de la seva funció. 
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(15)  ALTRA INFORMACIÓ 

15.1) Composició dels òrgans de govern, direcció i representació 
 

Durant l'exercici 2015 no s'han produït canvis en la composició del Patronat de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”. La seva composició, a 31 de desembre de 2015, és la que es detalla a 
continuació: 

Fainé Casas, Isidro President 

García-Bragado Dalmau, Alejandro Vicepresident y Vicesecretari 

Aguilera Rodríguez, Antonio Patró 

Alemany Mas, Salvador Patró 

Alierta Izuel, César Patró 

Bassons Boncompte, Maria Teresa Patró 

Castellví Piulach, Josefina Patró 

Gay Montalvo, Eugenio Patró 

Godó Muntanyola, Javier Patró 

Homs Ferret, Francesc Patró 

Lanaspa Gatnau, Jaime Patró 

López Burniol, Juan José Patró 

Slim Helú, Carlos Patró 

Solana Madariaga, Francisco Javier Patró 

Ventura Ferrero, Francisco Javier Patró 

 

15.2) Informació sobre el personal de l'Entitat 
 

La plantilla mitjana de la Fundació Bancària ”la Caixa” corresponent als exercicis 2015 i 2014, 
distribuïda per nivells professionals, és la següent: 

2015

(Nombre d'empleats )

Homes Dones Total Homes Dones

Directius 9 4 13

Caps 12 16 28

Gestors 80 190 270 4 3

Administratius 5 17 22 1 2

Personal  no fix 5 17 22

Total 111 244 355 5 5

Discapacitats
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2014

(Nombre d'empleats )

Homes Dones Total Homes Dones

Directius 10 2 12

Caps 10 16 26

Gestors 83 203 286 3 2

Administratius 5 22 27 1 1

Personal  no fix 1 1 2

Total 109 244 353 4 3

Discapacitats

 

La distribució per categories professionals i gènere a 31 de desembre de 2015 i 2014 no 
difereix significativament de la mostrada en els quadres anteriors. A 31 de desembre de 2015 
i 2014 la plantilla de la Fundació Bancària ”la Caixa” estava formada per 361 i 349 empleats, 
respectivament. 

15.3) Honoraris per auditoria de comptes i altres serveis 
 

Durant els exercicis 2015 i 2014, els honoraris relatius als serveis d'auditoria de comptes i 
altres serveis prestats per l'auditor de la Societat, Deloitte, S.L., o per una empresa vinculada 
a l'auditor per control, propietat comuna o gestió  han estat els següents (en milers d'euros): 

 

 

Serveis prestats per 
l'auditor de comptes i per 

empreses vinculades 

2015 2014 

   
Serveis d'auditoria 155 266 
Altres serveis de verificació - 57 
Total serveis d'auditoria i relacionats 155 323 

Serveis d'assessorament fiscal - - 
Altres serveis 351 291 

Total serveis professionals 506 614 

 

Els honoraris per auditoria de comptes i altres serveis estan registrats en el compte 
“Honoraris professionals” de l'epígraf de Serveis exteriors del compte de resultats adjunt 
(vegeu Nota 13.2).  

15.4) Grau de compliment del Codi de Conducta per a la realització d'inversions 
financeres temporals 

La Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, ha complert, en 
relació amb les inversions financeres temporals corresponents a l'exercici 2015, els principis 
i les recomanacions continguts en els codis de conducta de les entitats sense fins lucratius. 
El Patronat de la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, 
formularà el corresponent informe sobre el grau de compliment dels principis i 
recomanacions esmentats, de conformitat amb la disposició addicional tercera de la Llei 
44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer, i amb l'article 25 
del Reial decret 1337/2005, d'11 de novembre, pel qual aprova el Reglament de fundacions 
de competència estatal. 
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15.5) Informació sobre medi ambient 

Ateses les activitats que fa la Fundació Bancària ”la Caixa ”, aquesta no té responsabilitats, 
despeses, actius ni provisions o contingències de naturalesa mediambiental que puguin ser 
significatives en relació amb el patrimoni, la situació financera i els resultats de la Fundació. 
Per aquest motiu, no s'inclouen els desglossaments específics en aquesta Memòria. 

15.6) Autoritzacions atorgades pel Protectorat 

Durant l'exercici 2015 no s'han sol·licitat autoritzacions al Protectorat en compliment del 
que estableix la Llei 50/2002, de fundacions. 

(16)  FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

No s'han produït fets que s'hagin esdevingut després del tancament dels comptes anuals que 
puguin afectar aquests ni el principi d'empresa en funcionament.  
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(17)  ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU 
 

 
 
  



 

 

 

57 

(18)  INVENTARI 

El detall dels elements patrimonials més significatius integrants del balanç de situació a 31 de 
desembre de 2015 és el següent, en milers d'euros:  

DESCRIPCIÓ ANY ACTIVACIÓ 
VALOR 
INICIAL AMORTITZACIÓ 

VALOR 
COMPTABLE 

PARTICIPACIÓ EN CRITERIA CAIXA, S.A.U. - 10.467.353 - 10.467.353 

COL·LECCIÓ D'ART 1987 91.975 - 91.975 

COSMOCAIXA BARCELONA 1923 135.747 (58.500) 77.247 

CAIXAFORUM MADRID 2001 54.616 (14.704) 39.912 

CAIXAFORUM BARCELONA 1964 49.934 (20.437) 29.497 

CAIXAFORUM SARAGOSSA 2008 20.035 (731) 19.303 

CAIXAFORUM PALMA 1987 22.721 (9.975) 12.746 

PALAU MACAYA 1950 17.284 (6.712) 10.572 

CAIXAFORUM SEVILLA 2010 4.870 (5) 4.865 

CONGREGACIÓ NTRA. SRA. DE L'ESPERANÇA 1923 5.708 (969) 4.739 

CAIXAFORUM GIRONA 1995 6.600 (1.889) 4.713 

ESPAI CAIXA GIRONA 2002 4.216 (642) 3.574 

CAP ROIG 1991 4.602 (1.222) 3.379 

APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE GESTIÓ 2010 6.527 (3.436) 3.092 

APLICACIONS I EQUIPS INFORMÀTICS 1995 8.044 (5.394) 2.650 

OFICINES DIAGONAL 1996 2.418 (13) 2.405 

CAIXAFORUM LLEIDA 1978 6.082 (3.930) 2.151 

ESPACIO CAIXA MADRID 1998 4.363 (2.398) 1.964 

MAGATZEM CENTRAL 1998 4.169 (2.366) 1.803 

CAIXAFORUM TARRAGONA 1950 4.519 (2.747) 1.773 

EXPOSICIONS ITINERANTS DE CIÈNCIA 2010 2.798 (1.134) 1.664 

OFICINES DIAGONAL 1996 7.814 (6.283) 1.531 

ESPACIO CAIXA MÚRCIA 2003 2.313 (871) 1.443 

IMMOBLE GIRONA 1985 1.485 (272) 1.213 

IMMOBLE AV. DRASSANES, BARCELONA 1955 2011 (840) 1.171 

CENTRE JOAN RIU 1994 3.412 (2.456) 956 

CENTRE DE GENT GRAN PALAFRUGELL 2002 1.350 (434) 916 

CENTRE DE GENT GRAN SANTS 1997 1.676 (765) 911 

CENTRE DE GENT GRAN SANTA COLOMA 2000 1.434 (575) 859 

CENTRE DE GENT GRAN LLEDO 2002 1.056 (214) 842 

CENTRE DE GENT GRAN VILANOVA I LA GELTRÚ 2000 1.685 (847) 838 

CENTRE DE GENT GRAN CALELLA 1977 1.502 (710) 792 

CENTRE DE GENT GRAN BONANOVA 2015 813 (25) 788 

IMMOBLE C/ MALLORCA, BARCELONA 1950 1.885 (1.108) 777 

CENTRE DE GENT GRAN VIRREI AMAT 1962 1.560 (870) 690 

CENTRE DE GENT GRAN AVINGUDA SABA 1977 1.331 (656) 675 

IMMOBLE C/ ANDRADE, BARCELONA 1959 1.322 (670) 652 

CENTRE DE GENT GRAN SAGRADA FAMÍLIA 1997 1.335 (703) 632 

CENTRE DE GENT GRAN SANLLEHÍ 1977 1.829 (1.198) 631 

UNITATS MÒBILS EXPOSITIVES 1991 1980 (1.371) 610 
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DESCRIPCIÓ ANY ACTIVACIÓ 
VALOR 
INICIAL  AMORTITZACIÓ  

VALOR 
COMPTABLE 

IMMOBLE C/ SANT MARC, BADALONA 1975 902 (297) 605 

CENTRE DE GENT GRAN OLOT 1997 1.337 (735) 601 

CENTRE DE GENT GRAN VILADECANS 2000 1.137 (539) 598 

CENTRE DE GENT GRAN EL PRAT DE LLOBREGAT 2001 1.429 (896) 533 

SALA STA. CRISTINA D'ARO 1999 1.100 (572) 528 

CENTRE DE GENT GRAN SAN ANTONIO 1979 853 (334) 519 

IMMOBLE AV. VERGE DE MONTSERRAT, BCN 1944 966 (467) 500 

CENTRE DE GENT GRAN TARRAGONA 1959 1.393 (924) 469 

CENTRE DE GENT GRAN EL PERELLÓ 1988 736 (279) 457 

CENTRE DE GENT GRAN ES FORTI 1964 975 (519) 456 

IMMOBLE RBLA JUST OLIVERES, HOSPITALET 1979 1.217 (771) 447 

CENTRE DE GENT GRAN MANRESA 1967 1.218 (781) 437 

CENTRE LOGÍSTIC FUND. 1979 776 (364) 411 

CENTRE DE GEN GRAN CONGRÉS 1974 1.551 (1.161) 390 

CENTRE DE GENT GRAN SANTA MADRONA 1964 1.151 (763) 388 

CENTRE DE GENT GRAN LA BISBAL 1942 1.748 (1.377) 371 

CENTRE DE GENT GRAN BONANOVA 1950 772 (412) 360 

CENTRE DE GENT GRAN CANET DE MAR 1978 777 (419) 358 

CENTRE DE GENT GRAN TORTOSA 1986 689 (331) 358 

CENTRE DE GENT GRAN TANTARANTANA 1998 932 (583) 348 

ESPAICAIXA BRUC 2011 651 (330) 322 

CENTRE DE GENT GRAN PALAFRUGELL 1981 609 (291) 318 

CENTRE DE GENT GRAN "CA N'ANGLADA" 1979 803 (508) 295 

CENTRE DE GENT GRAN LLEIDA 1961 937 (655) 282 

CENTRE DE GENT GRAN BELLVITGE 1969 1.373 (1.093) 280 

CENTRE DE GENT GRAN ALCANAR 1967 699 (424) 275 

CENTRE DE GENT GRAN CERDANYOLA DEL 
VALLÈS 1979 836 (569) 267 

CENTRE DE GENT GRAN BADALONA 1964 435 (184) 251 

PIS PRÍNCIPE VERGARA MADRID 2014 255 (2) 253 

CENTRE DE GENT GRAN MOLLET DEL VALLÈS 1976 825 (575) 250 

CENTRE DE GENT GRAN ES MERCADAL 1962 458 (209) 249 

CENTRE DE GENT GRAN CAMPOS DEL PU 1936 810 (566) 244 

CENTRE DE GENT GRAN SANT SADURNÍ 2000 668 (424) 244 

CENTRO DE MAYORES SAN LUIS 1998 745 (504) 241 

CENTRE DE GENT GRAN AMPOSTA 1978 1.198 (958) 240 

IMMOBLE C/ RAFAEL CAPDEVILA, BARCELONA 1987 4.118 (3.879) 239 

IMMOBLE C/ FRANCESC MORAGAS, BCN 1955 413 (175) 238 

CENTRE DE GENT GRAN SANT POL DE MAR 1975 493 (281) 212 

CENTRE DELTA-BADALONA 1985 295 (86) 209 

IMMOBLE C/ AMARGÓS, BARCELONA 2012 213 (6) 206 

CENTRE DE GENT GRAN CIUTADELLA 1955 1.073 (868) 205 

CENTRE DE GENT GRAN BARRI CONGRÉS 1976 362 (167) 195 

CENTRE DE GENT GRAN MERIDIANA 1973 702 (520) 182 

CENTRE DE GENT GRAN PREMIÀ DE MAR 1974 581 (411) 170 
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DESCRIPCIÓ ANY ACTIVACIÓ 
VALOR 
INICIAL  AMORTITZACIÓ  

VALOR 
COMPTABLE 

CENTRE DE GENT GRAN VILADECANS 1974 328 (161) 167 

CENTRE "L'ESPIGA-VILA" 1987 204 (41) 163 

CENTRE DE GENT GRAN GRANOLLERS 1987 354 (194) 160 

CENTRE INFORMÀTIC POBLE NOU 1942 443 (287) 156 

CENTRE DE GENT GRAN ULLDECONA 1980 563 (408) 155 

CENTRE DE GENT GRAN SENTMENAT 1981 687 (540) 147 

MAGATZEM CENTRAL 2004 143 - 143 

CENTRE DE GENT GRAN TRINITAT 1975 373 (232) 141 

CENTRE DE GENT GRAN CALDES DE MAL 1998 655 (515) 141 

IMMOBLE PL. SANT JOAN, VILAFRANCA DEL P. 1942 202 (70) 132 

IMMOBLE C/ NOU, PALAFRUGELL 1997 129 - 129 

CENTRE DE GENT GRAN REUS 1978 822 (696) 126 

CENTRE DE GENT GRAN CALAF 1988 251 (128) 124 

CENTRE DE GENT GRAN EL CARMEL 1982 831 (707) 124 

IMMOBLE C/ TAMARIT, RIPOLLET 1979 171 (50) 121 

CENTRO DE MAYORES EL PEDRO 1987 743 (625) 118 

CENTRE DE GENT GRAN LA GARRIGA 1979 552 (435) 117 

IMMOBLE C/ MAJOR, GANDESA 1970 174 (58) 116 

IMMOBLE C/ ANTONI MAMPEL, SANT VICENÇ H. 1978 235 (125) 111 

CENTRE DE GENT GRAN SÚRIA 1987 555 (446) 110 

CENTRE CULTURAL VILASSAR 1982 177 (71) 106 

CENTRE DE GENT GRAN CAN VIDALET 1974 457 (351) 106 

CENTRE DE GENT GRAN SANT VICENÇ 1982 454 (352) 102 

CENTRE DE GENT GRAN MOIÀ 1980 630 (531) 99 

IMMOBLE C/ CATALUNYA, REUS 1967 176 (89) 87 

IMMOBLE C/ GRAN VIA DE LES CORTS 
CATALANES, BARCELONA 1982 107 (21) 85 

IMMOBLE PL. AJUNTAMENT, PUIGCERDÀ 1993 177 (93) 84 

CENTRE DE GENT GRAN SALOU 1998 1.386 (1.304) 82 

PALAU MACAYA 2014 89 (7) 82 

CENTRE ECOLÒGIC AMPOSTA 1988 81 - 81 

CENTRE DE GENT GRAN VILA-SECA 1985 910 (838) 72 

IMMOBLE C/ TRAVESSIA, ST. FELIU DE CODINES 1950 110 (38) 72 

IMMOBLE C/ BALMES, GIRONELLA 1981 136 (69) 67 

IMMOBLE C/ LOPE DE VEGA, BARCELONA 1984 90 (25) 65 

IMMOBLE C/ D’AVALL, AMER 1955 115 (53) 62 

IMMOBLE PL. ESPANYA,  LLUCMAJOR 1939 91 (30) 61 

LLAR JUBILATS CAMPDE 1994 148 (93) 55 

CENTRE DE GENT GRAN DANTE 1987 1.102 (1.046) 55 

IMMOBLE C/ SANT ANTONI, CALELLA 1979 70 (15) 55 

CASAL BALÀFIA-LLEIDA 1984 697 (646) 51 

RESIDÈNCIA AMICS DEL 1982 61 (14) 46 

IMMOBLE AV. COMTES DE PALLARS, SORT 1950 102 (65) 37 

IMMOBLE MARE DE DÉU DE LORD, BARCELONA 1974 154 (118) 36 

CENTRE DE GENT GRAN "LA SEU D'URGELL" 1981 711 (675) 36 
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DESCRIPCIÓ ANY ACTIVACIÓ 
VALOR 
INICIAL  AMORTITZACIÓ  

VALOR 
COMPTABLE 

IMMOBLE C/ INDÚSTRIA, ANGLÈS 1994 103 (68) 35 

IMMOBLE C/ MAR, FELANITX 1930 80 (45) 35 

CENTRE DE GENT GRAN GAUDÍ 1983 507 (474) 32 

CENTRE DE GENT GRAN OLESA DE MONT. 1987 536 (504) 32 

IMMOBLE CAMÍ RAL, BELLVER DE CERDANYA 1959 52 (22) 30 

IMMOBLE PLA DELS FORNELLS, BARCELONA 1980 71 (42) 29 

IMMOBLE C/ VIA LAIETANA, BARCELONA 1942 68 (50) 18 

CENTRE DE GENT GRAN CALDES DE MON. 1983 218 (201) 17 

CENTRE DE GENT GRAN SANT VICENÇ 1987 281 (266) 15 

IMMOBLE C/ VÍCTOR CATALÀ, TOSSA DE MAR 1994 30 (16) 14 

IMMOBLE C/ AIGUANEGRA, ST. JOAN LES FONTS 1993 99 (72) 26 

IMMOBLE PL. ANSELM CLAVÉ, CAMPDEVÀNOL 1994 87 (75) 12 

IMMOBLE AV. GIRONA, S.A.NT GREGORI 1994 31 (20) 12 
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Annex 1  
 
Deduccions de l'impost sobre societats per reinversió de beneficis 
 
Rendes acollides a la deducció que preveu l'article 42 del Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 
de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'impost sobre societats (disposició 
transitòria vint-i-quatrena de la Llei 27/2014, de l'impost sobre societats). 
 

 
Durant l'exercici 2014, Fundació Bancària ’’la Caixa’’ va obtenir rendes susceptibles d'acollir-
se a la deducció per reinversió per un import de 68.850 milers d'euros. 
 
Les reinversions s'efectuen en valors de renda variable, que atorguin una participació superior 
al 5%, i en immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries afectes a l'activitat. 

Exercici

Renda

acollida

Base 

deducció

Deducció 

acreditada

Any 

reinversió

2008 1.797 2.215 291 2008

2009 12.458 12.458 1.495 2009

2010 235.739 235.739 28.829 2010

2011 0 0 0 0

2012 0 0 0 0

2013 0 0 0 0

2014 68.850 68.850 8.230 2014



Annex 2

Convenis de col·laboració amb altres entitats per a ajudes socials

Import Conveni Entitat Descripció

30.000.000 GENERALITAT DE CATALUNYA Conveni de col·laboració per a la realització d'obres socials 2015

6.250.000 Fund. Privada Institut Investigació Oncològica de la Vall d'Hebron (VHIO) Acord de col·laboració amb VHIO 2015 A 2019

4.140.000 MINISTERI DE L'INTERIOR Conveni Reincopora Ministeri de l'Interior 2015

2.171.200 DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA GENERALITAT DE CATALUNYA Conveni Departament de Justícia i FBLC Programa Reincorpora

1.146.732 GOVERN FORAL DE NAVARRA GOVERN DE NAVARRA Conveni amb el Departament de Salut del Govern de Navarra 2015

1.000.000 GAVI ALLIANCE Conveni Obra Social - Gavi The Vaccine Alliance

850.000 AYUNTAMIENTO BURGOS Equipament nou pavelló multiusos "El Plantío"

600.000 FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS Addenda FECAM Emergència Social 2015

525.000 FUNDACIÓN AMIGOS DE LA REVISTA DEL LIBRO Col·laboració per a l'edició, difusió o distribució de la Revista de Libros

500.000 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Programa BID-FBLC a Colòmbia

500.000 FUNDACIÓN PABLO SARASATE Conveni de col·laboració entre la Fundación Pablo Sarasate i FBLC 2015

450.000 FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE MINUSVÀLIDS FÍSICS Programa habitatges tutelats - COCEMFE 2015-2017

450.000 ATENEU BARCELONÈS Col·laboració per a la finalització de les obres de rehabilitació de la seu de l'entitat

425.000 FUNDACIÓN PAZ Y TERCER MUNDO
Suport a la participació i integració de la pagesia en la cadena agroalimentària en els districtes de Maua (província de Niassa) i Alto

Molocue i Gurue (província de Zambézia)

414.000 SOLIDARIDAD INTERNACIONAL-ANDALUCÍA Projecte Solo Madera (Dus Baman / Panma Nah)

409.000 NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE CULTURA (NICDO) Semana Blanca de la Inclusión - Vall del Roncal [Navarra]

400.000 FUNDACIÓN MIGUEL SERVET Conveni amb Navarrabiomed, Fundación Miguel Servet 2015

400.000 ASOCIACIÓN POR LA PAZ Y EL DESARROLLO
Enfortiment del teixit associatiu i productiu local de petits/es productors/es del sector agropecuari en 6 comunes de les províncies

fluvials de Kratie i Stung Treng, Cambodja.

400.000 FUNDACIÓ VICENTE FERRER Promoció del desenvolupament socioeconòmic en diferents comunitats rurals del districte d'Anantapur, Andhra Pradesh, Índia

390.444 HARTRITZ-BERRI FUNDACIÓN ILUNDAIN Col·laboració entre la Fundación Caja Navarra, FBLC i Fundación Ilundain Haritz Berri 2015

377.000 CREU ROJA ESPANYOLA
“Millora de la capacitat productiva i de generació d'ingressos en el sector agroramader, de 300 famílies dels sectors de Karangazi i

Rwimiyaga (districte de Nyagatare), Rwanda”

370.000 MEDICUS MUNDIS NAVARRA Apoderament ciutadà en el desenvolupament econòmic local dels municipis de Sacaca, Bolívar i Salinas se Garci Mendoza.

360.000 FUND. PROMOCIÓN SOC. CULTURA
"Productores i productors agropecuaris organitzats enforteixen el teixit social, econòmic i productiu i les seves condicions de vida a la

microconca Guineamayo (Cajamarca - el Perú)."

360.000 MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO
Projecte d'enfortiment de la comercialització dels productes de la Cooperativa de Mujeres Tintoreras de la comuna V del districte de

Bamako, amb vista a millorar les seves condicions de vida.

332.530 MÉDICOS DEL MUNDO Col·laboració entre Médicos del Mundo (Navarra), FCAN i FBLC 2015-2017

330.000 ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU Suport al desenvolupament socioeconòmic de petits productors de búfals a la zona de reserva pagesa del Valle del Río Cimitarra.

315.000 AGENCIA EFE, SA
Conveni per a l'organització del programa bianual de beques per a pràctiques formatives d'estudiants en delegacions nacionals i

internacionals de l'Agència EFE

300.000 NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE CULTURA (NICDO) Conveni de col·laboració entre Nicdo SL, la Fundació Bancària "la Caixa" i la Fundación Bancaria Caja Navarra

300.000 ARQUEBISBAT DE BARCELONA Conveni de col·laboració amb l'Arquebisbat de Barcelona

300.000 FUNDACIÓ PRIVADA GUNÉ Millora de la seguretat alimentària i la de nutrició de les poblacions rurals dels municipis de Saré Bitji i Dioulacolon. Senegal

284.000 FUNDACIÓN NANTIK LUM
“Articulació i enfortiment del teixit economicoproductiu, empresarial associatiu de les comunitats de la província d'Elías Piña, República

Dominicana”,

260.000 DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA GENERALITAT DE CATALUNYA Conveni de col·laboració per a les activitats de les acadèmies de Catalunya

230.000 FUNDACIÓN FABRE
400 dones de les comunitats indígenes de Chimaltenango i Sololá a Guatemala encadenen producció i comercialització a través de

l'empresa social Ixoqi

225.000 FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS Projecte de recerca en patologia discal

223.000 FUNDACIÓN V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA DE JESÚS Col·laboració amb activitats educatives en el V centenari del naixement de Santa Teresa de Jesús

200.000 FUNDACIÓ ESADE Addenda al Conveni entre l'Obra Social "la Caixa" i Fundació ESADE per a la publicació de l'"Índex de confiança social"

194.416 CREU ROJA ESPANYOLA Conveni de col·laboració entre la Fundació Bancària "la Caixa" i la Creu Roja

150.000 ACCIÓ CONTRA LA FAM Conveni de col·laboració entre la Fundació Bancària "la Caixa" i Acció Contra la Fam

150.000 METGES SENSE FRONTERES, ESPANYA Col·laboració entre la Fundació Bancària “la Caixa" i Metges Sense Fronteres

150.000 FUNDACIÓ OXFAM INTERMÓN Projecte integrat de lluita contra la malnutrició infantil al municipi d'Anse Rouge, Haití

150.000 FUNDACIÓ SAVE THE CHILDREN Atenció comunitària de la desnutrició aguda i l'enfortiment de les capacitats locals al districte de salut de Djenné, Mopti (Mali)

150.000 ASOCIAC. DE DONANTES DE SANGRE DE NAVARRA Conveni amb l'Associació de Donants de Navarra (ADONA)

150.000 FUNDACIÓN BALUARTE Conveni amb la Fundación Baluarte 2015

150.000 GRANJA ESCOLA GURE SUSTRAIAK COOPERATIVA D'INICI Llar Gure Artean, ampliació pis funcional i centre ocupacional 2015

140.000 FUNDACIÓ PRIVADA INST. RECERCA SIDA-CAIXA Col·laboració entre Irsicaixa i FBLC, Projecte Xplore Health

135.000 ASSOCIACIÓ CLÚSTER ÈXIT Col·laboració en el marc del Pla Girona Actua

130.000 ASOCIACIÓN PROYDE
“Formació d'agents de salut bàsica, infermeria i comaratge, i reforç de les capacitats del Ministeri de Salut del Goss, a través del treball

en xarxa publicoprivat de l'Institut Catòlic de Formació de la Salut”

125.000 COMITÈ CATALÀ PER ALS REFUGIATS ACNUR Conveni de col·laboració amb el Comitè Català per als Refugiats, Catalunya amb ACNUR

125.000 CREU ROJA ESPANYOLA Conveni de col·laboració amb la Creu Roja Espanyola a Catalunya

125.000 ACCIÓ CONTRA LA FAM
Millora de la prevenció, la detecció i el tractament de la desnutrició aguda entre els nens menors de cinc anys, a la regió de Mamou

(República de Guinea)

125.000 COMITÈ CATALÀ PER ALS REFUGIATS ACNUR
“Millora de la situació nutricional de nens/es menors de 5 anys i dones embarassades i lactants en 5 camps de refugiats somalis i

eritreus d'Etiòpia”

120.000 GOVERN DE LES CANÀRIES Desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora de resposta educativa alumnat - NEAE

120.000 REIAL CERCLE ARTÍSTIC DE BARCELONA Col·laboració en l'adquisició de 30 peces escultòriques de Francesc Juventeny

100.000 AGA KHAN FOUNDATION Conveni amb Aga Khan Foundation E-Learning Egipte

100.000 F. MANANTIAL PARA ENFERMOS MENTALES Addenda 2 al Conveni amb la Fundació Manantial

100.000 FUNDACIÓ GRESOL - PROJECTE HOME Conveni Fundació Gresol Projecte Home - Pla de proximitat

100.000 ASS. ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER Conveni Aecc - Navarra: Programa atenció psicològica en oncologia 2015

100.000 FUNDACIÓ ESADE Col·laboració en les activitats de l'Esade Center For Global Economy And Geopolitics

100.000 FUNDACIÓ CULTURA DE PAU Col·laboració per a la constitució d'un institut internacional per al foment dels drets humans

100.000 FUNDACIÓ ABADIA DE MONTSERRAT Col·laboració en les finalitats fundacionals de l'entitat

100.000 FUND. PROMOCIÓN SOC. CULTURA Millora de la qualitat dels serveis de salut a la subciutat d'Akaki Kaliti (Addis Abeba) mitjançant la capacitació de treballadors de la salut

100.000 MEDICUS MUNDI CATALUNYA
Enfortiment dels recursos humans de salut d'Inhambane, mitjançant la formació de 30 infermeres amb especialitat en salut

maternoinfantil

100.000 ONAY Enfortiment del sistema públic se salut del R.D. del Congo

98.800 FUNDACIÓ PROJECTE HOME Projecte Home Navarra 2015

90.000 FUNDACIÓN JOSÉ MANUEL LARA Col·laboració per al foment de la lectura

85.000 ASSDA Conveni Incorpora 2015-16

84.000 FUNDACIÓN STA. MARIA LA REAL P. HISTÓRICO Llançadores d'ocupació i emprenedoria solidària

82.000 OBRA SOCIAL CAJA BURGOS Activitat Cultural Patio Casa Cordón - Burgos

80.000 (XX) IVAM CENTRE JULIO GONZÁLEZ Acord Ivam activitats educatives

80.000 FUNDACIÓN FYDE Conveni FYDE - Fòrum Nova Economia Nova Empresa

80.000 REIAL ACADÈMIA CIÈNCIES ECONÒMIQUES I FINANC. Col·laboració per a la realització de les seves pròpies activitats

80.000 ÀFRICA VIVA Suport al sistema de salut mitjançant formació d'infermeres - A Lunsar, Sierra Leone.

80.000 FUNDACIÓN WASSU
De la recerca a l'acció: Millora de l'estratègia sanitària en atenció i prevenció de la mutilació genital femenina a Gàmbia a través de la

transferència de coneixement i capacitació als agents de salut.

80.000 MANS UNIDES Programa d'enfortiment de capacitats al centre hospitalari Dominico San Martín de Porres. Yaoundé, Camerun.

80.000 ULLS DEL MÓN Formació d'oftalmòlegs i de personal sanitari en oftalmologia per donar atenció especialitzada en salut ocular en els CRS

79.376 BANC DELS ALIMENTS Conveni Fundació Privada Banc dels Aliments

72.000 FUNDACIÓ IEB - FUND. INST. ECONOMIA BCN Col·laboració per a activitats del Grup EurpeG

71.787 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS Conveni AED - Fòrum Nova Economia Nova Empresa

70.000 OBRA SOCIAL CAJA BURGOS Programa Inclusió Cultural Burgos 2015

70.000 PATRONATO MUNICIPAL DE LA BAJADA DE LA VIRGEN Bajada De La Virgen De Las Nieves 2015

70.000 FEDERACIÓN NAVARRESA DE MUNICIPIOS Addenda al Conveni entre la Federació Navarresa de Municipis i Consells, FB Caja Navarra i FBLC

70.000 FEDERACIÓN NAVARRESA DE MUNICIPIOS Conveni de recuperació espais urbans (FNMC i Caja Navarra)

68.000 FUNDACIÓN GRAL. UNIVERSIDAD ALCALÁ Exposició "Cuna de la Humanidad"

66.238 BISBAT DE CADIS I CEUTA Conveni Hospital de Dones de Cadis

65.500 MADRID DESTINO CULTURA, TURISMO Y NEGOCI Conveni per a activitats educatives en el marc del Projecte "Ciència Ciutadana a l'Escola"

61.700 FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA Conveni de col·laboració per al Programa "Ciència i Aula i la Setmana de la Ciència"

60.000 ASSOCIACIÓ CULTURAL RADIO NIKOSIA "Xarxa de salut mental col·lectiva: Eines i dispositius per a un model participatiu en la promoció de l'autonomia.

60.000 FUNDACIÓN LESMES Formació i creació de llocs de treball amb joves en risc

60.000 ASOCIACIÓN CABALGATA REYES MAGOS Col·laboració entre l'Asociación Cavalgata Reyes Magos de Pamplona, FCAN i FBLC 2015

60.000 CENTRO ACADÉMICO ROMANO FUNDACIÓN Dotació 5 beques de formació per a seminaristes i sacerdots de països en via de desenvolupament

60.000 CTRO. INTERNACIONAL DE TOLEDO PARA LA PAZ Pròrroga de la col·laboració amb Citpax per al 2015 per a les seves pròpies activitats

60.000 ASOCIACIÓN JAÉN ACOGE Habitatge temporal per a la integració d'immigrants sense sostre

59.700 AJUDA EN ACCIÓ Reducció de la desigualtat en l'àmbit educatiu en centres d'educació primària de Saragossa



Import Conveni Entitat Descripció

58.150 ASOC. GRANADINA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE II Projecte d'optimització del transport adaptat per a persones amb discapacitat física amb mobilitat reduïda per a una atenció integral.

58.020 FUNDACIÓN CALALA FONDO DE MUJERES Caminant Juntes: Programa d'inserció sociolaboral per a dones migrants des d'una perspectiva de gènere.

58.000 FUNDACIÓN ASPACE NAVARRA PARA EL EMPLEO Conveni amb la Fundación ASPACE per a l'ocupació 2015

56.000 BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER Projecte SMUFIN

55.755 HOGAR ZOE Conveni SIDA Navarra 2015 - Diverses entitats

55.000 FUNDACIÓ PAU CASALS Col·laboració per a la realització de les seves pròpies activitats

54.000 FUNDACIÓ SAVE THE CHILDREN Programa de lluita contra la pobresa infantil a Sevilla

54.000 ACCIÓ CONTRA LA FAM Vives Emplea: Metodologia d'equips d'inclusió

53.990 ASOCIACIÓN COOPERACIÓN Y DESARROLLO CON Capacitació i intervenció per a la inserció sociolaboral de la població immigrant

53.990 PROVIVIENDA Xarxa d'habitatges temporals per a famílies en risc d'exclusió

53.500 ASSOC. CLUB SANTFELIU INFANTIL I JUVENIL Escola, família i entorn: Junts per la igualtat d'oportunitats

52.000 ACCIÓ CONTRA LA FAM Llançadora d'ocupació i emprenedoria solidària: estenent la xarxa.

52.000 UNIVERSITAT DE GRANADA Conveni amb la Universitat de Granada (programa de beques de "la Caixa" de doctorat en universitats espanyoles)

50.000 FOUNDATION ROI BAUDOUIN The European Foundations Award For RRI

50.000 CAIXA EMPRENDEDOR XXI, SAU Conveni FBLC amb Caixa Capital Risc per als Premis Emprenedor XXI

50.000 ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS PALMEROS DE LA ÓPERA (ACAPO) Conveni amb l'Asociación Cultural Amigos Palmeros de la Ópera 2015

50.000 AGENCIA NAVARRA AUT. Y DESARROLLO DE PERSONAS Addenda al Conveni de col·laboració entre FCAN, FBLC i Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas (ANAP)

50.000 FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE NAVARRA Conveni amb la Fundacióm Banco de Alimentos de Navarra 2015

50.000 GOVERN FORAL DE NAVARRA GOVERN DE NAVARRA
III Addenda al Conveni de col·laboració entre la Fundació Bancària "la Caixa", Fundación Caja Navarra i el Departament de Polítiques

Socials del Govern de Navarra

50.000 COVA SANT IGNASI MANRESA FUNDACIÓ PRIV. Col·laboració per a la restauració i adequació d'espais de la cova

50.000 FUNDACIÓ ONUART Col·laboració II Concert "Cultura per a l'entesa de les civilitzacions i els drets humans"

50.000 FUNDACIÓ ACCIÓ PER L'EDUCACIÓ Col·laboració per a la realització de les seves pròpies activitats

50.000 CAPÍTULO ESPAÑOL DEL CLUB DE ROMA Col·laboració per a les activitats de l'entitat a Madrid

50.000 COVA SANT IGNASI MANRESA FUNDACIÓ PRIV. Creació d'un fons de beques per facilitar la inscripció en cursos a persones amb pocs recursos

50.000 FUNDACIÓ UNIVERSITAT POMPEU FABRA Impuls d'un Observatori sobre els Drets a Catalunya

50.000 INSTITUTO INTERNACIONAL DE CIENCIAS POLÍTICAS IICP-IISP Col·laboració per a les Jornades de Responsabilitat Social Corporativa

50.000 FUNDACIÓ PRIVADA JOVENTUT Col·laboració activitats de la Fundació Joventut de Badalona

48.060 PSICÒLEGS SENSE FRONTERES “A Peu de Barri” Programa intercultural per a la participació comunitària

48.000 FRATERNITAT CRISTIANA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT DE GIRONA
Casa inclusiva a Sant Feliu de Pallerols: Primeres actuacions per a la creació d’una casa de colònies, convivències i vacances per a

persones amb discapacitat

48.000 ACOEC Ciudad MIH Salud: Mujeres, Infancia y Hombres construyendo salud. Fase II.

48.000 FUNDACIÓ ARED
Acollida temporal de persones en situació d'exclusió social per facilitar el seu desenvolupament integral i autonomia personal i

promoure la seva inclusió social

47.234 FUNDACIÓ JAUME BOFILL Conveni de col·laboració amb la Fundació Jaume Bofill per al Programa "Lectura per a l'èxit escolar"

45.980 MADRID DESTINO CULTURA, TURISMO Y NEGOCI Annex al II Acord marc de col·laboració de 27 d'octubre de 2014

45.000 CIDOB Col·laboració Seminari War&Peace'16 i l'Anuari Immigració 2016 i altres activitats

45.000 SOCIETAT EC. BARCELONESA D'AMICS DEL PAÍS Col·laboració per a activitats en compliment del seu objecte social i col·laboració en els seus "guardons al mèrit"

43.480 ADEMNA Conveni amb Ademna (Associació d'Esclerosi Múltiple de Navarra) 2015

42.520 FUNDACIÓ SAVE THE CHILDREN Addenda al Conveni subscrit entre FBLC i Save The Children

42.000 CIPAIS, SCP Suport psicosocial i familiar per a l'autonomia de les persones amb trastorn mental i diversitat funcional en situació de dependència

42.000 CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD Habitatges de suport al circuit terapèutic de rehabilitació d'addiccions per a persones sense recursos econòmics, familiars i/o afectius

42.000 ASOCIACIÓN DE MUJERES TAYDA Inclou

42.000 ASOCIACIÓN LA KOMA JOVEN "Habitatges d'autogestió supervisada: Xarxa Nord - Sud PSH"

41.990 A.E.SI.M
Desenvolupament d'itineraris sociolaborals i pràctiques professionals en empreses desenvolupades en zones amb necessitats de

transformació social a Sevilla

41.970 C.E.R.A.I Dones africanes a l'Horta: una aposta per la interculturalitat a l'Horta de València

41.800 PAZ Y BIEN
Dis-Intra: Servei de promoció a l'autonomia personal i suport psicosocial comunitari a persones amb diversitat funcional cognitiva i

necessitats de salut mental

41.700 FUNDACIÓ EUROPEA PER A COOP. NORD-SUD Menjador social de Lepe - Centre comunitari

40.500 CREU ROJA ESPANYOLA SISCABANDO

40.400 FUNDACIÓN ATENEA GRUPO GID Casal de reforç escolar i familiar

40.360 ASOC. DE PARKINSON DE GRANADA AGORA
IV Programa d'atenció integral col·laborativa per a la promoció de l'autonomia personal de persones afectades per esclerosi múltiple,

Parkinson i malalties anàlogues i famílies cuidadores

40.000 FUND. PROYECTO D. BOSCO Places residencials per a la millora de l'autonomia de joves en situació de vulnerabilitat social

40.000 FUNDACIÓN ECCA Ajudes per a la formació de les persones adultes

40.000 ASOCIACIÓN ANDEVI Conveni amb Asociación Navarra de Defensa de la Vida (ANDEVI) 2015

40.000 FUNDACIÓN COLEGIO LIBRE DE EMÉRITOS UNIV Col·laboració per a la realització de les seves pròpies activitats

40.000 ASSOCIACIÓ LA TERCERA VIA: DIÀLEG I ACORD Col·laboració per a activitats en compliment del seu objecte social

40.000 FUNDACIÓ ANTONI GAUDÍ PER A LES GRANS CIUTATS Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats 2016

40.000 FUNDACIÓ ADSIS
Hedra, suport psicosocial a persones en situació de pobresa o risc d'exclusió social per privació de llibertat, drogodependències o falta

d'ocupació

40.000 AFES. ASS. TINERFEÑA FAM. ENF. PSÍQUICOS Servei d'informació i orientació laboral: apoderament laboral en salut mental

40.000 FUNDACIÓ PRIVADA MIFAS Inserció laboral de persones amb discapacitat física a la zona del Maresme

39.800 ÀMBIT D'INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ MARIA COR «Connexions per a la diversitat». De la xarxa de joves per a la convivència intercultural

39.700 FUNDACIÓN MINUSVÁLIDOS EN LA NATURALEZA Per una vida plena: desenvolupament de l'autonomia personal a través d'activitats d'oci.

39.500 ASOC. FAMILIAS CON TDAH HUELVA AIRE LIBRE Suport psicosocial de famílies amb TDAH de Huelva

39.482 COMISIÓN CIUDADANA ANTISIDA NAVARRA Conveni SIDA Navarra 2015 - Diverses entitats

39.120 INGENIERÍA SIN FRONTERAS Desenvolupament de competències de ciutadania global i interculturalitat per a la promoció d'agents universitaris de canvi social

38.300 ASOCIACIÓN MOJO DE CAÑA Embárriate. Projecte de prevenció de riscos d'exclusió, integració social i dinamització de la infància i la joventut

38.000 THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES Conveni de col·laboració per a una conferència

37.800 FUNDACIÓ SAVE THE CHILDREN Lluita contra la pobresa infantil a Mislata i València

37.689 AYUNTAMIENTO DE LORCA Conveni Cibercaixa QUEdamos al Salir de Clase Aj. Lorca - FBLC

36.120 RAIS MADRID Projecte d'autonomia i transició a la vida adulta per a joves sense sostre

36.000 AS. FAMILIARES DE ALZHEIMER SALAMANCA Ponts de suport

36.000 ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS CON TRASTORNO La Estrella Azul

36.000 COORDINADORA D'ENTITATS DEL POBLE SEC Poble-Sec per a la gent gran

36.000 ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA D Servei de mediació intercultural per a persones immigrants d'origen estranger 2015

36.000 ASSOCIACIÓ IMERIS Projecte de prevenció de la violència filioparental en adolescents

36.000 FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT Projecte Cor Valent

36.000 ACOEC Ciudad MIH Salud: Dones, Infància i Homes construint salut

36.000 ASOCIACIÓN CULTURAL "MAR DE NIEBLA" Entrelaza-2, Programa d'intervenció amb adolescents a Gijón

36.000 ASSOCIACIÓ BALEAR PEL SUPORT A LA INFÀNCIA Prevenció del maltractament infantil intrafamiliar en separacions d'alta conflictivitat: Coordinació de parentalitat

36.000 AFA LA RIBERA
Atenció psicosocial a persones afectades per malaltia d'Alzheimer i els seus familiars a Aranda de Duero i la comarca de la Ribera del

Duero.

36.000 AFATE Programa d'atenció integral en la malaltia d'Alzheimer i altres demències a l'àrea metropolitana Santa Cruz - Laguna

36.000 ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA FORMACI Afedes_Inserta

36.000 INICIATIVES SOLIDÀRIES VALÈNCIA Itineraris d'inserció sociolaboral i educativa

36.000 FUND. SECRET GRAL GITANO - MADRID Projecte de normalització educativa Promociona

36.000 ASOC. CULTURAL L'ABEYERA "Enred por la inclusión socio-educativa"

36.000 CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE
Mae - Mujeres de Añaza Emprendedoras -entenem l'emprenedoria com la capacitat de "posar-se en marxa, de ser capaços de somiar i

crear" des de l'esforç individual i l'acompanyament grupal per a la transformació comunitària.

36.000 COMISSIÓ CATALANA D'AJUDA AL REFUGIAT Visibles: Atenció a les necessitats bàsiques de les persones que han patit greus violacions de drets humans

36.000 FUND. SECRET GRAL GITANO - MADRID Programa de lluita contra l'exclusió social de la infància gitana

36.000 ABIERTO HASTA EL AMANECER. S. COOP. MAD. DE INICIA Creared-Emplea

36.000 ASOCIACIÓN CAUCES Projecte: Red Integral de Formación e Inserción Sociolaboral para Jóvenes Drogodependientes (RIFIS)

36.000 ASSOC. ALBA ATENCIÓ DISMINUÏT Jardins de la "Vall del Corb": Recuperació inclusiva d'espais naturals

36.000 CREU ROJA ESPANYOLA Itineraris integrals d'accés a l'ocupació

36.000 FUNDACIÓ PAGESOS SOLIDARIS Itineraris personalitzats d'inserció sociolaboral per a més grans de 45 anys en el sector agrari: Mentor agrícola

36.000 IDEALOGA INTERVENCIÓN COMUNITARIA, S. COOP. MAD.
Juntas_Emprendemos: Promoció de la inserció sociolaboral de dones en situació de vulnerabilitat a través de l'autoocupació

cooperativa i col·lectiva. (II fase)

36.000 SALARCA SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL Altair, un projecte de formació, ocupació i competitivitat en turisme rural accessible

36.000 TALLERS GUINARDÓ Fabricant il·lusions. Creació de llocs de treball per a persones amb discapacitat intel·lectual

36.000 VALORA CENTRO DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOEDUCATI Programa d'itineraris personalitzats d'inserció sociolaboral per a joves de 16 a 25 anys en risc d'exclusió social

35.990 FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA Atreveix-te a fer el pas! Foment del pas del CET a l'empresa ordinària

35.990 FUNDACIÓN VARAZDIN Aberenea

35.970 FUNDACIÓ APIP-ACAM Projecte "If"- Itineraris amb futur: Noves oportunitats formatives i laborals

35.940 FUNDACIÓ APIP-ACAM València Vincula

35.920 ASOCIACIÓN SARE Conveni SIDA Navarra 2015 - Diverses entitats

35.920 CREU ROJA ESPANYOLA Atenció urgent a necessitats bàsiques

35.900 ASOCIACIÓN CALOR Y CAFÉ DE GRANADA Salvant de l'exclusió

35.780 FUNDACIÓ ADSIS Dispositiu d'accés per a joves (Projecte d'Intervenció Integral)

35.770 FUND. SECRET GRAL GITANO - MADRID P. orient. socioeducativa per a l'èxit escolar de l'alum. Gitano de la Coma



Import Conveni Entitat Descripció

35.640 CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL Formació de curta durada en empreses per a joves en risc d'exclusió

35.630 FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ Itineraris d'inserció sociolaboral per a persones drogodependents

35.600 FUNDACIÓN GIZAKIA HERRITAR Servei integral de menjador solidari París 365

35.550 ASOC. FAMILIAS CON TDAH HUELVA AIRE LIBRE Autonomia i desenvolupament psicosocial a menors amb TDAH i les seves famílies

35.530 RAIS MADRID Programa integral d'atenció a persones sense sostre

35.470 ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE MAGNI DE MADRID Buscant fortuna

35.240 ASPRODES-FEAPS Projecte Wayfinding Salamanca

35.040 ACAIS. COMUNIDAD Y DESARROLLO. SOC. COOP. MAD. Ens ocupem: Treballar junts/es per superar les crisis.

35.000 FUNDACIÓ PRIVADA CERCLE D'ECONOMIA Conveni de col·laboració

35.000 TANDEM SOCIAL SCCL Projecte Social Business City Barcelona

35.000 FUNDACIÓ CATALUNYA OBERTA Col·laboració per a l'estudi "Fer sostenible la societat del benestar en un món global"

34.980 FUNDACIÓ SOLIDARITAT UB Positivitzant la interculturalitat entre la joventut des d'una perspectiva integral en l'eix del Besòs - Barcelonès Nord

34.970 ANDALUCÍA-CASA "FUENTE DE VIDA" DE CÓRDOBA Capacitació de dones en situació de vulnerabilitat social per a la inserció laboral

34.960 DRECERA, SCCL. PALLEJÀ ANADROMES: Itineraris d'inserció sociolaboral per a la millora de l'ocupabilitat

34.800 FEDERACIÓ CATALANA DE FAMÍLIES MONOPARENTALS Família amb vincles, infància amb futur

34.310 GRANADA ACOGE Apostant pels barris. Construint formes de fer

34.200 ASOCIACIÓN CULTURAL DE DEFENSA DE VALORES AFRICANOS ACUDEVA Estratègies en xarxa per a la lluita contra la pobresa i l'exclusió social

34.070 ESPÁVILA Programa "Responsable" de "la Caixa"

34.000 FUNDACIÓ PRIVADA ROSA ORIOL Conveni Fund. Rosa Oriol - Adquisició d'un vehicle per a la distribució d'aliments

33.900 PORTA NOVA “Sumant capacitats, generant possibilitats”. Projecte d'integració sociolaboral multisectorial per a persones amb discapacitat.

33.650 ESPINA BÍFIDA GRANADA Promoció de l'autonomia i desenvolupament psicosocial de les persones amb espina bífida, malalties neurodegeneratives i ictus.

33.500 ASOCIACIÓN COLECTIVO MINKA "En família: Programa d'inclusió social i atenció integral a les famílies"

33.260 JUAN JOSÉ ÁNGEL MADRID Llavor del canvi, fruit del treball

32.600 FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT Projecte "Cor Valent"

32.450 TREBALL SOLIDARI
Programa de microcrèdits a l'autoocupació a Barcelona, Madrid i les Balears per a la inserció sociolaboral de dones immigrants que

viuen en situació vulnerable.

32.340 CONSEJO DE LA JUVENTUD COMARCAL DE CALAHORRA Escola de facilitadors/es juvenils amb enfocament comunitari

32.100 MÉDICOS DEL MUNDO Promoviento, el desenvolupament integral per la igualtat d'oportunitats de les dones immigrants: Suma'-t'hi!

32.000 FUND. TUTELAR CANARIA SÓNSOLES SORIANO Suports tutelars per la qualitat de vida i l'autonomia de les persones amb discapacitat

32.000 FUNDACIÓ ENRIQUETA VILLAVECCHIA Suport a nens i joves malalts de càncer i altres malalties de llarga durada

32.000 FUNDACIÓ INFANTIL RONALD MCDONALD Una llar fora de la llar. Casa Ronald Mcdonald Màlaga

32.000 ASSOCIACIÓ IMERIS Programa de prevenció de la violència filioparental en adolescents

32.000 FUNDACIÓN ATARETACO Pigmalió 2015

32.000 ROBERTO ABELLEIRA GONZÁLEZ Projecte IMAGO

32.000 FUNDACIÓN AMIGÓ “Labora: acompanyament cap al món laboral de joves en risc d'exclusió”

32.000 FUNDACIÓN AMIGÓ Kanguroteca i centre de dia Luis Amigó

32.000 ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO Prodavi II

32.000 FUND. PROYECTO D. BOSCO Habitatge millora autonomia

32.000 FUNDACIÓ IPSS Pis d'urgències per a la gent gran en situació de maltractament

32.000 FUNDACIÓ ITAKA - ESCOLAPIS Programa AUKERA, per a l'atenció integral a joves immigrants en situació o risc d'exclusió social.

32.000 DESOS, OPCIÓ SOLIDÀRIA Inserció sociolaboral a través del projecte agrari de recuperació d'espais rústics en desús i promoció de l'economia social

32.000 FED. ESPAÑOLA ASOCIACIONES ESPINA BÍFIDA Servei d'orientació i untermediació laboral i TIC per a persones amb discapacitat

32.000 FEDERACIÓ DE DISCAPACITATS FÍSICS DE LES SINEREM - Sinergies per l'ocupació

32.000 FUND. SECRET GRAL GITANO - MADRID Una oportunitat d'ocupació per als més oblidats i oblidades. Millora de l'ocupabilitat de joves en risc d'exclusió social

32.000 FUNDACIÓN SAN JUAN DEL CASTILLO Ventilla Inserta

31.990 FUNDACIÓ ECCA Eccaintegra Alacant

31.950 NUEVO FUTURO AS. HOGARES PARA NIÑOS. Programa de suport escolar i psicosocial per a menors en situació de desprotecció.

31.920 FUNDACIÓN PARA LA CONVIVENCIA ASPACIA
Projecte d'intervenció socioeducativa per a la promoció del bon ús de les xarxes socials i prevenció de la violència entre joves:

“Enredando”

31.800 ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE S Detecció preventiva i apoderament en salut mental

31.800 CREU ROJA ESPANYOLA Suport integral a famílies en situació de vulnerabilitat

31.760 ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES DEL A AFEJABA: Porque mosotr@S también contamos

31.600 ASSOCIACIÓ DE DANY CEREBRAL ADQUIRIT Tornant a viure

31.600 JOVESOLIDES. ASSOCIACIÓ CAP A LA SOLIDARITAT Internet segur@: Fomentant l'educació digital segura i saludable de menors i famílies en les xarxes socials i Internet.

31.330 FUNDACIÓN CARLOS MARTÍN Madrid repara, redueix i reutilitza

31.200 JIS. JOVES PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARI Re-acciona (Programa de promoció de la inserció sociolaboral jove)

31.080 ASOCIACIÓN GITANA ANAQUERANDO Un nord per al nord

30.960 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES SURGE Emple@Surge

30.880 FUNDACIÓN MUJERES Y TECNOLOGÍA ENIAC
Taller experimental d'ocupació verda "Màlaga sostenible": Laboratori urbà per a l'observació d'ecosistemes autònoms sobre cobertes

vegetals

30.800 FUNDACIÓN ALIATAR Educar en valors. Èxit escolar i implicació familiar en l'educació.

30.740 ASPANIAS BURGOS. ASOC. PADRES PERS. RET MEN Compartim oci? Oci, voluntariat i capacitats diverses.

30.730 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA Projecte d'inserció sociolaboral, Entaban en Zaragoza

30.620 LAURA VICUÑA Centre de dia d'inserció sociolaboral de menors Laura Vicuña

30.370 FUNDACIÓN MUJERES Camina cap a l'ocupació

30.250 ABC SEVILLA S.L. Arxiu fotogràfic ABC Sevilla

30.250 THINKING HEADS GROUP SL Col·laboració Informe sobre cooperació espanyola a l'exterior

30.070 ASSOCIACIÓ SOCIAL FORMA 21 Domus Gris21

30.040 SECCIÓN JUVENIL FUNDACIÓN ALBIHAR Programa de formació i qualificació de joves a l'atur de Granada per a la seva inserció social i laboral

30.000 FEMCAT Desenvolupament Programa "Escola i empresa"

30.000 FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE BURGOS Cap de setmana Cidiano de Burgos 2015

30.000 OBRA SOCIAL C. BURGOS Projecte cultural Touch Much Moore - Burgos 15

30.000 ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE NAVARRA Conveni amb l'Asociación de Jóvenes Empresarios De Navarra (AJE Navarra)

30.000 FUNDACIÓN ATENA PSICOBALLET NAVARRA Col·laboració entre FCAN, FBLC i Fundació ATENA 2015

30.000 FUNDACIÓN FELIPE LECEA Programa cuidar el cuidador - Clínica Josefina Arregui 2015

30.000 FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA EXCELENCIA Col·laboració entre la Fundación Navarra para la Excelencia, FCAN i FBLC

30.000 HERMANITAS DE LOS POBRES Conveni amb Hermanitas de los Pobres Navarra

30.000 ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE SEVILLA Activitats educatives Museo de Bellas Artes de Sevilla

30.000 ASOCIACIÓN DE FUNDACIONES ANDALUZAS Conveni amb l'Asociación de Fundaciones Andaluzas

30.000 INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. UNIV CATALA Activitats de la Secció Filològica

30.000 FUNDACIÓ ACCIÓ PER L'EDUCACIÓ Col·laboració Projecte 60 col·legis a la porta oriental d'Europa

30.000 FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL Lluita contra la pobresa i l'exclusió social

30.000 FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL Federació Catalana de Voluntariat Social

29.770 ACOLVALLE Conect@T. De la diferència a la convivència

29.730 AFA VALVERDE DEL CAMINO Siéntete vivo

29.570 FUNDACIÓN TIERRA DE HOMBRES Trenca el silenci: sensibilitzant sobre la violència sexual en la infància i en l'adolescència.

29.490 COOPERATIVA DE ENSEÑANZA COLEGIO SANTA C Participar per canviar (conviu amb teatre)

29.100 CULTURA TRETZE
Brúixola: Suport a l'acompanyament de persones en situació de vulnerabilitat. La participació i la formació eines d'apoderament i

d'inclusió social

29.100 FUNDACIÓ ITAKA - ESCOLAPIS Projecte socioeducatiu Trastevere

29.040 PLATAFORMA EDITORIAL Premi de literatura juvenil per a joves autors

29.030 PLATAFORMA REPRESENTATIVA ESTATAL DE DISCAPACITADO Assistent personal: Figura clau per a la promoció de l'autonomia en l'oci i la cultura

28.950 CTRE. ESTUDIS JURÍDICS DEPART. JUSTÍCIA Col·laboració en la lluita contra els delictes d'odi i discriminació

28.830 AFEMA. "Taller formatiu: De l'hort a la parada". Cap a la millora de l'ocupabilitat de les persones amb malaltia mental.

28.800 ASSOCIACIÓ DONES NO ESTÀNDARDS LESNOEST: Servei integral de l'autonomia personal i rehabilitació de dones amb discapacitat i les seves famílies

28.600 ASSOCIACIÓ ACCIÓ HOSPITALÀRIA Un plat per a avui, un servei per al demà

28.460 PEÑASCAL S.COOP. EMPRETEJIENDO

28.400 FED. PROVINCIAL DROGODEPENDENCIAS
Intervenció psicosocial amb persones en exclusió social que presenten problemes de drogodependència i problemes de salut mental:

“Brúixola”

28.000 ADACEN Atenció a persones amb dany cerebral en situació de dependència i suport al seu entorn familiar

28.000 ASOC. DISCAPACITADOS FÍSICOS DE VILLENA Suport psicosocial a la persona amb discapacitat i al seu sistema familiar.

28.000 ASOCIACIÓN AMICA "Con Mimo" Santander

28.000 ASOCIACIÓN DE DISMINUIDOS, FAMILIARES Y SIMPATIZANTES Servei d'atenció integral per a persones amb discapacitat

28.000 ASPACE GRANADA Obrint camins

28.000 F. MANANTIAL PARA ENFERMOS MENTALES Programa d'oci inclusiu de Fundación Manantial

28.000 FEDERACIÓN MINUSVÁLIDOS FÍSICOS GRANADA Optimització del transport adaptat per a persones amb discapacitat física amb mobilitat reduïda per a una atenció integral.

28.000 FUND. PROYECTO D. BOSCO Habitatge per a la millora de l'autonomia de joves en situació de vulnerabilitat social

28.000 ASS. DE PADRES DE NIÑOS CON SÍNDROME DOWN
Projecte Bretxa II, inserció de joves amb síndrome de Down en el mercat obert de treball mitjançant la seva formació, seguiment i

avaluació.

28.000 ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE TRISÓMICOS 21 Inserció sociolaboral de persones amb síndrome de Down

28.000 INPAVI. INTEGRACIÓN PARA LA VIDA Programa d'inclusió sociolaboral de persones en exclusió o risc d'exclusió.

28.000 CLUB INFANTIL Y JUVENIL ARCA DE NOÉ Programa de suport a l'escolarització
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28.000 FUNDACIÓ PRO VIDA DE CATALUNYA
"Acollida i suport a 50 gestants i mares adolescents entre 13 I 19 anys, en situació de pobresa, marginació o exclusió social. Suport a les

necessitats d'alimentació i higiene de 50 bebès.

28.000 INPAVI. INTEGRACIÓN PARA LA VIDA
Programa Integra: Programa de suport integral per a la inclusió social de famílies en situació de vulnerabilitat afectades per la crisi

econòmica i/o l'exclusió.

28.000 FUNDACIÓ PRIVADA CERMA ACOGE Casa teva: Acollida integral a persones en situació d'exclusió social

28.000 YMCA MADRID Pisos d'emancipació per a joves procedents de centres de tutela o sense suport social i/o familiar

28.000 CENTRO DE VIDA CRISTIANA DE MALAGA Programa d'intervenció integral per a la inclusió sociolaboral En la Bda. de la Corta “Si vols pots”

28.000 CREU ROJA ESPANYOLA Itineraris d'inserció personalitzada per a dones en situació o risc d'exclusió social.

28.000 FUNDACIÓ PRIVADA ÈXIT Projecte Coach

28.000 FUNDACIÓ OSCOBE Impulsa la Selva

27.960 HOSPITAL RESIDÈNCIA DE LA VILA DE MOIÀ Projecte: "LLIGAMS"

27.960
ASOCIACIÓN POR LA FORMACIÓN PROFESIONAL, INTEGRAL Y SOCIAL DE LA PERSONA -INSERTA

ANDALUCÍA-
Orientació i inserció sociolaboral per a joves en risc

27.900 ASOCIACIÓN DE MADRES SOLTERAS, AMASOL Suport integral a menors i famílies socialment excloses

27.830 ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT Pis d'inclusió maternoinfantil per a dones embarassades i/o amb fills menors de tres anys en situació d'exclusió social

27.820 APIR Intervenció socioeducativa amb alumnes amb fracàs escolar i conducta disruptiva.

27.800 ASSOCIACIÓ CAF, COMUNITATS AUTOFINANÇADES Comunitats autofinançades: Una eina col·lectiva per prevenir la pobresa energètica

27.750 ASOCIACIÓN SEXUALIDAD Y DISCAPACIDAD Construint sexualitats. Educació afectivosexual per a persones amb discapacitat, professionals, voluntariat i famílies"

27.660 DONES AMB EMPENTA Connectat amb amor

27.620 AFA CASTALLA Tallers innovadors: "Mètode BAPNE" i Play Attention

27.600 FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL Acompanyament a la inserció sociolaboral en l'àmbit de l'hostaleria

27.520 FUND. SECRET GRAL GITANO - MADRID Itineraris personalitzats per a una major ocupabilitat i inclusió sociolaboral dels joves.

27.240 ASOCIACIÓN GUAYENTE Autonomia i desenvolupament personal i social al centre El Remós

27.230 CEIM Encamí2!!! Processos de capacitació per a l'ocupació

27.180 FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME Programa ADAC - Ajuda en la dependència i atenció als cuidadors

27.040 NEURO-AFEIC
“La teva autonomia el nostre objectiu”: Foment de la cooperació i el suport mutu per a la promoció de la vida independent i el

desenvolupament psicosocial de les persones amb ictus, malalties neurodegeneratives i espina bífida.

27.030 GRUPO AFECTADOS ENFERMEDADES NEURODEGENE
T'Ajudem. Programa d'atenció integral per a la promoció de l'autonomia personal i atenció a la discapacitat de persones amb malalties

neurodegeneratives, ictus espina bífida i els seus familiars

27.000 ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID Asociación Prensa Madrid. Acostament de la premsa a les escoles curs 2015-2016

27.000 ASOCIACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES DE CANARIAS Educar sense barreres 2015-2016

27.000 FUND. PEL DESENVOLUPAMENT HUMÀ I SOCIAL Pròrroga col·laboració Programa Social de Lideratge Jove

27.000 FUNDACIÓ BANC DE RECURSOS Pont alimentari

27.000 INICIATIVES SOLIDÀRIES VALÈNCIA Seguiment, suport i acompanyament a joves en risc d'exclusió social

27.000 SOMBRA Y LUZ Junts cap endavant

26.950 FUNDOWN "Jo també vull treballar"

26.880 FESORCAM Discapacitat auditiva i oci inclusiu

26.580 ASSOCIACIÓ LLEIDATANA SÍNDROME DOWN Projecte: Desperta't

26.280 JOVESOLIDES. ASSOCIACIÓ CAP A LA SOLIDARITAT I EL Apodera-T: Innovació, coaching i capacitació per a la cerca de feina.

26.280 ANYDES Estación Porvenir

26.280 SECCIÓN JUVENIL FUNDACIÓN ALBIHAR Programa de formació i qualificació de joves a l'atur de Granada per a la seva inserció social i laboral

26.250 ASSOCIACIÓ JUVENIL RATIO Nous recursos per al benestar de les famílies cuidadores

26.000 IESE BUSINESS SCHOOL - UNIV. NAVARRA Conveni amb la Universitat de Navarra (Programa de Beques de "la Caixa" de doctorat en universitats espanyoles)

26.000 UNIVERSITAT D'ALACANT Conveni amb la Universitat d'Alacant (Programa de Beques de "la Caixa" de doctorat en universitats espanyoles)

26.000 UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ Programa de Beques de "la Caixa" per a estudis de doctorat en universitats espanyoles

25.900 FUND. PRIVADA INSERCIÓ DESENVOLUPAMENT ACOMP. ÀGORA: Acostant vincles cap a la inclusió

25.900 YMCA MADRID Itineraris individualitzats per a la inserció sociolaboral

25.460 FUND. PRIVADA ARETÉ Bioartcafè

25.300 ASS. INTER. TELÈF ESPERANÇA. Salut Esperança

25.060 ASOCIACIÓN POR LA VIDA INDEPENDIENTE DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL (AVI) Escola de vida independent AVI-Màlaga 2015

25.000 CENTRE CONGOLAIS DE CULTURE, DE FORMATION ET DE DÉVELOPPEMENT (CECFOR) ASBL Acord amb CECFOR, Centre Congolais de Culture, de Formation et de Developpement, Hospital de Monkole

25.000 MARIO NÖLL Acord de pertinença a l'associació europea EITH-HEALTH

25.000 AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS Conveni de col·laboració

25.000 AJ. GUIA DE ISORA Mirades Doc - Festival Internacional de Cinema Documental de Guía de Isora 2015

25.000 REIAL ACADÈMIA DE CIÈNCIES I ARTS DE BAR Conveni de col·laboració amb la RACAB

25.000 INST. D'ECONOMIA I EMPRESA I.VILLALONGA Col·laboració en els cercles EURAM - Euroregió de l'Arc Mediterrani

25.000 ASOCIACIÓN EKANANDA Conveni Ekananda i FBLC emprenedoria social

25.000 ASSOCIACIÓ BYBELNE Conveni BYBELNE i FBLC

25.000 ASSOCIACIÓ PUIGVERD (PNRPI) RORE Conveni Associació de Neurorehabilitació Pediàtrica Integral Sala Puigverd i FBLC

25.000 ASSOCIACIÓ SPORT TO LIVE Conveni Associació Sport to Live i FBLC

25.000 CAUSAS CEAR, SL Conveni Causas Cear SL i FBLC

25.000 FUNDACIÓ PRIVADA GERMINA Conveni Fundació Privada Germina i FBLC

25.000 HELPING MARKETING SOCIAL, SL Conveni entre FBLC i Helping Marketing Social SL. Per a programa d'emprenedoria social

25.000 HISSIN & INTESER, SL. Conveni entre HISSIN-INTESER SL i FBLC

25.000 IDÀRIA, EMPRESA D'INSERCIÓ, SCCL Conveni IDARIA Empresa d'Inserció SCCL i FBLC

25.000 INICIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL Conveni FBLC amb Inicia Centro Especial de Empleo SL Per a programa d'emprenedoria social

25.000 KARABELEKO Conveni Karabeleko i FBLC

25.000 KOIKI HOME SLU Conveni entre FBLC i Koiki Home SLU per a programa d'emprenedoria social

25.000 LARVAMED, SL Conveni LARVAMED SL i FBLC

25.000 LATARRAYA COOP. DE MUJERES DE ZAHARA DE LOS ATUNES Conveni Latarraya Cooperativa de Mujeres i FBLC per a programa d'emprenedoria social

25.000 MULTISERVICIOS JUAN SOÑADOR, SLU Conveni Multiservicios Juan Soñador SLU i FBLC

25.000 RECICLEAN RECOGIDA DE RESIDUOS A DOMICILIO, SL Conveni Reciclean i FBLC

25.000 RIUVERD EMPRESA D'INSERCIÓ SCCL Conveni Riuverd Empresa d'Inserció SCCL i FBLC

24.870 VICTORIA KENT
AREAS (Aula de Reparación Educativa en Algeciras Sur): Projecte d'intervenció familiar i compensació educativa amb menors i joves en

risc d'exclusió social

24.860 ADISLI Promoció de l'oci inclusiu i l'autonomia social en persones amb discapacitat intel·lectual lleugera i intel·ligència límit

24.830 FUNDACIÓ CENTRE HIGIENE MENTAL LES CORTS Programa d'habitatge temporal per a persones amb trastorn mental

24.540 HEALTHAPP, SL Conveni Healthapp SL i FBLC

24.500 FUNDACIÓ ROURE Suport en els domicilis per al manteniment de l'autonomia personal

24.470 ASDE-FED. DE ASOCIADOS DE SCOUTS ESPAÑA Acció i formació en prevenció de violència en la infància i la joventut des del temps lliure

24.000 FUNDACIÓN ELDER ELDER Domicili

24.000 A.F.A. PORT "Proauto", programa de promoció de l'autonomia personal dels malalts d'Alzheimer

24.000 AFA ARAHAL Atenció integral a malalts d'Alzheimer i altres demències i els seus cuidadors i/o familiars

24.000 AFA VITAE SAN FERNANDO Quima memòria que tinc!!! Programa d'atenció del deteriorament cognitiu, prevenció de la dependència i suport psicosocial

24.000 AFAT TARRAGONA Atenció a la complexitat de les persones afectades d'Alzheimer i els seus Familiars

24.000 APROMPSI JAÉN Programa de respir familiar i conciliació de la vida familiar i laboral

24.000 APYMA CPEE ANDRES MUÑOZ GARDE Projecte Atix. Tu ho pots aconseguir

24.000 AS PARAPLÉJICOS, GRANDES MINUSVALIDOS Y Servei de capacitació i desenvolupament personal per a les persones amb discapacitat física

24.000 ASS. ALZHEIMER "FARO DE CHIPIONA" Vincle per la gent gran

24.000 ASS. ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER Atenció integral al malalt de càncer i la seva família des del moment del diagnòstic de la malaltia

24.000 ASOC. AYUDA PERSONAS PARÁLISIS CEREBRAL Tractaments a partir de 3 anys per a persones amb paràlisi cerebral i síndromes afins a Ciudad Real

24.000 ASOC. FAM. ESQUIZOFRÉNICOS COSTA SOL
Rehabilitació psicosocial i reincorporació social de persones amb malaltia mental internes en un centre penitenciari i en règim de

semillibertat

24.000 ASOCIACIÓN AUTISMO ÁVILA Servei d'assistents personals especialitzats en autisme.

24.000 ASOCIACIÓN COMPAÑÍA DE DANZA MOBILE "Aleación". Un model d'atenció per promoure resiliència en persones amb discapacitat intel·lectual

24.000 ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CON PERSONAS DE ESPECTRO AUTISTA Servei integral de suport a famílies de persones amb TEA

24.000 ASOCIACIÓN DE PACIENTES CARDÍACOS DE GRANADA Y SU PROVINCIA
Atenció multidisciplinària per a col·lectius d'afectats per malalties cròniques, cardiovasculars, neurosensorials i derivats del dany

cerebral

24.000 ASOCIACIÓN LEONESA ESCLEROSIS MÚLTIPLE "Suport a l'autonomia personal i vida independent de malalts d'esclerosi múltiple i malalties afins i atenció a les seves famílies"

24.000 ASOCIACIÓN PLAY AND TRAIN Promoció d'hàbits saludables i educació a través de l'esport al col·lectiu de nens i joves amb una discapacitat

24.000 ASOCIACIÓN TAL COMO ERES Hidroteràpia "Activitat aquàtica per al desenvolupament i el creixement"

24.000 AS. PARKINSON SEGOVIA Desbloquejats: Programa d'atenció especialitzada per a malalts de Parkinson

24.000 ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT Programa d'adaptació funcional en el domicili

24.000 ATADES HUESCA Projecte de vida independent i de voluntariat comunitari d'ATADES Huesca

24.000 CENTRO SOCIOSANITARIO NTRA. SRA. EL CARMEN
Unitat ambulatòria d'atenció per a la rehabilitació de l'autonomia personal i inserció social en persones amb dany cerebral i malalties

neurològiques (continuïtat projecte 2013-2014)

24.000 CLUB D'AVIS DE LES SALESES Projecte per promoure la independència, l'autonomia i la qualitat de vida de la gent gran dependent

24.000 CLUB ESPORTIU BLAU Esport i discapacitat: Esport per a tothom

24.000 CLUB POLIDEPORTIVO LOS CARRILES DISCAPAC. INTELECT. Autonomia activa

24.000 DESARROLLO INTEGRAL NORDESTE DE SEGOVIA Avançant en serveis de proximitat per a gent gran

24.000 F. DEFICIENTE PSÍQUICO LEGANÉS Atenció terapèutica integral infantojuvenil.

24.000 F. TUTELAR FECLEM Atenció personalitzada a persones amb malaltia mental la capacitat de les quals ha estat modificada i tutelats per fundació FECLEM.

24.000 FEDERACIÓN AUTISMO CASTILLA Y LEÓN MAPA Cap a la qualitat de vida. Més autonomia per a les persones amb autisme



Import Conveni Entitat Descripció

24.000 FEDERACIÓN MINUSVÁLIDOS FÍSICOS GRANADA Transport adaptat per a persones amb discapacitat física i mobilitat reduïda "servei porta a porta" per a una atenció integral.

24.000 FUND. PRIV. DISM. PSÍQ. DEL PLA DE L'ESTANY Servei d'atenció a les famílies

24.000 FUNDACIÓN "EL BUEN SAMARITANO"
Millora de les instal·lacions i l'equipament dels recursos de rehabilitació psicosocial i laboral per a persones amb malaltia mental greu i

duradora

24.000 FUNDACIÓN AGEING SOCIAL LAB Aplicació d'accessibilitat universal a la llar a través de l'agent d'entrenament preventiu

24.000 FUNDACIÓN ARGIA Club social, espai per a l'oci que possibilita la participació de persones amb trastorn mental greu (TMG)

24.000 FUNDACIÓN ATENA PSICOBALLET NAVARRA Promoció de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat a través de l'art

24.000 FUNDACIÓN LACUS ARAGÓN Aula itinerant

24.000 FUNDACIÓN MENUDOS CORAZONES MADRID Millora de la qualitat de vida en situació de malaltia crònica infantil: Processos d'autonomia en menors amb problemes de cor

24.000 PARÁLISIS CEREBRAL JEREZ
Desenvolupament de l'autonomia personal i psicosocial de nens i joves amb paràlisi cerebral mitjançant la rehabilitació

medicofuncional.

24.000 PROTGD Tu et diverteixes mentre nosaltres descansem (respir familiar)

24.000 AFA ARAHAL Atenció psicosocial a malalts d'Alzheimer i altres demències i els seus cuidadors i/o familiars

24.000 AFA SAN RAFAEL Ampliació d'unitat d'estada diürna per a centre residencial

24.000 ASOC. FAM. ESQUIZOFRÉNICOS COSTA SOL Oci inclusiu i integració social en persones amb malaltia mental

24.000 ASOC. FAMIL. Y ALLEG. ENF. MENTALES CÓRDOBA Intervenció psicosocial per a persones sense sostre amb malaltia mental: "Fes visible l'invisible".

24.000 ASOCIACIÓN ALMERIA ACOGE Espais per a la inclusió social de menors i les seves famílies a El Puche

24.000 ASOCIACIÓN HORIZONTE Centres d'integració socioeducativa (educació en valors i prevenció)

24.000
ASOCIACIÓN POR LA FORMACIÓN PROFESIONAL, INTEGRAL Y SOCIAL DE LA PERSONA -INSERTA

ANDALUCÍA-
Orientació i inserció sociolaboral per a joves en risc

24.000 ASPANRI Inserció sociolaboral per a joves amb discapacitat intel·lectual

24.000 FUND. PROMO. DEL DESARR. CULT. Y SOCIAL
Construint una ciutat per a tots: Creació d'una escola de valors i manualitats en zones d'exclusió social a Sevilla (Torreblanca i El Vacie) i

Còrdova (Las Moreras)

24.000 FUNDACIÓ ADECCO Missió Ocupació 2014/15

24.000 MISIONEROS DE LA ESPERANZA (MIES) "A cada bretxa un pont: Programa d'immersió a la barriada de La Corta"

24.000 AFEMEN Programa d'atenció psicosocial a familiars de persones amb trastorn mental greu

24.000 AGREDACE Promoció de l'autonomia personal i social de persones amb DCA, pacients cardíacs i fibromiàlgia

24.000 ANDEX. ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS Suport psicosocial i econòmic a famílies amb un fill amb càncer

24.000 ASS. PREVENCIÓN Y APOYO DROGODEPENDIENTE Economat infantil ASPREATO

24.000 ASSOCIACIÓ ALBA Programa Juve

24.000 ASOCIACIÓN ALMANJAYAR EN FAMILIA Oportunitats per millorar la inclusió

24.000 ASOCIACIÓN NACIONAL AFAR. SEVILLA Acolliment temporal i atenció integral per a la rehabilitació i incorporació social de persones sense sostre i sense allotjament digne

24.000 ASOCIACIÓN PSICOEDUCATIVA CASIOPEA Programa integral de desenvolupament social i educatiu a menors en risc d'exclusió social i les seves famílies de Jerez

24.000 AUTISMO MÁLAGA Oci inclusiu adreçat a les persones amb trastorn de l'espectre autista

24.000 ESTRELLA AZAHARA Acompanyament a la inclusió educativa per a menors en situació de vulnerabilitat social

24.000 FAHYDA Programa educatiu d'atenció al TDAH

24.000 FUNDACIÓ ATENEA GRUPO GID Antena de riscos Polígono Sur

24.000 FUNDACIÓN LESTONNAC-MONTAIGNE Projecte socioeducatiu Lestonnac

24.000 FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y TRATAMI Aprenent a viure sense addiccions en habitatges de suport a la reinserció.

24.000 FUNDACIÓN TAS Formació i inserció laboral per a persones amb discapacitat de la zona rural

24.000 INPAVI. INTEGRACIÓN PARA LA VIDA Prevenció i detecció precoç de la violència de gènere en adolescents: "Valorar-te"

24.000 INPAVI. INTEGRACIÓN PARA LA VIDA Valor-arte: Programa per a la prevenció i detecció precoç de la violència de gènere en adolescents

24.000 FUNDACIÓ SAVE THE CHILDREN "Els nens primer: Prevenció de la violència contra la infància, a Barcelona"

24.000 INSTITUTO GALLEGO IGAXES3 ALEIDA

24.000 UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA Oratòria: Èxit escolar, desenvolupament personal i cohesió social

24.000 AJUNTAMENT DE VIC Les dones, la clau

24.000 ASOCIACIÓN EL FANAL Participació social i desenvolupament comunitari a La Cañada Real

24.000 ASSOCIACIÓ OBERTAMENT
Campanya d'acció social per a la lluita contra l'estigma i la discriminació en salut mental mitjançant l'apoderament i el voluntariat de

persones amb problemes de salut mental

24.000 AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO Comunicar-te

24.000 CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL Casal jove a Santa Coloma de Gramenet i Badalona

24.000 CENTRO TRAMA "Suma y sigue"

24.000 CREU ROJA ESPANYOLA Promoció de l'èxit escolar de nens i nenes en dificultat social

24.000 F. NORAY PROYECTO HOMBRE ALICANTE Programa de prevenció indicada per a adolescents i les seves famílies: "Faro"

24.000 FAPAC Projecte: "Xarxa Clau Catalunya 2015-2020"

24.000 FUND. PARE VINJOY DE LA SAGRADA FAMÍLIA Programa pont

24.000 FUND. SECRET GRAL GITANO - MADRID A, E, I, Jo, Tu

24.000 FUNDACIÓN CENTRO DE ASISTENCIA A LA FAMILIA DE TEN INFACAM El maltractament ocult

24.000 FUNDACIÓ PRIVADA UTOPIA EFCI Dones

24.000 GRUP D'ESPLAI BLAQUERNA Programa 6-16: Acció socioeducativa adreçada a nens i joves entre 6 i 16 anys i les seves famílies

24.000 LA TORRE DE HORTALEZA Juguem per a la integració

24.000 L'ARADA Memòria i paisatge al Baix Solsonès

24.000 PLAT. UNITÀRIA CONTRA VIOLÈNCIES GÈNERE Trencant el silenci i construint nous camins per a la prevenció de la violència masclista en entorns socioeducatius

24.000 RAVAL EN ACCIÓ Projecte Terral: Una iniciativa d'integració social en l'àmbit de la infància i les famílies

24.000 A.P.A.C.E. BURGOS Hidroteràpia integral

24.000 FEDERACIÓN PROV. ASOC. DE JUB. Y PENS. DE BURGOS Tallers per a un envelliment actiu en el medi rural

24.000 FUNDACIÓN CONDE FERNÁN ARMENTÁLEZ Creació centre especial de treball "Huerta Ecológica del Canal de Castilla"

24.000 ADISLAN Suport en la inclusió

24.000 ASOC. SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS "ASMS Emplea"

24.000 ASOCIACIÓN CANARIA DE CÁNCER DE MAMA Atenció integral per promoure l'autonomia i qualitat de vida de les persones amb càncer de mama en situació de dependència

24.000 ASOCIACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ - CANARIAS Menjadors socials infantils de les Canàries Ayudaquellega.Com

24.000 AS. TINERFEÑA EM Intervenció biopsicosocial en esclerosi múltiple

24.000 COORD. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS CANARIAS "La Estancia Avanza"

24.000 FEDERACIÓN DE ASOC. PERSONAS SORDAS ISLA Promovent la millora de la qualitat de vida de les persones sordes de les Canàries

24.000 FUTUCAN Promoció del suport a la tutela, per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual

24.000 MÉDICOS DEL MUNDO
Acostament i atenció sociosanitària a persones en situació de prostitució, amb especial èmfasi en el col·lectiu de dones, a les illes de

Gran Canària, Lanzarote i Tenerife

24.000 ASOCIACIÓN PSIMA (PROFESIONALES SOCIALES EN LA INT Programa Context

24.000 CÀRITAS DIOCESANA D'ORIOLA - ALACANT Projecte Galilea. Llar d'acollida per a persones sense sostre

24.000 FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PRIMAVERA Inserció sociolaboral malalts mentals

24.000 MINUSVÀLIDS PSÍQUICS ALACANT Naveg@ II: Explora la teva excel·lència.

24.000 AFA IBI CAI - Centre d'atenció integral a persones afectades per una demència

24.000 ASS. VALENCIANA DE LA CARITAT Escola Infantil Casa Caritat (Torrent). Associació Valenciana de Caritat

24.000 ASSOC. PRO DEFICIENTS PSÍQUIC. D'ALACANT Unitat volant de suport a la dependència

24.000 F. SALUT INFANTIL COMUNITAT VALENCIANA Programa d'atenció primerenca per a nens/es de 0 a 6 anys discapacitats i/o amb trastorns del desenvolupament i les seves famílies

24.000 FUNDACIÓ FESORD CV Cap a una atenció bilingüe i ecològica amb les famílies dels joves sords

24.000 FUNDACIÓ ADECCO Capacitat i diversitat en l'ocupació

24.000 ARRELS FUNDACIÓ Centre obert d'Arrels

24.000 ASOCIACIÓN COLECTIVO LA HUERTECICA Centres de trobada i acollida (centres d'emergència social)

24.000 ASOCIACIÓN JUSTALEGRÍA Programa "Alienta" per a la prevenció de la conducta suïcida a la ciutat de Màlaga

24.000 ASOCIACIÓN ZUBIKO Preparació per a la inclusió social de persones recluses en els centres penitenciaris de Basauri (Bizkaia) i Araba/Àlaba

24.000 ASSOC. DE VEÏNS DE COLLBLANC LA TORRASSA Projecte d'inserció social i comunitari de suport a les famílies

24.000 ASSOCIACIÓ EDAI PERSONA I ENTORN SOCIAL Programa d'intervenció psicosocial naturalista amb nens en risc d'exclusió social i les seves famílies: Escola i entorn familiar 2015

24.000 BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA Regiones Más II

24.000 BASIDA Una llar per a tothom

24.000 BONA VOLUNTAT EN ACCIÓ Inserció sociolaboral al Poble-sec

24.000 CÀRITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT Acollida i acompanyament a persones en risc d'exclusió social

24.000 CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL Casal obert d'adolescents. Servei d'acompanyament socioeducatiu als adolescents en risc

24.000 CENTRE CATALÀ DE SOLIDARITAT
Assegurar el tractament per a la drogodependència de les persones amb més risc d'exclusió social per afavorir la seva reinserció social,

partint de les seves capacitats i el treball amb les famílies

24.000 CREU ROJA ESPANYOLA Atenció urgent a necessitats bàsiques

24.000 DOMUS PACIS Casal de la Pau. El teu espai. Viu-lo i segueix! Programa per a l'atenció de les necessitats bàsiques i el foment de l'autonomia personal.

24.000 FEDERACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS Cuida-2: Escola de salut per al benestar psicosocial i participació del voluntariat "Actívate-Salud"

24.000 FUNDACIÓ GRESOL - PROJECTE HOME Projecte Jove: Tractament per a adolescents i joves amb problemes de drogues i alt risc d'exclusió social

24.000 FUNDACIÓ PERE CLOSA Siklavipen Savorença (Educació amb Tothom)

24.000 FUNDACIÓN HOMBRE LIBRE - PROJECTE HOME "Segona oportunitat": Rehabilitació i reinserció sociolaboral per a reclusos i exreclusos toxicòmans

24.000 FUNDACIÓN PROLIBERTAS Acollida, promoció i reinserció social i laboral de persones recluses. Casa de Acogida "Emaús - Esperanza de la Trinidad"

24.000 FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID Suport integral a famílies

24.000 FUNDACIÓ SOCIAL UNIVERSAL Hogar de Tardes Mamá Margarita

24.000 FUNDACIÓN SOÑAR DESPIERTO Atenció social i educativa per a la infància en risc d'exclusió



Import Conveni Entitat Descripció

24.000 HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU Programa d'atenció a la salut per a les famílies i nens en risc d'exclusió i alta vulnerabilitat

24.000 ONG NUTRICIÓ SENSE FRONTERES Bcn comparteix el menjar

24.000 VEÏNS DEL MÓN
Programa d'atenció a les necessitats bàsiques, socials i educatives de famílies en situació de risc d'exclusió social per promoure el seu

desenvolupament integral i la seva integració social

24.000 YMCA MADRID Intervenció sociofamiliar amb famílies en situació de risc o exclusió social

24.000 YMCA MADRID Intervenció integral amb famílies en situació de risc i/o exclusió social

24.000 ATADI "Independiza-Teruel". Habitatge d'entrenament per a la vida independent ATADI

24.000
COMUNITAT DE L'ANYELL, GERMANETES DE L'ANYELL (DOMINIQUES), A LA DIÒCESI DE

BARCELONA
Un habitatge per voler viure: Resurrexit

24.000 DOWN GALÍCIA. SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA Vida independent per a persones amb síndrome de Down i/o discapacitat intel·lectual

24.000 FUNDACIÓ INSTITUT DE TRANSTORNS ALIMENTA Pisos terapèutics per a persones amb trastorn de conducta alimentària 2015

24.000 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA O'Fogar. Xarxa d'habitatges per a la inclusió social

24.000 FUNDACIÓ INICIATIVA SOLIDÀRIA ÁNGEL TOMÁS Habitatges d'emancipació FISAT

24.000 ORDE HOSPIT. ST. JOAN DE DÉU Projecte: Llars

24.000 TOMILLO Servei de transició a l'autonomia per a joves en situació de risc o d'exclusió social

24.000 YMCA MADRID Pisos d'emancipació per a joves procedents de centres de tutela o sense suport social i/o familiar

24.000 ASOC. TUTELAR DEL MINUSVÁLIDO "PCPIL" Programa de qualificació professional i inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual d'Astus

24.000 ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO PRODAIL (Projecte de desenvolupament de l'autonomia a través de la inserció laboral)

24.000 FUNDACIÓ ADECCO Preparació per a la inserció

24.000 A.P.R.E.T. "Empléate!!!"

24.000 AMECOOP-ANDALUCÍA Construeix la teva oportunitat i lidera el teu projecte: Autoocupació cooperativa II

24.000 AS. PADRES PERSONAS AUTISMO DE BURGOS INSELTEA (Inserció Laboral en Persones amb Trastorn de l'Espectre Autista)

24.000 ASOCIACIÓN SOLIDARI@ SPORT Emple@-T a Fondo

24.000 ASSOCIACIÓ "IN VIA" Itineraris

24.000 ASSOCIACIÓ ESTEL TÀPIA Projecte Endavant Camino cap a la Inserció Laboral

24.000 ASSOCIACIÓ SHALOM Serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental

24.000 CÁRITAS DIOCESANA DE HUESCA Itinerari d'inserció per a l'ocupació de Cáritas Huesca

24.000 CEE FINCA EL CABILLÓN S.L.U. Unitat de suport integral al CEE Finca El Cabillón

24.000 CES Y FP PRIMERO DE MAYO Atalanta 2.0

24.000 CORDOBA ACOGE Projecte d'integració sociolaboral en empreses. "Empleándote"

24.000 E.I. REFORMAS SAÓ, SL Oportunitats formatives a través del contracte laboral

24.000 ECONOMIA SOLIDÀRIA EMPRESA INSERCIÓ, SLU Missatgeria sostenible

24.000 ENTREMANOS. BILBAO Programa d'inclusió sociolaboral per a persones amb TEA

24.000 F. AFANDEM Centre integral d'oportunitats laborals

24.000 FEAFES GALICIA Ocupació amb suport per a persones amb malaltia mental.

24.000 FEDERACION ANDALUZA DE SÍNDROME DE ASPERGER "El Club del Empleo"

24.000 FEDERACION DE PLATAFORMAS SOCIALES PINAR Primera experiència professional

24.000 FUND. SECRET GRAL GITANO - MADRID Itineraris d'inserció sociolaboral per a persones gitanes als municipis del Prat de Llobregat, Montcada i Reixac i Sabadell

24.000 FUNDACIÓ PRIVADA TAC OSONA Service design in Tac Osona

24.000 FUNDACIÓ VIVER DE BELL-LLOC Millorem la competitivitat

24.000 FUNDACIÓ ADECCO Conektarr

24.000 FUNDACIÓ ADECCO Apostem per la igualtat de la dona, València 2015

24.000 FUNDACIÓ ADECCO Activa l'ocupació 2015-16

24.000 FUNDACIÓ ADECCO Projecte 2020

24.000 FUNDACIÓN CAUCE Programa per a la inserció soci laboral de dones en risc d'exclusió social: “Contra l'exclusió social, un treball per a tu"

24.000 FUNDACIÓN FONDO FORMACIÓN Nirekin; Inclusió sociolaboral en serveis de proximitat

24.000 FUNDACIÓN ITER Projecte "Itineraris Inserta per a Joves"

24.000 FUNDACIÓN JUANSOÑADOR Empleatics per a la inserció sociolaboral - Juansoñador

24.000 FUNDACIÓN LOS CARRILES DEL MÁRMOL Y ALMANZORA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD "Emplead@ para el Futuro"

24.000 FUNDACIÓN MAS Beques MAS, comandaments intermedis: Gerents de botigues

24.000 FUNDACIÓN PICARRAL SERPI: Centre d'inserció sociolaboral per a joves amb intel·ligència límit

24.000 FUNDACIÓN PRODIS Inclusió laboral de joves amb discapacitat intel·lectual

24.000 FUNDACIÓ STA. MARIA LA REAL P. HISTÓRICO Llançadores d'ocupació i emprenedoria solidària

24.000 GARDENIERS Gardeniers, plantant benestar

24.000 GATS - GRUPS ASSOCIATS PEL TREBALL SOCIO Paulònia. Incubadora-laboratori per al desenvolupament de projectes d'emprenedoria social mixta

24.000 JORDI MORA VALLBONA INSERLAB

24.000 LA CALLE MADRID
Programa d'orientació i inserció social i laboral amb col·lectius en risc d'exclusió social de Càceres i Madrid i pràctiques reals en

empreses amb joves: "Centres de Suport a l'Ocupació Punt Actiu"

24.000 ASOC. OTRO TIEMPO Conveni FBLC i associació Oro Tiempo Otro Planeta per a programa d'emprenedoria social

23.990 ASS. ESPAÑOLA DE FUNDACIONES TUTELARES Dret a decidir amb suports

23.990 FEDER. SIO "Units per les malalties rares"

23.990 FUNDACIÓN CANARIA PARA EL RECICLAJE Y EL DESARROLL Aula Canarias Recicla - Gent gran i altres col·lectius

23.990 HOGAR ABIERTO. ASOCIACIÓN PARA EL ACOGIMIENTO FAMI
Noves formes de relació: Programa de prevenció de les diferents expressions de violència en adolescents: Experiència pilot

d'acompanyament durant un curs escolar a segon cicle de primària i primer cicle de secundària

23.990 ASOCIACIÓN HECHOS Ágora Burgos. Programa d'Innovació Social. De la transició en la vida adulta cap a l'ocupabilitat i l'emprenedoria

23.990 EJEA SOC. COOP. INICIATIVA SOCIAL. SÁDAB Inserció laboral a través de l'ocupació protegida

23.990 FUNDACIÓ ATENEA GRUPO GID Integra2

23.980 CENTRE ESPECIAL DE TREBALL MARESME CEO Projecte: "Ocupa't"

23.970 APEFA "Atreveix-te a canviar”: Programa d'atenció especialitzada a la violència en l'àmbit familiar

23.970 COMISION ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO Projecte d'itineraris integrats d'inserció de dones immigrants vulnerables (PIMIV 2015/16)

23.970 IZANGAI Inserció sociolaboral per a persones en situació d'exclusió social

23.960 ASOCIACIÓN DE MUJERES POR LA IGUALDAD (A.M.IGA.) Ciutadania i diversitat inclusiva (amb perspectiva de gènere)

23.940 FUNDACIÓN GRANADINA DE SOLIDARIDAD VIRGEN DE LAS A Programa de salut bucodental per a persones drogodependents en exclusió social

23.940 PLATAF. VOLUNTARIADO MÁLAGA Servei de recursos socials i participatius de Màlaga

23.940 ASOC. LA DINAMO ACCIÓ SOCIAL LA COMA Gest. Producció i reproducció en situacions d'exclusió social.

23.940 SERSA SERVEIS SOCIALS I ADM. SCCL Accions d'orientació i acompanyament a la inserció sociolaboral 2015

23.920 ASOC. CUIDAD. FAMIL. AMIGOS PERSONAS DEP Vestint-nos de fala

23.920 FUNDACIÓ ECCA ECCA Emplea 2014

23.910 ASOCIACIÓN COLUMBARES Daphne. Habitatge d'acollida temporal per a dones en situació de greu vulnerabilitat social

23.900 ASSOCIACIÓ CENTRE ASSISTENCIAL CANAAN Inclusió i alternatives socials: Consolidació i millora

23.900 CREU ROJA ESPANYOLA Espai "Sumem tots/es": Atenció socioextraescolar a nens i nenes en risc d'exclusió

23.890 DISMINUIDOS ASPE Vida independent, habitatges supervisats

23.870 ACOPROS Autoocupació amb suport en la discapacitat auditiva.

23.860 FUND. AUCAVI, AUTISMO CALIDAD DE VIDA Aucavi-Sur: Posada en marxa d'un centre d'atenció integral adreçat a persones amb trastorn de l'espectre autista (TEA)

23.850 ASOCIACIÓN PRO-MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS ABULENSES Parque Pronisa

23.850 ASPANRI Programa d'autonomia personal i social per a persones amb discapacitat intel·lectual

23.850 FUNDACIÓN MÁRGENES Y VÍNCULOS Intervenció social i terapèutica amb famílies de menors que exerceixen violència física psicològica i/o sexual

23.850 ASSOCIACIÓ ANADROMES ANADROMES: Espai social de fabricació

23.850 APAFENES CÀCERES Inclusió laboral de les persones amb malaltia mental greu mitjançant itineraris d'inserció basats en el mètode de perfils

23.850 ASOCIACIÓN INCLUSIVE Projecte Integra2 2015

23.840 CENTRO HOSPITALARIO PADRE MENNI Programa de mediació psicosocial i laboral per a persones amb trastorn mental greu amb una pena imposada

23.830 ALBASUR Atenció a persones amb discapacitat intel·lectual des de les dimensions de qualitat de vida.

23.820 AFA VILLENA Y COMARCA Programa d'estimulació cognitiva per a persones amb Alzheimer i altres demències en fase moderada i greu.

23.820 ACCIÓ LABORAL Joves Activa'15

23.820 TARPUNA SCCL Suport a la creació de l'Asociación de Parados "La Garbera"

23.810 FUNDACIÓN SOCIAL IGNACIO ELLACURIA LOTURAK. Vincles per a viure i conviure

23.810 CORAGE Itinerari d'integració sociolaboral per a 53 joves desfavorits

23.800 AFA TOMELLOSO Ampliació centre de dia de malalts d'Alzheimer

23.800 ASOCIACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL LIBÉLULA Construint il·lusió

23.790 FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS SANT PERE CLAVER Centre de capacitació My Life Barcelona

23.760 ASOC. PARA LA CURA, REHABILIT. Y REINSER Programa d'inserció sociolaboral de drogodependents "Ocupació amb suport "

23.750 ASOC. INCLUSIÓN CIUDADANÍA DIVERSIDAD Compta amb mi

23.750 ASIEM Servei d'atenció i seguiment a persones amb malaltia mental

23.740 ASANSULL Promoció de l'autonomia personal de persones amb discapacitat intel·lectual, Villa Carmela

23.740 AUTISMO ANDALUCÍA Servei d'inserció laboral per a persones amb TEA a Andalusia

23.710 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA Projecte ENTABAN d'inserció sociolaboral per a col·lectius vulnerables

23.700 ALEPH-TEA. ASOC. LIBRE EDU. PERS. Y HUMA El teu oci, el meu respir. Programa de respir per a famílies de nens i joves amb trastorns de l'espectre de l'autisme (TEA)

23.700 MORNESE SEVILLA Junts, Sí

23.700 RASCASA Projecte "La Llave".

23.650 ASPROGRADES GRANADA Projecte "+Asprogrades"

23.650 FEDERACIÓN ANDALUZA ENLACE Projecte "Ola" (Orientació Laboral i Acompanyament): Inserció sociolaboral de dones amb problemes d'addiccions i/o exclusió social.

23.640 ACADAR (ASOCIACIÓN DE MULLERES CON DISCAPACIDADE DE GALICIA) Xarxa Empodera
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23.620 NOESSO PUEBLA DE VÍCAR Habitatge de reinserció Poniente

23.610 ASOCIACIÓN CIUDAD ACCESIBLE Enredant-nos: Persones amb diversitat funcional promotors de canvi i de ciutadania

23.600 CÁRITAS DIOCESANA DE JAÉN Centre de dia de baixa exigència per a persones sense sostre

23.580 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD Projecte educatiu de la residència universitària Flora Tristán

23.550 ASS. ONUBENSE NORMALIZACIÓN EDUC. SOCIOL. La meva autonomia no ha de ser utopia

23.540 FUNDACIÓN GRUPO HADA
Programa IMJOVA (Impuls Joves Vallès). Programa d'accions suplementàries per a joves amb discapacitat i en situació de vulnerabilitat

social en la implementació del pla de garantia juvenil al Vallès Occidental

23.530 FUNDACIÓN OBJETIVO 1 Mou el teu cos i activa la ment. Fomentant l'autonomia de les persones dependents.

23.520 ASOC. NIÑOS Y JÓVENES SÍNDROME DOWN "Garantir el dret dels nens amb síndrome de Down a una educació inclusiva"

23.510 ASSOCIACIÓ MIRA'M Projecte: "Teassessora't"

23.510 YMCA MADRID Intervenció integral amb famílies en situació de risc i/o exclusió social

23.500 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD Projecte educatiu de la residència universitària Flora Tristán.

23.500 RAIS MADRID Ocupació per a la consolidació de processos d'inclusió social

23.460 ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON TRA "la Caixa" promociona l'oci inclusiu i accessible per a persones amb autisme: Imatges per complir somnis

23.430 CIVIC INSERCIÓ I OCUPACIÓ Projecte integral de participació intercultural i intergeneracional en barris de Sevilla

23.400 ASDIES Caminant cap a la integració laboral de les persones amb discapacitat

23.400 MINYONS ESCOLTES GUIES SANT JORDI ESCOLA Cap nen sense casal, per a una educació de l'oci inclusiva i diversa

23.400 ASOCIACIÓN ACHALAY ESPAÑA Construint el futur de menors i famílies de San Blas (Madrid) en risc d'exclusió social

23.400 GERMÀ TOMÀS CANET Bugaderia social "Sant Joan De Déu", serveis socials Manresa

23.400 ALANNA Insertas

23.360 ASOC. EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ Formació en acció

23.350 ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CEREZO Aula d'educació mediambiental "La Laguna de Villena"

23.340 ACTUA VALLÈS Pisos d'inclusió sociolaboral per a persones que viuen amb el VIH en situació d'exclusió

23.330 ASOC. CIUDADANA ANTI-SIDA DE MÁLAGA Habitatge de suport al tractament per a persones en emergència social, sense sostre amb VIH i/o altres patologies associades

23.310 FED. PROVINCIAL DROGODEPENDENCIAS Projecte d'atenció integral a drogodependents i/o persones en situació d'exclusió social

23.300 FUNDACIÓ NOVESSENDES DE LA COMUNITAT VALENCIANA Recuperació Horta del Rajolar: Agricultura ecològica com a oportunitat d'inserció sociolaboral

23.300 FUND. SECRET GRAL GITANO - MADRID "Ternipen Caló: Transformació i innovació social a través de la joventut gitana"

23.280 APRENEM MARESME Suports per a la inclusió trastorns de l'espectre autista, SITEA

23.280 ASOC. LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES RENA Programa d'intervenció integral amb els malaltes i malalts renals en els centres d'hemodiàlisi

23.280 ASOCIACIÓN RETINA ASTURIAS "Tens molt a veure". Foment de la solidaritat i la participació voluntària amb famílies amb baixa visió.

23.240 CEAIN Aprenent en comunitat

23.150 SURT. FUNDACIÓ DE DONES, FUNDACIÓ PRIVADA Obrint portes. Programa de suport i allotjament temporal per a dones en situació de pobresa

23.140 ASS. DANY CEREBRAL ...ATENEU CASTELLÓ Programa de promoció per a l'autonomia personal i inclusió social

23.120 ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANC Treballem en família

23.110 ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA ISLA DE Programa Kitchen & Bar

23.110 ASS. MÍN. PSÍQ. EL PALMAR O LUGAR DON JUA Programa de vida independent en habitatge tutelat per a persones amb discapacitat intel·lectual

23.100 ASOCIACIÓN DE MUJERES PARA EL APOYO Y DEFENSA DE L "El camí cap al meu futur"

23.100 FUNDACIÓ ADSIS Atenció psicosocial i suport a persones privades de llibertat drogodependents

23.100 CÀRITAS DIOCESANA D'URGELL Millora del programa laboral i d'economia social de "Càritas Urgell"

23.040 ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE BADAJOZ Aprenc a viure una vida independent

23.040 PAYASOSPITAL Somriures per als nens i nenes hospitalitzats a la Comunitat Valenciana

23.020 ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO Mobileschool - Escola Mòbil. Diàlegs innovadors entre el carrer i l'escola.

23.000 NEXE F. SERVEI AT. PRECOÇ Atenció a les necessitats específiques de salut de nens afectats de pluridiscapacitat

23.000 ASOCIACIÓN PSIMA (PROFESIONALES SOCIALES EN LA INT Programa Context (programa per a la prevenció i el tractament de la violència de gènere a través del treball amb l'agressor)

23.000 CREU ROJA ESPANYOLA Itineraris cap a l'ocupació per a persones en situació d'atur de llarga durada a les comarques de Lleida

22.960 PLATAF. VOLUNTARIADO MÁLAGA Participa, és la teva vida

22.950 AS. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DEL BIERZO Programa de suport psicosocial

22.900 ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS Atenció psicosocial a malalts/es alcohòlics/ques i els seus familiars

22.890 A.S.A.D.E.M.A. Autonomia i discapacitat cap a una vida independent

22.880 FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SIDERURG Projecte LORTU - Promoció de l'èxit escolar

22.860 ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA Suport integral pacients amb càncer

22.850 ASOCIACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL Y EL FOMENTO Oportunitats

22.830 ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON DIS Centre d'atenció integral per a persones amb discapacitat sensorial auditiva i les seves famílies

22.800 FUND S. F. DE SALES HIPOACÚSICOS De la intervenció i rehabilitació a l'autonomia personal

22.800 SIDA STUDI
Desenvolupament metodològic de l'educació afectiva i sexual dins el "Programa d'educació per a la salut" a desenvolupar en els centres

educatius de justícia juvenil de Catalunya

22.800 CÁRITAS LANZAROTE Projecte llar d'acollida "Flora Guadalupe Toledo"

22.770 ASSOCIACIÓ PROF. PLANIF. FAM. CATALUNYA
Millora de la salut sexual i reducció dels riscos -ITS, embarassos no desitjats, relacions abusives en adolescents tutelats per

l'Administració pública

22.700 ASOCIACIÓN ESPIRAL Ubuntu, projecte de reforç de competències per a menors en risc d'exclusió social

22.640 APROSCOM Participació activa

22.610 FUNDACIÓN ALIATAR
Educant en valors, educar amb valor en l'èxit escolar i implicació dels pares en el procés educatiu per a col·lectius de risc, vulnerabilitat i

exclusió social.

22.610 ASOC. PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA COHESIÓN SOCIAL "CREATIVA" Projecte FAYNA

22.590 ASOCIACIÓN DE PADRES DE AUTISTAS Detecció i intervenció primerenca a nens i nenes amb trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)

22.590 CREU ROJA ESPANYOLA Intervenció social per a gent gran i els seus cuidadors

22.590 ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA BARRO Centre socioeducatiu Jara: Intervenció integral amb menors i joves immigrants i les seves famílies

22.570 L'HEURA DEL VALLÈS, FUNDACIÓ PRIVADA Itineraris d'inserció laboral mitjançant el treball amb suport

22.540 CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA COOP. BATÁ Joves: Millora de l'ocupabilitat i inserció sociolaboral a través de les TIC

22.500 ASOCIACIÓN DE AYUDA A PERSONAS CON DEPENDENCIA EN CANARIAS Servei integral de suport, assessorament, formació i atenció sociocultural a persones amb dependència i/o amb discapacitat

22.500 FUNDACIÓN CANARIA PARA LA REFORESTACIÓN Pla d'ocupació verda i inclusió social a l'illa de Gran Canaria

22.500 FUNDACIÓN GRANADINA DE SOLIDARIDAD VIRGEN DE LAS A Convivint amb les drogues - Construint vida

22.500 ASSOCIACIÓ EMAÚS RURAL D'ACCIÓ SOCIAL Convivència i treball: "Llar Santa Maria del Camí"

22.500 ASOCIACIÓN FECLEI Ocupació amb suport per a persones en situació d'exclusió social

22.500 FUNDACIÓ MISSATGERS DE LA PAU Formació a persones en risc d'exclusió social

22.390 AFA ARÉVALO Y COMARCA Gestió centre de dia d'Arévalo

22.350 CREU ROJA ESPANYOLA Promoció de l'èxit escolar

22.350 CÁRITAS DIOCESANA DE CANARIAS ITAI

22.310 ALBASUR Projecte vital: Suports per als processos d'inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual

22.280 ASSOCIACIÓ DE DANY CEREBRAL ADQUIRIT Creixent junts

22.260 EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL BATU: Sumant possibilitats per a la inserció laboral

22.250 FEAPS-LA RIOJA "Donant suport a la vida independent"

22.250 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA Programa ENTABAN d'inserció sociolaboral per a col·lectius vulnerables

22.200 ASSOCIACIÓ SAO-PRAT Servei d'acompanyament a joves - Centre socioeducatiu diürn

22.200 CÁRITAS DIOC. SALAMANCA Espai obert

22.180 INST. RELIGIOSAS ADORATICES ESCLAVAS SAN Programa Viu i Camina (Andalusia 2014)

22.180 ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN "A TIEMPO" Projecte socioeducatiu A Tiempo per a l'educació integral i intercultural de menors en risc d'exclusió social i les seves famílies (2015).

22.090 ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA D
Foment de la participació sociocomunitària de persones amb discapacitat intel·lectual i/o problemes de salut mental en el context de la

rehabilitació psicosocial

22.070 SAN JOSÉ GRANADA DOMUS: Programa de suport a la vida independent

22.060 AFA MOLINA DE SEGURA Teràpies contra l'oblit

22.000 AS. LEONESA DE MUJERES SIMONE DE BEAUVOIR Centre d'acollida per a dones víctimes de violència de gènere

21.970 CREU ROJA ESPANYOLA Prevenció de la violència de gènere en clau intercultural

21.920 FUNDACIÓN ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR Pis d'emancipació i autonomia per a joves amb mesures judicials en medi obert

21.900 FUNDACIÓN OXÍGENO Mercat autòcton. Hdbu 2a part. Economia social. Aliments sans, sostenibles i solidaris

21.850 ASOC. ENF. NEUROMUSCULARES COM. VALÈNCIA Programa de prevenció i rehabilitació "Prevent"

21.850 ASOCIACIÓN ENTRETANTO ENTRETENTE - BITARTEAN JOLASEAN Ciutadania en relació: Fent passos per millorar la convivència

21.820 ASSOCIACIÓ LLEIDATANA SÍNDROME DOWN Projecte Integra 21

21.800 ASOC. INTEGRACIÓN PERSONA MINUSVALÍA PSÍQ. Servei d'orientació i inserció laboral

21.780 ASOCIACIÓN UN NUEVO HORIZONTE PARA MI BARRIO Obrint portes

21.720 AFA VALVERDE DEL CAMINO El valor de la prevenció

21.640 FUNDACIÓN CUDECA Unitat de dia Cudeca per a pacients amb càncer i altres malalties avançades i terminal i respir familiar

21.600 FUNDACIÓN DE CULTURA ISLÁMICA Plataforma de convivència intercultural i integració: Les diferències sumen

21.600 ACCIÓN CONTRA EL PARO Programa d'inserció sociolaboral d'immigrants a través d'itineraris individuals.

21.600 CONF. CENTROS DESARROLLO RURAL Foment i formació per a l'emprenedoria sostenible en el medi rural

21.430 ASSOCIACIÓ DE LA SAFOR D'AJUDA A MALALTS Integració social de persones joves amb malaltia mental

21.400 FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE Xarxa de cures

21.400 OBRA MERCEDÀRIA DE VALÈNCIA Projecte d'emergència social ARCA

21.390 ASPID LLEIDA Treball amb suport: Capacitació i inserció per a persones amb gran discapacitat

21.360 UNIÓ POBLES SOLIDARIS Aula Gran

21.310 ASOCIACIÓN CAZALLA INTERCULTURAL Inter-Locutor: Comunicació per a una convivència intercultural

21.290 FEDERACIÓN PROVINCIAL DE DISCAPACITADOS FÍSICOS COCEMFE-CASTELLÓ Apoderament de les persones amb discapacitat a través de la inserció laboral

21.240 BIZITEGUI Pisos per a persones sense sostre

21.200 FUNDACIÓ VICKI BERNADET Atenció psicològica, social i jurídica a víctimes d'abús sexual en la infància en situació de risc d'exclusió social
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21.200 RELIG. ADORATRICES ESCLAVAS SANTISIMO SA
Projecte EMAUS: Vida quotidiana i formació integral de la dona que procedeix de contextos de prostitució i/o víctima de tràfic amb

finalitats d'explotació sexual

21.170 ASSOCIACIÓ ENTREM-HI PER A LA INTEGRACIÓ DE PERSON Incubadora d'emprenedors del Penedès

21.160 BANCO DE ALIMENTOS DE CÁDIZ Mengem junts

21.150 APEM A CORUÑA Inserció sociolaboral en ceràmica amb persones amb malaltia mental

21.110 ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS DO BARBANZA Programa d'autogestió

21.100 ASOCIACIÓN INTERCULTURAL KOLORE GUZTIAK Kolore-Gunea

21.090 FUNDACIÓ ADECCO AOFI Social 2015

21.020 CRECER CON FUTURO Minimitzant el risc d'exclusió social de les nenes i nens en desemparament que viuen en centres de protecció de menors.

21.000 ASOC. FAMIL. Y ALLEG. ENF. MENTALES CÓRDOBA Acompanyament comunitari per a la vida independent de persones amb malaltia mental i famílies

21.000 ASSOCIACIÓ D'ALZHEIMER BAIX CAMP Centre especialitzat en l'atenció de les persones amb Alzheimer

21.000 CREU ROJA ESPANYOLA Centre de dia per a persones amb deteriorament cognitiu. Creu Roja a Terol

21.000 FUND. CAT. TUTELAR DISMINUÏTS PSÍQUICS Servei d'orientació a famílies i pretutela

21.000 FUNDACIÓ PRO VELLESA AUTÒNOMA Atenció integral de les persones grans incapacitades judicialment

21.000 MAESTROS MUNDI "Coaching Project"

21.000 ARSIS Programa d'atenció a la infància maltractada i a les seves famílies

21.000 AS ALCOH. REHA. HORTA NORD Programa d'intervenció psicosocial per a dones en risc d'exclusió social a causa del consum de substàncies psicoactives.

21.000 ASZA. AGRUP. SORDOS ZGZA. Y ARAGÓN Intermediació laboral, orientació i inserció de persones amb discapacitat auditiva a Aragó

20.910 SIERVAS DE SAN JOSÉ, SL ALAVAR: Empresa per a la inclusió social i la participació ciutadana

20.900 FUNDACIÓ TRAB. OR Projecte "Llavors de futur"

20.890 INTER EUROPA RIOJA Capacitant per treballar: Per una inclusió laboral de persones amb discapacitat intel·lectual

20.880 AFAOR Psicomotricitat aquàtica aplicada a malalts d'Alzheimer i altres demències

20.830 FUNDACIÓN CAXAR DE LA VEGA Prevenció demència mitjançant rehabilitació cognitiva assistida amb ordinador

20.820 ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA. MADRID Social Makers - Fablab

20.770 FUNDACIÓN MUJERES SEMAR

20.760 PLAN COMUNITARIO DE TEIS Programa d'intervenció pedagògica, lúdica i social (LUDOPAM-TEIS)

20.760 ASSOCIACIÓ INTERCULTURAL DIÀLEGS DE DONA Espai de llengua i socialització per a dones immigrants

20.740 FUNDACIÓN CANARIA EMPRESA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Barris per l'ocupació: Intervenció experimental en matèria d'ocupabilitat en comunitats educatives (ICE)

20.710 ASSOCIACIÓ COEDUCACCIÓ Professors, famílies i nens: Junts per a la transformació coeducativa del pati

20.700 ASOCIACIÓN EDICOMA Menjador social per a l'atenció de persones necessitades i nens en situació de pobresa

20.700 ACULCO Tetuan entre cultures fase II (continuïtat)

20.700 ASSOCIACIÓ SALUT I FAMILIA REVALUA: Per una economia familiar sostenible

20.700 ASSOCIACIÓ COMUNITÀRIA VERDUM Projecte: "Tastet d'oficis"

20.520 ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE Baúl de los Recuerdos. Atenció especialitzada a malalts d'Alzheimer i les seves famílies, i sensibilització davant la malaltia

20.500 ASANSULL "Un pas a la meva independència"

20.500 FUND. PROMO. DEL DESARR. CULT. Y SOCIAL
Construint una ciutat per a tots: Escola de valors, esports i manualitats en zones d'exclusió social a Sevilla (Torreblanca), Còrdova (Las

Moreras).

20.500 FUNDACIÓN CAUCE Muralles de necessitat

20.490 FUNDACIÓ ADSIS Aluesa Joves: Prevenció de les tecnoaddiccions.

20.480 AS. UNUESCO PER AL DIÀLEG INTERRELIGIÓS Bridge Builders - Constructors de ponts

20.450 ARQUITECTES SENSE FRONTERES
Procés participatiu en el desenvolupament d'itineraris personalitzats d'inserció sociolaboral i d'acompanyament en la posada en marxa

de la iniciativa d'autoocupació Mulleres Colleiteiras S. Coop. Galega

20.400 CÁRITAS DIOCESANA DE BURGOS Llar d'acollida AINKAREM

20.360 FUNDACIÓN "MADRE DE LA ESPERANZA DE TALAVERA DE LA Servei d'oci inclusiu: Cap a una vida normalitzada

20.310 SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO Espais per a la participació social activa de persones amb malaltia mental severa.

20.310 ASOCIACIÓN ALTAMAR. EDUCACIÓN Y FAMILIA Apostant per l'educació integral de famílies en risc d'exclusió social

20.250 ENFERMEDADES DE LA SANGRE VILLACARRILLO Aposta per la vida

20.200 ASOCIACIÓN RURAL DE MUJERES TIEMAR Banco De Alimentos San Bartolomé Comunitario

20.200 CENTRO DE DESARROLLO RURAL ALMANZOR Programa d'ajudes per a famílies en exclusió social de la comarca Barco-Piedrahita (Àvila)

20.200 TRAPEROS DE EMAÚS REGIÓN MURCIA ALTAONA

20.160 ASOC. COMITÉ CIUDADANO ANTI SIDA HUELVA
Habitatges de suport a la reinserció de persones expresidiàries, drogodependents i afectades de VIH-sida mancades de xarxes de

suport.

20.110 FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Grups d'autoajuda per a familiars i cuidadors d'afectats per DCA

20.100 YMCA MADRID Intervenció integral amb famílies en situació de risc i/o exclusió social

20.100 ASAPME Il·lumina el teu futur: Programa SOL

20.050 ASOCIACIÓN PRO SALUD MENTAL BAJO ARAGÓN Cultivant ments

20.040 ASOCIACIÓN RAYUELA "Turempleo"

20.020 FUNDACIÓN TUTELAR FUNDATUL Ocupació amb suport persones amb discapacitat intel·lectual

20.000 FUNDAÇAO CALOUSTE GULBENKIAN Acord col·laboració Fundaçao C. Gulbenkian - Seminari intercanvi CISA Angola - CISM Moçambic

20.000 CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEO Conveni CGAC Centro Galego Arte Contemporáneo - Exposició Val Del Omar

20.000 ASOCIACIÓN MEJORA TU ESCUELA PÚBLICA Col·laboració amb l'entitat

20.000 FUND. CARTA DE LA PAU DIRIGIDA A L'ONU Vita-Mina. Lideraje ètic i transformació social

20.000 ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE LA LAGUNA Archivo Histórico Diocesano se San Cristobal de La Laguna 2015

20.000 DELEGACIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A MADRID Col·laboració per promoure un cicle sobre autors catalans al Centre Cultural Blanquerna de Madrid

20.000 FUNDACIÓ CASA AMÈRICA CATALUNYA Col·laboració per a la realització de les seves pròpies activitats

20.000 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES Col·laboració per a la edició del "Anuario de derecho de fundaciónes '14"

20.000 CIDOB Col·laboració Seminari "XIV Fòrum de diàleg Espanya-Itàlia"

20.000 CITE. CENT. INFORM. TREBALLADORS ESTRANG Col·laboració per al desenvolupament del serveis d'assessorament a immigrants

20.000 REAL SOCIEDAD ECONOMICA MATRITENSE Col·laboració en les activitats pròpies de la entitat

20.000 NATURGEIS Conveni FBLC amb Naturgeis SL

19.950 ASOCIACIÓN ZAMORANA DE E. MÚLTIPLE
Promoció de l'autonomia personal i potenciació del desenvolupament psicosocial de persones afectades per esclerosi múltiple o altres

patologies neurodegeneratives i del seu entorn

19.900 FUNDACIÓ ACTIVA ESPINA BÍFIDA DE LA COMUNITAT VALENCIANA Projecte RED

19.900 FUNDACIÓ GRESOL - PROJECTE HOME Servei d'atenció a les addiccions de Tarragona: Tractament per a persones amb conductes addictives i en risc d'exclusió social

19.830 ASOC. ESTUDIANTES MARROQUÍES MÁLAGA Acompanya'm: Suport integral a joves immigrants extutelats

19.800 GIZAKIA HIRUSTA - Intervenció amb adolescents amb comportaments de risc i les seves famílies

19.780 APROINLA MÁLAGA Evolució cap a una vida independent

19.640 BONA GENT VALÈNCIA Orientació, formació i inserció laboral. Ocupació amb suport per a persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental

19.630 UNRWA COMITÈ ESPANYOL Escoles per la pau: Drets humans i convivència a les aules valencianes

19.610 ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA D Empatia

19.580 FUNDACIÓN JUANSOÑADOR TERANGA Ourense. Servei integral d'inclusió per a famílies i/o persones immigrants en situació de vulnerabilitat social.

19.540 ASOCIACIÓN ELIGE LA VIDA Atenció psicosocial a persones sense sostre des de l'autogestió, l'apoderament i l'enfocament comunitari

19.540 HÈLIA, ASSOCIACIÓ DE SUPO Veïns X Veïns

19.500 ASSOCIACIÓ CÍVICA LA NAU Banc de productes no alimentaris 2015

19.450 COCEMFE-CÁCERES Xarxa de capacitats

19.420 ASSOCIACIÓ SÒCIOCULTURAL LA FORMIGA.COM. CENTRE CÍ SAMPAN Promoció integració joves xinesos

19.400 COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE BIZKAIA Centre d'atenció i emergència sociosanitària per a persones drogodependents i/o en situació de greu exclusió social

19.360 ASIEM Hort-escola "Els Hortets": Taller d'horticultura ecològica per a persones amb trastorn mental greu

19.310 CEIP. ANTONIO MACHADO Construint somnis en el lloc més bonic

19.300 ASOC. AHALMENA HEZKUNTZA ELKARTEA ARTESKOLA

19.270 FUNDACIÓ SOCIAL FRANCISCO DE VITORIA
Millora de l'ocupabilitat de persones en situació d'exclusió social mitjançant itineraris personalitzats d'inserció i cobertura de

necessitats bàsiques.

19.240 FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ FRÀGIL Compartir. Obertura de les activitats del Centre Ocupacional (CO) de Mas Albornà

19.200 ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CON NECESIDADES Oci inclusiu per a persones amb diversitat intel·lectual

19.200 CREU ROJA ESPANYOLA Atenció a persones en situació d'exclusió social i promoció social de les famílies

19.200 MOVIMIENTO POR LA PAZ, DESARME Y LIBERTAD Atenció psicosocial a persones en situació de vulnerabilitat

19.190 MSC - MOVIMIENTO SCOUT CATÓLICO Agents de salut

19.150 FUND. SECRET GRAL GITANO - MADRID Projecte d'inserció sociolaboral de joves gitanos, "Connecta't a l'ocupació".

19.100 BURGOS ACOGE Inserció social i laboral. Immigració i plena ciutadania

19.080 CÀRITAS DIOCESANA D'ORIOLA - ALACANT Projecte Véritas

19.050 ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMP. DE SALOBREÑA Lidera-2: Coaching per a persones desocupades de llarga durada

18.910 ASS. ANDALUZA CONTRA FIBROSIS QUÍSTICA Promoció de l'autonomia per a persones amb fibrosi quística. Atenció integral

18.890 MÁLAGA ACOGE Globalemplea 2016, itineraris integrals per millorar l'ocupabilitat i l'accés al mercat laboral de persones immigrants

18.830 ASOCIACIÓN VASIJA Inserta2: Inserció sociolaboral de joves en risc d'exclusió.

18.790 LA CASA GRANDE DE VALÈNCIA Mediació sociolaboral per a persones en risc d'exclusió

18.760 CÁRITAS DIOCESANA DE GRANADA "Fórmate y Empléate"

18.730 ASOC. COMARCAL AFECTADOS CÁNCER VILLENA Suport integral a l'afectat de càncer i el seu sistema familiar

18.700 ASOC. MINUSVÁLIDOS "EL SALIENTE" Mans plenes d'il·lusió.

18.690 ASOC. LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN: MARGOTU Programa d'accés a habitatges temporals d'inclusió social destinat a joves en situació de carrer o exclusió social.

18.680 AID - ASOCIACIÓN ARRABAL In-Ser-Ció: Anglès | Serveis | Inserció laboral

18.660 FUND. SECRET GRAL GITANO - MADRID Projecte "Promociona" per l'èxit escolar de la comunitat gitana.

18.630 CORDOBA ACOGE Projecte Harambeé
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18.620 FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE Teixint xarxes: Centre d'atenció i acollida per a dones immigrants

18.610 FUNDACIÓN DESARROLLO Y ASISTENCIA Voluntariat de suport a persones sense sostre per a la seva inserció sociolaboral

18.600 FUNDACIÓ RANDSTAD Projecte integrats Sevilla

18.600 FERMAD. FED. MAD. DE ASOC. ASIS. DROGODE Orientació psico-socio-jurídica a familiars de persones addictes

18.540 ADACEA-JAÉN. ASOC. DAÑO CEREBRAL ADQUIRI Projecte d'atenció especialitzada en adults i nens amb dany cerebral adquirit de la província de Jaén.

18.510 ASECAL Animació i ocupació

18.420 FUNDACIÓ RANDSTAD Programa integrats Canàries

18.310 ASS. CIUDADANA CANTABRA ANTI SIDA (ACCAS) DINAMO

18.280 CREU ROJA ESPANYOLA Itineraris personalitzats d'inserció sociolaboral amb aturats de llarga durada

18.250 FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT Projecte de vida independent a la pròpia casa

18.250 FUNDACIÓ WASSU Prevenció de la mutilació genital femenina i atenció de les seves conseqüències per a la salut

18.240 ACEESCA. AS. COMARCAL ED. ESP... PONTEV "Creixent a l'Aldea Alfacuca", fase I

18.240 ASSOCIACIÓ CATALANA DE DÈFICITS IMMUNITARIS PRIMARIS “Tinc IDP. No estic sol”. Suport psicològic als nens amb immunodeficiències primàries i a les seves famílies

18.200 ASS. CAUDETANA AMIGOS Y FAMILIARES ENF. M Per una vida més independent: La rehabilitació de les persones amb malaltia mental a través de la teràpia ocupacional.

18.200 ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y/O ALLEGADOS D Programa d'assessorament i adaptació al lloc de treball en persones amb malaltia mental.

18.200 INTERMEDI@CCIÓN Art, hort i teràpia. Cultivar en comunitat una nova realitat social.

18.160 ASOCIACIÓN DAR AL KARAMA (EL HOGAR DE LA DIGNIDAD) Llar d'acollida per a menors refugiats sahrauís greument malalts

18.150 TREX EXPLORING, SL Expedició Kilimanjaro 2015 contra el càncer de mama

18.150 FUND. PARA EL DESAR. SOCIOECON. ALTO ARAGÓN Start-Up Osca: Plataforma d'inserció jove a través de projectes de base tecnològica i innovadora

18.100 ASOCIACIÓN RED MADRE PONTEVEDRA Projecte: Mare i fills "Nais e Fillos"

18.090
ASOCIACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN PARA

LA INTEGRACIÓN SOCIAL EN EXTREMADURA
Activat: Atenció al malalt d'Alzheimer

18.080 NUEVO HOGAR BETANIA Centre residencial per a persones en risc d'exclusió social Betania.

18.000 ASOCIACIÓN DE OCIO PARA NIÑOS CON DISCAP
“Accessibilitat inclusiva". Servei per a la promoció de l'autonomia de les persones amb discapacitat intel·lectual, suport psicosocial a

l'entorn familiar i foment de les xarxes ciutadanes igualitàries.

18.000 DEOLINDA SOUSA DA SILVA Repte "On-off": Cap a la promoció de l'autonomia i l'atenció de les persones dependents i les seves famílies a Babia i Laciana.

18.000 ASS. OCIO Y TIEMPO LIBRE DISCAPACIDAD PS. Servei d'oci inclusiu

18.000 ASSOCIACIÓ GITANA DE DONES Somiant un futur educatiu romi

18.000 CREU ROJA ESPANYOLA Aula de convivència alternativa

18.000 FUNDACIÓ ADANA Acompanyament a nens i joves amb TDAH: Afavorint la seva integració socioeducativa

18.000 INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS Instituto de Astrofísica de Canarias 2015

18.000 ARELA. INICIAT. APOIO INFANCIA Programa de foment de l'autonomia de joves i adolescents en risc d'exclusió social

18.000 CANDEAL Programa comunitat terapèutica integrada

18.000 CREU ROJA ESPANYOLA Atenció integral davant situacions de vulnerabilitat social

18.000 FUND. FAMILIAS MONOPARENTALES ISADORA Ponts al futur per a la infància més vulnerable

18.000 FUNDACIÓN ANA BELLA MUJERES MALTRATADAS Habitatges de suport per a dones supervivents de violència

18.000 MARISTES BCN ENTER (Formació-Inserció)

18.000 FEAFES MÚRCIA Itineraris d'inserció laboral per a persones amb malaltia mental a la regió de Múrcia

17.990 AODEM Projecte interdisciplinari d'atenció a persones amb malalties neurodegeneratives i les seves famílies per a 2015-2016

17.980 AJUNTAMENT DE TERRASSA Com-Viure a Ca n'Anglada a l'estiu

17.980 CENTRE TECNOLÒGIC EN TECNOLOGIES DE LA NUTRICIÓ I LA SALUT, FUNDACIÓ PRIVADA EYTO Kids

17.970 ASOCIACIÓN VIRAVENTOS Programa de suport a la maternitat i a la Criança Mama, Colo

17.880 FUNDACIÓN ASYTER Projecte d'atenció per a la millora de la qualitat de vida de les persones en tractament renal substitutiu a la província de Ciudad Real

17.840 ASOCIACIÓN DE BULIMIA Y ANOREXIA DE LA CORUÑA Assessorament nutricional per a la prevenció de TCA

17.830 FUNDACIÓN OBJETIVO 1 Melodia per al record

17.830 ASOCIACIÓN BORDE-LINE DE GRANADA Inserció sociolaboral de joves borderline

17.820 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MINUSVÁLID Activa't

17.820 COORD. ASOC. DISCAPACITADOS DE HUESCA Inclusió sociolaboral de persones amb discapacitat, Artánima i responsabilitat social corporativa a la província d'Osca

17.760 ANDÉIS Andéis Objectiu Inserció

17.760 AS. PARAPL. GRANDES MINUSVÁLIDOS, GRANADA Joves formats, joves (dis)-capacitats.

17.750 CÀRITAS DIOCESANA DE SOGORB (CASTELLÓ) Projecte: Joves suport

17.750 TRESC GIRONA IPS

17.700 ASOC. AYUDA CONTRA DROGADICCIÓN SILDAVIA Suport i acompanyament a persones preses, expreses i familiars.

17.700 ASOCIACIÓN DE CIENCIAS AMBIENTALES Punt d'informació al consumidor vulnerable. Una eina imprescindible per prevenir i eradicar la pobresa energètica

17.680 ASOCIACIÓN GULL-LASÈGUE PARA EL ESTUDIO Atenció psicosocial a persones afectades per trastorns de la conducta alimentària

17.670 CREU ROJA ESPANYOLA Itineraris horitzontals amb joves en l'empresa_ Creu Roja Àlaba 2015

17.600 ASTI. ASSOC. SOLID. CON TRAB. INMIGRANTES Programa d'intervenció social en matèria d'immigració per al "suport a mares immigrants i les seves famílies"

17.560 ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER
"Pla de millora del programa de voluntariat hospitalari de l'Associació de Pares de Nens i Adolescents amb Càncer d'Almeria i província -

Argar-"

17.540 JUAN MANUEL DE LEÓN GARCÍA Descobrint artistes: De l'estimulació de la creativitat a l'art

17.520 A.P.C.O.M. Captadors de fons

17.500 ASS. FAMILIARS I AMICS DE NENS ONCOLÒGICS Programa d'atenció als nens i adolescents amb càncer i les seves famílies a Tarragona

17.490 C. ESP. D'OCUPACIO VIVER BELLOCH Fein@Jove

17.470 CREU ROJA ESPANYOLA Itineraris integrals per a persones de difícil inserció

17.470 CREU ROJA ESPANYOLA Itineraris integrals amb intermediació per a persones de difícil inserció a Guadix

17.400 ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE VALLADOLID En cerca d'una nova oportunitat

17.380 ASOC. PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DEL MINUSVALI Mulla't amb nosaltres

17.370 DOWN VIGO Programa d'autonomia personal i de vida independent

17.330 AMYCOS Integració

17.300 MYRIAM SELLAMITO MORALES
“El Club del Palito”. Projecte per a la prevenció del consum de tabac dirigit a la infància i l'adolescència, mitjançant la impartició de

tallers, la creació d'una guia educativa i una campanya de sensibilització.

17.290 ASOC. ALICANTINA AFEC. LUDOP. VIDA LIBRE Prevenció i intervenció en cyberbullying: Convivència a través de la mediació escolar entre iguals

17.290 SALESIANS SANT JORDI Preparats i accés

17.280 GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSI Millora de la qualitat de vida de malalts oncològics dependents

17.280 COCEMFE VALÈNCIA Suport psicosocial per a persones amb discapacitat física i orgànica

17.240 ADELA C. V. Assessorament psicosocial i assistència a famílies afectades per l'esclerosi lateral amiotròfica

17.220 ASOC. BURGALESA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE Atenció, promoció i qualitat de vida per a esclerosi múltiple, ELA i malalties neurodegeneratives afins

17.200 ASOCIACIÓN VOLUNTARIOS ACCIÓN SOCIAL Cetil 2.0

17.190 CREU ROJA ESPANYOLA Itineraris d'inserció sociolaboral per a persones de més de 45 anys

17.160 ANA MARÍA DÍQUEZ Projump

17.130 ASS. ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER Programa de tallers d'hàbits saludables i prevenció d'addiccions

17.100 FUNDACIÓ PRIVADA MIGRA STUDIUM Espai interreligiós

17.100 FUND. PROMOCIÓN SOC. CULTURA Rumb a l'est

17.050 FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS Tallers de màgia per a persones màgiques

17.010 ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE MADRID Rehabilitació domiciliària a afectats i afectades d'esclerosi múltiple.

17.010 FUNDACIÓN ASPACE SUR Desenvolupament de les persones amb paràlisi cerebral mitjançant alfabetització digital.

17.000 FEDERACIÓN ASOCIACIONES GITANAS NAVARRA Programa promoció salut i prevenció malalts entitats gitanes Navarra 2015

16.880 ADEMA Rehabilitació integral al centre socioassistencial d'Adema: nou impuls a l'autonomia personal de les persones amb esclerosi múltiple

16.850 NUEVA OPCIÓN VALÈNCIA Projecte FARO

16.800 PROSEC Beques contra el fracàs escolar i igualtat d'oportunitats

16.770 ASOCIACIÓN SINDROME DE DOWN DE LA CORUÑA Formació i orientació per a l'ocupació

16.750 CREU ROJA ESPANYOLA Requalificació professional per a aturats de llarga durada a Arcos de la Frontera

16.740 FUNDACIÓN CANARIA CANDELARIA SOLIDARIA (CANDESOL) Centre d'orientació social "Sarvodaya"

16.740 LIGA ESPAÑOLA EDUCACIÓN Y CULTURA POPULA Integració juvenil solidària per a la inserció sociolaboral a Zamora

16.730 L'ESPLAI Projecte Mentoria: Acompanyament cap a la inserció sociolaboral de persones joves en situació de vulnerabilitat social

16.710 FUNDACIÓN ELCHE ACOGE DE LA COMUNIDAD VA Allotjament temporal per a dones immigrants amb fills en situació d'alta vulnerabilitat

16.640 GRUP CALIU - INICIATIVES PEL LLEURE Treballant per a la promoció i inclusió social de persones amb discapacitat intel·lectual des de l'àmbit de l'oci i la formació

16.620 FEAFES ASIC FAMILIARES Rehabilitació psicosocial de persones amb malaltia mental internes en centres penitenciaris.

16.620 AIS. ASOC. PARA IGUALDAD Y SOLIDARIDAD Projecte per facilitar la inserció sociolaboral de dones immigrants a Granada.

16.600 ASOCIACIÓN HOGARES COMPARTIDOS Llars compartides per a gent gran amb pocs recursos econòmics

16.570 ACOPE Itinerari d'inserció formativolaboral "Taller Verd"

16.560 ACIM Drets en acció: Bon tracte als nens i adolescents

16.550 AS. CATALANA SÍNDROME X FRÁGIL Suport i acompanyament a persones amb la síndrome X fràgil i famílies

16.540 AFAEX NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Atenció diürna en cap de setmana: Hi ha un “Finde” per a tu.

16.530 ASOCIACIÓN COLIBRÍ DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE Programa d'intervenció psicològica i formació de malalts d'esclerosi múltiple, famílies i voluntariat

16.520 CÁRITAS DIOCESANA DE TERUEL Suport a les persones

16.470 FUNDACIÓN CANARIA EMPRESA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Ocupació més pròxima

16.420 ASOCIACIÓN OFERTA CULTURAL DE UNIVERSITARIOS MAYOR "Millor junts. Educant en valors (comunitats d'aprenentatge)"

16.400 MOVIMIENTO CUARTO MUNDO Biblioteca de carrer

16.350 ASOC. AYUDA CONTRA DROGADICCIÓN SILDAVIA Inserció social de nenes, nens i adolescents en situació de vulnerabilitat.

16.240 FUND. SECRET GRAL GITANO - MADRID "Emplea Rom"



Import Conveni Entitat Descripció

16.200 AFA LA PALMA Projecte se vida

16.140 FUNDACIÓN PROLIBERTAS Escola de capacitació i emprenedoria hostaleria "Prolibertas"

16.130 GORABIDE Programa Goratu: Formació 2.0 liderat per persones amb discapacitat intel·lectual

16.010 FUNDACIÓ SOCIAL UNIVERSAL Taller formatiu i ocupacional per a joves en risc d'exclusió social "Druida"

16.000 AFA - ASOC. FAM. ENF. ALZH. ALMUÑÉCAR Aula de rehabilitació i estimulació integral per a malalts d'Alzheimer i altres demències.

16.000 F. NORAY PROYECTO HOMBRE ALICANTE
Programa socioeducatiu per a la prevenció de recaigudes en persones amb problemes d'addicció. Cap a la consolidació de l'abstinència

mitjançant hàbits de vida saludable.

15.980 AsSOCIACIÓ CLÚSTER CRÉIXER
Créixer en oportunitats de negoci per crear més i millors llocs de treball mitjançant la cooperació entre les entitats sòcies en els sectors

agroalimentaris, hostaleria i serveis

15.937 CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL Segon Conveni específic projecte cooperació internacional el Marroc - Cariplo + FBLC+ Casal + Soleterre

15.920 RELIG. ADORATRICES ESCLAVAS SANTISIMO SA Projecte Emaús: Atenció integral de la dona que exerceix la prostitució i/o víctima de tràfic amb finalitats d'explotació sexual

15.910 ERIKA LES OCHOA Espai obert a dones

15.900 AID - ASOCIACIÓN ARRABAL Emocionar-te: Oci inclusiu

15.900 AMIMET "En forma de T." Programa integral de suport comunitari cap a l'ocupabilitat de les persones amb discapacitat física de La Ribera.

15.800 GL STOP SIDA Transformant la nostra realitat: Afavorint la inclusió social de les dones transsexuals

15.770 ASOC. DES. INT. MUJERES MERCEDES MACHADO Malala: Per a la prevenció de la violència contra les dones

15.700 FUNDACIÓ PRIVADA GOEL Projecte Mefi-Boset

15.700 PROMINSUR. ASOCIACIÓN PROMINUSVÁLIDOS SUR Inclusió social, normalització, oci inclusiu.

15.680 COMPLEJO ASISTENCIAL, HERMANAS HOSPITALARIAS DEL S Testos hospitalaries

15.670 CREU ROJA ESPANYOLA Itineraris personalitzats d'inserció sociolaboral amb joves

15.650 AS. DE ENFERMOS DE PARKINSON ANDALUCES AUPER: Taller d'habilitats d'autonomia personal i social per a malalts de Parkinson

15.600 ASS PUNT DE REFERÈNCIA Emancipar-se amb èxit: La mentoria per a joves extutelats

15.490 ASOC. HEMOFILIA DE LA COM. VALENCIANA Programa integral d'atenció psicològica en hemofília - Hemo-Hospi

15.450 MÉDICOS DEL MUNDO Atenció sociosanitària a persones en situació d'exclusió social

15.400 ANILIA. ASS. PERS. INTELIG. LÍM. ALACANT Projecte: Intégrat-T

15.390 ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA DE ALMERÍA "Atenció psicosocial i formació de grups d'ajuda mútua"

15.270 ASINDI Oportunitats de participació i mobilitat en la comunitat, per a persones amb discapacitat intel·lectual i grans necessitats de suport

15.240 CÀRITAS DIOCESANA BARBASTRE-MONTSÓ Construint futur amb joves en exclusió

15.170 FEYCSA MURCIA Pla d'ocupabilitat per a joves amb discapacitat intel·lectual en risc d'exclusió social.

15.000 ASS. FAMILIARS I AMICS DE NENS ONCOLÒGICS Programa d'atenció psicosocial a nens i adolescents amb càncer i les seves famílies

15.000 ASOC. FAMILIARES DROGODEPEN. RESURRECCIÓN Cuina solidària - Tupper solidari

15.000 ALCER BURGOS Atenció integral per a pacients amb malaltia renal crònica i família

15.000 BELENISTAS PAMPLONA Belenistas Pamplona 2015

15.000 CLUB ESPORTIU OLÍMPIC BARCELONA (CEOB) Col·laboració amb el projecte "90 milles contra l'Alzheimer"

15.000 FUNDACIÓ PRIVADA CATALUNYA EUROPA Col·laboració per a l'elaboració de l'informe anual del Consell Assessor + 1 beca per a estudiants

15.000 ALCOHÓLICOS REHABILITADOS ALAMEDA-CASTELLÓ Tractament multimodal per a malalts mentals amb dependència a l'alcohol.

15.000 ASS. PROCOMAR. VALLADOLID ACOGE Atenció psicosocial per al desenvolupament d'alternatives positives en processos migratoris i interculturals

15.000 ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACI Programa: Motiva't

15.000 FUNDACIÓ PRIVADA NOSTRA SRA. DELS ÀNGELS Ajuda al tutelat sense recursos amb risc d'exclusió

15.000 FUNDACIÓN MÁS VIDA Habilitats socials en la construcció de nous homes

14.940 ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE NAVARRA Itaca I - Promoció de l'autonomia personal i del desenvolupament psicosocial

14.940 FUND. PROFESIONALES SOLIDARIOS "Cuidant els nostres grans"

14.940 CREU ROJA ESPANYOLA Itineraris horitzontals per a joves en l'empresa

14.890 ASOC. MUJERES CON CANCER DE MAMA DE TENE Projecte teixint esperances

14.890 FEDERACIÓ CATALANA DE VELA Projecte Inser-Vela: Formació i inserció laboral per a joves en risc d'exclusió social

14.790 GREC Programa de rehabilitació psicosocial i d'inserció sociolaboral de persones recluses i exrecluses amb malaltia mental

14.720 ASOCIACIÓN MARBELLA-SAN PEDRO E.M Projecte d'atenció integral per a malalts d'esclerosi múltiple i altres malalties neurodegeneratives similars.

14.700 FUNDACIÓN SOR ROSALÍA RENDU Obrint camins

14.670 ASOCIACIÓN PROVINCIAL PARKINSON JAÉN "Autonomia personal i atenció integral per a afectats per la malaltia de Parkinson"

14.630 ASOCIACIÓN DE SORDOS DE NAVARRA Servei de videointerpretació en llenguatge de signes espanyol

14.600 A.C.V.E.M. Atenció integral a la persona amb esclerosi múltiple per al foment de la seva autonomia

14.590 ASSOCIACIÓ DE LLEURE I CULTURA ENLLEURA'T Som nens, som present

14.590 ASOC. PORTUENSE PERSONAS DISCAPACIDAD FÍ Supera't: Coaching per a la integració laboral de persones "amb altres capacitats"

14.580 FUNDACIÓ TUTELAR DEMÀ Atenció integral a persones amb malaltia mental greu amb mesures de protecció

14.570 ASOCIACIÓN MOSTOLEÑA DE E. MÚLTIPLE Atenció psicosocial de l'afectat d'esclerosi múltiple

14.570 AFA ESTEPONA Suport a la dependència en l'àmbit familiar.

14.560 MURCIA ACOGE Programa d'intervenció integral amb persones immigrants del nucli urbà de Totana "Barrios"

14.520 FUNDACIÓN ELKARTE Tallers de capacitació socioprofessional d'accés al sistema de qualificació professional amb persones de baixa ocupabilitat

14.420 ASOCIACIÓN COLECTIVO LA CALLE Projecte d'incorporació sociolaboral per a col·lectius en risc d'exclusió social (II)

14.380 ASOC. FAMILIARES Y COLAB. ENFERMOS DE AL I Pla d'assistència integral a la malaltia d'Alzheimer i demències afins a la comarca de Sierra Mágina

14.310 FUND. CANARIA OLIVER MAYOR CONTRA LA FIB Servei de fisioteràpia respiratòria orientat a potenciar la qualitat de vida i la integració social de persones amb fibrosi quística

14.300 ASSOCIACIÓ PARKINSON ALACANT Millora de l'autonomia personal i qualitat de vida en Parkinson

14.230 AFA LACIANA VILLABLINO Reforma de local per a centre de dia especialitzat en Alzheimer i altres demències

14.160 ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS CON TRASTORNO Jocs per a la vida

14.130 MENSAJEROS DE LA PAZ EXTREMADURA Els caps de setmana amb Mensajeros de la Paz Extremadura

14.130 FUNDACIÓ MARE DE DÉU DELS INNOCENTS I DESEMPARATS Habitatges per a la integració

14.100 ACCIÓN FAMILIAR Prevenció en l'àmbit comunitari a través de l'educació no formal

14.080 FUNDACIÓ ECCA Itineraris integrats d'inserció sociolaboral per a persones en risc d'exclusió social

14.080 ASPAYM - PRINCIPAT D'ASTÚRIES Ocupació i suport a persones amb discapacitat: Nosaltres Podem

14.040 ASOCIACIÓN DE MUJERES "LA RONDILLA"
Hogar Verde Esperanza. Habitatge d'inclusió i transició a la vida autònoma per a dones en situació de vulnerabilitat social per raó de

gènere.

14.010 AVIFES Acompanyant les dones amb malaltia mental

13.940 F. SÍNDROME DOWN GIRONA-COMARQUES ASTRID Pis amic

13.930 ASSOCIACIÓ CONEXUS. ATENCIÓ, FORMACIÓ I INVESTIGAC Programa per a les universitat contra la violència masclista (PUC)

13.900 FUND. MALAGUEÑA ASIST. ENF. CÁNCER Atenció integral al pacient oncològic

13.900 IEMAKAIE CÓRDOBA Programa d'atenció social, psicològica i sanitària a persones en situació d'exclusió social.

13.789 FEDERACIÓN GOZAMENEZ CON MUCHO GUSTO Conveni SIDA Navarra 2015 - Diverses entitats

13.680 FUNDACIÓ PRIVADA GUNÉ La dona, teixint cultures

13.660 P.A.V. PLAT. ANDALUZA DE VOLUNTARIADO Joves i solidaritat: Educant en voluntariat

13.620 ASAENES
Acompanyament social i atenció domiciliària en salut mental a persones amb malaltia mental en situació de dependència i les seves

famílies

13.600 ASOCIACIÓN COMARCAL DE FAMILIAS AFECTADAS POR TDAH Programa d'atenció integral a menors amb necessitats educatives especials

13.540 ASS. ALZHEIMER GUADASSUAR
Unitat de memòria: Acompanyament, assessorament i estimulació en persones afectades d'Alzheimer i altres demències en fases

inicials.

13.500 CREU ROJA ESPANYOLA Itineraris d'inserció sociolaboral per a persones de més de 45 anys

13.500 FUNDACIÓN SUMMA HUMANITATE Formació per a l'ocupació a través de les noves tecnologies

13.440 CEIM Promoció de la participació del col·lectiu immigrant a favor de l'enfortiment comunitari i la cohesió social en la Comunitat Valenciana

13.400 P.A.V. PLAT. ANDALUZA DE VOLUNTARIADO Voluntariat davant la pobresa infantil i juvenil

13.320 ASOCIACIÓN NAIM Multiplica la teva oportunitat

13.300 ASOC. CULTURAL DERECHO A LA EDUCACIÓN Projecte Educa 2015

13.210 ACAT. ASOC. COMARCAL ATENCIÓN TOXICÓMANOS Millores en la conservació de la Comunitat Terapèutica Manantial

13.200 ASTI. ASSOC. SOLID. CON TRAB. INMIGRANTES Programa d'intervenció social en matèria d'immigració per al "suport a mares immigrants i les seves famílies"

13.100 ASOC. PARA LA LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RENALES AL Atenció psicosocial a persones amb insuficiència renal crònica en risc d'exclusió social i els seus familiars

13.010 ASOC. FAM. ALZHEIMER PLASENCIA Servei d'estades diürnes per a persones amb Alzheimer o altres demències senils.

13.000 ASSOCIACIÓ PROJECTE HOME Conveni Col·laboració III Informe Observatori Projecte Home 2014

13.000 COLECTIVO TETUÁN VENTILLA "Tetuan Intercultural"

13.000 HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL-PROV. P Prosanvi - Programa d'emergència social

12.960 AFA BIGASTRO Unitat de respir familiar - Servei transport

12.780 FUNDACIÓ IMATGE I AUTOESTIMA “La promoció de la salut i la prevenció de conductes de risc amb relació a l'alimentació i el cos”

12.730 ASOC. PROTECTORA DISMINUIDOS PSÍQ RONDA
Aprenent a viure sols (projecte per al foment de la vida independent, l'autonomia i la integració social de les persones amb discapacitat

intel·lectual).

12.720 ASOC. PORTUENSE PERSONAS DISCAPACIDAD FÍ Supera't: Coaching per a la integració laboral de persones amb "altres capacitats".

12.630 SALUT MENTAL SABADELL Acompanyament integral, promoció de l'autonomia en salut mental

12.600 ASSOC. VALENCIANA AFECTATS FIBROMIÀLGIA Fibromiàlgia: Suport psicosocial a l'entorn familiar i relacional

12.600 ASOCIACIÓN CULTURAL CAPACITARTE "Mejorarte", intervenció terapèutica mitjançant activitats artístiques

12.600 ASOC. KIRIBIL SAREA Programa integral de protecció a la infància i adolescència

12.600 ASSOC. CIUTADANA CONTRA SIDA DE CASTELLÓ La Llar. Habitatge tutelat d'atenció i inclusió social per a persones amb VIH/sida

12.600 ASSOC. DEL BANC DELS ALIMENTS DE LLEIDA Ampliació de la cadena del fred en la distribució gratuïta d'aliments a les comarques de Lleida

12.600 ONG ADA, ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y AUTODESCUBRIMIENTO DEL SER HUMANO Projecte ADEP: Autodescobriment i desenvolupament personal per a la inserció social.

12.600 ASSOC. CIUTADANA CONTRA SIDA DE CASTELLÓ La Llar. Habitatge tutelat d'acollida, atenció i inserció social per a persones amb VIH/sida



Import Conveni Entitat Descripció

12.480 AGORA. ASOC PERSONAS PARTICIPANTES Aprenem nosaltres, aprenen ells i elles

12.480 ASSOCIACIÓ ASPERGER ALACANT ASPALI Programa d'inclusió sociolaboral per a joves amb TEA "Integra i dóna suport"

12.480 HERMANAS OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR Projecte d'inclusió sociolaboral

12.400 ASOCIACIÓN DE LUPUS DE ALMERÍA Aprenent a viure amb una malaltia autoimmune i lupus: Atenció psicosocial

12.370 LABOR ACTIV@TE. DIAGRAMA Itineraris personalitzats d'inserció sociolaboral per a menors que compleixen mesures judicials d'internament.

12.370 ASOCIACIÓN HEGOAK Promoció del voluntariat per a la prevenció de problemes relacionats amb el consum de drogues

12.300 ESCO Circuit integral d'acollida i acompanyament a la dona i a la seva família

12.300 ASOCIACIÓN JUVENIL EL PATIU Centre d'atenció integral diürna per a menors

12.300 VEGA BAJA ACOGE Cobertura de necessitats i atenció psicosocial amb població immigrant

12.230 ADACCA CÁDIZ "Cap a l'autonomia i la independència després del DCA"

12.180 FUNDACIÓN INSTITUTO DE REINSERCIÓN SOCIA Habitatges d'inclusió: Pis de joves

12.110 ASOCIACIÓN ITÍNERA DE VOLUNTARIOS EN SAÚ Projecte Lar

12.110 ASOCIACIÓN COMARCAL DE PADRES/TUTORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD "DISGENIL" Servei de promoció de l'autonomia personal per a persones amb discapacitat

12.100 FUNDABEM. FUN. ABULENSE EMPLEO. ÀVILA "Viu, com vull i on vull viure"

12.100 RALDA WORLD, SL Col·laboració documental "Je t'aime Louis"

12.100 CES HUELVA "Projecte Despertars". Atenció drogodependents amb malaltia mental.

12.060 FUNDACIÓ PRIVADA DAU Preparant treballadors del CET amb malaltia mental per a l'empresa ordinària

12.010 ASOCIACIÓN GAMA COLECTIVO DE LESBIANAS Y GAYS DE Programa d'acompanyament per a la inclusió social de les persones transsexuals joves.

12.000 A. CATALANA "LA LLAR" DE L'AFECTAT D'E.M. Millorar la qualitat de vida de les persones amb esclerosi múltiple

12.000 ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE CARDIOPATÍAS INFA Projecte SOAF: Servei d'orientació i suport familiar

12.000 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL AMIGOS VALDERAS Passa-ho!: Una proposta esportiva per a la participació

12.000 ASOC. ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE BURGOS Activitats de centre de dia per a malalts alcohòlics amb greu deteriorament psicosocial

12.000 FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE D'ESTUDIS INTERNACIONALS Col·laboració per a la realització de les seves pròpies activitats

12.000 LSE ENTERPRISE LTD Desenvolupament Programa Catalan Observatory

12.000 FEDERACIÓN DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSÍQUICOS ATEAK ZABALDU

12.000 GUARDERÍA "LAS HUELGAS" "Atenció, protecció i promoció de la dona i de la infància en risc d'exclusió social"

12.000 F. JUAN XXIII Manteniment del servei d'intermediació laboral de la Fundación Juan XXIII

12.000 FUNDACIÓN BOLSKAN Integra'T, programa d'inserció laboral per a persones amb discapacitat de Fundación Bolskan

11.960 ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE MINUSVÁLIDOS VERDIBLANCA Pla d'emergència d'assistència domiciliària a persones dependents

11.930 ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ Cohesiona Nord. Contribuir a la millora de la convivència dels barris de la zona nord de Barcelona

11.920 ASOCIACIÓN PLATAFORMA ANTEQUERA SOLIDARIA Pis d'acollida temporal per a dones amb fills en situació d'exclusió socioresidencial al municipi d'Antequera

11.910 ACTRADE. ASOC. CANARIA. PER. TRAS. DESAR
Acció integral per promocionar la inclusió social i la qualitat de vida de les persones amb trastorn de l'espectre autista i les seves

famílies

11.800 MONITORES DE APOYO SOCIAL A LA INFANCIA Centro Social Cachivache

11.610 CESICA Addiccions i inserció laboral

11.580 ASOC. ASPERGER DE CÁDIZ. DELEGACIÓ Educant per a la inclusió sociolaboral

11.560 CREU ROJA ESPANYOLA Promoció de l'èxit escolar de nens i nenes en dificultat social

11.530 ALCER GIRALDA Integra't

11.460 COCEMFE ASMICRIP SIO (Servei d'Informació i Orientació a l'ocupació per a persones amb discapacitat)

11.450 ASOC. REDES EXTREMADURA CULTURA Y DESARR Itineraris d'educació en valors i participació

11.440 FED. DE ASOCIAC. DE XORDOS DO PAIS GALEGO Suport psicològic a famílies amb fills sords implantats i atenció logopèdica als menors utilitzant el llenguatge de signes espanyol.

11.400 ELKARBANATUZ Millora de l'ocupabilitat de persones en situació de vulnerabilitat mitjançant la realització d'itineraris personalitzats i orientació grupal

11.310 ASS. DE LLUITA CONTRA LA LEUCÈMIA "Sento que em sents"

11.280 BIDELAGUN. LAGUNTZA EMAILE TALDEA. VOLUNTARIAT Voluntariat social per a les necessitats de l'entorn: gent gran, famílies, discapacitats. Baztan-Urdazubi-Zugarramurdi-Malerreka

11.250 ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS-PARMO (TAC OSONA) Inserció sociolaboral 2015

11.100 AFEPVI. ASS. FAMILIARES Y ENFER, VILLENA Taller prelaboral producció de plantes aromàtiques i medicinals

11.070 COOPERACIÓ INTERNACIONAL Un futur per a tothom

10.990 ASOC. CIEZANA FAM. ENF. DE ALZHEIMER Programa de rehabilitació terapèutica en centre per a persones amb Alzheimer en fase lleu i moderada

10.810 FUNDACIÓN DOCTOR BARAJAS PARA LA INVESTIGACIÓN “Promoció de l'autonomia i la inclusió social de la gent gran amb discapacitat auditiva

10.800 ASOCIACIÓN TEULADÍ Projecte d'intervenció comunitària al Barrio del Cristo

10.800 ASOCIACIÓN DE MUJERES SEPARADAS Y DIVOR. Ajuda integral contra la violència de gènere

10.740 LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA POPULAR Centre juvenil d'orientació i educació per a la salut

10.710 AMIDOWN. ASS. AMIGOS S. DOWN LEÓN Acció formativa "Noves tecnologies per a l'accés a l'ocupació"

10.700 CÀMERES I ACCIÓ ASSOCIACIÓ Càmeres, desenvolupament personal i transformació comunitària

10.700 ASOCIACIÓN ANDALUZA DE EPILEPSIA L'ocupabilitat és el nostre objectiu (continuació de "L'ocupació ens fa iguals")

10.680 PLATAFORMA VOLUNTARIADO SOCIAL SEVILLA Gent gran cap al voluntariat 2015

10.630 ASS. LA RETAMA. LA PUEBLA DE CAZALLA Reposador-reposadora

10.600 ASOCIACIÓN DE LUPUS DE ALMERÍA Atenció psicosocial domiciliària i hospitalària en pacients autoimmunes i lupus

10.530 CREU ROJA ESPANYOLA Acompanyament cap a l'ocupació a persones afectades per la crisi

10.510 AFAMER Cuidador, busca el teu equilibri

10.500 ACCIONS 3E
Contribució a l'organització del festival de cinema internacional de medi ambient i de la trobada global per a la divulgació i educació

ambiental

10.350 AVISMÓN CATALUNYA Promoció de l'autonomia personal i prevenció de la dependència en la gent gran

10.240 FUND. TUTELAR CAST/LEÓN DEF. MENTALES Interpretem junts els suports jurídics

10.200 FUNDACIÓ AGM DE LA COMUNITAT VALENCIANA No esteu sols

10.200 AFEM. RB Programa d'estimulació cognitiva per a persones amb malaltia mental greu

10.200 ASOCIACIÓN PRIMERA PREVENCIÓN Programa Timón: Suport psicosocial i educatiu a famílies en situació de greu dificultat SOCIAL

10.192 PLATAFORMA EDITORIAL Adquisició exemplars intel·ligència empresarial (S. Alemany)

10.100 ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER PIZARRA Ajuda'ns a ajudar. Prevenció i detecció de la dependència.

10.070 SANT JOAN DE DÉU SERVEIS SOCIALS Atenció integral per a la inclusió social de persones sense sostre convalescents i sense suport familiar ni social

10.050 DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE ESPAÑA Voluntariat Udp Alacant: Atenció, companyia i acompanyament a gent gran

10.000 A.F.E.M.B.B.B. ASS. FAM. ENF... BURJASSOT Promoció de l'autonomia personal i la inclusió social de persones amb malaltia mental greu crònica

10.000 A.F.E.M.B.N. Programa de voluntariat per a persones amb trastorn mental i/o que han de complir treballs en benefici de la comunitat

10.000 AFA VALDEMORO Atenció integral a persones afectades per la malaltia d'Alzheimer i altres demències

10.000 AGEBH CÁDIZ Atenció psicosocial a la diversitat funcional: Programa Amigo

10.000 ANILIA. ASS. PERS. INTELIG. LÍM. ALACANT Uanil, unitat de suport per a nens amb intel·ligència límit. Prevenció i detecció precoç de la discapacitat i atenció als seus efectes

10.000 AS PADRES HIJOS ESPINA BÍFIDA GIBRALTAR Integra-2

10.000 ASS. ALZHEIMER DE ANTEQUERA Y COMARCA Musicoteràpia: Promoció de l'autonomia i millora de la qualitat de vida de la persona amb demència a través de la música

10.000 ASAYEME. MIRANDA DE EBRO Promoció de l'oci i el temps lliure inclusius per a persones amb malaltia mental a Miranda de Ebro

10.000 ASLEUVAL Atenció psicosocial al malalt oncohematològic i la seva família.

10.000 ASSOC. COMUNITAT VALENCIANA DE SÍNDROME DE TOURETTE Projecte "Sentim la Tourette"

10.000 ASOC. FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER MADR Animalzheimer

10.000 ASOC. TERAPIA OCUP. Y LABO. MINUSVÁLIDOS "Atenció per a la vida independent de persones amb diversitat funcional"

10.000 ASOCIACIÓN ASPERGER MADRID Independent sempre, aïllat mai

10.000
ASOCIACIÓN DE PACIENTES CON FIBROMIALGIA, FATIGA CRÓNICA Y OTRAS ENFERMEDADES

REUMÁTICAS
"Dolor invisible"

10.000 ASOCIACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA "AISE" Tallers per a la promoció de l'autonomia i les relacions socials

10.000 ASPRODES GRANADA Intervenció integral per a nens/es amb discapacitat auditiva i altres patologies associades: "Primers passos cap a l'autonomia personal".

10.000 CLUB MINUSVÀLIDS HORITZÓ Activitats aquàtiques com a eina d'integració social de les persones discapacitades

10.000 FECAFAMM BARCELONA Amb experiència pròpia

10.000 FEDERACIÓN GALLEGA DE ENFERMEDADES RARAS E CRÓNICAS Intervenció psicosocial - Acollida a persones afectades per una malaltia estranya i/o les seves famílies

10.000 FUNDACIÓN GENES Y GENTES
"Vols que millori la teva qualitat de vida i la del teu fill amb discapacitat? Inverteix en la teva salut emocional i mental. Nosaltres

t'acompanyem".

10.000 FUNDACIÓN INDACE Adaptació del taller d'autonomia personal a les noves tecnologies

10.000 FUNDACIÓ TUTELAR KYRIOS Sociabilitas: Autonomia per a persones amb intel·ligència límit

10.000 LA LUZ Promoció del desenvolupament personal, social i laboral de les persones amb discapacitat.

10.000 ACAT. ASOC. COMARCAL ATENCIÓN TOXICÓMANOS Prevenció de la violència intrafamiliar en addiccions des de la comunitat terapèutica Manantial

10.000 ADHARA, ASOCIACIÓN DE PERSONAS QUE CONVIV Capacitació i apoderament de persones privades de llibertat per a la promoció de la salut i la reducció de la seva vulnerabilitat social

10.000 AFIJE - ASOC. DE FIBROMIALGIA JEREZANA Mindfulness per a la gestió de la FM

10.000 AFPOM. ASOC. FIBRO. Y PROB. ÓSEOS Y MUSC "Formació en salut i positivitat"

10.000 AS. DEFENSA ANOREXIA Y BULIMIA EN GRANADA Suport psicosocial als familiars i persones afectades de trastorns de la conducta alimentària

10.000 ASOCIACIÓN DE BENALMÁDENA PARA LA ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD Jugant junts

10.000 COORDINADORA LINENSE CONTRA LA DROGODEPE Compta amb nosaltres

10.000 CREU ROJA ESPANYOLA Atenció a menors de famílies en dificultat social

10.000 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DIVERSI "Crearte3. Creativitat per a la transformació psicosocial"

10.000 ABRIENDO PUERTAS Millora de la productivitat a la CEE "Abriendo Puertas II"

10.000 ASS. INTER. TELÈF ESPERANÇA. Crida d'esperança en la soledat.

10.000 ASOC LUCHA CONTRA ENFERMEDAD RENAL JAÉN El teu dia a dia amb malaltia renal crònica

10.000 ASOCIACIÓN ECONOMATO SOCIAL EL CARMEN Economato Social De Carmona 2016



Import Conveni Entitat Descripció

10.000 CREU ROJA ESPANYOLA Itineraris d'inclusió sociolaboral i pagaments d'habitatge per a famílies en dificultat social

10.000 RAIS MADRID Dafne als carrers de Sevilla

10.000 ASOCIACIÓN COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE PALENCIA Projecte de reducció de las desigualtats en salut al centre penitenciari "La Moraleja" de Dueñas, Palència.

10.000 AYUNTAMIENTO DE BURLATA Consolidació d'una ruta escolar comunitària i sostenible a Burlata

10.000 CJLASAVES. CENTRO JUVENIL LAS AVES Projecte Cosmos

10.000 COORDINADORA ESTATAL DE PLATAFORMAS SOCI Agafa les regnes: Dinamització de la figura de l'agent de prevenció d'addiccions entre iguals en projectes amb joves en risc

10.000 E.I. L'EINA, SCCL Comunitat amb èxit: Projecte de millora de l'èxit acadèmic de la comunitat gitana de Vilardell

10.000 EDUCARE SOCIAL Elx: Cultura de mediació a través del moviment associatiu

10.000 FUNDACIÓN HOGAR DEL EMPLEADO FUHEM Alimentant altres models: Menjadors escolars ecològics.

10.000 MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA Xarxa social per a la mediació, educació i participació intercultural contra el racisme i la intolerància

10.000 ASOCIACIÓN COREA DE HUNTINGTON DE CASTILLA Y LEÓN Intervenció amb persones afectades per la malaltia de Huntington

10.000 ASOCIACIÓN DE PADRES Y TUTORES PRO DISMINUIDOS PSÍ Promoció de l'autonomia personal i d'atenció i cura a les situacions de dependència de persones amb discapacitat intel·lectual greu

10.000 ASOCIACIÓN MIRANDESA DE PERSONAS AFECTADAS DE FIBR Servei de rehabilitació integral de persones afectades de fibromiàlgia, fatiga crònica i sensibilitat química múltiple.

10.000 ADFILPA. ASOC. DISCAP. FÍSICOS LA PALMA Cuidem i dinamitzem amb la Caixa i Caja Canarias

10.000 HH. OBLATAS DEL SMO. REDENTOR Programa integral "La Casita"

10.000 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECONOMÍA Col·laboració activitats pròpies de l'entitat

10.000 CAPÍTULO ESPAÑOL DEL CLUB DE ROMA Addenda per incloure-hi l'activitat "Sopars col·loqui" al Palau Macaya

10.000 ASS. D'ESCLEROSI MÚLTIPLE DE CASTELLÓ Atenció integral en esclerosi múltiple: La fisioteràpia i l'atenció social en l'abordatge integral de l'esclerosi múltiple

10.000 FUNDACIÓ AGM DE LA COMUNITAT VALENCIANA Acompanyament afectiu de gent gran sense recursos que pateixen soledat i exclusió social

10.000 APRALAD Reinserció psicosocial de drogodependents en règim ambulatori

10.000 ASSOC. ESPINA BÍFIDA D'ALACANT Fisioteràpia, autonomia i participació activa en Aebha

10.000 ASSOCIACIÓ D'EPILÈPSIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA Epilèpsia: De persona a persona.

10.000 ASPE CONTRA EL ALZHEIMER Projecte d'atenció a malalts d'Alzheimer i respir del cuidador durant les tardes.

10.000 ADHARA, ASOCIACIÓN DE PERSONAS QUE CONVIV
Suport emocional i afrontament de l'estigma i la discriminació en persones que conviuen amb el virus de la immunodeficiència humana

(VIH)

10.000 ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE MIRANDA DE EBRO Programa de rehabilitació psicosocial de persones addictes i les seves famílies

10.000 ASOCIACIÓN EQUIPO SOLIDARIDAD Programa d'inclusió sociolaboral per a col·lectius especialment vulnerables

10.000 ASOCIACIÓN JUVENIL ALDABA No dubtaria a tornar a riure

10.000 ASOCIACIÓN PRO COMEDOR SOCIAL EL EJIDO Actuem: Aliments per a tothom ja

10.000 ASSOCIACIÓ CENTRE EDUCATIU ESCLAT Eskl@T Jove

10.000 CENTRO JUVENIL TRASCAMPUS Integració social de nens/es, adolescents i joves a través de l'educació en el temps lliure.

10.000 COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE LA RIOJA Centro Travesía

10.000 COORDINADORA LINENSE CONTRA LA DROGODEPE Aliment solidari

10.000 CREU ROJA ESPANYOLA Atenció integral a la infància en situació de vulnerabilitat al ponent granadí

10.000 EXPLORADORS VALENCIANS Grupo Scout Amanecer de La Coma

10.000 LA SEMILLA DE TRIGO "Semillas: Projecte social maternoinfantil"

10.000 PARROQUIA SANTA MARÍA DEL POZO Y SANTA M Centre de dia Projecte Primera Prevenció

10.000 ROMPE TUS CADENAS Alternativa educativa i d'oci en menors i en famílies en exclusió

10.000 TIEMPO LIBRE DE VALLECAS La família un espai de socialització primària

10.000 ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE LUGO Formació prelaboral

10.000 CREU ROJA ESPANYOLA Activació i acompanyament a dones allunyades del mercat laboral

10.000 CREU ROJA ESPANYOLA Itineraris integrals amb persones en situació de vulnerabilitat social (Interlabora i SMS)

10.000 FUNDACIÓ ENGRUNES Aprèn i emprèn. Manteniment de mobiliari urbà

10.000 LIMISI Valora el que és teu, el que és nostre

10.000 ASS. DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS DE CÁDIZ Persones amb TEA: Autonomia i independència

10.000 ASS. PRO INMIG. CÓRDOBA. ANDALUCÍA ACOGE Inserció integral i integració social de joves immigrants en l'àmbit laboral

10.000 ASOC PADRES-AMIGOS DEFICIENTE AUDITIVO Usant capacitats: Programa d'inserció laboral per a persones sordes

10.000 ASOCIACIÓN DE MUJERES LA MURALLA DE JAÉN Promusur

10.000 ASOCIACIÓN GRANADINA DE EMIGRANTES Y RETORNADOS Gestió de la demanda d'ocupació exterior per a desocupats

10.000 ASPES CASTELLÓ La inclusió sociolaboral de persones amb discapacitat auditiva

10.000 CREU ROJA ESPANYOLA Itineraris integrals per a persones de difícil inserció a Albolote

10.000 DOWN OURENSE Ocupació amb suport

10.000 FUNDACIÓN BABEL PUNTO DE ENCUENTRO Projecte Artífex

10.000 FUNDACIÓN OBRA SOCIAL Y CULTURAL SOPEÑA Una nova oportunitat a través d'itineraris personalitzats d'inserció sociolaboral

10.000 LA ENCINA SERVICIOS INTEGRADOS, SLU Per + ocupabilitat en el lloc de treball

9.900 FUNDACIÓN DEL HOMBRE Creativa i estimula

9.860 FUN. ORQUESTA FILARMÓNICA GRAN CANARIA Música útil

9.800 FEDERACIÓN ESTATAL DE LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALE Preventrans. Programa d'atenció a dones transsexuals que exerceixen la prostitució

9.720 PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO SOCIAL DE GR Emprenent voluntariat, comprometent ciutadania.

9.600 ASSOC. DEFENSA ATENCIÓ TRANSTORNS PERSONAL Projecte de rehabilitació psicosocial de persones amb TP "Aprenent a viure"

9.600 ASSOC. TALLER SANT MIQUEL Curs de perfeccionament en confecció industrial

9.460 AFA MURO Programa de rehabilitació integral amb noves tecnologies per a persones amb demència lleu

9.400 SAN VICENTE DE PAUL MADRID Jugant... aprenem

9.200 ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS MALALTS MENTALS DEL GARRAF Curs d'horticultura ecològica per a persones afectades per una malaltia mental

9.200 BOREAL Atenció global drogodependències

9.160 ASS. ESCLERODÈRMIA CASTELLÓ Projecte d'atenció psicosocial a l'esclerodèrmia per a la millora de l'autonomia personal (APEMAP)

9.020 ASOCIACIÓN DE RED INCA CATALUÑA - INTERNATIONAL NETW La Sal del Raval

9.000 FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA Col·laboració amb la Fundación Contemporánea per als "Encontres Pública 2015"

9.000 ASS. FAMÍLIES PERS. DISCAP. PSIQ. ELX "Seguim Creixent". Tallers d'activitats diürnes per a persones en situació de dependència per discapacitat intel·lectual

8.960 COCEMFE VINARÒS Programa d'integració sociolaboral en persones amb discapacitat mitjançant l'orientació professional i la intermediació laboral.

8.830 ASOC. RIBERA DEL DUERO DE E.M. Projecte integral afectats d'esclerosi múltiple i els seus cuidadors principals

8.600 ASOC. APOYO PERSONAS VIH/SIDA CARACOL Caminant a la integració

8.320 AYUNTAMIENTO BARAÑAIN Coeducació als centres educatius de Barañain (Navarra)

8.000 FUNDACIÓN PRIVADA TANJA Col·laboració activitats pròpies de l'entitat

8.000 AMIGOS, ASOC. DE AYUDA POR EL VIH
"Incloent-hi + VIHda". Servei per al foment de la inclusió social activa de les persones afectades per VIH-sida, que redueix l'exclusió i

augmenta el seu nivell d'inclusió social

7.900 ASSOCIACIÓ TEA (ASPERGER) DEL VALLÈS OCCIDENTAL Atenció psicològica a nens i joves TEA

7.890 AFEM GETAFE Projecte de suport psisocial per a familiars de persones amb malaltia mental: Escola de famílies i autoajuda

7.780 HEMOFILIA SANTA CRUZ DE TENERIFE Servei de prevenció de la discapacitat i suport a l'autonomia

7.700 MASIA ESPINÓS Projecte integral d'atenció a la infància

7.610 FUNDACIÓN MANUEL MARÍA VICUÑA Integració social de dones immigrants a Còrdova mitjançant la seva inserció sociolaboral i apoderament.

7.500 ASSOCIACIÓ REINTEGRA Projecte: Vincles

7.000 ASOC. PARA LA DEFENSA DE LA MUJER LA RUED Incloure en femení

6.800 ASOCIACIÓN DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES Y VIOLENCIA DOMÉSTICA Suport psicosocial a possibles víctimes de violència de gènere en col·lectius especialment vulnerables

6.500 ASOCIACIÓN SALHAKETA-ARABA
Inserció sociolaboral per a la integració comunitària de persones estrangeres no comunitàries en situació de llibertat condicional i en

risc d'exclusió. Pis de llarga estada (Ple)

6.430 ASOCIACIÓN SOS RACISMO GALICIA S.A.M.I. Servei d'atenció i mediació intercultural en l'àmbit educatiu

6.300 ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'EXALCOHÒLICS Suport psicosocial a persones amb problemes d'addicció d'alcohol i els seus familiars.

6.000 ASOCIACIÓN ALRASO Shirika (compensació educativa)

6.000 LA MAJARÍ Programa promoció salut i prevenció malalties entitats gitanes Navarra 2015

6.000 HERMANDAD DE TRIANA Hermandad Esperanza de Triana 2015

5.660 FAEM Projecte A.R.P.A. Per a l'autoestima, la rehabilitació psicosocial i l'autonomia de les persones amb malaltia mental i familiars

5.260 AFIBRODON Suport psicosocial per a famílies amb fibromiàlgia, un enfocament relacional

5.050 ASS. ALZHEIMER VILLANUEVA DEL ARZOBISPO Unitat de respir familiar per a cuidadors i malalts d'Alzheimer

5.000 FUNDACIÓ PRINCESA DE GIRONA Conveni de col·laboració

5.000 SUBMON Busseig respectuós en àrees marines protegides del Mediterrani

5.000 AJUNTAMENT D'ELX Ajuntament d'Elx.

5.000 ALICIA BENITO
TERAPICLOWNS En salud mental: Tallers i projeccions clown a l'Hospital Fuentebermeja i el CRPS de Burgos i lluita contra l'estigma

social a través d'activitats inclusives

4.050 ASS. INTER. TELÈF ESPERANÇA. Tallers de promoció de la salut emocional

3.500 FUNDACIÓ GASPAR ESPUÑA-CETT Conveni Fundació Gaspar Espuña CETT

2.455 ASOCIACIÓN ABIATZE Conveni SIDA Navarra 2015 - Diverses entitats

1.564 ASOCIACIÓN ALDEZAR Conveni SIDA Navarra 2015 - Diverses entitats

857 MÉDICOS DEL MUNDO Conveni SIDA Navarra 2015 - Diverses entitats

178 JUNTA GENERAL DEL VALLE DEL RONCAL Conveni SIDA Navarra 2015 - Diverses entitats

178 JUNTA GENERAL DEL VALLE DEL RONCAL Conveni SIDA Navarra 2015 - Diverses entitats


