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CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, 
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Traducció dels comptes anuals emesos originalment en castellà i elaborats d’acord amb el marc normatiu d’informació 
financera aplicable a l’Entitat a Espanya (veure Nota 2). En el cas de discrepància, preval la versió en castellà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Traducció d’un informe originàriament formulat en castellà basat en el nostre treball realitzat d’acord amb 
la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya. En cas de discrepància, 
preval la versió en llengua castellana.

INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER UN 
AUDITOR INDEPENDENT 

Al Patronat de Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, 

“la Caixa”, 

Informe sobre els comptes anuals 

Opinió 

Hem auditat els comptes anuals de Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, 

“la Caixa” (la Fundació), que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2017, el compte de 

resultats i la memòria corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data. 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes 

significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació a 31 de 

desembre de 2017, així com dels seus resultats corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta 

data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació (que 

s’identifica a la Nota 2 a de la memòria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables 

que hi estiguin continguts. 

Fonament de l’opinió 

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat 

d’auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d’acord amb aquestes 

normes es descriuen més endavant a la secció Responsabilitats de l’auditor en relació amb 

l’auditoria dels comptes anuals del nostre informe. 

Som independents de la Fundació de conformitat amb els requeriments d’ètica, inclosos els 

d’independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals a Espanya segons 

allò que exigeix la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes. En aquest sentit, 

no hem prestat serveis diferents dels de l’auditoria de comptes ni hi han concorregut situacions 

o circumstàncies que, d’acord amb allò que estableix l’esmentada normativa reguladora, hagin 

afectat la necessària independència de manera que s’hagi vist compromesa. 

Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 

adequada per a la nostra opinió. 
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Qüestions clau de l’auditoria 

Les qüestions clau de l’auditoria són aquelles qüestions que, segons el nostre judici 

professional, han estat de la major significativitat en la nostra auditoria dels comptes anuals 

del període actual. Aquestes qüestions han estat tractades en el context de la nostra auditoria 

dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, i no 

expressem una opinió per separat sobre aquestes qüestions. 

Valoració de les inversions en el patrimoni d’empreses del grup i associades 

Descripció Procediments aplicats en l’auditoria 

Tal com es detalla a les notes 1 i 6 de la 

memòria dels comptes anuals adjunts, la 

Fundació manté una participació del 100% 

del capital social de Criteria Caixa, S.A.U., 

que no cotitza en mercats regulats. 

Aquesta participació és valorada pel cost 

d‘adquisició minorat, si escau, per l’import 

acumulat de les correccions valoratives per 

deteriorament. 

Aquesta participació mantinguda en una 

empresa del grup, que ascendeix a 

10.467.353 milers d'euros a 31 de 

desembre de 2017, representa 

aproximadament el 91,12% de l'actiu total 

de la Fundació a aquesta data.  

La valoració d’aquesta participació ha estat 

identificada com una qüestió clau per a la 

nostra auditoria degut, entre altres 

qüestions, a l’elevat import que el cost 

d’aquesta participació representa en el 

context dels comptes anuals presos en el 

seu conjunt. 

Els nostres procediments d’auditoria per a 

abordar aquest aspecte han inclòs, entre 

altres: i) l’anàlisi de la metodologia 

emprada per la Fundació com a base per a 

la valoració, si escau, del deteriorament de 

la participació i ii) la rèplica del càlcul per a 

verificar la correcció de la valoració 

realitzada per la Fundació. 

Hem analitzat i revisat la informació 

financera de Criteria Caixa, S.A.U., a fi 

d’obtenir evidència suficient i adequada de 

la valoració de l'esmentada participació en 

els comptes anuals de la Fundació, a més 

d’haver obtingut els comptes anuals 

auditats de Criteria Caixa, S.A.U. i haver 

verificat la congruència de la informació 

financera utilitzada en el procés de 

valoració de la participació amb la 

continguda en els esmentats comptes 

anuals. 

Així mateix, hem avaluat que els 

desglossaments d’informació continguts a 

la memòria dels comptes anuals adjunts 

en relació amb aquesta qüestió resulten 

adequats als exigits per la normativa 

comptable aplicable. 
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Reconeixement de despeses per ajuts i altres 

Descripció Procediments aplicats en l’auditoria 

Tal com es detalla a la nota 13.1 de la 

memòria dels comptes anuals adjunts, en 

l’exercici 2017 la Fundació ha registrat 

254.040 milers d'euros com a despeses 

per ajuts i altres a altres entitats socials en 

compliment dels convenis de col·laboració 

en projectes socials signats amb aquestes, 

així com altres prestacions a determinats 

col·lectius beneficiaris.  

En aquest sentit, és necessària l’aplicació 

d’estimacions per part de la Direcció de la 

Fundació a l’hora d’avaluar el moment de 

la meritació d’aquestes despeses en funció 

dels convenis o contractes subscrits per la 

Fundació amb els beneficiaris, realitzant la 

Direcció al tancament de l’exercici una 

estimació de les despeses meritades 

durant el període, així com de la provisió 

pendent de pagament al tancament de 

l’exercici. 

Atesa la rellevància d’aquestes despeses i 

provisions registrades al compte de 

resultats, així com de les estimacions 

utilitzades per al seu càlcul, considerem 

aquesta qüestió com a clau per a 

l’auditoria. 

Els nostres procediments d’auditoria han 

inclòs, entre altres, la revisió del disseny i 

implementació dels controls rellevants que 

mitiguen els riscos associats al procés de 

reconeixement de despeses per ajuts i 

altres, així com proves de verificació 

respecte al fet que els esmentats controls 

operen eficaçment. Per a una mostra de 

convenis o contractes, obtinguda sobre 

bases selectives, hem realitzat 

procediments substantius encaminats a 

validar que el criteri de reconeixement de 

les despeses per ajuts i altres és coherent 

amb les condicions dels esmentats 

convenis o contractes. Així mateix, hem 

validat la integritat, existència i exactitud 

dels saldos registrats a la comptabilitat 

amb la documentació suport relativa als 

pagaments efectuats durant l’exercici. A 

aquest efecte, hem involucrat especialistes 

interns en sistemes d’informació 

tecnològica i en el tractament massiu de 

dades. 

Finalment, hem avaluat que els 

desglossaments d’informació continguts a 

la memòria dels comptes anuals adjunts 

en relació amb aquesta qüestió resulten 

adequats als exigits per la normativa 

comptable aplicable. 
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Responsabilitat del Director General de la Fundació i de la comissió 

d’auditoria en relació amb els comptes anuals  

El Director General de la Fundació és responsable de formular els comptes anuals adjunts, de 

forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la 

Fundació, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a la Fundació 

a Espanya, i del control intern que consideri necessari per permetre la preparació de comptes 

anuals lliures d’incorrecció material, deguda a frau o error. 

En la preparació dels comptes anuals, el Director General de la Fundació és responsable de la 

valoració de la capacitat de la Fundació per a continuar com a empresa en funcionament, 

revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb empresa en funcionament i 

utilitzant el principi comptable d’empresa en funcionament excepte si el Director General té 

intenció de liquidar la Fundació o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra 

alternativa realista. 

La comissió d’auditoria és responsable de la supervisió del procés d’elaboració i presentació 

dels comptes anuals. 

Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals 

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu 

conjunt estan lliures d’incorrecció material, deguda a frau o error, i emetre un informe 

d’auditoria que conté la nostra opinió. 

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que una auditoria realitzada 

de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a 

Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeix. Les incorreccions poden ser 

degudes a frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot 

preveure raonablement que influeixin en les decisions econòmiques que els usuaris prenen 

basant-se en els comptes anuals. 

A l’Annex I d’aquest informe d’auditoria s’inclou una descripció més detallada de les nostres 

responsabilitats en relació amb l’auditoria dels comptes anuals. Aquesta descripció, que es 

troba a les pàgines 6 i 7, és part integrant del nostre informe d’auditoria. 
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Informe sobre altres requeriments legals i reglamentaris 

Informe addicional per a la comissió d’auditoria 

L’opinió expressada en aquest informe és coherent amb allò que es manifesta al nostre informe 

addicional per a la comissió d’auditoria de la Fundació de data 23 de maig de 2018.  

Període de contractació 

La Reunió del Patronat de la Fundació celebrada el 6 de maig de 2016 ens va nomenar auditors 

per un període d’un any, comptat a partir de l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2016. 

Amb anterioritat, vam ser designats per acord del Patronat de la Fundació per al període d’un 

any i hem estat realitzant el treball d’auditoria de comptes de forma ininterrompuda des de 

l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 1991, considerant el contingut de l’article 17 apartat 

8 del Reglament (UE) núm. 537/2014 sobre requisits específics per a l’auditoria legal de les 

entitats d’interès públic. 

DELOITTE, S.L. 
Inscrita en el ROAC núm. S0692  

Francisco Ignacio Ambrós 

Inscrit en el ROAC núm. 20526 

23 de maig de 2018 
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Annex I del nostre informe d’auditoria 

Addicionalment a allò que inclou el nostre informe d’auditoria, en aquest Annex incloem les 

nostres responsabilitats respecte de l’auditoria dels comptes anuals. 

Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals 

Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria 

de comptes vigent a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud 

d’escepticisme professional durant tota l’auditoria. També:  

• Identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els comptes anuals, deguda a frau 

o error, dissenyem i apliquem procediments d’auditoria per respondre a aquests riscos i 

obtenim evidència d’auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a la nostra 

opinió. El risc de no detectar una incorrecció material deguda a frau és més elevat que en 

el cas d’una incorrecció material deguda a error, ja que el frau pot implicar col·lusió, 

falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies o l’elusió del 

control intern. 

• Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de 

dissenyar procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i 

no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de la Fundació. 

• Avaluem si les polítiques comptables aplicades són adequades i la raonabilitat de les 

estimacions comptables i la corresponent informació revelada pel Director General de la 

Fundació. 

• Concloem sobre si és adequada la utilització, per part del Director General de la Fundació, 

del principi comptable d’empresa en funcionament i, basant-nos en l’evidència d’auditoria 

obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o 

amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de la Fundació per 

a continuar com a empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa 

material, es requereix que cridem l’atenció en el nostre informe d’auditoria sobre la 

corresponent informació revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són 

adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en 

l’evidència d’auditoria obtinguda fins a la data del nostre informe d’auditoria. No obstant 

això, els fets o condicions futurs poden ser la causa que la Fundació deixi de ser una empresa 

en funcionament. 

• Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la 

informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents 

de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel. 
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Ens comuniquem amb la comissió d’auditoria de la Fundació en relació amb, entre altres 

qüestions, l’abast i el moment de realització de l’auditoria planificats i les constatacions 

significatives de l’auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del control intern que 

identifiquem en el transcurs de l’auditoria. 

També proporcionem a la comissió d’auditoria de la Fundació una declaració que hem complert 

els requeriments d’ètica aplicables, inclosos els d’independència, i ens hi hem comunicat per 

informar d’aquelles qüestions que raonablement puguin suposar una amenaça per a la nostra 

independència i, si escau, de les corresponents salvaguardes. 

Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació a la comissió d’auditoria de la 

Fundació, determinem les que han estat de la major significativitat en l’auditoria dels comptes 

anuals del període actual i que són, en conseqüència, les qüestions clau de l’auditoria.  

Descrivim aquestes qüestions en el nostre informe d’auditoria llevat que les disposicions legals 

o reglamentàries prohibeixin revelar públicament la qüestió. 
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FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, ”la Caixa” 

BALANÇOS A 31 DE DESEMBRE DE 2017 I 2016 (milers d’euros)    

    

ACTIU 
Notes  

31/12/2017 31/12/2016 (*) 
Memòria 

A) ACTIU NO CORRENT   11.304.082 11.279.624 

      

Immobilitzat intangible  Nota 5 8.523 6.798 

Aplicacions informàtiques    8.523 6.798 

Immobilitzat material Nota 5 369.941 365.542 

Terrenys i construccions   224.802 214.500 

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material   131.810 125.110 

Immobilitzat en curs i bestretes   13.329 25.932 

Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini  10.467.366 10.467.434 

Instruments de patrimoni  Nota 6.1 10.467.353 10.467.353 

Valors representatius de deute   13 81 

Inversions financeres a llarg termini  Nota 6.2 49.200 33.987 

Instruments de patrimoni    251 251 

Crèdits a entitats   540 648 

Altres actius financers   311 1.230 

Altres crèdits amb les administracions públiques Nota 6.2 48.098 31.858 

Actius per impost diferit Nota 11 409.052 405.863 

      

B) ACTIU CORRENT   183.480 147.279 

      

Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia   139 989 

Deutors comercials i altres comptes a cobrar   6.991 5.337 

Clients, empreses del Grup i associades Nota 12 2.038 1.662 

Deutors diversos   956 531 

Personal  99 97 

Altres crèdits amb les administracions públiques Nota 6.2 3.898 3.047 

Inversions en entitats del Grup i associades a curt termini  139.301 104.125 

Instruments de patrimoni   - 11 

Valors representatius de deute   - 94 

Altres actius financers Nota 6.1 139.301 104.020 

Inversions financeres a curt termini   580 586 

Instruments de patrimoni Nota 6.2 413 410 

Crèdits a entitats Nota 6.2 108 108 

Altres actius financers   59 68 

Efectiu i altres actius líquids equivalents     Nota 7 36.469 36.242 

Tresoreria   36.469 36.242 

      

TOTAL ACTIU (A + B)   11.487.562 11.426.903 

 
Les Notes 1 a 19 i els Annexos 1 i 2 adjunts formen part integrant del Balanç a 31 de desembre de 
2017. 

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

BALANÇOS A 31 DE DESEMBRE DE 2017 I 2016 (milers d’euros)    

    

PATRIMONI NET I PASSIU Notes  
31/12/2017 31/12/2016 (*) 

  Memòria 

A) PATRIMONI NET   11.118.297 11.045.015 

    

Fons propis Nota 8 11.118.289 11.045.008 

Dotació fundacional / Fons Social   5.868.000 5.868.000 

Dotació fundacional / Fons Social   5.868.000 5.868.000 

Reserves   5.049.309 5.049.177 

Altres reserves   5.049.309 5.049.177 

Excedent d’exercicis anteriors   127.831 62.040 

Romanent   127.831 62.040 

Excedent de l’exercici   73.149 65.791 

Ajustos per canvis de valor   8 7 

    

B) PASSIU NO CORRENT   122.756 141.878 

    

Provisions a llarg termini Nota 9 1.231 2.822 

Obligacions per prestacions a llarg termini al personal    941 1.719 

Altres provisions   290 1.103 

Deutes a llarg termini Nota 6.3 72.722 67.253 

Altres passius financers   72.722 67.253 

Deutes amb entitats del Grup i associades a llarg termini Nota 6.4 48.800 71.800 

Passius per impost diferit Nota 11 3 3 

    

C) PASSIU CORRENT   246.509 240.010 

    

Provisions a curt termini Nota 9 865 1.128 

Deutes a curt termini Nota 6.3 16.542 1.028 

Altres passius financers   16.542 1.028 

Deutes amb entitats del Grup i associades a curt termini Nota 6  23.143 23.833 

Beneficiaris – Creditors Nota 10 124.970 131.444 

Creditors comercials i altres comptes a pagar   80.989 82.577 

Proveïdors, entitats del Grup i associades Nota 12 12.561 9.712 

Creditors diversos   65.261 70.246 

Personal (remuneracions pendents de pagament)   9 17 

Altres deutes amb les administracions públiques   3.158 2.602 

    

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)   11.487.562 11.426.903 

 
Les Notes 1 a 19 i els Annexos 1 i 2 adjunts formen part integrant del Balanç a 31 de desembre de 
2017. 

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

COMPTE DE RESULTATS CORRESPONENT ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 

DE DESEMBRE DE 2017 I 2016 (milers d’euros) 

   

Notes  
2017 2016 (*) 

Memòria 

A) Operacions continuades       

1. Ingressos de l’activitat pròpia   22.518 8.086 

Aportacions d’usuaris   3.362 3.222 

Subvencions imputades a l’excedent de l’exercici Nota 4 i) 10.741 737 

Donacions i llegats imputats a l’excedent de l’exercici Nota 4 i) 2010 2.409 

Reintegrament d’ajudes i assignacions Nota 10 6.405 1.718 

3. Despeses per ajudes i altres  Nota 13.1 (254.040) (228.722) 

Ajudes monetàries  (254.040) (228.722) 

7. Altres ingressos de l’activitat  4.896 4.244 

8. Despeses de personal Nota 13.4 (34.499) (30.380) 

Sous, salaris i assimilats  (24.884) (22.139) 

Càrregues socials  (9.615) (8.241) 

9. Altres despeses de l’activitat   (192.711) (185.998) 

Serveis exteriors  Nota 13.2 (197.689) (191.744) 

Tributs   (2.019) (1.025) 

Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials   6.999 6.811 

Altres despeses   (2) (40) 

10. Amortització de l’immobilitzat Nota 5 (15.394) (13.835) 

12. Excessos de provisions Nota 9 813 - 

13. Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat  14 1.230 

Resultats per alienacions i altres    14 1.230 

A.1) EXCEDENT DE L’ACTIVITAT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   (468.403) (445.375) 

14. Ingressos financers  400.033 375.060 

De participacions en instruments de patrimoni  400.000 375.000 

En entitats del Grup i associades Nota 6  400.000 375.000 

De valors negociables i altres instruments financers   33 60 

D’entitats del Grup i associades Nota 7 33 57 

De tercers   - 3 

15. Despeses financeres Nota 13.3 (965) (1.190) 

Per deutes amb empreses i entitats del Grup i associades  (965) (1.190) 

18. Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers  (7) 487 

Resultats per alienacions i altres Nota 6.2 (7) 487 

A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES (14+15+16+17+18)   399.061 374.357 

A.3) EXCEDENT ABANS D’IMPOSTOS (A.1+A.2)   (69.342) (71.018) 

19. Impostos sobre beneficis Nota 11 142.491 136.809 

A.4) EXCEDENT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (A.3 + 
19) 

  73.149 65.791 

B) Operacions interrompudes      

A.5) Variació del patrimoni net reconeguda en l’excedent de l’exercici (A.4.+20) Nota 8 73.149 65.791 

C) Ingressos i despeses imputades directament al patrimoni net     

1. Actius financers disponibles per a la venda  1 6 

3. Subvencions rebudes Nota 4 i) 10.741 535 

4. Donacions i llegats rebuts Nota 4 i) 2010 1.877 

C.1) Variació del patrimoni net per ingressos i despeses reconeguts directament en el 
patrimoni net (1+2+3+4+5+6) 

  
  

2.418 12.752 

D) Reclassificacions a l’excedent de l’exercici     

3. Subvencions rebudes Nota 4 i) (10.741) (737) 

4. Donacions i llegats rebuts Nota 4 i) (2.010) (1.877) 

D.1) Variació del patrimoni net per reclassificacions a l’excedent de l’exercici 
(1+2+3+4+5) 

  (12.751) (2.614) 

E) Variació del patrimoni net per ingressos i despeses imputats directament en el 
patrimoni net (C1+D1) 

  1 (196) 

F) Ajustos per canvi de criteri   - - 

G) Ajustos per errors   - - 

H) Variacions en la dotació fundacional o en el fons social   - - 

I) Altres variacions   - - 

J) RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET EN L’EXERCICI 
(A5+E+F+G+H+I) 

  73.150 65.595 

Les Notes 1 a 19 i els Annexos 1 i 2 adjunts formen part integrant del compte de resultats a 31 de 
desembre de 2017. 

(*) 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 2017 

(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, 
la «Fundació» o «Fundació Bancària ”la Caixa”») és una fundació bancària sense ànim de 
lucre el patrimoni de la qual es troba afecte de manera duradora a la realització de 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. 

En data 6 d’octubre de 2017, el Patronat de la Fundació va acordar el trasllat del domicili 
social a Palma de Mallorca, plaça Weyler, 3, ubicat anteriorment a Barcelona, avinguda 
Diagonal, 621-629. El NIF de la Fundació és G58899998. 

El 16 de juny de 2014 es va fer efectiva la transformació de la Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona, ”la Caixa” en fundació bancària, de conformitat amb el que disposa la Llei 
26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvis i fundacions bancàries, i es va inscriure en 
el Registre de Fundacions del Ministeri de Justícia amb el número 1658. 

Així mateix, l’Assemblea General de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona també va 
acordar: a) la segregació, que es va fer efectiva l’octubre de 2014, a favor de Criteria Caixa, 
SAU (íntegrament participada per la Fundació Bancària ”la Caixa”) dels actius i passius no 
subjectes a l’Obra Social (incloent-hi la participació en CaixaBank). La Fundació Bancària ”la 
Caixa” va passar a ostentar la seva participació en CaixaBank de manera indirecta a través de 
Criteria, i b) la dissolució i liquidació de l’antiga Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona i aportació a la Fundació Bancària ”la Caixa” del seu patrimoni social. La fundació 
bancària està subjecta a la supervisió del Banc d’Espanya en relació amb la seva participació 
indirecta, a través de Criteria Caixa, SAU en Caixabank, SA (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, Indústria i Competitivitat. 

La fundació 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 hi ha la participació en CaixaBank. La 
participació econòmica de la Fundació Bancària ”la Caixa” en CaixaBank a 31 de desembre 
de 2017 és del 40,00% (45,32% a 31 de desembre de 2016). 

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, SAU (d’ara 
endavant, «Criteria»), entitat que també duu a terme la gestió de participacions bancàries i 
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empresarials en sectors estratègics com l’energètic, les infraestructures, els serveis i el negoci 
immobiliari. 

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 tinguin una participació igual o 
superior al 30 per cent en una entitat de crèdit o que els permeti el control d’aquesta en els 
termes establerts en 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.  
 
En data 26 de setembre de 2017, el Consell de Govern del Banc Central Europeu va 
considerar, partint del compliment de les condicions establertes en el Reglament (UE) núm. 
1024/2013 del Consell, que Criteria ja no exerceix el control o una influència significativa 
dominant sobre CaixaBank i, en conseqüència, ja no és l’empresa matriu del conglomerat 
financer. Les condicions rellevants establertes pel BCE van ser les següents: 

− No sobrepassar el 40% del total dels drets polítics i econòmics de Criteria a 
CaixaBank. 

− No sobrepassar el 40% dels consellers dominicals de Criteria a CaixaBank. 

− Els consellers dominicals de CriteriaCaixa només hauran de votar els consellers 
proposats per Criteria i abstenir-se respecte dels altres. 

− S’haurà de nomenar un conseller coordinador amb amplis poders, entre els consellers 
independents de CaixaBank, que incloguin les relacions amb els accionistes en temes 
de govern corporatiu. 
 

A més, a partir del setembre de 2018, CaixaBank no podrà finançar el Grup Fundació 
Bancària ”la Caixa” en una quantia superior al 5% del capital admissible a nivell subconsolidat 
del grup CaixaBank. 
En conseqüència, en data 15 de març de 2018, el Patronat de la Fundació va aprovar el Pla 
Financer (no reforçat) corresponent a l’exercici 2018, que està pendent d’aprovació per part 
del Banc d’Espanya en la data de formulació d’aquests Comptes Anuals. Caixabank, SA, amb 
domicili social a València, al carrer Pintor Sorolla, 2-4, 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. És una societat anònima les accions de 
la qual estan admeses a cotització a les borses de Madrid, Barcelona, València i Bilbao i en el 
mercat continu, i forma part de l’IBEX 35 des del 4 de febrer de 2008. 

Al tancament dels exercicis 2017 i 2016, les dades consolidades més rellevants sobre el grup 
CaixaBank són les següents: 

(Milions d'euros)  

% Participació Capital

Exercici Denominació Indirecta social

2017 CaixaBank, SA 40,00 5.981 16.538 1.684

2016 CaixaBank, SA 45,32 5.981 16.371 1.047

 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. 
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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 conjuntament amb aquests comptes anuals 
individuals, d’acord amb les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF) 
adoptades per la Unió Europea, i presenten les següents principals magnituds a 31 de 
desembre de 2017 i 2016:  
 

(Milions d’euros) 2017 2016 

Patrimoni net consolidat 18.559 31.257 
Benefici de l’exercici atribuïble al Grup 1.189 696 
Total actius consolidats 26.284 362.209 

La variació del total d’actius consolidats està motivada, principalment, per la pèrdua de 
control de Criteria sobre CaixaBank en l’exercici 2017. 

Atesa la pèrdua de control sobre les decisions rellevants de CaixaBank, i seguint el que 
estableix la NIIF 10, el Grup Fundació Bancària ”la Caixa” ha passat a integrar en els seus 

comptes anuals consolidats la participació en CaixaBank com a participació associada pel 
mètode de la participació en mantenir influència significativa sobre CaixaBank. Això ha 
suposat reexpressar la informació financera dels estats financers consolidats corresponents a 
l’exercici 2016. S’ha produït la baixa dels actius i passius associats a la participació en 
CaixaBank i el reconeixement de la inversió conservada en el patrimoni de CaixaBank al seu 
valor raonable en el moment de la pèrdua de control. 

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. 
 
INFORME D’ACTIVITATS 2017 DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA ”la Caixa” 
 

Durant el 2017, la Fundació Bancària ”la Caixa” ha constatat avenços destacats en els seus 

tres àmbits prioritaris d’actuació: Social, Recerca i Formació de l’excel·lència i divulgació de 

la cultura i el coneixement. Aquests resultats responen a l’aplicació de les directrius marcades 

en el Pla Estratègic 2016-2019, que té en compte una inversió superior als 2.000 milions 

d’euros en aquest quadrienni i que té com a lema Canviem presents, construïm futurs.  

 

El 2017, concretament, l’Obra Social ”la Caixa” ha incrementat el pressupost fins a assolir 

els 510 milions d’euros, davant els 500 milions dels nou exercicis anteriors.  

 

La liquidació del pressupost de l’exercici 2017 ha sigut de 475,9 milions d’euros. Així, en 

l’àmbit Social s’ha destinat 279,7 milions d’euros (el 59%); en l’àmbit de la Divulgació de la 

Cultura i del Coneixement, 121,3 milions d’euros (el 25%); i en l’àmbit de la Recerca i 

Formació de l’excel·lència, 74,9 milions d’euros (el 16%).   
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Durant el 2017, la Fundació Bancària ”la Caixa” ha impulsat 49.352 iniciatives, de les quals 

s’han beneficiat més d’11 milions persones. 

 

Entre els projectes socials amb vocació transformadora destaca CaixaProinfància que, des 

de fa 10 anys, promou la inclusió social de nens i joves en situació de vulnerabilitat, suport 

que es fa extensible al conjunt de la família. Durant el 2017, aquesta iniciativa ha atès 62.254 

menors procedents de llars en risc d’exclusió.  

 

A més de la lluita contra la pobresa infantil, i d’acord amb el Pla Estratègic, el foment del 

treball és una altra de les línies d’actuació prioritàries de la Fundació Bancària. En aquest 

sentit, el programa d’integració laboral, Incorpora, ha culminat la celebració del seu desè 

aniversari superant els 33.600 llocs de treball facilitats a persones en situació de 

vulnerabilitat durant el 2017, respecte dels 28.920 de l’any anterior. Això ha estat possible, en 

bona mesura, gràcies a les més de 10.000 empreses que han col·laborat amb el programa.  

 

En l’àmbit de la salut, l’entitat ja desenvolupa el seu Programa per a l’Atenció Integral a 
Persones amb Malalties Avançades a 123 centres sanitaris. El 2017, un total de 24.094 

pacients han rebut suport psicosocial, així com 29.555 familiars.  

 

Facilitar l’accés a l’habitatge és una altra de les prioritats del Pla Estratègic. La Fundació 

Bancària ”la Caixa” i CaixaBank tenen ja conjuntament un parc de més de 32.000 pisos les 

rendes mensuals dels quals se situen a partir dels 85 euros i que estan a disposició de les 

persones amb menys recursos. 

 

El de la gent gran és un dels col·lectius prioritaris per a l’Obra Social des de la creació, fa 

més d’un segle, de ”la Caixa” com a Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis. El 2017, 

el programa de Gent Gran ha comptat amb 821.532 participants en propostes socials, 

culturals, de salut i tecnològiques.  

 

A aquestes actuacions s’hi afegeix l’èxit de la campanya de Voluntariat de recollida de llet 

Cap nen sense bigoti, dirigida a famílies vulnerables i que compta amb la col·laboració de 

bancs d’aliments de tot Espanya. En la seva tercera edició, aquesta iniciativa ha aconseguit 

recollir 1,2 milions de litres de llet gràcies a la solidaritat ciutadana.  

 

Concebent l’educació com a motor de progrés individual i col·lectiu, la formació continua 

sent un eix fonamental en l’acció de l’entitat. Concretament, el programa EduCaixa ha 

arribat a més de 2,4 milions d’alumnes de 8.300 escoles espanyoles. L’acció educativa 

també ha estat marcada per l’entrega de diferents tipus de beques, com les 120 beques 

internacionals i les 77 beques doctorat, totes concedides el 2017.  

 

A més, la Fundació Bancària ”la Caixa” i la Fundació Telefónica continuen sumant esforços 

per al desenvolupament del projecte Profuturo. Aquesta iniciativa, inspirada pel papa 

Francesc, impulsa l’educació digital de nens, joves i adults entre els sectors més desafavorits 

de països de l’Àfrica, l’Amèrica Llatina, l’Orient Mitjà i el Sud-est asiàtic, que l’any 2017 ha 

arribat a 430.403 nens. 

 

En l’àmbit internacional, durant el 2017 s’ha consolidat la col·laboració amb entitats de 

referència com la Fundació Bill & Melinda Gates, per promoure la vacunació infantil als 

països en via de desenvolupament; UNICEF, amb l’objectiu de reduir la mortalitat infantil 

causada per la pneumònia, i ACNUR, per millorar les condicions de vida dels refugiats. 
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Fruit de l’acord amb el banc portuguès BPI, la Fundació Bancària ”la Caixa” també ha 

anunciat l’expansió de l’Obra Social a Portugal, on preveu desplegar els projectes més 

emblemàtics de l’entitat.  

 

Amb els imprescindibles de la recerca 
 

Un dels pilars del Pla Estratègic 2016-2019 és l’aposta per la recerca mèdica, i es contempla 

triplicar el pressupost destinat a aquest àmbit fins a assolir els 90 milions d’euros al final 

d’aquest quadrienni. Per visualitzar aquest compromís, el 2017 s’ha impulsat una campanya 

per reconèixer la importància de la recerca en el benestar de les persones i la contribució 

dels científics que dediquen la seva vida a lluitar contra les malalties i preservar un dels béns 

més preuats: la salut. Ells són Els imprescindibles.  

 

En aquesta línia, durant l’exercici passat s’ha intensificat la promoció de l’avenç científic 

amb el suport a projectes centrats en la recerca de l’Alzheimer, la sida, les malalties 

neurodegeneratives, les afeccions cardiovasculars o el càncer.  

 
Suport a la programació cultural, científica i educativa 
 
L’oferta cultural, científica i educativa de l’Obra Social ”la Caixa” a tot Espanya ha superat 

els 6 milions de visitants durant l’any 2017, i ha augmentat un 13% respecte de l’exercici 

anterior. Aquestes xifres s’han assolit mantenint l’excel·lència en la divulgació de la cultura i 

la ciència, una altra de les prioritats marcades pel Pla Estratègic. 

 

A CaixaForum, Barcelona, l’exposició Andy Warhol. L’art mecànic ha estat la més visitada 

de l’any. Pel que fa a CosmoCaixa, el Museu de la Ciència de l’Obra Social a Barcelona, 

destaca la inauguració de T. Rex, que mostra l’esquelet d’un dinosaure que va habitar la Terra 

fa uns 67 milions d’anys. D’altra banda, a CaixaForum Madrid, la màxima afluència de 

visitants es va registrar amb l’exposició Ramon Casas. La modernitat anhelada. 

(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 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. 

 
- Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvis i fundacions bancàries. 
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- Reial Decret 877/2015, de 2 d’octubre, de desplegament de la Llei 26/2013, de 27 de 
desembre, de caixes d’estalvis i fundacions bancàries, pel qual es regula el fons de 
reserva que han de constituir determinades fundacions bancàries. 
 

- Circular 6/2015, de 17 de novembre, del Banc d’Espanya, a les caixes d’estalvis i 
fundacions bancàries, que regula determinats aspectes dels informes de 
remuneracions i govern corporatiu, així com el contingut i altres aspectes del protocol 
de gestió i del pla financer. 
 

- Circular 7/2016, de 29 de novembre, del Banc d’Espanya, per la qual es 
desenvolupen les especificitats comptables que han d’aplicar les fundacions 
bancàries, entre altres regulacions. 
 

- 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 han estat obtinguts 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 2017.  

Aquests comptes anuals han estat formulats pel Director General en data 29 de març de 
2018, i se sotmetran a l’aprovació del Patronat. Se n’espera l’aprovació sense modificacions. 
Per part seva, els comptes anuals de la Fundació Bancària ”la Caixa” de l’exercici 2016 van 
ser aprovats pel seu Patronat celebrat el 18 de maig de 2017.  

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 registrades a l’epígraf de «Beneficiaris – Creditors» d’aquells 

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).  
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 La despesa o l’ingrés de l’impost de societats determinat sobre el tipus impositiu 
esperat a final d’any, i l’activació dels crèdits fiscals i la seva recuperabilitat (vegeu 
Nota 11). 

 
A 31 de desembre de 2017, la Fundació presenta un fons de maniobra negatiu per un import 
de 63.029 milers d’euros. No obstant això, la Fundació té previst compensar aquesta situació 
amb els dividends que rebrà de la seva filial Criteria Caixa, SAU i amb la recuperació de 
l’Impost sobre beneficis de l’exercici 2017 (vegeu Nota 6.5). 

Malgrat que aquestes estimacions s’han fet sobre la base de la millor informació disponible 
al tancament de l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2017, és possible que 
esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a l’alça o a la baixa) 
en els propers exercicis, cosa que es faria, si escau, de manera prospectiva. 

e) Comparació de la informació. 
 

La informació corresponent a l’exercici 2016 continguda en aquests estats financers es 
presenta únicament a efectes comparatius amb la informació relativa al 2017.  

En l’exercici 2017 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 de distribució de l’excedent de l’exercici és la següent: 

Bases de repartiment
Import                

(milers d'euros)

Excedent de l'exercici (Nota 8) 73.149

Total 73.149

Aplicació
Import                

(milers d'euros)

 A Excedent d'exercicis anteriors
     - Romanent 73.149

Total 73.149  
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(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 2017, 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. 

Tot l’immobilitzat intangible registrat en el balanç de la Fundació està compost per actius de 
vida útil definida. 

Els percentatges d’amortització anual aplicats linealment als diferents elements de 
l’immobilitzat són els següents: 

Immobilitzat material % Percentatge anual 

Construccions 
Instal·lacions afegides 

2% 
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 
Mòduls de museografia 

16% 
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 
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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 si escau posseeixi la Fundació es classifiquen en les categories 
següents:  

1. 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. 

2. 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.  

3. 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.  

4. 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.  

5. 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 
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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 que hi hagi en la 
data de la valoració. 

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, i per als valors 
representatius del capital, 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 concret 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 
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 dona 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, quan n’hi ha, es valoren al seu valor 
raonable, seguint els mateixos criteris que els corresponents als actius financers 
mantinguts per negociar descrits a l’apartat anterior.  

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

c) Crèdits i dèbits per l’activitat pròpia - 

1. 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. 
 

2. Dèbits per l’activitat pròpia: són les obligacions que s’originen per la concessió 
d’ajudes i altres assignacions als beneficiaris de l’Entitat, i als proveïdors per la 
prestació de serveis en compliment dels fins propis. 
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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 
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.  



 

 

16 

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. 

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 en 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 compromeses 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 
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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. 

2.1 Els ingressos per entregues de béns o prestació de serveis es valoren per l’import acordat. 
 

2.2 Els ingressos procedents de promocions per a captació de recursos, de patrocinadors i 
de col·laboracions es reconeixen quan les campanyes i els actes es produeixen. 
 

2.3 En qualsevol cas, l’Entitat registra les periodificacions necessàries. 

f) Provisions i contingències - 

En la formulació dels comptes anuals es diferencia entre: 

- 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. Fins al 31 de desembre de 2016, les 
aportacions eren repartides entre l’Entitat i els treballadors, i a partir de l’1 de gener de 2017 
només l’Entitat fa les aportacions al pla de pensions col·lectiu. 

En data 4 de desembre de 2015 es va subscriure el primer conveni col·lectiu de la Fundació, 
amb data d’entrada en vigor l’1 de gener de 2016 i amb vigència fins al 31 de desembre de 
2017. En aquest conveni es va aprovar 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. 

Així mateix, en data 19 de desembre de 2017 es va subscriure el segon conveni col·lectiu de 
la Fundació, amb data d’entrada en vigor l’1 de gener de 2018 i amb vigència fins al 31 de 
desembre de 2020. En aquest conveni s’aprova que l’aportació al pla de pensions col·lectiu 
per part de l’Entitat passi del 7,5% al 8,0%. no realitzant aportacions per part dels 
treballadors. 
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Les aportacions fetes per la Fundació Bancària ”la Caixa” es registren a l’epígraf «Despeses 
de personal – Càrregues socials» del Compte de Resultats de l’exercici corresponent (vegeu 
Nota 13.4). 

Addicionalment, la Fundació Bancària ”la Caixa” té contractada a VidaCaixa una pòlissa de 
risc per invalidesa, viduïtat i orfandat per als treballadors en actiu que estiguin subscrits al pla 
de pensions col·lectiu. L’import de la prima de la pòlissa de risc es revisa anualment i està 
registrat a l’epígraf de «Despeses de personal – Càrregues socials» del compte de resultats 
adjunt.  

El primer conveni col·lectiu vigent fins al 31 de desembre de 2017 disposa que els 
treballadors, en el moment de la seva jubilació, rebran una gratificació extraordinària de tres 
mensualitats. Aquest compromís està cobert mitjançant una pòlissa d’assegurances amb 
VidaCaixa. Amb l’entrada en vigor del nou conveni col·lectiu el 2018, aquesta gratificació ha 
estat substituïda per l’increment del 0,5% de l’aportació al pla de pensions col·lectiu per part 
de l’Entitat. 

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, salaris, 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 registrat en els epígrafs 
d’«Obligacions per prestacions a llarg termini al personal» i «Provisions a curt termini», que 
a 31 de desembre de 2017 presenten un saldo de 941 i 865 milers d’euros (1.719 i 1.128 milers 
d’euros a 31 de desembre de 2016), respectivament, del Balanç adjunt (vegeu Nota 9). No 
s’han produït nous acords de prejubilacions posteriors a l’exercici 2013. 

h) Indemnitzacions per acomiadament - 

D’acord amb la legislació laboral vigent, l’entitat està obligada al pagament d’indemnitzacions 
a aquells empleats amb els quals, en determinades condicions, rescindeixi les seves relacions 
laborals. Les indemnitzacions per acomiadament susceptibles de quantificació raonable es 
registren com a despesa de l’exercici en el qual hi ha una expectativa vàlida, creada per l’entitat 
davant els tercers afectats. 

i) Subvencions, donacions i llegats rebuts - 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzaran, amb caràcter 
general, directament en el patrimoni net de l’entitat per a la seva posterior reclassificació a 
l’excedent de l’exercici com a ingressos, sobre una base sistemàtica i racional de forma 
correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció, donació o llegat, és a dir, es 
registraran com a ingrés en el compte de resultats a mesura que es produeixen les despeses 
relacionades. 
 
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoraran pel valor raonable de 
l’import concedit. 
 
Totes les subvencions rebudes en 2017 han sigut formalitzades mitjançant acord 
individualitzat de concessió, registrant-se en el moment de la concessió com reintegrable, i 
considerant-se posteriorment com no reintegrables a mida que es produeixen les despeses 
relacionades. 
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L’octubre de 2013 la Comissió Europea va concedir a l’antiga Fundació ”la Caixa” una 
subvenció no reintegrable, registrada directament en el patrimoni net, 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. El 2016 es va incrementar l’import de 
la subvenció no reintegrable corresponent a aquest projecte en 83 milers d’euros, fins a assolir 
un total de 1.088 milers d’euros. 
 
Durant l’exercici 2016, la Fundació Bancària ”la Caixa” va registrar un import de 436 milers 
d’euros com a ingressos de l’exercici a l’epígraf de «Subvencions imputades a l’excedent de 
l’exercici» del compte de resultats, que corresponia a les despeses meritades durant l’exercici 
pel desenvolupament del projecte descrit en el paràgraf anterior.  
El projecte RRI Tools va finalitzar el 31 de desembre de 2016. 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables que s’obtinguin sense assignació a una 
finalitat específica, per tal de finançar les despeses ordinàries de funcionament de la Fundació, 
es comptabilitzaran directament en l’excedent de l’exercici. En els exercicis 2017 i 2016 la 
Fundació Bancària ”la Caixa” ha rebut donacions i llegats afectes a l’activitat de la Fundació 
per un import de 2.010 i 2.409 milers d’euros, respectivament, registrats a l’epígraf 
d’«Ingressos de l’activitat pròpia» del compte de resultats adjunt.  
 
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registraran com 
a passius fins que adquireixin la condició de no reintegrables, que serà en el moment en què 
s’hagin complert les condicions establertes per a la seva concessió i no hi hagi dubtes 
raonables sobre la seva recepció. 
Durant l’exercici 2017, la Fundació Bancària ”la Caixa” ha rebut diverses subvencions, 
considerades a 31 de desembre de 2017 com a reintegrables, que s’han comptabilitzat a 
l’epígraf de «Deutes a llarg termini» del Balanç de situació adjunt. Del total de subvencions 
reintegrables concedides s’han imputat a l’excedent de l’exercici un total de 10.741 milers 
d’euros (301 milers d’euros el 2016) (vegeu Nota 6.3). 

j) 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 
amortitzacions acumulades corresponents i els moviments produïts durant els exercicis 2017 
i 2016 són els següents:  

Immobilitzat intangible

Saldo a 31 Entrades Saldo a 31

de desembre o dotacions Baixes Traspassos de desembre

de 2016 de l'exercici de l'exercici de l'exercici de 2017

Cost

Aplicacions informàtiques 9.786 3.530 - - 13.316

Total cost 9.786 3.530 - - 13.316

Amortització acumulada

Aplicacions informàtiques (2.988) (1.805) - - (4.793)

Total amortització acumulada (2.988) (1.805) - - (4.793)

TOTAL NET 6.798 1.725 - - 8.523

Milers d'euros

 
Immobilitzat intangible

Saldo a 31 Entrades Saldo a 31

de desembre o dotacions Baixes Traspassos de desembre

de 2015 de l'exercici de l'exercici de l'exercici de 2016

Cost

Aplicacions informàtiques 6.650 3.136 - - 9.786

Total cost 6.650 3.136 - - 9.786

Amortització acumulada

Aplicacions informàtiques (1.764) (1.224) - - (2.988)

Total amortització acumulada (1.764) (1.224) - - (2.988)

TOTAL NET 4.886 1.912 - - 6.798

Milers d'euros

 

Les addicions que hi ha hagut durant l’exercici 2017 en l’immobilitzat intangible corresponen 
principalment a les inversions fetes en aplicacions informàtiques de gestió, així com a les 
efectuades per al desenvolupament de pàgines web.  

Immobilitzat material

Saldo a 31 Entrades Saldo a 31

de desembre o dotacions Baixes Traspassos de desembre

de 2016 de l'exercici de l'exercici de l'exercici de 2017

Cost

Terrenys 37.404 - (3) - 37.401

Construccions 240.169 321 (10) 14.957 255.437

Instal·lacions 107.650 5.447 (3) 4.740 117.834

Mobiliari i  equips d'oficina 26.373 351 - 791 27.515

Elements de transport 1.991 - - - 1.991

Equips per a processos d'informació 29.259 563 - 547 30.369

Un altre immobilitzat 107.512 1.407 (25) 1.501 110.395

Obres en curs 25.932 9.933 - (22.536) 13.329

Total cost 576.290 18.022 (41) - 594.271

Milers d'euros
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Immobilitzat material

Saldo a 31 Entrades Saldo a 31

de desembre o dotacions Baixes Traspassos de desembre

de 2016 de l'exercici de l'exercici de l'exercici de 2017

Amortització acumulada

Construccions (63.073) (4.967) 4 - (68.036)

Instal·lacions (87.076) (4.621) 3 - (91.694)

Mobiliari i  equips d'oficina (23.189) (775) - - (23.964)

Elements de transport (1.522) (224) - - (1.746)

Equips per a processos d'informació (24.325) (1.777) - - (26.102)

Un altre immobilitzat (11.293) (1.225) - - (12.518)

Total amortització acumulada (210.478) (13.589) 7 - (224.060)

DETERIORAMENT VALOR (270) - - - (270)

TOTAL NET 365.542 4.433 (34) - 369.941

Milers d'euros

Immobilitzat material

Saldo a 31 Entrades Saldo a 31

de desembre o dotacions Baixes Traspassos de desembre

de 2015 de l'exercici de l 'exercici de l 'exercici de 2016

Cost

Terrenys 38.185 6 (822) 35 37.404

Construccions 241.018 2 (911) 60 240.169

Instal·lacions 100.446 3.876 (475) 3.803 107.650

Mobiliari i  equips d'oficina 26.048 362 (203) 166 26.373

Elements de transport 1.991 - - - 1.991

Equips per a processos d'informació 27.684 1.131 (14) 458 29.259

Altre immobilitzat 105.177 606 - 1.729 107.512

Obres en curs 16.495 15.688 - (6.251) 25.932

Total cost 557.044 21.671 (2.425) - 576.290

Amortització acumulada

Construccions (58.816) (4.725) 468 - (63.073)

Instal·lacions (83.399) (4.143) 466 - (87.076)

Mobiliari i  equips d'oficina (22.690) (700) 201 - (23.189)

Elements de transport (1.231) (291) - - (1.522)

Equips per a processos d'informació (22.499) (1.840) 14 - (24.325)

Altre immobilitzat (10.381) (912) - - (11.293)

Total amortització acumulada (199.016) (12.611) 1.149 - (210.478)

DETERIORAMENT VALOR (270) - - - (270)

TOTAL NET 357.758 9.060 (1.276) - 365.542

Milers d'euros

 

Les principals addicions que hi ha hagut durant l’exercici 2017 en l’immobilitzat material 
corresponen principalment a la construcció del nou centre CaixaForum a Sevilla per un 
import de 2.013 milers d’euros; a les inversions fetes per a la reforma i/o millora de diversos 
immobles en què l’entitat duu a terme les seves activitats, per un import total de 13.288 milers 
d’euros, com ara un auditori en el centre Cap Roig a Girona o la sala permanent al 
CosmoCaixa Barcelona, i a la construcció d’una unitat expositiva mòbil per un import de 843 
milers d’euros.  

Els traspassos de l’exercici 2017 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. 
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El traspàs més rellevant correspon al CaixaForum Sevilla, que va ser inaugurat en març de 
2017. 

El compte «Un altre immobilitzat» inclou principalment la col·lecció d’obres d’art propietat 
de la Fundació Bancària ”la Caixa” per un valor net comptable de 93.267 milers d’euros.  

Tal com indiquen els quadres anteriors, durant l’exercici 2017 s’ha registrat en el compte de 
resultats un import de 15.394 milers d’euros com a despesa de l’amortització de 
l’immobilitzat intangible i immobilitzat material (13.835 milers d’euros en l’exercici 2016).  

A 31 de desembre de 2017, l’Entitat manté uns actius materials i intangibles per un import 
brut de 125.242 milers d’euros i 1.354 milers d’euros, respectivament (116.425 milers d’euros 
i 1.071 milers d’euros, respectivament, a 31 de desembre de 2016), que estan totalment 
amortitzats i en ús.  

(6) INSTRUMENTS FINANCERS 

6.1) Inversions en Entitats del grup i associades a llarg termini i a curt termini 

Instruments de patrimoni 

La informació més significativa relacionada amb les «Inversions en entitats del grup i 
associades a llarg termini» al tancament de l’exercici 2017 i 2016 és la següent: 
 

Grup Criteria Caixa, SAU 
 

 

(Milers d'euros)

% Capital

Exercici Participació social

2017 100,00 1.834.166 14.377.106 1.458.728 10.467.353

2016 100,00 1.834.166 14.162.341 1.004.756 10.467.353

 Cost net de la 

participació 

directa Reserves Resultat

 
 

Criteria Caixa, SAU, amb domicili social a Palma de Mallorca, plaça Weyler, 3, és una societat 
instrumental patrimonialista que gestiona totes les participacions accionarials del Grup 
Fundació Bancària ”la Caixa”. 

A 31 de desembre de 2017, el Net Asset Value (NAV) de Criteria puja a 18.335 milers d’euros 
(14.913 milers d’euros a 31 de desembre de 2016).  
Durant l’exercici 2017, Criteria ha distribuït dividends a la Fundació Bancària ”la Caixa” per 
un import de 400.000 milers d’euros, que s’han registrat a l’epígraf «Ingressos Financers de 
participacions en instruments de patrimoni en entitats del grup i associades» del compte de 
resultats adjunt (vegeu Nota 12) (375.000 milers d’euros el 2016). 
 
No s’han produït moviments a l’epígraf d’«Inversions en entitats del grup i associades a llarg 
termini – Instruments de Patrimoni» durant els exercicis 2017 i 2016.  
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Altres actius financers 

El saldo d’«Altres actius financers» a curt termini a 31 de desembre de 2017 correspon a la 
posició derivada de la liquidació definitiva de l’Impost sobre Societats de l’exercici 2016 per 
un import de 139.301 milers d’euros mantinguda amb la capçalera del grup fiscal, CaixaBank, 
que ha estat liquidada el mes de febrer de 2018 (vegeu Notes 11 i 12.2). 

6.2) Inversions financeres a llarg termini i a curt termini 

Instruments de patrimoni 

A 31 de desembre de 2017 i 2016, el saldo registrat a l’apartat d’«Instruments de patrimoni» 
a llarg termini inclou la participació mantinguda representativa del 2,25% del capital social 
de la societat Corporación Empresarial de Extremadura, SA 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.  

Durant l’exercici 2016 es van registrar 487 milers d’euros a l’epígraf de «Deteriorament i 
resultat per alienacions d’instruments financers» del compte de resultats adjunt per la venda 
de les participacions socials que la Fundació Bancària ”la Caixa” va adquirir el 2015 de la 
societat mercantil de recerca Aelix Therapeutics, SL. 

El saldo registrat en aquest apartat a curt termini a 31 de desembre de 2017 i 2016, per un 
import de 413 i 410 milers d’euros, respectivament, correspon a accions i fons d’inversió dels 
quals la Fundació és titular. 

Crèdits a entitats 

En l’exercici 2015, la Fundació Bancària ”la Caixa” va vendre el Centre Cultural de Vic per 
un import de 1.080 milers d’euros. Al tancament de l’exercici 2017 quedava pendent de 
pagament un import de 540 milers d’euros que està registrat a l’epígraf d’«Inversions 
financeres a llarg termini» i un import de 108 milers d’euros a l’epígraf d’«Inversions 
financeres a curt termini». 

Els crèdits pendents de cobrament generats per aquesta operació, per un import total de 648 
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 

Aquest epígraf inclou diverses fiances constituïdes a llarg termini per la Fundació Bancària 
”la Caixa”, per un import de 311 milers d’euros, a 31 de desembre de 2017 (417 milers d’euros 
al tancament de 2016). 

El saldo corresponent a l’exercici 2016 inclou un import registrat de 813 milers d’euros, per 
la sol·licitud de devolució de l’IVA de 2008 de l’antiga Fundació Caixa de Girona. 
En data 20 de gener de 2017, la Fundació Bancària ”la Caixa” va rebre notificació del Tribunal 
Economicoadministratiu Central amb la resolució denegatòria d’aquesta sol·licitud. La 
Fundació va procedir a aplicar la provisió corresponent per un import de 813 milers d’euros 
(vegeu Notes 9 i 11). 
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Altres crèdits amb les Administracions Públiques a llarg i curt termini 

Aquest epígraf inclou principalment les subvencions reintegrables concedides a la Fundació 
per part d’organismes públics i pendents de cobrament a llarg i curt termini, per un import 
de 48.098 milers d’euros i 3.561 milers d’euros, respectivament, al tancament de l’exercici 
2017 (31.858 milers d’euros i 2.710 milers d’euros, respectivament, al tancament de l’exercici 
2016). 
Així mateix, aquestes subvencions estan registrades a l’epígraf de «Deutes a llarg termini» i 
«Deutes a curt termini» del balanç adjunt pels imports corresponents (vegeu Nota 6.3). 
 
6.3) Deutes a llarg i curt termini 

Altres passius financers a llarg i curt termini 

A 31 de desembre de 2017 i 31 de desembre de 2016, els altres passius financers a llarg 
termini i curt termini són els següents:  
 

Deutes transformables en subvencions, donacions i llegats
29.892 16.542 35.480 1.028 

Altres passius financers 42.830 -              31.773 -                    

Total 72.722 16.542   67.253 1.028

Llarg 

Milers d'euros

Curt termini Llarg Curt termini

31/12/2017 31/12/2016

 
 

 Deutes transformables en subvencions, donacions i llegats 

L’epígraf «Altres passius financers» inclou les subvencions atorgades per la Comissió 
Europea a la Fundació Bancària ”la Caixa” considerades inicialment com a reintegrables, on 
hi ha un acord individualitzat de la concessió, però encara no s’han complert les condicions 
establertes per considerar-se no reintegrable i en conseqüència comptabilitzar-se en el 
patrimoni net (vegeu Nota 4 i). 

Els moviments que hi ha hagut en els exercicis 2017 i 2016 són els següents: 

Subvencions reintegrables

Saldo a 31 Traspassos entre Imputació a Saldo a 31

de desembre Altes de Baixes de llarg i curt compte de de desembre

Ens de 2016 l'exercici l'exercici termini resultats de 2017

Internacional 35.480 17.841 - (23.429) - 29.892

Deutes a ll/t transformables 

en subvencions
35.480 17.841 - (23.429) - 29.892

Internacional 1.028 2.826 - 23.429 (10.741) 16.542

Deutes a c/t transformables 

en subvencions
1.028 2.826 - 23.429 (10.741) 16.542

Milers d'euros
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Subvencions reintegrables

Saldo a 31 Traspassos entre Imputació a Saldo a 31

de desembre Altes de Baixes de llarg i curt compte de de desembre

Ens de 2015 l'exercici l'exercici termini resultats de 2016

Internacional - 36.809 - (1.329) - 35.480

Deutes a ll/t transformables 

en subvencions
- 36.809 - (1.329) - 35.480

Internacional - - - 1.329 (301) 1.028

Deutes a c/t transformables 

en subvencions
- - - 1.329 (301) 1.028

Milers d'euros

 
 
Les principals subvencions concedides a la Fundació durant l’exercici 2017 han estat: 
 

- POTJ: Programa Operatiu de Treball Juvenil (POTJ), que subvenciona les empreses 
i entitats que contractin nous treballadors, fomentant la generació de treball estable 
i de qualitat de les persones joves inscrites en el Sistema Nacional de Garantia 
Juvenil. La subvenció va ser concedida el maig de 2017 per un import total de 20.000 
milers d’euros. 
 

- EIT-Health: programa que promou la creació d’empreses en l’àmbit científic, 
mitjançant l’acompanyament d’experts i la subvenció de projectes de centres de 
recerca perquè transformin el coneixement científic en empreses. La subvenció va 
ser concedida l’agost de 2017 per un import total de 240 milers d’euros. 

 
Les principals subvencions concedides a la Fundació durant l’exercici 2016 van ser: 
 

- POISES: Programa Operatiu d’Inclusió Social i de l’Economia Social (POISES), que 
subvenciona projectes dirigits a la implementació de mesures que afavoreixin la 
inclusió activa de persones en risc i/o situació d’exclusió social a través d’itineraris 
integrals d’inserció sociolaboral, que en permetin la inserció en el mercat laboral. La 
subvenció va ser concedida el desembre de 2016 per un import total de 31.800 milers 
d’euros. 
 

- Inphinit: programa de beques de doctorat destinat a incorporar en els millors centres 
de recerca espanyols joves investigadors internacionals en el camp de la tecnologia, 
l’enginyeria, la física, les matemàtiques, les ciències de la salut i/o de la vida. La 
subvenció va ser concedida al maig de 2016 per un import total de 4.708 milers 
d’euros. 
 

Durant els exercicis 2017 i 2016, la Fundació Bancària ”la Caixa” ha registrat un import de 
10.741 i 301 milers d’euros, respectivament, 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 dels projectes les despeses dels 
quals són subvencionables.  

 Altres passius financers 

L’epígraf d’«Altres passius financers» a llarg termini inclou principalment un import de 39.639 
i 26.792 milers d’euros, a 31 de desembre de 2017 i 2016, respectivament, corresponents a 
compromisos derivats dels convenis de col·laboració de caràcter plurianual formalitzats per 
la Fundació amb altres entitats, que es faran efectius a llarg termini.  
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6.4) Deutes amb entitats del grup i associades a llarg i curt 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 2017 i 2016  
és el següent: 

(Mi lers  d'euros)
31/12/2017 31/12/2016

Deutes amb entitats del Grup i associades a llarg termini

46.000 66.000

2.800 5.800

Total 48.800 71.800

Crèdits  amb enti tats  de crèdit (Nota 12.2)

Altres  deutes  amb enti tats  del  grup (Nota 12.2)

 

A 31 de desembre de 2017 i 2016, el saldo de «Crèdits amb 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). 

En data 8 de febrer de 2018 s’ha signat una Novació modificativa no extintiva de contracte 
de crèdit entre Caixabank SA, Criteria Caixa, SAU i Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i 
Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, en què CaixaBank cedeix a Criteria Caixa la seva posició 
contractual en el Contracte de Crèdit signat el 12 de febrer de 2013. 

Els interessos meritats durant l’exercici 2017 han pujat a 965 milers d’euros (1.188 el 2016) i 
s’han registrat a l’epígraf de «Despeses financeres» dels comptes de resultats adjunts (vegeu 
Nota 13.3). 

El detall de l’amortització del capital es resumeix en el quadre següent:  

(Milers d'euros)

Exercici Import

2016 14.000

2017 20.000

2018 (Nota 12.2) 20.000

2019 20.000

2020 20.000

2021 6.000

Total 100.000  

A 31 de desembre de 2017, l’import de 20.000 milers d’euros a pagar l’exercici 2018 està 
registrat a l’epígraf «Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini» del balanç 
adjunt. Els 46.000 milers d’euros restants pendents d’amortitzar fins al seu venciment el 2021 
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estan registrats a 31 de desembre de 2017 a l’epígraf «Deutes amb entitats del grup i 
associades a llarg termini» del balanç adjunt (vegeu Nota 12.2).  

A 31 de desembre de 2017 i 2016, el saldo registrat a l’apartat «Altres deutes amb entitats del 
grup» per un import de 2.800 milers d’euros i 5.800 milers d’euros, respectivament, correspon 
a l’import a pagar a llarg termini a Inmo Criteria Caixa, SA en les respectives dates en virtut 
del 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 12.2). 

Deutes amb entitats del Grup i associades a curt termini 

El saldo registrat a 31 de desembre de 2017 en aquest apartat correspon principalment a 
l’import a amortitzar a curt termini del préstec mantingut amb CaixaBank esmentat a l’apartat 
anterior, juntament amb els interessos pendents de pagament per un import de 20.000 i 143 
milers d’euros, respectivament (20.000 i 187 milers d’euros a 31 de desembre de 2016).  

Així mateix, inclou el saldo a pagar a curt termini a Inmo Criteria Caixa, SA per un import 
de 3.000 milers d’euros (3.600 milers d’euros el 2016), en virtut del conveni de col·laboració 
esmentat a l’apartat anterior (vegeu Nota 12.2).  

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 dels excedents d’exercicis anteriors 
pendent d’aplicar a activitats fundacionals. 
 
El balanç de la Fundació Bancària ”la Caixa” presenta una situació de fons de maniobra 
negatiu a 31 de desembre de 2017 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 2017: 
 

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 disposa d’actius líquids suficients a 
31 de desembre de 2017 per cobrir durant l’exercici 2018 les necessitats de fons per 
a la realització de l’obra social de la Fundació Bancària ”la Caixa”.  

 
b) L’impost de societats a recuperar corresponent a l’exercici 2017 per un import de 

142.664 milers d’euros està registrat al tancament d’exercici a l’epígraf d’«Actius per 
impost diferit» i es reclassificarà a curt termini a 31 de desembre de 2018 una vegada 
presentada la liquidació de l’Impost de societats corresponent (vegeu Nota 11). 

 
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). 
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(7) EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS 

La composició d’aquest epígraf dels balanços adjunts a 31 de desembre de 2017 i 2016 és la 
següent: 

(Milers d'euros)

31/12/2017 31/12/2016

Dipòs its  en enti tats  de crèdit 36.469 36.242

Dipòs its  a  la  vis ta  (Nota 12) 36.469 36.242

Total 36.469 36.242
 

L’import de «Dipòsits en entitats de crèdit» correspon a comptes corrents, principalment, a 
CaixaBank.  

Durant l’exercici 2017, la Fundació Bancària ”la Caixa” no ha constituït cap dipòsit a termini 
fix. Durant l’exercici 2016, la Fundació va constituir diversos dipòsits a termini fix amb 
venciment entre 6 i 38 dies, amb un tipus d’interès efectiu de 0,10%. 

L’import dels rendiments obtinguts pels saldos mantinguts en els comptes corrents i pels 
dipòsits a termini ha estat de 25 milers d’euros el 2017 (55 milers el 2016), i estan registrats a 
l’epígraf corresponent del compte de resultats adjunt (vegeu Nota 12).  

 (8) PATRIMONI NET I FONS PROPIS 

El moviment que hi ha hagut en els exercicis 2017 i 2016 en el Patrimoni Net ha estat el 
següent:  

 

(Mi lers  d'euros)

Fons Social 5.868.000 - - - 5.868.000

Reserves 5.049.177 - 132 - 5.049.309

Excedent d'exercicis anteriors 62.040 65.791 - - 127.831

   Romanent 62.040 65.791 - - 127.831

Excedent exercici (Nota 3) 65.791 (65.791) - 73.149 73.149

Total Fons Propis 11.045.008 - 132 73.149 11.118.289

Distribució del 

resultat

Resultat de 

l'exercici

Saldo a 

31/12/2016
Altres

Saldo a 

31/12/2017

(Mi lers  d'euros)

Fons Social 5.868.000 - - - 5.868.000

Reserves 5.049.177 - - - 5.049.177

Excedent d'exercicis anteriors - 62.040 - - 62.040

   Romanente - 62.040 - - 62.040

Excedent de l'exercici (Nota 3) 62.040 (62.040) - 65.791 65.791

Total Fondos Propios 10.979.217 - - 65.791 11.045.008

Distribució del 

resultat

Resultat de 

l'exercici

Saldo a 

31/12/2015
Altres

Saldo a 

31/12/2016

 

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” el 31 de 
desembre de 2013, 5.868 milions d’euros. 
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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, Indústria 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.  

El febrer de 2017 es van incrementar en 132 milers d’euros les reserves de la Fundació com 
a conseqüència de la cessió global dels actius i passius de la Fundació Privada Art i Mecenatge, 
dissolta i liquidada, a la Fundació Bancària ”la Caixa” (vegeu Nota 12.1). 

En data 18 de maig de 2017, el Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa” va aprovar la 
distribució de l’excedent de l’exercici 2016 a Romanent. 

 (9) PROVISIONS  

El detall d’aquest capítol del balanç adjunt a 31 de desembre de 2017 i 2016, juntament amb 
el moviment de l’exercici, és el següent: 
 

2017

Obligacions per prestacions 
a llarg termini al personal (Nota 4g) 1.719 -                            -                  (778) 941
Altres provisions 1.103 -                            (813) -                    290

Total provisions a llarg termini 2.822 -                            (813) (778) 1.231

Provisions a curt termini (Nota 4g) 1.128 (18)                      (1.023) 778 865

Total provisions a curt termini 1.128 (18)                      (1.023) 778 865

Saldo a 

31/12/2016

Saldo a 

31/12/2017

Milers d'euros

Regularitzacions de 

l'exercici

Aplicacions de 

l'exercici

Traspassos de 

l'exercici

Baixes

 
2016

Obligacions per prestacions 
a llarg termini al personal (Nota 4g) 2.786 -                            -                  (1.067) 1.719
Altres provisions 1.112 -                            -                  (9)                1.103

Total provisions a llarg termini 3.898 -                            -                  (1.076) 2.822

Provisions a curt termini (Nota 4g) 1.490 -                            (1.429) 1.067 1.128
Altres provisions -                -                            (9)               9 -             

Total provisions a curt termini 1.490 -                            (1.438) 1.076 1.128

Saldo a 

31/12/2016

Saldo a 

31/12/2017

Milers d'euros

Regularitzacions de 

l'exercici

Aplicacions de 

l'exercici

Traspassos de 

l'exercici

Baixes

 
 

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 2017 i 2016 dels compromisos assumits 
en exercicis anteriors per l’antiga Fundació ”la Caixa”, ja liquidada, en la prejubilació de 
determinats empleats. L’aplicació registrada segons els acords de prejubilacions i jubilacions 
anticipades per un import de 975 milers d’euros i 1.429 milers d’euros correspon als 
pagaments fets durant els exercicis 2017 i 2016, respectivament.  
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L’aplicació de l’exercici 2017 registrada a l’apartat d’«Altres provisions» per un import de 813 
milers d’euros correspon a la cancel·lació de la provisió registrada en exercicis anteriors pel 
procés de sol·licitud de devolució de l’IVA de l’antiga Fundació Caixa de Girona 
corresponent a l’exercici 2008, després de rebre el mes de gener la notificació del Tribunal 
Economicoadministratiu Central amb la resolució denegatòria sobre la sol·licitud de 
devolució (vegeu Nota 6.2).  

 (10) BENEFICIARIS – CREDITORS 

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

El detall dels imports per programa a 31 de desembre de 2017 i 2016 és el següent: 

31/12/2017 31/12/2016

Programa de Pobresa Infantil 44.060 50.818

Programa Foment de l'Ocupació 8.146 8.873

Programa Convocatòries Acció Social 8.145 10.637

Programa Espais Naturals 3.516 5.295

Programa de Cooperació Internacional països vulnerables 10.552 8.969

Programa de Recerca i Divulgació Científica 19.827 9.520

Programa d'Habitatge Assequible - Lloguer Solidari 1.616 2.662

Programa de Beques per a Estudis 7.246 6.536

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

desenvolupament de programes socials i culturals
16.941 21.886

Altres col·laboracions amb entitats 4.921 6.248

Total Creditors - Beneficiaris 124.970 131.444

Milers d'Euros

 
 

A continuació es presenta el moviment que hi ha hagut en els exercicis 2017 i 2016: 

2017

(Milers d'euros) Saldo Saldo

31/12/2016  31/12/2017

Beneficiaris  - Creditors 131.444 254.040 (254.109) (6.405) 124.970

Total moviments de l'exercici 131.444 254.040 (254.109) (6.405) 124.970

Disminucions 

per pagaments
Augments Reintegraments

 
2016

(Milers d'euros) Saldo Saldo

31/12/2015  31/12/2016

Beneficiaris  - Creditors 134.358 99.951 (101.147) (1.718) 131.444

Total moviments de l'exercici 134.358 99.951 (101.147) (1.718) 131.444

Disminucions 

per pagaments
Augments Reintegraments
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(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 la 
Fundació Bancària ”la Caixa” en CaixaBank per sota del 70%, la 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. 

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, conjuntament amb les 
societats del Grup que també han adoptat aquest règim especial. Des de l’exercici 2016 la 
Fundació té la condició d’entitat dependent del grup, i CaixaBank passa a ser l’entitat 
dominant. 

Exercicis subjectes a inspecció fiscal 

Durant aquest exercici han finalitzat les actuacions de comprovació dels exercicis 2010 a 
2012 sense impacte patrimonial per a la Fundació Bancària ”la Caixa”. La Delegació Central 
de Grans Contribuents ha declarat CaixaBank responsable solidari del deute tributari derivat 
d’aquests, per la seva condició d’entitat successora en l’activitat financera de la Fundació 
Bancària ”la Caixa” en virtut del procés de reorganització que va tenir lloc durant l’exercici 
2011. 

D’acord amb això, la 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 pugui donar a la 
normativa fiscal aplicable a les operacions dutes a terme per l’Entitat, hi pot haver 
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 2017, la 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 
figura en les notes fiscals dels comptes anuals d’aquests exercicis. 

Deducció per reinversió de beneficis extraordinaris 

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. 
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Conciliació dels resultats comptable i fiscal 

A continuació es presenta una conciliació entre la despesa per l’Impost sobre Societats 
comptabilitzat en el compte de resultats dels exercicis 2017 i 2016 i el resultat abans 
d’impostos dels exercicis esmentats: 

(Miles de euros)

2017 2016

Resultat abans d'impostos (1) (69.342) (71.018)

Augments / disminucions per diferències permanents (406.115) (385.021)

 Despeses  no deduïbles 15.405 13.890

Dividends  de Cri teria (400.000) (375.000)

Altres  disminucions  / Augments (21.520) (23.911)

Base imposable (475.457) (456.039)

Quota (base imposable x 30%) 142.637 136.812

Quota de l'Impost sobre Societats de l'exercici 142.637 136.812

Altres ajustos (146) -

Ajustos d'impostos (inclou l'efecte de la cancel·lació d'impostos diferits per la reforma fiscal) - (3)

IMPOST SOBRE BENEFICIS (2) 142.491 136.809

Resultat després d'impostos (1) + (2) 73.149 65.791

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.  

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 a la base imposable de 
l’exercici 2017 un import de 20.856 milers d’euros que corresponen principalment a les 
inversions en immobilitzat intangible i material fetes durant l’exercici. Així mateix, la despesa 
per amortització corresponent a aquestes inversions s’ha inclòs en l’ajust de 15.405 milers 
d’euros, a l’apartat de «Despeses no deduïbles». 

A continuació es presenta la conciliació entre el resultat comptable abans d’impostos dels 
exercicis 2017 i 2016 i la base imposable: 

Exercici 2017

(Milers d'euros)

Augments Disminucions Imports

Resultat comptable abans d'impostos (69.342)

Diferències permanents

 Despeses  no deduïbles 15.405 15.405

Dividends  de Cri teria (400.000) (400.000)

Altres (21.520) (21.520)

Diferències temporals

 Al tres (89) (89)

Base imposable (475.546)
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Exercici 2016

(Milers d'euros)

Augments Disminucions Imports

Resultat comptable abans d'impostos (71.018)

Diferències permanents

 Despeses  no deduïbles 13.890 13.890

Dividends  de Cri teria (375.000) (375.000)

Altres 2.871 (26.782) (23.911)

Diferències temporals

 Al tres (646) (646)

Base imposable (456.685)
 

 

Actius/Passius fiscals diferits 

Segons la normativa fiscal vigent, en els exercicis 2017 i 2016 hi ha determinades diferències 
temporànies que cal tenir en compte a l’hora de quantificar la despesa d’impostos sobre 
beneficis corresponent. Els orígens i moviments dels actius/passius fiscals diferits registrats 
en el balanç a 31 de desembre de 2017 i 2016 són els següents:  
 
2017

Actius fiscals diferits

31/12/2016

Altes per 

moviments de 

l'exercici

Baixes per 

moviments de 

l'exercici 31/12/2017

Aportacions  a  plans  de pens ions 1.818 1.818

Fons  per a  compromisos  per prejubi lacions  27 194 (27) 194

Bases  imposables  negatives 363.533 142.664 (139.633) 366.564

Deduccions  pendents  d'apl icació 40.461 (9) 40.452

Altres 24 24

Total 405.863 142.858 (139.669) 409.052  

 
2016

Actius fiscals diferits

31/12/2015

Altes per 

moviments de 

l'exercici

Baixes per 

moviments de 

l'exercici 31/12/2016

Aportacions  a  plans  de pens ions 1.791 27 1.818

Fons  per a  compromisos  per prejubi lacions  221 (194) 27

Bases  imposables  negatives 330.721 136.832 (104.020) 363.533

Deduccions  pendents  d'apl icació 40.505 (44) 40.461

Altres 24 24

Total 373.262 136.859 (104.258) 405.863  

Les altes a les «Bases imposables negatives» de l’exercici 2017 i 2016 es deuen principalment 
a les bases imposables dels exercicis 2017 i 2016 per un import de 142.664 i 136.812 milers 
d’euros, respectivament. 
 
Les baixes a les «Bases imposables negatives» dels exercicis 2017 i 2016 es deuen a la 
liquidació i presentació de les declaracions dels Impostos sobre Societats de 2016 i 2015, 
respectivament.  
 
La base imposable negativa obtinguda durant l’exercici 2015 (104.020 milers d’euros) va ser 
satisfeta per CaixaBank en la seva condició d’entitat dominant del grup fiscal, mentre que 
l’obtinguda en l’exercici 2016 (139.633 milers d’euros) ha estat traspassada a l’epígraf 
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d’«Inversions en entitats del grup i associades a curt termini» pel saldo a cobrar a curt termini 
amb CaixaBank (vegeu Notes 6.1 i 12.2), que ha estat liquidada el mes de febrer de 2018. 
 
En l’àmbit de Grup de consolidació fiscal, s’ha desenvolupat un model dinàmic que analitza 
la recuperabilitat dels actius fiscals registrats comptablement i d’aquells que es generin en 
exercicis posteriors fins a la data d’abast del model. El model té com a finalitat verificar que 
el Grup fiscal pot compensar amb futurs beneficis tributables totes les bases imposables 
negatives, deduccions i altres actius fiscals registrats en el balanç i, addicionalment, la millor 
estimació dels nous actius fiscals que es puguin generar en el futur. 

El model té com a estimacions més rellevants les següents: 

 El resultat previst per a cadascun dels exercicis inclosos en l’abast del model. Les 
estimacions són coherents amb els diferents informes utilitzats pel Grup per a la seva 
gestió interna i per a informació de caràcter supervisor, i s’incorporen alguns detalls 
de la seva composició i, 

 La reversibilitat dels principals actius fiscals registrats en el balanç. 

La informació utilitzada en el model té la condició de rellevant i estratègica per al Grup. 

El model s’actualitza semestralment amb la informació facilitada per les diverses àrees del 
Grup i, posteriorment, un expert fiscal independent contractat pel Grup revisa i valida la 
raonabilitat de les hipòtesis de treball, de naturalesa fiscal, utilitzades en aquest. 

A 31 de desembre de 2017 i 2016, el model conclou que el Grup té capacitat suficient per 
recuperar els actius fiscals diferits. 

En els actuals entorns de tipus d’interès, el valor nominal dels actius fiscals diferits no difereix 
significativament del seu valor actual. 
 
A 31 de desembre de 2017 i 2016, els passius per impost diferit s’han integrat a la base 
imposable. No hi ha imports pendents de revertir: 

2017

Passius fiscals diferits
(Milers d'euros)

31/12/2016

Altes per 

moviments de 

l'exercici

Baixes per 

moviments de 

l'exercici 31/12/2017

El iminacions  per transmiss ions  intragrup 3 - - 3

Total 3 - - 3

2016

Passius fiscals diferits

(Milers d'euros)

31/12/2015

Altes per 

moviments de 

l'exercici

Baixes per 

moviments de 

l'exercici 31/12/2016

El iminacions  per transmiss ions  intragrup 195 3 (195) 3

Total 195 3 (195) 3  
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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 d’altres, assessoria fiscal, assessoria financera, 
auditoria i gestió de la marca corporativa, entre d’altres.  

 Contracte de mandat per a serveis de seguretat entre Caixabank, SA i la Fundació 
Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”. 

 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 CaixaBank Facilities Management, SA (antiga 
Suministros Urbanos y Mantenimientos, SA) 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, SA 
(Silk) per a la realització de projectes i prestació de serveis informàtics. 

 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)1. 

 Conveni de col·laboració subscrit entre la Fundació Bancària ”la Caixa” i Inmo 
Criteria Caixa, SA en concepte de subvenció no reintegrable amb destinació al 
desenvolupament del Programa d’Habitatge Assequible (vegeu Nota 6). 

 Aportacions per part de la 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. 

D’acord amb el que disposa la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvis i 
fundacions bancàries, i la Circular 6/2015, de 17 de novembre, del Banc d’Espanya, el 
Patronat de la fundació va aprovar, el 18 de maig de 2017, un protocol de gestió de la 
participació financera entre la Fundació Bancària ”la Caixa”, Criteria i CaixaBank, aprovat 
pel Banc d’Espanya el 23 de juny de 2017. 

                                                      

1 En data 8 de febrer de 2018 s’ha signat una Novació modificativa no extintiva del contracte de crèdit subscrit 
entre CaixaBank i la Fundació Bancària ”la Caixa” el 12 de febrer de 2013 (vegeu Nota 6.4). 
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En data 15 de març de 2018, el Patronat de la Fundació va ratificar la plena vigència per a 
l’exercici 2018 del protocol de gestió de la participació financera aprovat el 18 de maig de 
2017, que està pendent d’aprovació per part del Banc d’Espanya en la data de formulació 
d’aquests Comptes Anuals. 
Aquest protocol de gestió està publicat a l’apartat d’«Informació Corporativa - 
Documentació Corporativa» de la pàgina web de la Fundació Bancària ”la Caixa”, a 
www.fundacionbancarialacaixa.org. 
 
Els principals aspectes regulats per aquest protocol de gestió són els següents: 
 

- 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. Criteris que 
regeixen les propostes de nomenament de consellers de CaixaBank per part de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”. 

- 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 mecanismes que intentin evitar l’aparició de conflictes d’interès derivats de la 
circumstància de ser la Fundació Bancària ”la Caixa” accionista indirecte de 
CaixaBank a través de Criteria. 

- Els criteris bàsics relatius a la cessió i 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 a 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. 

Amb l’objectiu de regular les relacions entre les entitats i els seus grups respectius, i d’establir 
el marc d’actuació de la Fundació com a accionista indirecte (a través de Criteria) de 
CaixaBank, el Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa” va subscriure, el 25 de gener de 
2018, un nou Protocol Intern de Relacions entre la Fundació Bancària ”la Caixa”, Criteria i 
CaixaBank.  

A més de les operacions esmentades anteriorment, el resum de les transaccions efectuades 
durant els exercicis 2017 i 2016 amb empreses del grup, multigrup i associades i altres parts 
vinculades és el següent: 

 

http://www.fundacionbancarialacaixa.org/
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2017

Milers  d'euros

Nota
Grup Fundació 

Bancària ”la Caixa”
Grup Criteria

Associades i 

multigrup

Serveis  rebuts  - (3.227) (4.289)

Serveis  prestats - 71 -

Despeses  per interessos (Nota 6.4) - (724) (241)

Ingressos  financers (Nota 7) - 27 6

Subvencions  concedides (2.493) - (13.295)

Subvencions  rebudes - 20 -

Dividends  rebuts (Nota 6.1) - 400.000 -

Ingressos  per l loguers 6 199 63

Despeses  per l loguers - (2.242) (1.043)

Ingressos  per cess ió de marca - - 1.677

Altres  ingressos - 58 -  

2016

Milers  d'euros

Nota
Grup Fundació 

Bancària ”la Caixa”
Grup Criteria

Associades i 

multigrup

Serveis  rebuts  - (12.954)

Serveis  prestats - 26 -

Despeses  per interessos (Nota 13.3) - (1.190)

Ingressos  financers (Notes  6.2 i  7) - 544

Subvencions  concedides (1.972) - (5.775)

Subvencions  rebudes - 20 -

Dividends  rebuts (Nota 6.1) - 375.000 -

Ingressos  per l loguers - 297

Despeses  per l loguers - (1.589)

Ingressos  per cess ió de marca 1.655
 

Tal com s’explica a la Nota 1, el 26 de setembre de 2017 el Consell de Govern del Banc 
Central Europeu (BCE) va considerar que Criteria havia complert les condicions fixades en 
data de 26 de maig de 2016 perquè es produís la desconsolidació amb CaixaBank a efectes 
prudencials. Així mateix, a partir d’aquesta data ja no exercia el control o una influència 
dominant sobre CaixaBank i, en conseqüència, ja no era la seva empresa matriu.  

Totes les operacions efectuades entre la Fundació Bancària ”la Caixa” i CaixaBank i les seves 
societats dependents fins al 26 de setembre de 2017 s’han considerat operacions de Grup. A 
partir d’aquesta data, les operacions amb el nou Grup CaixaBank s’han considerat operacions 
amb entitats associades. 

Les subvencions concedides a empreses del Grup Fundació Bancària ”la Caixa” i a empreses 
associades corresponen a les aportacions fetes per la Fundació Bancària ”la Caixa” a altres 
fundacions vinculades per al desenvolupament 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 les 
següents: 

  



 

 

38 

 
(Mi lers  d'euros)

Patrimoni Resultat

Denominació i objecte social Domicili Net exercici

Fundació de l'Esperança C. Pa lma St. Just 4, Barcelona 57 -

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

Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona C. Rosel ló, 132, Barcelona 2.705 (649)

Salut global : innovació i  transmiss ió del  coneixement 

Fundació Privada Centre Joan Riu Ctra. Les  Planes , km 7 2.117 27
Ass is tència  i  integració socia l  i  labora l  de persones  

discapacitades
Sant Gregori , Girona

Fundació Privada Institut de Recerca de la Sida-Caixa, IrsiCaixa Avda. Diagonal  621, Barcelona 840 43

Recerca  Biomèdica  en SIDA

Associació de Voluntaris de "la Caixa" C. Isaac Newton, 26, Barcelona 183 79
Promoció de la  participació d'empleats  i  exempleats  del  

grup ”la  Caixa” en actuacions  sol idàries

Fundación Profuturo C. Jordán, 11, Madrid 19.588 35
Impuls  i  foment l 'educació de les  persones  més  

desafavorides  a  través  de la  formació digi ta l

31/12/2017

 
 
En data 30 de juliol de 2016, el Patronat de la Fundació Privada Art i Mecenatge va acordar 
la dissolució i liquidació d’aquesta entitat mitjançant la cessió global dels seus actius i passius 
a la Fundació Bancària ”la Caixa”. 
 
El Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa”, en la sessió de 8 de setembre de 2016, va 
aprovar la proposta de liquidació de la Fundació Privada Art i Mecenatge i l’acceptació dels 
seus actius i passius recollits en el balanç presentat al Protectorat de Fundacions de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
La dissolució i liquidació mitjançant la cessió global dels actius i passius s’ha fet de 
conformitat amb l’article 314-4 i següent del Codi Civil de Catalunya, i els articles 29 i 30 dels 
estatuts de la Fundació Privada Art i Mecenatge, amb base en la segona causa establerta en 
l’article 335.4 del Codi Civil de Catalunya, lletra b). 

La cessió global dels actius i passius a la Fundació Bancària ”la Caixa” va tenir efectes el 14 
de febrer de 2017 amb l’atorgament i la inscripció de l’escriptura de liquidació de la Fundació 
Privada Art i Mecenatge. 
 
El balanç que recull els actius i passius de la Fundació Privada Art i Mecenatge cedits a la 
Fundació Bancària ”la Caixa” en la data de cessió el febrer de 2017 és el següent: 
 

 
Milers 

d’euros 
 

ACTIU   

   

ACTIU CORRENT 132 
 

 Efectiu i altres actius líquids equivalents 132 
 

TOTAL ACTIU 132  
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Milers 

d’euros 
 

PASSIU   

   

PATRIMONI NET 132  

Fons Propis 132  

 Fons Social 212  

 Excedents exercicis anteriors (54)  

 Excedent de l’exercici (26)  

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 132 (Nota 8) 

 

12.2) Saldos amb vinculades  

L’import dels saldos en balanç amb vinculades a 31 de desembre de 2017 i 2016 és el següent: 
 

Nota
Grup Fundació 

Bancària ”la Caixa”
Grup Criteria

Associades i 

multigrup

Crèdits  i  deutors  a  curt termini  - 61 141.278

Efectiu i  a l tres  actius  l íquids  

equivalents
(Nota 7) - - 36.469

Deutes  a  l larg termini  (Nota 6.4) - (2.800) -

Préstecs  a  l larg termini (Nota 6.4) - - (46.000)

Préstecs  a  curt termini (Nota 6.4) - - (20.000)

Interessos  pendents  de 

pagament a  curt termini
(Nota 6.4) - - (143)

Deutes  a  curt termini - (3.355) (12.206)

Mi lers  d'euros

31/12/2017

 
 

Nota
Grup Fundació 

Bancària ”la Caixa”
Grup Criteria

Associades i 

multigrup

Crèdits  i  deutors  a  curt termini  - 105.682 -

Efectiu i  a l tres  actius  l íquids  

equivalents
(Nota 7) - 36.242 -

Deutes  a  l larg termini  (Nota 6.4) - (5.800) -

Préstecs  a  l larg termini (Nota 6.4) - (66.000) -

Préstecs  a  curt termini (Nota 6.4) - (20.000) -

Interessos  pendents  de 

pagament a  curt termini
(Nota 6.4) - (187) -

Deutes  a  curt termini (105) (11.489) (1.764)

Mi lers  d'euros

31/12/2016

 
 
Addicionalment, la Societat manté les participacions financeres descrites en la Nota 6. 
 
L’epígraf «Crèdits i deutors a curt termini», a 31 de desembre de 2017, inclou principalment 
la posició derivada de la liquidació definitiva de l’Impost sobre beneficis de l’exercici 2016 
per un import de 139.301 milers d’euros mantinguda amb la capçalera del grup fiscal, 
CaixaBank, que ha estat liquidada el mes de febrer de 2018 (vegeu Nota 6.1). 
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A 31 de desembre de 2016, l’epígraf «Crèdits i deutors a curt termini» inclou principalment 
la posició derivada de la liquidació definitiva de l’Impost sobre beneficis de l’exercici 2015 
per un import de 104.020 milers d’euros mantinguda amb la capçalera del grup fiscal, 
CaixaBank, que va ser liquidada el mes de febrer de 2017. 

L’epígraf «Deutes a curt termini» amb el Grup Criteria a 31 de desembre de 2017 i 2016 
inclou principalment el saldo pendent de pagament per un import de 3.000 i 3.600 milers 
d’euros, respectivament, a Inmo Criteria Caixa, SA pel Conveni de col·laboració per al 
desenvolupament del programa d’Habitatge Assequible subscrit amb la Fundació Bancària 
”la Caixa” (vegeu Nota 6.4).  
La resta del saldo dels «Deutes a curt termini» amb el Grup Criteria, associades i multigrup, 
per un import de 12.561 milers d’euros, correspon principalment a les transaccions generades 
amb les entitats vinculades relacionades amb els contractes de serveis descrits a l’apartat 12.1) 
d’aquesta nota. 

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.  

Les dietes rebudes pels patrons com membres dels òrgans de govern d’empreses del grup i 
associades per l’exercici de les seves funcions ha estat de 5.410 mils d’euros en l’exercici 2017 
(5.977 mils d’euros en l’exercici 2016), de les quals, les retribucions rebudes d’empreses del 
grup han estat de 2.987 mils d’euros en 2017 (3.894 mils d’euros en 2016).  

No s’han meritat altres despeses relacionades en concepte de pla de pensions, de bestretes o 
de crèdits. 

12.4) Retribució a l’Alta Direcció 

L’Alta Direcció, que no forma part del Patronat de la Fundació, i que es considera que està 
formada pels directius que tenen contracte d’Alta Direcció, està integrada pel Director 
General i la Directora General Adjunta i ha percebut un import de 1.251 milers d’euros pel 
desenvolupament de les seves funcions en l’exercici 2017 (1.198 milers d’euros en l’exercici 
2016). 

Addicionalment, en concepte d’aportacions a plans de pensions i altres remuneracions en 
espècie, han rebut aportacions per un import de 233 milers d’euros l’any 2017 (226 milers 
d’euros l’any 2016). 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). 
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(13) INGRESSOS I DESPESES 

13.1) Ajudes monetàries - 

A l’epígraf de «Despeses per ajudes i altres» del compte de resultats adjunt la Fundació 
registra les ajudes a altres entitats socials en 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 2017 i 2016 és la 
següent: 
 
Milers d'euros

2017 2016

Prestacions - Programa de Beques per a Estudis 19.067 17.109

Convenis de col·laboració amb Entitats Socials
   Programa de Lloguer Solidari 17.619 16.078
   Programa de Convocatòries d'Acció Social 19.898 19.889
   Programa d'Obra Social Territorial 45.699 45.161
   Programa Foment de l'Ocupació 10.874 -                       
   Programa Pobresa Infantil 40.162 45.647
   Programa d'Espais Naturals 2.175 2.650
   Programa de Cooperació Internacional 16.813 8.871
   Programa de Recerca 29.578 19.915
   Programa Cultural 440 -                       
   Altres Programes Socials 2.180 1.943
   Conveni de col·laboració amb Administracions Públiques de 

   suport al desenvolupament de programes socials i culturals
29.850 29.331

   Altres col·laboracions amb entitats 19.685 22.128

Total convenis de col·laboració amb Entitats 234.973 211.613

Total ajudes monetàries 254.040 228.722
 

13.2) Serveis exteriors - 

La composició d’aquest epígraf del compte de resultats adjunt corresponent als exercicis 2017 
i 2016 és la següent: 
 
Milers d’euros

2017 2016
Producció i explotació d'activitats 121.905 111.876
Arrendaments i cànons 9.866 5.882
Manteniment i reparació d'immobles 6.499 6.688
Honoraris de professionals (nota 15.3) 10.328 18.867
Transports 2.738 2.739
Primes d'assegurances 1.074 1.331
Serveis bancaris 52 292
Publicitat, propaganda i relacions públiques 26.551 30.139
Subministraments 5.520 5.048
Despeses d'òrgans de govern 2.821 1.110
Altres serveis 10.335 7.772

Total serveis exteriors 197.689 191.744  

L’apartat de «Producció i explotació d’activitats» correspon a les despeses en què la Fundació 
ha incorregut durant el desenvolupament de les seves activitats fundacionals, com ara 
muntatge i desmuntatge d’exposicions, serveis necessaris per al funcionament dels centres, 
compres de materials diversos, entre d’altres. 

L’import registrat a l’apartat de «Despeses d’Òrgans de Govern» en l’exercici 2017 i 2016 
correspon a les despeses de funcionament del Patronat i de la Secretaria General. 
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Arrendaments operatius 

El compte d’«Arrendaments i cànons» inclou el lloguer de les oficines centrals de la Fundació 
Bancària ”la Caixa” a CaixaBank, ubicades a l’avinguda Diagonal, 621 de Barcelona, 
mitjançant un contracte d’arrendament amb vigència de 5 anys i venciment el 30 de setembre 
de 2022 (vegeu Nota 12), per un import de 2.653 milers d’euros el 2017 (1.589 milers d’euros 
el 2016).  

L’import total dels pagaments futurs mínims a satisfer a l’arrendador pels contractes 
esmentats, sense tenir en compte les actualitzacions futures de les rendes, és: 

- Fins a un any: 2.416 milers d’euros. 
- Entre un i cinc anys: 10.299 milers d’euros. 

13.3) Despeses financeres - 

En els exercicis 2017 i 2016 el saldo d’aquest epígraf 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)

2017 2016

Entitats  de crèdit (Nota 6.4) (965) (1.188)

Interessos  per deutes  amb empreses  del  grup (Nota 12) - (2)

Total (965) (1.190)  
 

13.4) Despeses de personal - 

El detall d’aquest epígraf del compte de resultats a 31 de desembre de 2017 i 2016 és el 
següent: 

 

2017 2016

Sous i salaris

     Sa laris 23.127 22.021

     Indemnitzacions 1.757 118

Total 24.884 22.139

Milers d'euros

 

2017 2016

Càrregues socials

     Seguretat Socia l  a  càrrec de l 'empresa 4.944 4.701

     Al tres  càrregues  socia ls 4.671 3.540

Total 9.615 8.241

Milers  d'euros

 
 

Les indemnitzacions produïdes durant l’exercici 2017 i 2016 corresponen a acords de 
desvinculació individualitzats amb els treballadors. No existeix cap acord col·lectiu de 
reorganització i/o reequilibri intern de la Fundació. 
 
L’import de 4.671 milers d’euros registrat a l’apartat d’«Altres càrregues socials» a 31 de 
desembre de 2017 inclou un import de 1.127 milers d’euros en concepte d’aportacions al pla 
de pensions col·lectiu (836 milers d’euros el 2016). Així mateix, inclou també la resta de 
despeses en concepte de millores socials establertes al Conveni Col·lectiu de Fundació 
Bancària ”la Caixa” vigent durant l’exercici 2017 (vegeu Nota 4g). 
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(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 adreçades al suport de les persones més vulnerables desenvolupant solucions 
duradores que cobreixin les necessitats bàsiques i generin igualtat d’oportunitats. 
Actuacions dirigides principalment a la pobresa infantil i a l’estímul de l’ocupació, que 
durant l’exercici 2017 es reforcen i amplien.  
A més, es consoliden les accions i activitats encaminades a la convivència i cohesió social 
en contextos multiculturals, al suport emocional i atenció integral a malalts avançats, així 
com a la promoció de l’envelliment actiu i a l’accés a l’habitatge a gent gran, joves i famílies 
amb fills petits. 
 
Entre les principals actuacions que s’han dut a terme el 2017, destaquen: 
 

 El programa de pobresa infantil CaixaProinfància ha atès durant el 2017 a 62.254 
menors. El programa s’ha desenvolupat en 8 noves ciutats: Burgos i Valladolid a 
Castella-la Manxa; Badajoz a Extremadura; Tudela a Navarra; Còrdova, El Ejido, 
Granada i Jerez a Andalusia. 
 
Així mateix, s’ha consolidat la implementació del programa a les ciutats en què es 
va iniciar l’any 2016: la Corunya, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostel·la, 
Lugo i Vigo a Galícia; Ciudad Real a Castella-la Manxa; el Vendrell, Figueres, 
Girona, Lleida, Lloret de Mar, Manlleu, Manresa, Salt, Tarragona i Tortosa a 
Catalunya.  
 
Durant el 2017 s’han reconvertit les xarxes del programa al nou model territorial; 
en comptes de 32 xarxes, en passen a ser 177. Abans, a cada ciutat hi havia diferents 
xarxes sense estar delimitades a un territori concret; en canvi, ara s’organitzen per 
barri o districte.  
 

 Llançament de la convocatòria inclosa dins el Programa Operatiu d’Inclusió Social 
i de l’Economia Social (POISES), dirigit a la implementació de mesures que 
afavoreixin la inclusió activa de persones en risc i/o situació d’exclusió social a 
través d’itineraris integrals d’inserció sociolaboral, que permetin la seva inserció en 
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el mercat laboral. Programa en col·laboració amb el Fons Social Europeu a través 
del qual s’han facilitat 2.010 llocs de treball el 2017.  
 

 Llançament de la convocatòria inclosa dins el Programa Operatiu de Treball 
Juvenil (POTJ), dirigida a fomentar la generació de treball estable i de qualitat de 
les persones joves inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Programa 
en col·laboració amb el Fons Social Europeu. A través d’aquesta convocatòria s’ha 
aconseguit facilitar el 2017 un total de 925 llocs de treball.  

 

 El projecte Profuturo, programa de formació i alfabetització infantil, té com a 
objectiu garantir l’educació universal i de qualitat oferint accés a les noves 
tecnologies als nens i les nenes més vulnerables de països de Llatinoamèrica, 
l’Àfrica i l’Àsia. Durant el 2017, gràcies a l’aportació de la Fundació Bancària ”la 
Caixa”, 430.403 nens han participat en el projecte impulsat en col·laboració amb 
la Fundació Profuturo. 

 

 Consolidació del programa d’Intervenció Comunitària Intercultural en els territoris 
iniciats l’any 2010. Durant el 2017 s’han organitzat diverses intervencions 
tècniques per part de la Direcció Científica, que tenen com a objectiu la 
consolidació de processos per aconseguir que aquests territoris siguin perdurables 
i sostenibles en el temps. A més, s’ha fet una enquesta que permetrà mesurar 
l’impacte i l’evolució de la convivència en territoris d’alta diversitat.  
 
El 2017 s’han reorganitzat els equips d’intervenció iniciats el 2014 per ampliar, en 
els pròxims anys, la intervenció del programa a més territoris.  
 

 Com a principal novetat del Programa de Gent Gran, i després de finalitzar la 
prova pilot a tres ciutats de Catalunya, s’ha estès a altres ciutats de Catalunya, la 
Rioja, Palma de Mallorca i Andalusia occidental el projecte «Sempre acompanyats». 
L’objectiu del programa és prevenir i reduir les situacions de soledat no desitjada 
en la gent gran. Durant el 2017 s’ha consolidat el projecte «Vida en companyia» en 
col·laboració amb «Amics de la Gent Gran» en alguns centres propis. De manera 
global, s’han dut a terme 17.583 activitats amb un total de 821.532 beneficiaris.  
 

 El 2017 s’han incrementat en 3 EAPS (Equips d’Atenció Psicosocial) els equips 
que desenvolupen les activitats de «Soledat al final de la vida» (acompanyament de 
persones malaltes i soles al final de la vida), que han passat de 4 a 7: Fundació 
Vianorte-Laguna (Madrid), Creu Roja (Sevilla) i Parc Sanitari Sant Joan de Déu 
(Sant Boi de Llobregat). 
 

 Continua facilitant l’accés a l’habitatge a les persones amb les rendes més baixes, a 
través dels programes de Lloguer Solidari i Habitatge Assequible.  

 

 Inici del nou programa internacional «Work 4 Progress», que promou plataformes 
d’innovació per a la creació de llocs de treball, especialment entre joves i dones, a 
l’Índia, el Perú i Moçambic. En el seu any de llançament s’ha aconseguit que un 
total de 8.581 usuaris se’n beneficiïn. 

 Consolidació d’aliances estratègiques en salut global, en col·laboració amb els 
principals organismes i institucions internacionals, per contribuir a la lluita contra 
les principals causes de mortalitat infantil, com ara la malària i la pneumònia, 
mitjançant la prevenció, la detecció i el tractament d’aquestes malalties. 
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El 2017 s’ha contribuït a vacunar de pneumònia nens i nenes a Moçambic. Així 
mateix, es continua treballant en l’àmbit de la malària, després de tres anys 
d’intervenció en zones afectades, amb l’objectiu d’aconseguir eliminar-la. 

 

 Creació, presentació i implementació del Pla Director de l’Associació de Voluntaris de 
”la Caixa” amb l’objectiu de consolidar el seu compromís i impulsar el rol més 
actiu dels voluntaris actuals: clients, jubilats i empleats del grup.  
Consolidació del funcionament de les Oficines Tècniques de Voluntariat, 
implantades durant l’exercici 2016 a diverses ciutats d’Espanya. 
 

 
 
Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

Tipus 
Nombre Nre. hores/any 

Previst Fet Previst Fet 

Personal assalariat 145 139 242.956 233.237 

Personal amb contracte de serveis - - - - 

Personal voluntari 13.150 8.802 1.107.000 142.000 

 
 
Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 

Tipus 
Nombre 

Previst Fet 

Persones físiques 3.220.000 3.469.489 

Persones jurídiques 14.545 13.943 
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Recursos econòmics utilitzats en l’activitat. 

Import en milers d'euros

Previst Fet

Despeses per ajudes i altres
a) Ajudes monetàries 186.825 182.114

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 13.354 14.913

Altres despeses d'explotació 116.254 100.456

Amortització de l'Immobilitzat 2.558 2.638

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 318.991 300.121

Adquisicions d'immobilitzat (llevat de Béns Patrimoni Històric)
Adquisicions Béns Patrimoni Històric
Cancel·lació deute no comercial
Subtotal inversions

TOTAL RECURSOS UTILITZATS 318.991 300.121

Despeses/Inversions

Import

 

 
Objectius i indicadors de la realització de l’activitat. 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Previst Fet 

Mantenir el focus en 
els programes socials 

% pressupost activitat social / 
total pressupost 

60% 59% 

Reforçar i ampliar les 
intervencions en 
pobresa infantil 

Nre. de nens atesos a 
CaixaProinfància 

Total:  
63.500 nens 

 

Total:  
62.254 nens 

 

Reforçar i ampliar les 
intervencions en 
ocupació 

Nre. de persones ateses en el 
programa d’inserció laboral de 
persones en risc d’exclusió 
social (Incorpora) 

Total: 80.000 
insercions 

Total: 79.656 
insercions 

Millorar l’ocupabilitat 
dels joves 

Nre. de joves atesos Total: 22.500 
joves 

Total: 20.804 
joves 
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2) ACTIVITAT DE RECERCA D’EXCEL·LÈNCIA 

Identificació. 

Denominació de 
l’activitat 

Suport a la recerca i formació d’excel·lència 

Tipus d’activitat  Pròpia 

Identificació de 
l’activitat per sectors 

Recerca i Educació 

Lloc de 
desenvolupament de 
l’activitat 

Àmbit nacional i internacional 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 

El Pla Estratègic 2016-2019 de la Fundació aposta decididament per la recerca, i preveu 
incrementar de manera substancial el pressupost anual destinat a aquesta línia d’actuació. 
En aquest sentit, l’activitat en aquest àmbit se centra en tres grans línies d’actuació: 

1. Formació de joves científics amb alt potencial a través de beques en centres de 
gran prestigi per a joves investigadors. 

2. Col·laboracions amb centres i programes de recerca que desenvolupin projectes 
líders i innovadors amb l’objectiu d’eradicar malalties com ara la sida, el càncer, 
malalties neurodegeneratives o les malalties cardiovasculars, entre d’altres. 

3. Suport a projectes orientats a la translació dels coneixements i resultats de les 
investigacions a la societat. 
 

El 2017, entre les principals actuacions que s’han dut a terme destaquen: 

 Durant el 2017 es continua impulsant, amb una dotació pressupostària superior, 
projectes de l’àmbit de la biomedicina i la salut. 
 

 Primera convocatòria internacional del programa de beques INPhINIT, que ha 
atorgat 57 beques de doctorat als Centres de Recerca d’Excel·lència Severo Ochoa, 
Unitats d’Excel·lència María de Maeztu o centres amb l’acreditació concedida per 
l’Institut de Salut Carles III. El programa està cofinançat per la Comissió Europea 
a través de COFUND, una de les iniciatives Marie Skłodowska-Curie del Programa 
Marc Horitzó 2020. 
 

 Llançament de la primera convocatòria del programa de beques de postgrau Junior 
Leader, que seran atorgades l’any 2018. Aquest programa té com a objectiu 
fomentar la recerca innovadora i d’alta qualitat i donar suport als millors talents 
científics, als quals se’ls ofereix un entorn atractiu i competitiu en el qual dur a 
terme una recerca d’excel·lència. 
 

 Suport a un projecte d’identificació de marcadors epigenètics en Alzheimer, dut a 
terme en col·laboració amb la Fundació Miguel Servet de Navarra, per contribuir 
a millorar el diagnòstic, el pronòstic i el tractament de la malaltia, analitzant variants 
en la metilació del DNA de gens específics a la sang perifèrica de pacients amb la 
malaltia comparat amb controls.  

 



 

 

48 

 Suport a un projecte de recerca i intervenció en nenes i nens en edat escolar (de 3 
a 16 anys), els seus educadors, les seves escoles i les seves famílies, amb l’objectiu 
de demostrar que l’adquisició d’hàbits saludables des de la infància redueix els 
riscos de la malaltia cardiovascular i millora la qualitat de vida en l’edat adulta. 
Projecte en col·laboració amb la Fundació SHE. 
 

 Consolidació de la convocatòria per a projectes d’innovació en ciències de la vida 
i de la salut del programa CaixaImpulse, per ajudar els centres de recerca en la fase 
de protecció del coneixement generat i translació a la societat. 
 
El 2017 s’han impulsat 23 nous projectes de centres de recerca, dels quals 3 han 
estat cofinançats per la Comissió Europea (EIT-Health). 
A més, aquest any ha impulsat la creació de 4 empreses (spin-offs) de la seva primera 
edició. Les empreses Care Respite, Werium assistive solutions, Glycardial i 
Creatsense Health són spin-offs, respectivament, del Centre de Visió per 
Computador de la UAB, del CSIC, de l’Institut Català de Ciències Cardiovasculars 
i de la Universitat Rovira i Virgili i han aconseguit traslladar al mercat les idees 
provinents dels laboratoris gràcies al programa d’acceleració de la Fundació. Així 
mateix, Glycardial ha aconseguit un finançament d’1,5M € i s’ha convertit en el 
primer producte de CaixaImpulse que obté una inversió de capital de risc. 
 

 Posada en marxa en Cosmocaixa Barcelona del Laboratori d’Innovació 
Responsable en el sector de biomedicina i de la salut en el marc del projecte 
europeu COMPASS, finançat pel programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea. 
 

 Llançament d’una nova convocatòria de projectes de recerca biomèdica a Espanya 
i Portugal, dirigida a potenciar projectes d’excel·lència en la lluita contra les 
malalties que tenen més impacte al món, com ara les cardiovasculars, 
neurològiques, infeccioses i oncològiques. Una vegada tancada la convocatòria el 
març de 2018, se seleccionaran prop de 20 projectes de més potencial, excel·lència 
i impacte social, ja sigui en l’àmbit de la recerca bàsica, clínica o translacional.  

 

 
Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

Tipus 
Nombre Nre. hores/any 

Previst Fet Previst Fet 

Personal assalariat 29 38 49.149 64.662 

Personal amb contracte de serveis - - - - 

Personal voluntari 350 - 17.500 - 

 

Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus 
Nombre 

Previst Fet 

Persones físiques 730 745 

Persones jurídiques 127 179 
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Recursos econòmics utilitzats en l’activitat. 

Import en milers d'euros

Previst Fet

Despeses per ajudes i altres
a) Ajudes monetàries 45.437 57.891

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 3.470 4.570

Altres despeses d'explotació 31.783 9.549

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 80.690 72.010

Adquisicions d'immobilitzat (llevat de Béns Patrimoni Històric)
Adquisicions Béns Patrimoni Històric
Cancel·lació deute no comercial
Subtotal inversions

TOTAL RECURSOS UTILITZATS 80.690 72.010

Despeses/Inversions

Import

 

Objectius i indicadors de la realització de l’activitat. 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Previst Fet 

Multiplicar la inversió 
en recerca 

% pressupost recerca / total 
pressupost 

15% 15% 

Fomentar l’intercanvi 
científic 

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

30-40 centres 
d’excel·lència 

26 centres 
d’excel·lència 

Focalitzar les 
intervencions en 
recerca 

% d’inversió en recerca dins 
les 3 línies (formació, suport i 
translació) / total d’inversió 
en rec. 

85% 85% 
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3) ACTIVITAT DE DIVULGACIÓ DE LA CULTURA I EL CONEIXEMENT 

Identificació. 

Denominació de 
l’activitat 

Difusió i promoció universal de la cultura, la ciència i el 
coneixement 

Tipus d’activitat Pròpia 

Identificació de 
l’activitat per sectors 

Cultural, Científica i Coneixement 

Lloc de 
desenvolupament de 
l’activitat 

Àmbit nacional i internacional 

 
Descripció detallada de l’activitat prevista. 

 
Actuacions encaminades al desenvolupament de diferents accions dirigides a difondre el 
coneixement científic i cultural des de tots els àmbits i despertar les vocacions científiques 
i artístiques, ja sigui en els centres propis de la Fundació (CosmoCaixa i CaixaForum) com 
a la resta del territori nacional, mitjançant exposicions, tallers, conferències, concerts, etc. 
Per a això es duen a terme aliances estratègiques amb institucions museístiques, 
professionals de prestigi i col·laboracions amb equips científics destacats.  
 
A més, durant l’exercici 2017, tal com marca el seu Pla Estratègic, la Fundació ha seguit 
desenvolupant accions dirigides al foment del debat, el diàleg i la reflexió social que 
abordin les diferents problemàtiques socials, a través de les activitats que es duen a terme 
al Palau Macaya a Barcelona.  
 
En concret, entre les principals actuacions en aquest àmbit d’activitat de difusió i promoció 
universal de la cultura, la ciència i el coneixement que s’han dut a terme durant l’exercici 
2017 destaquen: 

 Exposició «Ramón Casas. La modernitat anhelada», a CaixaForum Madrid i 
Palma. 

 Exposició «L’antiga Grècia», a CaixaForum Barcelona i Madrid en col·laboració 
amb el British Museum. 

 Exposició de Giorgio de Chirico, a CaixaForum Barcelona i Madrid. 

 Exposició d’Andy Warhol, a CaixaForum Barcelona. 

 Exposició «Els déus del Prado», a CaixaForum Palma en col·laboració amb el 
Museu del Prado. 

 

 Durant l’exercici 2017 s’ha inaugurat el nou centre CaixaForum a la ciutat de 
Sevilla, que ha assolit un total de 229.328 visitants des de la seva obertura el març 
de 2017. 

 Per primera vegada s’han desenvolupat concerts participatius amb temàtica de 
músiques de cinema.  
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A més, s’han desenvolupat diferents concerts participatius (Messies de Händel, 
cors d’òpera i musical participatiu) a diverses ciutats d’Espanya com Madrid, 
València, Bilbao, Pamplona, Sevilla, Granada, Santa Cruz de Tenerife, Valladolid, 
Gijón, Saragossa i la Corunya, entre d’altres. El 2017 també ha tingut lloc un 
musical participatiu de petit format als CaixaForum de Barcelona i Saragossa i al 
nou CaixaForum Sevilla.  
 

 Nou espectacle familiar i escolar sobre percussió per parlar del ritme i la pulsació 
als CaixaForum, que ha tingut per objectiu acostar el públic escolar i familiar al 
gènere teatral dels musicals. 

 

 Activitats familiars i per a tots els públics al voltant de les exposicions en 
temàtiques com música, literatura, filosofia, història i art, entre d’altres. 

 

 Consolidació del nou Observatori Social de ”la Caixa”, un laboratori d’idees posat 
en marxa en l’exercici 2016, que analitza la realitat espanyola des de múltiples 
aspectes relacionats amb les principals línies d’actuació de l’entitat (pobresa, 
infància, ocupació, exclusió, etc.). En 2017 s’han presentat els dossiers 
corresponents a les temàtiques d’Inclusió Social, Ciència i Cultura. Amb relació al 
dossier d’Inclusió Social, s’ha abordat l’impacte social de l’atur juvenil. A més, 
durant aquest exercici s’han definit i presentat els Premis Observatori Social de ”la 
Caixa”. Aquest certamen premia articles divulgatius de qualitat científica en l’àmbit 
de les ciències socials per donar suport als investigadors més joves. 

 

 Exposició «Talking Brain, programats per parlar», a CosmoCaixa, sobre el 
funcionament del cervell des de la perspectiva del llenguatge. A través 
d’innovadors sistemes audiovisuals i interactius, els visitants han pogut conèixer el 
funcionament del cervell en directe. L’exposició ha estat una de les responsables 
d’haver batut rècords de visitants a CosmoCaixa, que han arribat als 884.636 l’any 
2017. 

 

 Congrés internacional al voltant de l’exposició «Talking Brain» sobre el llenguatge 
i el cervell, en què s’han dut a terme conferències impartides per experts lingüistes 
i neurocientífics nacionals i internacionals, amb una excel·lent acollida del públic. 

 

 Reobertura del Planetari de Madrid l’octubre de 2017, després de la renovació total 
de la tecnologia i d’un canvi expositiu i acompanyat de millores en l’accessibilitat 
del centre, en col·laboració amb l’Ajuntament de Madrid. Durant el 2017 s’ha dut 
a terme l’exposició «Canvi climàtic, comprendre per sobreviure el clima» i 
l’exposició de nova producció «Imatges de l’univers». A més, s’han desenvolupat 
cursos d’astronomia i conferències internacionals de gran rellevància i repercussió 
mediàtica. 
 

 Publicació de la 2a Convocatòria de projectes al Palau Macaya, de reflexió, debat, 
intercanvi i difusió d’idees. L’objectiu és presentar metodologies innovadores 
capaces de generar progrés i transformació social. 
Durant el 2017 s’han desenvolupat els projectes seleccionats de la 1a convocatòria 
llançada el 2016 i, d’altra banda, s’ha publicat la 3a convocatòria durant el mes de 
setembre de 2017, que es duran a terme durant el curs 2018-2019. 

 



 

 

52 

Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

Tipus 
Nombre Nre. hores/any 

Previst Fet Previst Fet 

Personal assalariat 234 219 384.393 362.287 

Personal amb contracte de serveis - - - - 

Personal voluntari 510 547 25.500 13.006 

 
 
Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 

Tipus 
Nombre 

Previst Fet 

Persones físiques 6.850.000 8.180.145 

Persones jurídiques 262 212 

 

Recursos econòmics utilitzats en l’activitat. 

Import en milers d'euros

Previst Fet

Despeses per ajudes i altres
a) Ajudes monetàries 7.530 14.035

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 15.545 14.629

Altres despeses d'explotació 109.880 86.194

Amortització de l'Immobilitzat 11.635 12.756

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 144.590 127.614

Adquisicions d'immobilitzat (llevat de Béns Patrimoni Històric)
Adquisicions Béns Patrimoni Històric
Cancel·lació deute no comercial
Subtotal inversions

TOTAL RECURSOS UTILITZATS 144.590 127.614

Despeses/Inversions

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

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Previst Fet 

Consolidar el nivell 
d’excel·lència de les 
activitats de divulgació: 

 
  

1) Mantenir la 
valoració positiva dels 
usuaris (NPS)1 

NPS CaixaForum 63 (sobre 100) 59 (sobre 100) 

NPS CosmoCaixa  58 - 59 (sobre 100) 61 (sobre 100) 

2) Mantenir els 
visitants anuals dels 
centres 

Visitants anuals 
CaixaForum 

2.600.000 - 2.610.000 2.420.572 

Visitants anuals 
CosmoCaixa 

758.000 - 762.000 884.636 

 
1 El Net Promoter Score (NPS) és una mètrica que permet mesurar el nivell de satisfacció dels 
usuaris amb un producte o servei. Per obtenir un resultat es resten els detractors als 
promotors i s’aconsegueix un percentatge, per mesurar la qualitat del servei. L’índex NPS 
pot ser tan baix com -100 (tots els usuaris són detractors) o tan alt com 100 (tots els usuaris 
són promotors). 
 
II. Recursos econòmics totals emprats per l’entitat 

Import en milers d'euros

Despeses per ajudes i altres
a) Ajudes monetàries 182.114 57.891 14.035 254.040 254.040

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

de govern
2.821 2.821

Variació d'existències de productes acabats i 

en curs de fabricació
Aprovisionaments
Despeses de personal 14.913 4.570 14.629 34.112 387 34.499

Altres despeses d'explotació 100.456 9.549 86.194 196.199 1.854 198.053

Amortització de l'Immobilitzat 2.638 - 12.756 15.394 15.394
Deteriorament i resultat per alienació 

d'immobilitzat
2 2

Despeses financeres 965 965
Variacions de valor raonable en instruments 

financers
Diferències de canvi
Deteriorament i resultat per alienacions 

d'instruments financers
7 7

Impostos sobre beneficis
Subtotal despeses 300.121 72.010 127.614 499.745 6.036 505.781
Adquisicions d'immobilitzat (llevat de Béns 

Patrimoni Històric)
Adquisicions Béns Patrimoni Històric
Cancel·lació deute no comercial
Subtotal inversions -                   -                         -                -                     -                       -             

TOTAL RECURSOS UTILITZATS 300.121 72.010 127.614 499.745 6.036 505.781

Despeses/Inversions
No imputats a 

les activitats
TOTAL

Activitat 

Social

Activitat 

Divulgació 

de la Cultura 

i el Con.

Total Activitats

Activitat Recerca 

i Formació 

d'Excel·lència
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III. Recursos econòmics totals obtinguts per l’Entitat 
 

Import en milers d'euros

INGRESSOS Previst Fet

Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni 402.142 404.511
Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies 5.754 3.362
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils - -
Subvencions del sector públic 17.244 12.751
Aportacions privades 11 17
Altres tipus d'ingressos 141.585 158.289
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS 566.736 578.930  

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 2017 en el marc de programes d’ajudes i convocatòries socials que 
desenvolupa es detallen a l’Annex 2 d’aquesta Memòria. 

V. Desviacions entre el pla d’actuació i dades efectuades 

La desviació a la baixa del pressupost liquidat respecte de l’assignat inicialment es concentra 
en els programes socials i en els programes de divulgació de la cultura i el coneixement, i es 
deu 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 a l’apartat de «Despeses no imputades a les activitats» es 
deu al fet que s’han produït despeses no previstes inicialment en concepte de funcionament, 
manteniment i infraestructures, a més de registrar-se deutes incobrables.  

Pel que fa als recursos econòmics necessaris per a la consecució del pressupost 2017, els 
ingressos procedeixen principalment de distribucions de reserves i de dividends de Criteria 
Caixa, SAU per un import de 400.000 milers d’euros (vegeu Nota 6.1), i pel que fa a l’ingrés 
per Impost de Societats de l’exercici, per un import de 142.491 milers d’euros (vegeu Nota 
11), previst inicialment per un import de 133.000 euros, classificat al capítol d’«Altres tipus 
d’ingressos». A més, s’ha produït un reintegrament d’ajudes més elevat del previst inicialment. 
La resta de recursos procedeixen d’ingressos per activitats pròpies de la Fundació i altres 
ingressos. 

En data 20 de desembre de 2017, la Fundació Bancària ”la Caixa” va presentar en el Registre 
de Fundacions corresponent el Pla d’actuació corresponent a l’exercici 2018, que va ser 
prèviament aprovat pel Patronat el 14 de desembre de 2017. 

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 
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). 
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Tots els béns i drets de Fundació Bancària ”la Caixa” estan directament vinculats al 
compliment dels fins propis. La Fundació es va constituir com una fundació bancària sense 
ànim de lucre que té per objecte, amb caràcter general, el foment i desenvolupament d’obres 
socials, benèfiques, assistencials, docents i/o culturals, i així ho específica l’article primer dels 
seus Estatuts. 

b) Destí de rendes i ingressos 

1. Grau de compliment del destí de rendes i ingressos 

 
EXERCICI 

RESULTAT 
COMPTABLE 

AJUSTOS 
NEGATIUS 

AJUSTOS 
POSITIUS 

BASE DE 
CÀLCUL 

RECURSOS DESTINATS 
A FINS (DESPESES + 

INVERSIONS) 

2016 65.791  -      463.336 529.127 474.308 90% 

2017 73.149 - 499.745 572.894 505.903 88% 

 
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. 

2. Recursos aplicats en l’exercici 

D’acord amb el que disposa la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions, es considera 
destinat als fins fundacionals l’import de les despeses i inversions fetes en cada exercici que 
efectivament hagin contribuït al compliment dels fins propis de la fundació especificats en 
els seus estatuts, llevat de les dotacions a les amortitzacions i provisions. Quan les inversions 
destinades als fins fundacionals hagin estat finançades amb ingressos que s’hagin de distribuir 
en diversos exercicis en l’excedent, com subvencions, donacions i llegats, o amb recursos 
financers aliens, aquestes inversions es computaran en la mateixa proporció en què ho 
haurien estat els ingressos o s’amortitzi el finançament aliè. 

Els recursos aplicats per la Fundació Bancària ”la Caixa” en l’exercici 2017 han estat els 
següents: 
 

Milers d’euros IMPORT TOTAL 

1. Despeses en compliment de fins 484.351 484.351 

  

Fons 
propis 

Subvencions, 
donacions i llegats 

Deute  

2. Inversions en compliment de fins (2.1 + 2.2) 21.552 - - 21.552 

2.1. Fetes en l’exercici 21.552 - - 21.552 

2.2. Procedents d’exercicis anteriors  - - - 

 a) Deutes cancel·lats en l’exercici incorreguts en 
exercicis anteriors 

  
- 
 

 

b) Imputació de subvencions, donacions i llegats de 
capital procedents d’exercicis anteriors 

 -  
 

TOTAL (1 + 2)    505.903 

 
Les inversions fetes durant l’exercici 2017 en compliment de fins fundacionals han estat 
finançades totalment amb recursos propis. 
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14.3) Despeses d’administració - 

L’import de despeses directament ocasionades per l’administració del patrimoni produïdes 
durant l’exercici 2017, que corresponen bàsicament a despeses d’administració d’immobles 
propietat de la Fundació Bancària ”la Caixa”, ha estat de 222 milers d’euros (275 milers 
d’euros el 2016) i no supera els límits establerts a 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 2017 cap import pel desenvolupament de la seva funció. 

(15)  ALTRA INFORMACIÓ 

15.1) Composició dels Òrgans de Govern - 
 

Durant l’exercici 2017, s’han produït els moviments següents en la composició del Patronat 
de la Fundació Bancària ”la Caixa”: 

Ben Ami, Shlomo Alta Patró 

García-Bragado Dalmau, Alejandro Baixa Patró, Vicepresident i Vicesecretari 

López Burniol, Juan-José Alta Vicepresident 

Santos Silva, Artur Alta Patró 

Slim Helú, Carlos Baixa Patró 

 
El Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa”, a 31 de desembre de 2017, està compost per 
15 membres (12 homes i 3 dones) i es detalla a continuació: 

Fainé Casas, Isidro President 

López Burniol, Juan-José Vicepresident 

Aguilera Rodríguez, Antonio Patró 

Alemany Mas, Salvador Patró 

Alierta Izuel, César Patró 

Ben Ami, Shlomo Patró 

Bruach Galián, María del Carmen Patrona 

Castellví Piulachs, Josefina Patrona 

Gay Montalvo, Eugeni Patró 

Godó Muntañola, Javier Patró 

Homs Ferret, Francesc Patró 

Lanaspa Gatnau, Jaume Patró 

Ortega Enciso, Asunción Patrona 

Santos Silva, Artur Patró 

Solana Madariaga, Francisco Javier Patró 
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En data 19 d’octubre de 2017, el Patronat de la Fundació va acordar nomenar com a Secretari 
no Patró el Sr. Josep Maria Coronas Guinart, per cobrir la vacant ocasionada per la renúncia 
del Sr. Óscar Calderón de Oya amb efectes a partir de la mateixa data.  
 
15.2) Informació sobre el personal de l’entitat - 
 
La plantilla mitjana de la Fundació Bancària ”la Caixa” corresponent als exercicis 2017 i  
2016, distribuïda per nivells professionals, és la següent: 

2017

(Nombre d'empleats  mitjà)

Homes Dones Homes Dones

Directius 9 7 16

Caps 13 16 29

Gestors 89 203 3 4 299

Administratius 2 20 2 1 25

Personal  no fix 5 22 27

Total 118 268 5 5 396

No Discapacitats Discapacitats
Total

 
2016

(Nombre d'empleats  mitjà)

Homes Dones Homes Dones

Directius 9 4 13

Caps 12 16 28

Gestors 83 196 3 3 285

Administratius - 24 2 2 28

Personal  no fix 3 13 16

Total 107 253 5 5 370

No Discapacitats Discapacitats
Total

 
 
La distribució per categories professionals i gènere a 31 de desembre de 2017 i 2016 no 
difereix significativament de la mostrada en els quadres anteriors. A 31 de desembre de 2017 
i 2016, la plantilla de la Fundació Bancària ”la Caixa” estava formada per 398 i 389 empleats, 
respectivament. 

15.3) Honoraris per auditoria de comptes i altres serveis - 
 

Durant els exercicis 2017 i 2016, els honoraris relatius als serveis d’auditoria de comptes i a 
altres serveis prestats per l’auditor de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Deloitte, SL, 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 

2017 2016 

Serveis d’auditoria 155 155 

Altres serveis de verificació - - 

Total serveis d’auditoria i relacionats 155 155 

Serveis d’assessorament fiscal - - 

Altres serveis 337 419 

Total serveis professionals 492 574 
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Els honoraris pels serveis d’auditoria de comptes estan registrats en el compte d’«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 2017, 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 l’informe corresponent sobre el grau de compliment dels principis i les 
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 s’aprova el Reglament de fundacions 
de competència estatal. 

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 2017 no s’han sol·licitat autoritzacions al Protectorat en compliment del 
que estableix la Llei 50/2002 de Fundacions i el Reial Decret 1337/2005, pel qual s’aprova 
el Reglament de fundacions de competència estatal. 

(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 

  2017 2016 

A) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ I DE 
GESTIÓ     

1. Excedent de l’exercici abans d’impostos (69.342) (71.018) 

2. Ajustos del resultat (157.717) (115.319) 

Amortització de l’immobilitzat (+) 15.394 13.835 

Variació de provisions (+/-) (1.854) (1.438) 

Imputació de subvencions, donacions i llegats (-) (12.751) (202) 

Resultats per baixes i alienacions de l’immobilitzat (+/-) (14) (1.230) 

Resultats per baixes i alienacions d’instruments financers (+/-) 7 (487) 

Ingressos financers (-) (400.033) (375.060) 

Despeses financeres (+) 965 1.190 

Variació de valor raonable en instruments financers (+/-) 1 6 

Altres ingressos i despeses (-/+) 240.568 248.067 

3. Canvis en el capital corrent 66.904 16.793 

Deutors i altres comptes a cobrar (+/-) 10.151 13.909 

Altres actius corrents (+/-)  -    - 

Creditors i altres comptes a pagar (+/-) 8.062 9.237 

Altres passius corrents (+/-) 48.691 (6.353) 

4. Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació 
 

189.045 
234.153 

Pagaments d’interessos (-)  (1.229) (1.229) 

Cobrament de dividends (+) 400.000 510.000 

Cobraments d’interessos (+) 33 60 

Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-) 104.020 - 

Altres pagaments i (cobraments) (-/+) 
  

(313.999) 
(274.678) 

5. Fluxos nets d’efectiu de les activitats d’explotació (+/-1+/-2+ / 
     -3+/-4) 

28.890 
 

64.609 

B) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ   

6. Pagaments per inversions (-)  (11.042) (24.807) 

Immobilitzat intangible  (2.530) (3.209) 

Immobilitzat material  (8.512) (24.631) 

7. Cobraments per desinversions (+) 358 3.107 

Entitats del Grup i associades 68 - 

Immobilitzat material 155 2.616 

Altres actius financers 3 491 

Altres actius 132 - 

8. Fluxos nets d’efectiu de les activitats d’inversió (7-6) (10.684) (24.733) 

C) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE  
FINANÇAMENT 

  

9. Cobraments i pagaments per operacions de patrimoni 5.621 3.146 

Subvencions, donacions i llegats rebuts (+) 5.621 3.146 

10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer (23.600) (14.000) 

Emissió - 10.000 

Deutes amb entitats del Grup i associades (+) - 10.000 

Devolució i amortització de (23.600) (24.000) 

Deutes amb entitats del Grup i associades (-) (23.600) (24.000) 

11. Fluxos nets d’efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10) 
 

(17.979) 
(10.854) 

D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi - - 

E) AUGMENT / DISMINUCIÓ NETA DE L’EFECTIU O 
EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-11+/-D) 

227 29.022 

Efectiu o equivalents al començament del període 36.242 7.220 

Efectiu o equivalents al final del període 36.469 36.242 
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(18)  INVENTARI 

El detall dels elements patrimonials més significatius integrants del balanç de situació a 31 de 
desembre de 2017 és el següent, en milers d’euros: 

DESCRIPCIÓ ANY ACTIVACIÓ 
VALOR 
INICIAL  AMORTITZACIÓ  

VALOR 
COMPTABLE 

COL·LECCIÓ D’ART 1987 93.269 - 93.269 

COSMOCAIXA BARCELONA 1923 139.736 (63.838) 75.898 

CAIXAFORUM MADRID 2001 56.218 (18.223) 37.995 

CAIXAFORUM BARCELONA 1964 51.827 (22.946) 28.881 

CAIXAFORUM SARAGOSSA 2008 20.865 (1.871) 18.994 

CAIXAFORUM SEVILLA 2017 19.160 (552) 18.608 

CAIXAFORUM PALMA 1987 23.461 (10.874) 12.586 

PALAU MACAYA 1950 17.896 (7.441) 10.455 

APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE GESTIÓ 1995 20.375 (13.494) 6.881 

OFICINES DIAGONAL (MOBILIARI) 1996 14.672 (7.870) 6.802 

CAP ROIG (GIRONA) 2010 6.855 (1.664) 5.191 

CONGREGACIÓ NTRA. SRA. DE L’ESPERANÇA 1923 6.510 (1.488) 5.023 

CAIXAFORUM GIRONA 2010 7.484 (2.587) 4.896 

ESPAI CAIXA GIRONA 2002 4.322 (938) 3.384 

UNITATS EXPOSITIVES ITINERANTS 1991 4.540 (2.047) 2.494 

MAGATZEM CENTRAL 1998 4.530 (2.500) 2.030 

ESPACIO CAIXA MADRID 1998 4.424 (2.491) 1.933 

CAIXAFORUM LLEIDA 1978 6.268 (4.411) 1.857 

CAIXAFORUM TARRAGONA 1950 4.696 (3.043) 1.653 

ESPACIO CAIXA MÚRCIA 2003 2.395 (979) 1.417 

APLICACIONS INFORMÀTIQUES DIVERSES 2014 2.218 (814) 1.404 

IMMOBLE C. SÈQUIA, BARCELONA 1985 1.485 (367) 1.118 

EXPOSICIONS ITINERANTS DE CIÈNCIA 2010 3.206 (2.101) 1.105 

IMMOBLE AV. DRASSANES, BARCELONA 1995 2011 (934) 1.077 

IMMOBLE C. PRÍNCIPE VERGARA, MADRID 2014 1.019 (7) 1.012 

CENTRE DE GENT GRAN PALAFRUGELL 2002 1.351 (480) 870 

CENTRE DE GENT GRAN SANTS 1997 1.676 (821) 856 

CENTRE DE GENT GRAN SANTA COLOMA 2000 1.444 (602) 842 

CENTRE JOAN RIU 1994 3.412 (2.573) 839 

CENTRE DE GENT GRAN LLEDÓ 2002 1.056 (238) 818 

CENTRE DE GENT GRAN VILANOVA I LA GELTRÚ 2000 1.685 (905) 780 

CENTRE DE GENT GRAN CALELLA 1977 1.502 (768) 734 

CENTRE DE GENT GRAN VIRREI AMAT 1962 1.566 (898) 668 

CENTRE DE GENT GRAN SABADELL 1977 1.377 (717) 660 

CENTRE DE GENT GRAN BONANOVA 2015 752 (94) 658 

CENTRE DE GENT GRAN SAGRADA FAMÍLIA 1997 1.397 (745) 652 

IMMOBLE C. MALLORCA, BARCELONA 1950 1.885 (1.233) 651 

CENTRE DE GENT GRAN SANLLEHÍ 1977 1.837 (1.234) 603 

CENTRE DE GENT GRAN VILADECANS 2000 1.165 (563) 602 

CENTRE DE GENT GRAN OLOT 1997 1.360 (765) 595 
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DESCRIPCIÓ ANY ACTIVACIÓ 
VALOR 
INICIAL  AMORTITZACIÓ  

VALOR 
COMPTABLE 

CENTRE DE GENT GRAN BADALONA 1975 902 (309) 593 

CENTRE DE GENT GRAN EL PRAT DE LLOBREGAT 2001 1.435 (928) 507 

ESPAI CAIXA STA. CRISTINA D’ARO 1999 1.100 (595) 506 

IMMOBLE AV. VERGE DE MONTSERRAT, BCN 1944 966 (498) 469 

CENTRE DE GENT GRAN PERELLÓ 1988 752 (315) 437 

IMMOBLE RBLA. JUST OLIVERES, HOSPITALET 1979 1.217 (785) 433 

CENTRE DE GENT GRAN ES FORTÍ 1964 1.006 (577) 429 

CENTRE DE GENT GRAN TARRAGONA 1959 1.395 (974) 421 

IMMOBLE C. RAFAEL CAPDEVILA, BARCELONA 1979 776 (365) 411 

CENTRE DE GENT GRAN SANTA MADRONA 1964 1.178 (792) 385 

CENTRE DE GENT GRAN CANET DE MAR 1978 813 (461) 352 

CENTRE DE GENT GRAN LA BISBAL 1942 1.753 (1.410) 343 

IMMOBLE C. MUNTANER, BARCELONA 1950 772 (433) 339 

CENTRE DE GENT GRAN TORTOSA 1986 692 (369) 324 

CENTRE DE GENT GRAN TANTARANTANA 1998 932 (607) 324 

CENTRE DE GENT GRAN MANRESA 1967 1.218 (900) 319 

CENTRE DE GENT GRAN PALAFRUGELL 1981 609 (296) 312 

CENTRE DE GENT GRAN SAN LUIS 1998 818 (521) 297 

CENTRE DE GENT GRAN BELLVITGE 1969 1.407 (1.126) 281 

CENTRE DE GEN GRAN CONGRÉS 1974 1.563 (1.292) 271 

CENTRE DE GENT GRAN SANT POL DE MAR 1975 570 (309) 260 

CENTRE DE GENT GRAN "CA N’ANGLADA" 1979 803 (546) 257 

CENTRE DE GENT GRAN CAMPOS 1936 855 (604) 251 

IMMOBLE PL. LLUIS SOLA, BADALONA 1964 435 (190) 245 

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

CENTRE DE GENT GRAN SANT SADURNÍ 2000 668 (433) 235 

CENTRE DE GENT GRAN ES MERCADAL 1962 465 (232) 233 

IMMOBLE C. FRANCESC MORAGAS, BARCELONA 1955 413 (181) 232 

CENTRE DE GENT GRAN MOLLET DEL VALLÈS 1976 851 (619) 232 

CENTRE DE GENT GRAN LLEIDA 1961 948 (718) 230 

CENTRE DE GENT GRAN ALCANAR 1967 699 (483) 216 

CENTRE DE GENT GRAN AMPOSTA 1978 1.203 (987) 216 

IMMOBLE C. TERMES ROMANES, BADALONA 1985 295 (92) 203 

IMMOBLE C. AMARGÓS, BARCELONA 2012 213 (17) 195 

CENTRE DE GENT GRAN CIUTADELLA 1955 1.082 (888) 194 

CENTRE DE GENT GRAN CERDANYOLA DEL 
VALLÈS 

1979 850 (657) 193 

IMMOBLE C. SANT MARC, BADALONA 1976 362 (170) 192 

IMMOBLE C. LA FONT, ST. ANDREU DE LA BARCA 1979 380 (189) 192 

ESPAI CAIXA BRUC 2011 651 (464) 187 

IMMOBLE C. SANT CLIMENT, VILADECANS 1974 328 (164) 164 

CENTRE DE GENT GRAN VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS 

1987 204 (44) 160 

CENTRE DE GENT GRAN CALDES DE MALAVELLA 1998 684 (530) 154 

CENTRE DE GENT GRAN PREMIÀ DE MAR 1974 581 (430) 151 
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DESCRIPCIÓ ANY ACTIVACIÓ 
VALOR 
INICIAL  AMORTITZACIÓ  

VALOR 
COMPTABLE 

IMMOBLE RAMBLA POBLENOU, BARCELONA 1942 443 (294) 149 

CENTRE DE GENT GRAN MERIDIANA 1973 703 (561) 142 

CENTRE DE GENT GRAN ULLDECONA 1980 569 (434) 135 

CENTRE DE GENT GRAN SENTMENAT 1981 687 (557) 130 

TERRENY C. NOU, PALAFRUGELL 1997 129 - 129 

IMMOBLE PL. SANT JOAN, VILAFRANCA DEL P. 1942 202 (73) 129 

CENTRE DE GENT GRAN TRINITAT 1975 373 (248) 125 

IMMOBLE C. TAMARIT, RIPOLLET 1979 171 (52) 119 

CENTRE DE GENT GRAN GRANOLLERS 1987 371 (254) 117 

CENTRE DE GENT GRAN REUS 1978 826 (712) 114 

IMMOBLE C. MAJOR, GANDESA 1970 174 (61) 113 

CENTRE DE GENT GRAN HOSPITALET DE LL. 1987 743 (631) 111 

ESPAI CAIXA MANRESA - 111 - 111 

IMMOBLE C. ANTONI MAMPEL, SANT VICENÇ H. 1978 235 (127) 108 

CENTRE CULTURAL VILASSAR 1982 177 (73) 104 

CENTRE DE GENT GRAN EL CARMEL 1982 881 (784) 97 

CENTRE DE GENT GRAN MOIÀ 1980 652 (556) 96 

CENTRE DE GENT GRAN "LA SEU D’URGELL" 1981 809 (713) 96 

CENTRE DE GENT GRAN CAN VIDALET 1974 473 (383) 90 

IMMOBLE C. CATALUNYA, REUS 1967 176 (91) 85 

IMMOBLE C. GRAN VIA DE LES CORTS 
CATALANES, BARCELONA 

1982 107 (23) 84 

TERRENY AMPOSTA 1988 81 - 81 

IMMOBLE PL. AJUNTAMENT, PUIGCERDÀ 1993 177 (100) 77 

CENTRE DE GENT GRAN SALOU 1998 1.407 (1.330) 77 

CENTRE DE GENT GRAN SÚRIA 1987 555 (480) 76 

CENTRE DE GENT GRAN ST. VICENÇ DE CASTELLET 1982 470 (397) 73 

CENTRE DE GENT GRAN LA GARRIGA 1979 556 (484) 72 

IMMOBLE C. TRAVESSIA, ST. FELIU DE CODINES 1950 110 (40) 70 

IMMOBLE C. BALMES, GIRONELLA 1981 136 (70) 66 

IMMOBLE C. LOPE DE VEGA, BARCELONA 1984 90 (27) 63 

IMMOBLE C. D’AVALL, AMER 1955 115 (55) 61 

CENTRE DE GENT GRAN DANTE 1987 1.133 (1.072) 61 

OFICINES CASTELLANA (MOBILIARI) 2017 63 (2) 61 

IMMOBLE PL. ESPANYA, LLUCMAJOR 1939 91 (32) 60 

IMMOBLE C. ST. ANTONI, CALELLA 1979 70 (16) 54 

LLAR JUBILATS CAMPDEVÀNOL 1994 148 (99) 49 

IMMOBLE C. LUIS RIBAS, RUBÍ 1982 61 (15) 45 

CASAL BALÀFIA-LLEIDA 1984 697 (657) 40 

CENTRE DE GENT GRAN VILA-SECA 1985 915 (875) 40 

IMMOBLE AV. COMTES DE PALLARS, SORT 1950 102 (66) 36 

IMMOBLE MARE DE DÉU DE LORD, BARCELONA 1974 154 (119) 35 

IMMOBLE C. MAR, FELANITX 1930 80 (46) 34 

IMMOBLE C. INDÚSTRIA, ANGLÈS 1994 103 (71) 32 

IMMOBLE CAMÍ RAL, BELLVER DE CERDANYA 1959 52 (23) 29 
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DESCRIPCIÓ ANY ACTIVACIÓ 
VALOR 
INICIAL  AMORTITZACIÓ  

VALOR 
COMPTABLE 

IMMOBLE PLA DELS FORNELLS, BARCELONA 1980 71 (43) 28 

IMMOBLE C. BOLIVIA, MADRID 2014 24 (1) 24 

CENTRE DE GENT GRAN OLESA DE MONTSERRAT 1987 541 (517) 24 

CENTRE DE GENT GRAN GAUDÍ 1983 510 (489) 22 

IMMOBLE C. INDUSTRIA, ANGLÈS 1994 55 (36) 19 

IMMOBLE C. VIA LAIETANA, BARCELONA 1942 68 (51) 17 

 

(19)  EXPLICACIÓ AFEGIDA PER A LA TRADUCCIÓ AL CATALÀ 

Aquests comptes anuals es presenten de conformitat amb el marc normatiu d’informació 
financera aplicable a l’Entitat a Espanya (veure Nota 2). Determinats criteris comptables 
aplicats per l’Entitat que són conformes amb l’esmentat marc normatiu d’informació 
financera podrien no estar d’acord amb altres principis i normes comptables generalment 
acceptats.  
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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). 

Exercici

Renda

acol l ida

Base 

deducció

Deducció 

acreditada Any reinvers ió

2014 68.850 68.850 8.230 2014
 

 
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. 



Annex 2

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

Import 

Conveni
Entitat Descripció

30.000.000 GENERALITAT DE CATALUNYA Col·laboració per a la realització d'Obra Social

8.000.000 FUNDACIÓN PROFUTURO
Projecte Profuturo: impulsa l'educació digital de nens, joves i adults entre els sectors més 
desafavorits de països de l'Àfrica, l'Amèrica Llatina, l'Orient Mitjà i el Sud-est Asiàtic

4.140.000 MINISTERI DE L'INTERIOR
Programes de formació i reinserció en centres penitenciaris i centres d'inserció social gestionats 
pel Ministeri de l'Interior

2.850.000 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN MÉDICA APLICADA Recerca en càncer hepàtic i nous tractaments Hepcare

2.352.000
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA GENERALITAT DE 
CATALUNYA

Programes de rehabilitació i reinserció sociolaboral

1.950.000
FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT INVESTIGACIÓ 
ONCOLÒGICA VALL HEBRON

Programa internacional de recerca i educació sobre el càncer

1.600.000 UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA Convocatòria interna de «post-docs» i internacionalització
1.600.000 UNIVERSIDAD DE NAVARRA Ajudes predoctorals i projecte «Salut Tropical»
1.500.000 INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA Biòpsies líquides 
1.253.000 AJUNTAMENT DE MADRID Programes i activitats al Planetari de Madrid
1.200.000 FUNDACIÓN MIGUEL SERVET Intensificació de l'activitat investigadora
1.200.000 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN MÉDICA APLICADA Centre de recerca mèdica aplicada

1.042.000 FUNDACIÓ PRIVADA SHE
Programa SI! (Salut Integral): adquisició d'hàbits saludables entre nens i nenes d'entre 3 i 16 
anys amb l'objectiu de demostrar que es poden reduir les malalties cardiovasculars i millorar la 
qualitat de vida en l'edat adulta

1.000.000 FUNDO REVITA Emergència: incendis Portugal 2017
1.000.000 GAVI ALLIANCE Vacunes a Moçambic
1.000.000 ASOCIACIÓN ESPAÑA CON ACNUR Malnutrició refugiats
1.000.000 UNIVERSIDAD DE NAVARRA Beques Excel·lència
990.000 MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY Promoure l'intercanvi d'informació entre el MIT i universitats i centres de recerca espanyols 
929.680 FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO Conveni programa operatiu d'inclusió social i de l'economia social. Fons Social Europeu

879.060 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Síntesi, caracterització i estudi de les propietats antitumorals de clústers quàntics atòmics 
(AQC) i complexos organometàl·lics

870.000 INSTITUT RECERCA HOSPITAL DE SANT PAU Projecte «Down Alzheimer Barcelona Neuroimaging Initiative»
835.000 ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE "LA CAIXA" Promoció i impuls d'accions de voluntariat i la participació solidària
800.000 SOCIETY FOR DEVELOPMENT ALTERNATIVES Work 4 Progress India: programa pilot «Development Alternatives »

699.936
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE 
ANDALUCÍA 

Projecte «Espacios Naturales Andalucía»: conservar els espais naturals i promoure la 
contractació de persones en risc d'exclusió social

600.000 FUNDACIÓ F.C. BARCELONA Col·laboració per al desenvolupament de projectes socials
600.000 FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS Emergència social 2017
501.918 YMCA Conveni programa operatiu d'inclusió social i de l'economia social. Fons Social Europeu

500.000
FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS EN CIÈNCIES DE LA 
SALUT

Nova Facultat de Medicina de la UVIC

500.000 GOVERN DE LES CANÀRIES
Projecte «Espacios Naturales Canarias»: conservar els espais naturals i promoure la 
contractació de persones en risc d'exclusió social

450.000 DIPUTACIÓ DE GIRONA Conservar els espais naturals i promoure la contractació de persones en risc d'exclusió social
450.000 FUNDACIÓN CAJACANARIAS Ajudes a projectes de recerca - 2017
440.000 NICDO Setmana Blanca de la Inclusió - Valle del Roncal [Navarra] 2017
425.196 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Competitivitat sostenible d'alvocat i quinoa orgànica en comandes familiars del sud del Perú
400.000 FUNDACIÓN CAJACANARIAS Festival Canarias Artes Escénicas (Cae)
400.000 UNIVERSIDAD DE NAVARRA Immunoteràpia contra el càncer infantil
400.000 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA Suport a la recerca d'excel·lència i capacitats cientificotècniques 
400.000 UNIVERSITAT DE BARCELONA Convocatòria interna recerca postdoctorat
400.000 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Beques i ajudes
380.700 AGENCIA EFE, SA XIII Convocatòria de Programa de Beques "la Caixa" i Agencia Efe
380.000 BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER Tecnologies Exascale i Big Data «TICXVIDA»
380.000 CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS Activitats en favor de l'educació i sensibilització mediambiental
350.000 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA Conservar els espais naturals i promoure la contractació de persones en risc d'exclusió social
350.000 UNIVERSITAT POMPEU FABRA Estudi de l'epigenètica humana
344.946 CREU ROJA ESPANYOLA Conveni programa operatiu d'inclusió social i de l'economia social. Fons Social Europeu
300.000 FUNDACIÓ IMO Cèl·lules IPS i distròfies de retina
300.000 BARCELONA GSE Beques de recerca en benestar socioeconòmic
300.000 NICDO Programa Escola i Pla de Divulgació Científica 2017
300.000 FUNDACIÓN BALUARTE Programació cultural pròpia de l'Auditori Baluarte
280.000 CENTRO UNED PAMPLONA Accions estratègiques per al desenvolupament de la recerca universitària
250.000 FECAM Emergència social
250.000 FUNDACIÓN DEL TEATRO LÍRICO Activitats del teatre i el projecte pedagògic
250.000 JUNTA COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA Medi ambient Castella-la Manxa 2017 
249.418 FUNDACIÓN JUANSOÑADOR Conveni programa operatiu d'inclusió social i de l'economia social. Fons Social Europeu
246.776 GENERALITAT DE CATALUNYA Programa de suport econòmic per als joves extutelats
235.176 FUNDACIÓN DIAGRAMA Conveni programa operatiu d'inclusió social i de l'economia social. Fons Social Europeu
210.000 FUNDACIÓ MONA Recerca en primatologia 

200.000 COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
Illes Balears: conservar els espais naturals i promoure la contractació de persones en risc 
d'exclusió social

200.000 FUNDACIÓN UNIR
Activitats de caràcter educatiu que aprofundeixen en els valors de l'aprenentatge i la difusió del 
coneixement 

200.000 SOCIB Medclic: la Mediterrània en un clic 
200.000 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA Recerca en canvi climàtic - Climadat
188.219 FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE Conveni programa operatiu d'inclusió social i de l'economia social. Fons Social Europeu

188.187
ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO 
SOCIAL MERIDIANOS

Conveni programa operatiu d'inclusió social i de l'economia social. Fons Social Europeu

181.500 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Observatori d'ocupabilitat i ocupació universitari - CRUE
180.000 OBRA SOCIAL C. BURGOS Voluntariat ambiental 2017
175.848 FUNDACIÓ JAUME BOFILL Desenvolupament Escola Nova 21
173.538 FUNDACIÓN INTERMEDIA Conveni programa operatiu d'inclusió social i de l'economia social. Fons Social Europeu
150.000 FUNDACIÓ DE RECERQUES BIOMÈDIQUES Projecte Hèrnies Discals Fundación Investigaciones Biomédicas
150.000 UNIVERSIDAD DE DEUSTO Deustobide - Escola de Ciutadania 2017
150.000 SOCIEDAD AÑO JUBILAR 2017, SL Any de Liébana 2017
150.000 FUNDACIÓN CAMINO DE LA CRUZ DE CARAVACA Any Jubilar de Caravaca de la Cruz 2017
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Import 

Conveni
Entitat Descripció

150.000 UNIVERSIDAD DE GRANADA Biòpsies líquides per a l'estratificació del càncer de pròstata - Genyo 
150.000 UNIVERSIDAD DE GRANADA Biomarcadors epigenòmics del càncer de còlon - Genyo 
140.000 FUNDACIÓ PRIVADA INST. RECERCA SIDA-CAIXA Projecte Xplore Health
135.000 FUNDACIÓ PRIVADA IS GLOBAL BARCELONA Projecte «Pian 3 - Oriol Mitjà»
128.037 INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Restauració grans olis de l'artista Murillo 
125.000 FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL Laboratori d'ecoinnovació
124.152 CENTRE UNESCO CATALUNYA Desenvolupament «Escola Nova 21»
124.000 FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ Temporada «Les Escoles al Palau» 
120.000 CENTRE ASSOCIAT DE LA UNED A TUDELA Suport a projectes de recerca

120.000 GOVERN DE NAVARRA-POLÍTIQUES SOCIALS
Reforç del dret a la inclusió social a través de la integració de serveis - ERSISI (Enhancing The 
Right To Social Inclusion Through Service Integration)

119.595 INSERCOOP SCCL Conveni programa operatiu d'inclusió social i de l'economia social. Fons Social Europeu
118.179 FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO Conveni programa operatiu d'inclusió social i de l'economia social. Fons Social Europeu
117.600 OBRA SOCIAL C. BURGOS Millora i adaptació de continguts arqueobotànics al camí adjacent als jaciments d'Atapuerca 
115.500 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Beques doctorat Espanya
110.000 FUNITEC Beques al talent internacional
110.000 AJUNTAMENT D'OCHAGAVIA Setmana Blanca de la Inclusió - Valles de Salazar 2017
106.700 INSTITUT RECERCA HOSPITAL DE SANT PAU Projecte Xerpa-Everest 2017
104.230 FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ 125è aniversari Orfeó Català. Concerts de les simfonies de Beethoven
104.060 UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA Anàlisi estadística de l'enquesta Convivència intercultural i social en territoris d'alta diversitat
100.000 FUNDACIÓ CLÍNIC Prevenció de transmissió del VIH a Catalunya
100.000 UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS Convocatòria de projectes de recerca
100.000 UNIVERSITAT DE LLEIDA Investigadors en formació
100.000 UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI Convocatòria interna recerca postdoctoral 

100.000
ASOCIACIÓN MUNDIAL DE AZUCARADOS CORNER 
DIABETIC

«Diabetics Corners»

100.000 FUNDACIÓ ABADIA DE MONTSERRAT Aportació per finalitats fundacionals 
100.000 FUNDACIÓ ACCIÓ PER L'EDUCACIÓ Col·laboració col·legis Porta Oriental d'Europa i el Brasil
100.000 FUNDACIÓ UNIVERSITAT POMPEU FABRA Impuls d'un observatori de drets
100.000 AJUNTAMENT DE REUS Col·laboració Capital de la Cultura Catalana 2017 - Pressupost corporatiu i descentralitzat
100.000 FUNDACIÓ ESADE Col·laboració en les activitats de l'ESADE Center For Global Economy And Geopolitics
100.000 FUNDACIÓ UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA Internacionalització «At Home VII» i projecte de recerca  
100.000 FUNDACIÓ TALLER DE MÚSICS Programa de bonificacions per als estudiants de titulació superior
100.000 FUNDACIÓ CULTURA DE PAU Activitats que acompleixen el seu objecte fundacional
100.000 NETWORK OF EUROPEAN FOUNDATIONS - NEF Atenció integrada a la comunitat

100.000 CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Actuacions gestionades amb la Xunta de Galícia en matèria de recerca, salut i medi ambient per 
tal de millorar la salut ambiental i, amb això, el benestar de les persones

100.000 DIPUTACIÓ GENERAL DE L'ARAGÓ Aragó «Recerca, salut i medi ambient»

100.000 REGIÓN MURCIA
Actuacions i projectes en matèria de recerca, salut i medi ambient per tal de millorar la salut 
ambiental i, amb això, el benestar de les persones

100.000 GOVERN DE CANTÀBRIA
Actuacions per a la protecció, promoció, conservació i millora del medi ambient lligades a la 
celebració de l'Any Jubilar de Liébana 2017

100.000 FUNDACIÓN GOTA DE LECHE Atenció social i sanitària per a nens i nenes
100.000 ASSOCIACIÓ BARCELONA GLOBAL «Barcelona International Policy Sector Plan»
90.000 FUNDACIÓN JOSÉ MANUEL LARA Foment de la lectura 
90.000 ASOCIACIÓN ENTRE AMIGOS Projecte «Igualando al Sur» 
90.000 FEDERACIÓ NAVARRESA DE MUNICIPIS Conveni recuperació espais urbans 2017
90.000 UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA Convocatòria interna recerca postdoctoral 
88.000 ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE DIRECTIUS Fòrum Nova Economia Nova Empresa
80.000 FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA Bioètica: implicacions ètiques, legals i socials de les biotecnologies
80.000 FUNDACIÓ IEB-FUND. INST. ECONOMIA BCN Activitats Europeg, grup d'opinió

80.000
REAL ACADEMIA CIÈNCIES ECONÓMIQUES I 
FINANCERES

Aportació per a activitats pròpies de l'entitat

80.000 AMICS DE LA GENT GRAN Amics de la gent gran
80.000 FUNDACIÓN ADACEN Envellint junts
75.000 FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Desenvolupament de la biblioteca clàssica 2017
75.000 FUNDACIÓN ALBÉNIZ Activitats culturals relacionades amb la música
75.000 CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE BIZKAIA - CEBEK Col·laboració per al desenvolupament d'activitats socials
75.000 ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE GUIPÚZCOA - ADEGI Col·laboració per al desenvolupament d'activitats socials 
75.000 INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS Activitats de promoció de la recerca amb l'acadèmia europea 
75.000 FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE MINUSVÀLIDS FÍSICS Programa de suport a la vida independent
75.000 FUNDACIÓN PROYECTO HOMBRE Enfortir per prevenir davant els riscos en l'adolescència 

75.000 CANARIAS CULTURA EN RED, SA
«Canarias Crea» és un programa amb el qual es vol propiciar la mobilitat cultural, amb la idea 
de fomentar i difondre la producció i creació cultural de l'arxipèlag canari

72.000 FUNDACIÓ IEB-FUND. INST. ECONOMIA BCN Impuls de les activitats del Grup Europeg
70.000 BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER En Silico Enginyeria d'Enzims Terapèutics (ISETE)
70.000 CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS Diagnòstic d'infeccions per «Pseudomonas Aeruginosa»
70.000 FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA Una nova família d'inhibidors de Seh per a Ad
70.000 FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA Prova de punt d'atenció de baix cost per al diagnòstic de la sèpsia primerenca
70.000 FUNDACIÓ EURECAT Dispositiu mèdic per a una millor rehabilitació postoperatòria dels genolls

70.000 FUNDACIÓ EURECAT
CaixaImpulse - Definició, optimització, desplegament i execució d'un protector d'úlceres del 
peu per a pacients amb mobilitat reduïda

70.000 FUNDACIÓ EURECAT Ekauri-Alzheimer: sistema de teleassistència de tercera generació per a medicina preventiva
70.000 FUNDACIÓ PER LA RECERCA BIOMÈDICA Diagnosing Non - Infecció microbacteriana de la tuberculosi
70.000 FUNDACIÓ PER LA RECERCA BIOMÈDICA Teràpia per tractar l'atàxia de Freidreich

70.000
FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT INVESTIGACIÓ 
ONCOLÒGICA VALL HEBRON

Parpipred: una prova de diagnòstic complementària per a la teràpia dirigida amb inhibidors de 
PARP en càncer de mama i d'ovari

70.000 SAMARANCH FOUNDATION
Col·laboració per promoure l'intercanvi intercultural entre la Xina i Espanya en l'àmbit del 
futbol escolar

70.000 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN MÉDICA APLICADA CaixaImpulse - Definició, optimització, desenvolupament i execució d'una insulina recombinant 
70.000 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN MÉDICA APLICADA Desenvolupament d'una vacuna contra el carcinoma hepatocel·lular (Cirpavac)
70.000 AJUNTAMENT DE TÀRREGA Sempre acompanyats
70.000 IDIBAPS CaixaImpulse - Valoració del projecte Predictheon 

70.000 IDIBAPS
Exoliver: plataforma del «fetge en un xip» per als estudis toxicològics i el desenvolupament de 
fàrmacs

70.000 INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA CaixaImpulse - Valoració del projecte Ischemsurg 
70.000 INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA Inhibir la mecanotransducció com a teràpia en el tractament de tumors sòlids
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Import 

Conveni
Entitat Descripció

70.000 INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA
Nuclis en forma de teixit tridimensional bioimprès (3dbiocores): controls tipus teixit per al 
diagnòstic del càncer

70.000 INSTITUT DE RECERCA VALL D'HEBRON
Execució pla de valorització: desenvolupament d'un aplicatiu d'anàlisi molecular per 
diagnosticar i predir tractaments sobre el càncer

70.000 INSTITUT DE RECERCA VALL D'HEBRON
Thermoshot™/Flashshot™: nova tecnologia contra les infeccions per biopel·lícules i 
resistents als antimicrobians

70.000 INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ (IQS) Aortyx: endopròtesi biocompatible i innovadora per tractar la dissecció aòrtica
70.000 ANFAS-FUENTELAREYNA Programa d'envelliment actiu, el somni continua

70.000
GRANJA ESCOLA GURE SUSTRAIAK COOPERATIVA 
D'INICI

Centre ocupacional de la granja escola

70.000 ASOCIACIÓN CABALGATA REYES MAGOS Cavalcada Pamplona 2018
70.000 UNIVERSIDAD DE GRANADA Cerviscan: dispositiu per a la predicció de parts prematurs
70.000 FUNDACIÓ AGUSTÍ PI-SUNYER C. S. BELLVITGE Anticossos neutralitzadors contra els bacteris gramnegatius

70.000
INSTITUT DE RECERCA CONTRA LA LEUCÈMIA JOSEP 
CARRERAS

«Development Of New Therapeutic Approaches For Leukemia »

70.000 FUNDACIÓN PROFESOR NOVOA SANTOS Vacunes bacterianes atenuades vives per a infeccions multiresistents
70.000 CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED «Hiparco-Score Technology»
70.000 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA Potenciació antibiòtics actuals contra infeccions adquirides en hospitals
70.000 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA Lípids immunoabsorbents per a l'esclerosi múltiple i l'esclerosi lateral amiotròfica
70.000 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Able: exoesquelet biorobòtic de baix cost auxiliar

70.000 UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Miwendo - Dispositiu d'imatges de microones en temps real per a exploracions i intervencions 
endoscòpiques

70.000 FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
Desenvolupament preclínic d'ITH13001 com a tractament oral de segona generació per a 
l'esclerosi múltiple

70.000 FUND. INVEST. BIOMÉDICA H. GREGORIO MARA Corify: resolent arrítmies cardíaques
70.000 UNIVERSIDADE DE COIMBRA Biolocker: una solució per a la cura bucal preventiva
70.000 CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA Modulació d'enllaç alternatiu per al tractament del càncer de pulmó
70.000 FUND. INVEST. HOSPITAL RAMON Y CAJAL Nous enfocaments terapèutics en les malalties renals cròniques

70.000
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE 
CÓRDOBA

Goat (Ghrelina-O-Acil Transferasa): nou biomarcador per al cribratge del càncer de pròstata

70.000 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ Nanodiagnòstic de tecnologia
70.000 CONSORCI CSIC-IRTA Bloquejant la conjugació de SUMO com a estratègia de descobriment de fàrmacs
70.000 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Modulació terapèutica de l'expressió del gen BLN1-2 en la distròfia miotònica
69.909 FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA CaixaImpulse: projecte «Spinous Process Shortening »

65.000 FUNDACIÓ ROURE
Atenció i suport a les persones en situació de pobresa i/o exclusió social o persones en situació 
de vulnerabilitat

62.740 AID - ASOCIACIÓN ARRABAL Conveni programa operatiu d'inclusió social i de l'economia social. Fons Social Europeu
62.740 AFES SALUD MENTAL Conveni programa operatiu d'inclusió social i de l'economia social. Fons Social Europeu

62.740
COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO 
(CEAR)

Conveni programa operatiu d'inclusió social i de l'economia social. Fons Social Europeu

62.740 COMITÉ ANTISIDA COMUNIDAD DE EXTREMADURA Conveni programa operatiu d'inclusió social i de l'economia social. Fons Social Europeu

62.556
FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE LA REGIÓN DE 
MURCIA

Conveni programa operatiu d'inclusió social i de l'economia social. Fons Social Europeu

62.476 ASOCIACIÓN AMICOS Conveni programa operatiu d'inclusió social i de l'economia social. Fons Social Europeu
62.452 ARCA EMPLEO Conveni programa operatiu d'inclusió social i de l'economia social. Fons Social Europeu

62.112
ASOCIACIÓN PROVINCIAL PRO MINUSVÁLIDOS 
PSÍQUICOS DE JAÉN

Conveni programa operatiu d'inclusió social i de l'economia social. Fons Social Europeu

61.700 FUNDACIÓ CATALÀ PER A LA RECERCA XXII Edició de la Setmana de la Ciència 
60.763 ASOCIACIÓN COLUMBARES Conveni programa operatiu d'inclusió social i de l'economia social. Fons Social Europeu
60.000 FUNDACIÓN C.N.I. ONCOLÓGICAS CARLOS III Reunió de fronteres
60.000 MESA D'ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL M4social
60.000 FUNDACIÓN FYDE Fòrum Nova Economia Nova Empresa
60.000 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA Desenvolupament del «Diccionario biográfico español electrónico»

60.000 DESOS, OPCIÓ SOLIDÀRIA
Inserció sociolaboral i creació de llocs de treball a través de l'agricultura social, el comerç de 
proximitat i l'economia social

60.000 LA TORRE DE HORTALEZA Juguem per a la integració
60.000 FUNDACIÓ PRIVADA VIARANY Teixint ciutadania i treball en xarxa
60.000 FUNDACIÓ PER LA RECERCA BIOMÈDICA «VIH-Sida Cohort Pacients Piscis CEEISCAT»
60.000 FUNDACIÓN FADE Augmentar la qualitat de vida i millorar l'atenció dels pacients hospitalitzats
60.000 FUNDACIÓN HERMES Suport al pla d'actuació de la Fundación Hermes AI

60.000 FUNDACIÓN ILUNDAIN Lan Sarreran, programa d'acompanyament sociolaboral dirigit a joves en risc d'exclusió social

60.000 FUNDACIÓN GAZTELAN Activa't per al treball
60.000 OBRA SOCIAL C. BURGOS Programa Culturapia 2017
59.920 COMPAÑÍA CANARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS, SL Projecte Bullying 

58.850
FUNDACIÓN CEPAIM ACCIÓN INTEGRAL CON 
MIGRANTES

Conveni programa operatiu d'inclusió social i de l'economia social. Fons Social Europeu

58.492
CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON 
DISCAPACIDADE

Conveni programa operatiu d'inclusió social i de l'economia social. Fons Social Europeu

57.535
ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS PER A L'ACCIÓ 
SOCIAL ALS BARRIS

Conveni programa operatiu d'inclusió social i de l'economia social. Fons Social Europeu

56.877 CENTRE MATER MISERICORDIAE Conveni programa operatiu d'inclusió social i de l'economia social. Fons Social Europeu
56.465 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN L'ESPLAI DE REUS Dotació EspaiCaixa Reus
56.403 FUNDACIÓ FAEDIS Conveni programa operatiu d'inclusió social i de l'economia social. Fons Social Europeu
56.400 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE BRUC Dotació EspaiCaixa Bruc

55.700 CASAL DELS INFANTS PER L'ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS Incrementar l'ocupabilitat de dones en situació de vulnerabilitat social del barri de la Mina

55.434 ASSOCIACIÓ PRODIVERSA - PROGRÉS I DIVERSIÓ Conveni programa operatiu d'inclusió social i de l'economia social. Fons Social Europeu
55.000 FUNDACIÓN VARAZDIN Ecosocial - Servei de gestió integral de gots reutilitzables
55.000 ALENDOY Conveni de Col·laboració Primers Passos
54.050 (XX) PATRIMONIO NACIONAL PALACIO REAL Programa Musical al Monestir de Santa María Real de las Huelgas 2017

54.000 FUNDACIÓN ARED
 «La Llavor»: acollida temporal de persones en situació i/o risc d'exclusió social per promoure 
el seu desenvolupament integral i autonomia personal i facilitar la seva inclusió social

53.940 FUNDACIÓN EUROPEA PARA COOP. NORTE-SUR Centre comunitari/menjador social de Lepe
53.920 ASSOC. CLUB SANTFELIU INFANTIL I JUVENIL Junts/es: educació i cohesió social al Barri de Sant Ildefons 
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53.533 ASOCIACIÓN ADEPSI Conveni programa operatiu d'inclusió social i de l'economia social. Fons Social Europeu
53.329 FUNDACIÓN LESMES Conveni programa operatiu d'inclusió social i de l'economia social. Fons Social Europeu
52.650 TOMILLO Servei de transició a l'autonomia per a joves en risc o situació d'exclusió social
52.500 ASSOCIACIÓ GENT GRAN CIUTADELLA Dotació EspaiCaixa Ciutadella

51.670
ASSOCIACIÓ CATALANA DE DÈFICITS IMMUNITARIS 
PRIMARIS

Tinc IDPC: no estic sol, suport psicosocial a nens/es amb immunodeficiències primàries i a les 
seves famílies

51.200 FUNDACIÓ PRIVADA CAN CERDÀ Banc acció social
50.100 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN ESPLAI D'OLOT Dotació EspaiCaixa Olot
50.000 REIAL ACADÈMIA DE DOCTORS Desenvolupar activitats culturals i socials en català
50.000 UNIVERSITAT RAMON LLULL Internacionalització de l'activitat de recerca 
50.000 BANC DELS ALIMENTS Col·laboració banc d'aliments
50.000 INSTITUT D'EDUCACIÓ CONTÍNUA U. P. FABRA Màster de Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental
50.000 FUNDACIÓ GRESOL - PROYECTO HOMBRE Proyecto Hombre
50.000 FUNDACIÓ PRIVADA IS GLOBAL BARCELONA Nou tractament malaltia Pian - Dr. Oriol Mitjà
50.000 CAPÍTULO ESPAÑOL DEL CLUB DE ROMA Activitats pròpies de l'entitat
50.000 CENTRO ACADÉMICO ROMANO FUNDACIÓN 5 beques formació curs 2017-18 seminaristes
50.000 ASOCIACIÓN ANDALUZA PROYECTO HOMBRE Prevenció escolar - Sevilla 
50.000 INST. D'ECONOMIA I EMPRESA I.VILLALONGA Col·laboració euroregió de l'Arc Mediterrani i jornada març 2017
50.000 INST. D'ECONOMIA I EMPRESA I.VILLALONGA Col·laboració projecte sobre Euran i jornada
50.000 INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS Activitats de la Secció de Filologia: activitats pròpies programades i accions de visibilitat
50.000 COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA RIOJA Desenvolupament d'actuacions en matèria de «Recerca, Salut i Medi Ambient»

50.000 ASPACE NAVARRA
Lekarroz referent en formació per al treball amb persones amb paràlisi cerebral i la promoció 
de la seva plena integració social

50.000 ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE NAVARRA Sepap - Ocupacional (Servei de Promoció de l'Autonomia Personal)
50.000 FUNDACIÓ PRIVADA PORTAVENTURA Finançament de projectes diversos: sopar solidari, carrera solidària i torneig de golf solidari
50.000 FUNDACIÓN AUDITORIO BARAÑAIN Projecte Artescena 2017
50.000 TEATRO CALDERÓN Desenvolupament del programa d'activitats culturals
50.000 FUNDACIÓ UNICEF - COMITÈ ESPANYOL Emergència terratrèmol Mèxic - Aigua i sanejament escoles temporals 
49.175 ESPLAI D'AMPOSTA Dotació EspaiCaixa Amposta
48.939 ASSOCIACIÓ DE L'ESPLAI DE SANT POL DE MAR Dotació EspaiCaixa Sant Pol de Mar
48.500 OBRA SOCIAL C. BURGOS Activitat cultural Patio Casa Cordón 2017

48.400 CAMBRA DEL LLIBRE DE CATALUNYA
Suport candidatura de «Sant Jordi a Catalunya, la Festa del Llibre i la Rosa» com a patrimoni 
immaterial de la Unesco

48.000 ASOCIACIÓN JAÉN ACOGE Habitatge temporal per a sensesostres

48.000 AYUDA EN ACCIÓN
Igualtat d'oportunitats, empoderament personal i innovació contra la pobresa infantil i 
l'exclusió social a Saragossa

48.000 FUNDACIÓ SAVE THE CHILDREN Prevenció de la violència contra la infància
48.000 ASOC. ARIADNA. FAM. Y AMIGOS DE TOXICO. «Assabenta-te'n, només depèn de tu»
48.000 ASOCIACIÓN IMERIS Prevenció de la violència filioparental en adolescents

48.000
ASOCIACIÓN MARROQUÍ PARA LA INTEGRACIÓN DE 
LOS INMIGRANTES

Pisos «Cobijando sueños» dirigits a joves en exclusió social

47.920 ASOCIACIÓN COLECTIVO MINKA
Entre Tod@S: programa d'atenció integral i salut comunitària en col·lectius vulnerables i/o 
d'exclusió

47.800 ASOCIACIÓN HOGAR LA SALLE JEREZ Circuit de formació comunitària: «Formamos Parte»
47.700 FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA Atreveix-te a fer el pas II

47.680 RAIS MADRID
Llars Asun Almajano: creació d'un model d'excel·lència en l'abordatge dels tractaments 
oncològics en sensesostres; avaluació i replicabilitat

47.500 CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA Programa «Apropa Cultura»
46.900 ASSOC. GENT GRAN EL PRAT DE LLOBREGAT Dotació EspaiCaixa el Prat de Llobregat

46.670 ASOC. DE PARKINSON DE GRANADA AGORA
VI programa d'atenció integral col·laborativa per a la promoció de l'autonomia personal de 
persones afectades per Parkinson, esclerosi múltiple i malalties anàlogues

46.160 ASSOCIACIÓ GENT GRAN D'ALCANAR Dotació EspaiCaixa Alcanar
45.980 MADRID DESTINO CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO Activitats ciència ciutadana. Medialab-Prado
45.980 FONS D'ART GALERIA Programa «Art a l'Aula»
45.930 ASSOCIACIÓ GENT GRAN CARMEL Dotació EspaiCaixa el Carmel

45.320 ASOCIACIÓN PROYECTO ESCAN
Teràpia de recuperació i prevenció d'agressions, assistida amb gossos, per a víctimes de 
violència de gènere

45.000
TRIPTOLEMOS PARA DESARROLLO 
AGROALIMENTARIO

Ajudes a la mobilitat de doctors

45.000 CONFED. ESPAÑOLA DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS Talent en creixement Saragossa, Salamanca i Alacant
45.000 SOCIETAT EC. BARCELONESA D'AMICS DEL PAÍS Col·laboració en activitats pròpies
45.000 CIDOB Seminari «War And Peace» + anuari sobre immigració 
45.000 FUNDACIÓN WASSU Activitats missionals
45.000 PARRÒQUIA DE SAN LORENZO Restauració de la capella de San Fermín de Pamplona - 2017
45.000 OBRA SOCIAL C. BURGOS Xarxes per la Innovació Social 2017
43.500 ASSOC. GENT GRAN CAMPOS DEL PORT Dotació EspaiCaixa Campos

43.200
FUNDACIÓ PRIVADA SERVEI SOLIDARI PER LA 
INCLUSIÓ

Texere. Impulsem en xarxa

42.850 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN ESPLAI SANLLEHÍ Dotació EspaiCaixa Sanllehí
42.500 ASSOC.JUBILATS I PENSIONISTES DE BALÀFIA Dotació EspaiCaixa Balàfia
42.199 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE PALAFRUGELL Dotació EspaiCaixa Palafrugell
42.000 ASS. CULT. TALLER COMUNICACIÓN RADIO ELCHE Fomentar la inclusió de persones en situació de risc o vulnerabilitat social 
42.000 CREU ROJA ESPANYOLA Ujaripén: intervenció comunitària amb la població gitana de Tortosa

42.000 PAZ Y BIEN
Promoció de l'autonomia personal i suport psicosocial a persones amb diversitat funcional 
cognitiva i necessitats de salut mental. Continuació Disintra

42.000 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN TERRASSA Dotació EspaiCaixa Terrassa
42.000 EFEDI Projecte Tiama 2017 - el Camerun
41.800 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN SANT ANASTASI, TR Dotació EspaiCaixa Sant Anastasi 
41.500 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE CANET DE MAR Dotació EspaiCaixa Canet de Mar
41.400 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE Vives Emplea: metodologia d'equips d'inclusió
40.850 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE MOLLET Dotació EspaiCaixa Mollet
40.800 EDUCACIÓN, CULTURA Y SOLIDARIDAD Família, escola i barri, per la inclusió
40.740 FUNDACIÓ PRIVADA IS GLOBAL BARCELONA Fàrmacs antimalària per a nens
40.000 FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA Trobades internacionals de gestió cultural Reset
40.000 FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES SCS VII International Workshop Donde Higher Education 
40.000 CREAF-UNITAT D'ECOLOGIA FACULTAT DE CIÈN Alerta mosquit
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40.000 FEDERACIÓ FRANCESC LAYRET COCEMFE BARCELONA Observatori de la Discapacitat Física (ODF)

40.000 SOCIEDAD CERVANTINA Visites espai Edició el Quixot
40.000 DOG KING SERVICE SLU Projecte d'intervenció psicoeducativa amb persones amb malalties poc comunes
40.000 FUND. SECRET. GRAL. GITANO - MADRID Lluita contra la pobresa i l'exclusió social de la infància gitana 2017

40.000 ASOC. FAM. ESQUIZOFRÉNICOS COSTA SOL
Rehabilitació psicosocial i reincorporació social de persones amb malaltia mental internes en 
centre penitenciari i en règim de semillibertat (centre d'inserció social)

40.000 ASSOCIACIÓ LLEIDATANA SÍNDROME DOWN Millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down

40.000 CÁRITAS DIOC. SALAMANCA
Augmentar les capacitats i habilitats personals de maneig de l'oferta de drogues, de les 
conseqüències del seu consum i garantir una assistència de qualitat adaptada a les seves 
necessitats a totes les persones directament o indirectament afectades per consums de drogues

40.000 FUNDACIÓN ECCA Ajuda a la formació de persones adultes
40.000 FUNDACIÓN GIZAKIA HERRITAR Servei integral de menjador solidari París 365
40.000 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN CALELLA Dotació EspaiCaixa Calella
40.000 INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ (IQS) Programa d'ajudes a la recerca 
40.000 FUND. TUDELA COMPARTE Villa Javier
40.000 DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES Col·laboració amb l'arquebisbat de Pamplona i Tudela i Fcan per a la Javierada
40.000 FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA EXCELENCIA Difusió i implantació de models avançats de gestió en el tercer sector (social)
40.000 UNIVERSITAT POMPEU FABRA Col·laboració amb el Centre d'Estudis Filosòfics Eugenio Trias (CEFET)

39.840
PANDORA MIRABILIA. GÉNERO Y COMUNICACIÓN S. 
COOP. MAD

Xarxa de patis inclusius i sostenibles

39.840
PANDORA MIRABILIA. GÉNERO Y COMUNICACIÓN S. 
COOP. MAD

Xarxa de patis inclusius i sostenibles

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

39.150 ASOCIACIÓN GRANADINA DE FIBROMIALGIA
Atenció integral i foment de l'autonomia personal en persones afectades de malalties de 
sensibilització central i la seva difusió en l'àmbit sociosanitari

38.800 FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT Suman2+. Escola de nova oportunitat
38.700 ASSOC. DE PERSONES D'EDAT DEL CONGRÉS Dotació EspaiCaixa Congrés
38.650 ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE BONANOVA Dotació EspaiCaixa Bonanova
37.930 ESPLAI BARRI DE LA RIBERA Dotació EspaiCaixa Ribera
37.350 ASSOC. GENT GRAN SANT VICENÇ DELS HORTS Dotació econòmica centre de gent gran sant Vicenç dels Horts
37.120 COLECTIVO PARÉNTESIS Projecte «Alternativas». Salut i prevenció de diverses formes de violència a la presó
36.500 HOSPITAL DE MOLLET Fundació Sanitària Mollet

36.200
ONGAWA - INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO 
HUMANO

Global Challenge: diversitat, interculturalitat i participació social per a la promoció de 
ciutadania global a l'espai universitari

36.000 LABCOOP, SCCL Energiaactiva: inclusió social cooperativa per a l'eficiència energètica
36.000 TREBALL SOLIDARI Ampliació i consolidació de la xarxa del Programa de Microcrèdits per a l'Autoocupació 
36.000 ASOC. CULTURAL L'ABEYERA Camins per a la inclusió sociolaboral III
36.000 ASSOCIACIÓ TALMA El Forn de les Obagues i Talma
36.000 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES SURGE Emple@Surge II objectiu monomarental
36.000 FUNDACIÓN RECAL Atenció a menors i joves en risc de desenvolupar trastorns addictius

36.000 FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA
Agafant la salut amb les nostres mans. Projecte de mediació intercultural amb dones gitanes de 
Cantàbria

36.000 REIR Servei d'atenció a la infància i l'adolescència
36.000 CREU ROJA ESPANYOLA Itineraris integrals per a persones de difícil inserció
36.000 CREU ROJA ESPANYOLA Promoció de l'èxit escolar per a nens i nenes en risc d'exclusió social
36.000 FUNDACIÓ ABADIA DE MONTSERRAT Col·laboració per a la Gira d'Escolania de Montserrat per EUA

36.000
ASOCIACIÓN DE PACIENTES CARDÍACOS DE GRANADA 
Y SU PROVINCIA

Atenció integral a persones amb malalties cardíaques, de sensibilització central (fibromiàlgia, 
FC i SQM) i dany cerebral adquirit, per millorar la seva qualitat de vida i la de les seves famílies

36.000
FRATERNITAT CRISTIANA DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT DE GIRONA

Casa inclusiva a Sant Feliu de Pallerols: creació d'una casa de colònies, convivències i vacances 
per a persones amb discapacitat. Remodelació dels pavellons, fase 2

36.000 ASPRODENA LOGROÑO Construint ponts a la comunitat

36.000 ASPRODES-FEAPS
Contribuir a ampliar el grau de cobertura de serveis per a persones en situació de dependència 
que viuen en municipis territorialment exclosos

36.000
CLUB POLIDEPORTIVO LOS CARRILES DISCAPAC. 
INTELECT.

Pràctica esportiva i autonomia

36.000 ASOCIACIÓN PARKINSON BABIA-LACIANA
Vamos a centrarnos: atenció integral centrada en la persona amb malaltia de Parkinson i altres 
malalties degeneratives

36.000 FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES Itineraris de protecció individual en pisos d'inclusió
36.000 FUNDACIÓN INICIATIVAS SOLIDARIAS Suport per a habitatges de persones vulnerables

36.000 CD ANIDI DOS HERMANAS
Professionalitzar les activitats de l'oci i esport del club amb l'objectiu d'augmentar l'autonomia 
de les persones amb discapacitat

36.000 HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU Programa d'atenció a la salut per a famílies i nens en risc d'exclusió i alta vulnerabilitat
36.000 ASOCIACIÓN ALMERÍA ACOGE Donar suport a la inclusió social i educativa de menors i joves al barri del Puche
36.000 ASOCIACIÓN DE MUJERES TAYDA Afavorir la inclusió social intentant erradicar les situacions de pobresa extrema

36.000
ASOCIACIÓN PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA 
ATARAXIA

Centre d'atenció psicosocial a la família

36.000 PROVIVIENDA Aliança per al desenvolupament de Housing First a la comunitat de Madrid
36.000 PROVIVIENDA Aliança per al desenvolupament de Housing First a la província de Santa Cruz de Tenerife
35.960 FUNDACIÓN CENTRO TIERRA DE TODOS Gestió de la diversitat cultural. Tots iguals, tots diferents
35.920 FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PERE CLAVER Millorar la seva mobilitat, independència, inclusió social i autoestima
35.900 PEÑASCAL S. COOP. Cuinant a San Francisco
35.900 FUNDACIÓ PRIVADA MARIA AUXILIADORA Centre d'Inserció Sociolaboral Laura Vicuña
35.840 FUND. SECRET. GRAL. GITANO - MADRID Desenvolupament socioeducatiu per a la inclusió dels residents a Camino Jara d'Osca
35.700 FUNDACIÓ PRIVADA TRINIJOVE Joves acompanyats

35.610 ASSOCIACIÓ SOCIAL FORMA 21
Garantir una vida independent i normalitzada, i la incorporació social des de l'autonomia 
personal

35.600 RED XXI Projecte Puente per a joves en situació de vulnerabilitat social: un camí cap al futur

35.500 FUNDACIÓN CALALA  FONDO DE MUJERES
Avançant juntes: programa d'inserció sociolaboral per a dones immigrants des d'una 
perspectiva de gènere

35.500 FUND. SECRET. GRAL. GITANO - MADRID Programa Promociona
35.120 FUNDACIÓ PRIVADA FVB-SALUT MENTAL Dona: avancem en el teu futur

35.100 ACAIS. COMUNIDAD Y DESARROLLO. SOC. COOP. MAD. «Emplé@Te: espai veïnal d'inserció sociolaboral»

35.000 ASSOCIACIÓ DREAM NEPAL «Malahome» de Dream Nepal
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35.000 FUNDACIÓ ESPLAI, ACCIÓ SOCIAL, EDUCAC. Publicació del Quadern per al debat VII
35.000 ASSOCIACIÓ AMICS DE LES MISSES POLIFÒNIQUES Col·laboració per activitats pròpies
35.000 FUNDACIÓ CATALUNYA OBERTA Col·laboració estudi «Prospectives a Catalunya 2050»
35.000 FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ Aportació per activitats de l'Institut Demos-Paz 2017
35.000 COVA SANT IGNASI MANRESA FUNDACIÓ PRIV. Beques per facilitar la inscripció als cursos per a persones amb pocs recursos 

35.000 ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO
Aperio: entre l'escola i el carrer. Disseny, desenvolupament i mediació de l'impacte d'un 
dispositiu socioeducatiu connectat al sistema d'educació formal

35.000 FUNDACIÓN ARGIBIDE
I qui no? Campanya de promoció de la salut mental i prevenció de l'estigma associat a la 
malaltia mental entre adolescents i el seu entorn

35.000 ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Apermet: projecte de formació a persones amb discapacitat en l'atenció a persones a la batllia 
de Tudela

35.000 ÁFRICA VIVA Suport al sistema de salut mitjançant la formació d'infermeres a Lunsar i Sierra Leone
34.725 OBRA SOCIAL C. BURGOS Projecte «El Mozo de Mulas 2017»
34.475 ASSOCIACIÓ GENT GRAN OLESA MONTSERRAT Dotació EspaiCaixa Olesa de Montserrat
34.400 ASSOC. PERSONES EDAT CAN VILADET Dotació EspaiCaixa Can Vidalet
34.150 FUNDACIÓN TIERRA DE HOMBRES Refugi segur II: enfortiment d'actituds interculturals positives a favor de la infància migrant
34.000 ASSOC. CATALANA COMUNICACIÓ CIENTÍFICA Activitats de comunicació i divulgació científica
33.600 FUNDACIÓ PRIVADA MAS XIRGU Aprendre a treballar treballant
33.600 FUNDACIÓ AMIGÓ Projecte Labora: acompanyament cap al món laboral de joves en risc d'exclusió

33.560 AS. FIBROMIALGIA JAÉN «AFIXA»
Tractament multidisciplinari per a la millora de la qualitat de vida dels malalts de fibromiàlgia i 
síndrome de fatiga crònica: una mà estesa a l'esperança

33.460 GORABIDE Accessibilitat cognitiva i entorns amigables, una proposta col·laborativa a la comunitat
33.400 FUNDACIÓN CAPACIS Aula activa de treball: creant actius

33.370 FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA L'escola davant el repte de la interculturalitat i el seu compromís amb l'acció social comunitària

33.300 CIPAIS, SCP Suport psicosocial a l'autonomia en situacions de dependència (SPAD)
33.300 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN SAGRADA FAMÍLIA Dotació EspaiCaixa Sagrada Família
32.840 FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL Llar de tardes Mamá Margarita
32.700 MÉDICOS DEL MUNDO Dona't una oportunitat! Millora de les capacitats de dones en risc d'exclusió social

32.610 FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT
Atenció integral i socioeducativa a famílies i els seus membres més vulnerables en situació de 
risc i exclusió social

32.590 FUNDACIÓ BANC DE RECURSOS Millorar el rendiment acadèmic dels nens i nenes del barri de San Mateo
32.520 RAIS MADRID Projecte d'autonomia i transició a la vida adulta per a joves sense sostre
32.450 FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA Organització de la «Fira Recereca en Directe 2017»
32.200 ASS. GENT GRAN ESPLAI STA. MADRONA  Dotació EspaiCaixa Santa Madrona
32.000 FUNDACIÓ AMIGÓ Centre juvenil Montesión
32.000 ASOCIACIÓN AUTISMO SEVILLA #Entretodxs: xarxa d'oci significatiu
32.000 ASOCIACIÓN APOYO Llars compartides

32.000 CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD
Consolidació del programa educatiu-terapèutic per a persones amb addiccions i comorbiditat 
d'altres trastorns

32.000 INICIATIVAS SOLIDARIAS VALENCIA Construint ponts cap a la inclusió educativa
32.000 ASOCIACIÓN PUNTO OMEGA Afavorir la inclusió social intentant erradicar les situacions de pobresa extrema
32.000 FUNDACIÓN ITAKA - ESCOLAPIOS Projecte socioeducatiu Ikaskide
31.930 ASOCIACIÓN MUJERES ENTRE MUNDOS «Convivència intercultural i ciutadana en condicions d'igualtat»
31.911 ESCUELA NAVARRA DE TEATRO «El Colectivo»

31.800
PLATAFORMA DE ASOC. GITANAS DE CANTABRIA 
ROMANES

«Keres Buchi?»: formació i ocupabilitat del poble gitano

31.800 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE MOIÀ Dotació EspaiCaixa Moià
31.630 FUNDACIÓN ECCA Participació comunitària intercultural
31.500 FUND. PRIV. PER L'ESPORT I L'EDUCACIÓ BCN VIII Estiu Fantàstic

31.500
PROJECTE SOCIOEDUCATIU NAÜM. GERMANES DE LA 
CARITAT

Programa d'atenció terapèutica d'inserció sociolaboral per a joves en risc i dones amb 
dificultats especials socials

31.200 YMCA MADRID Habitatges d'emancipació per a joves procedents de tutela 

31.100 CONFED. DE CENTRES JUVENILS DON BOSCO
Implementació territorial de l'eina «Reconoce» per a l'acreditació de competències adquirides 
durant l'acció voluntària

30.880 ASS. PUNT DE REFERÈNCIA Mentoria per a la igualtat d'oportunitats
30.800 AYUDA EN ACCIÓN Ampliant horitzons: projecte per a la millora de l'ocupabilitat
30.800 ASSOCIACIÓ D'ALZHEIMER BAIX CAMP Convivència amb l'Alzheimer

30.720
FUNDACIÓ PRIVADA HÀBITAT3 TERCER SECTOR 
SOCIAL

Programa per a la provisió i gestió d'habitatge per a entitats del tercer sector social, dedicades a 
problemes de salut mental, a la comarca del Baix Llobregat

30.700 AMECOOP-ANDALUCÍA Construint la teva oportunitat: autoocupació cooperativa femenina i autonomia econòmica
30.675 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Organització d'activitats de divulgació científica a la Nit Jove
30.400 FUND. PROYECTO D. BOSCO Escola ocupacional - Granada
30.400 COORDINADORA D'ENTITATS DEL POBLE-SEC Poble-sec per a la Gent Gran
30.250 PLATAFORMA EDITORIAL Premi Literatura Juvenil. Premi Neo
30.000 HANSEL I GRETEL SCP Diàlegs Barcelona

30.000 XARXA D'UNIVERSITATS INSTITUT JOAN LLUÍS VIVES Estudi i impacte social en el rendiment universitari 

30.000 CÁRITAS DIOCESANA DE SEVILLA Inserció laboral Bio Alverde

30.000 FUND. ODONTOLOGÍA SOCIAL LUIS SEIQUER
Salut bucodental de la població resident a Ceuta i Melilla per evitar riscos sanitaris, infeccions 
creuades i minusvalideses orals

30.000 INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE Col·laboració per a les fitxes formatives
30.000 FUNDACIÓN CAJACANARIAS Festes de la LXIX Bajada de la Virgen de los Reyes 2017

30.000 CULTURA TRETZE
Acollim: accions de suport, acompanyament i capacitació per afavorir la promoció i la igualtat 
d'oportunitats de persones immigrades

30.000 FUNDACIÓN HERMES Col·laboració per a les activitats pròpies del seu objecte fundacional
30.000 ASOCIACIÓN PROFESSIONAL EMERGENCY AID Projecte Maydayterraneo - 2017

30.000 ASOCIACIÓN NAVARRA PARA LA SALUD PSÍQUICA
Participo i decideixo: eina per a l'elaboració i l'avaluació per part de la persona usuària del Pla 
d'atenció individualitzada

30.000 ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE NAVARRA Time Inncorporate

30.000 FUNDACIÓN FELIPE LECEA Projecte intergeneracional: homes d'ahir, avui i demà

30.000 ASOCIACIÓN EUNATE NAVARRA Programa d'adquisició d'una segona llengua per a nens/es amb discapacitat auditiva (PASELE)

30.000 ÓPERA DE CÁMARA DE NAVARRA VI temporada d'òpera a Navarra
30.000 FUNDACIÓN ULTZAMA 2013 Formatgeria Mikaela
30.000 CASA DE MISERICORDIA DE PAMPLONA Projecte social - 2017
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30.000 RAIS MADRID Promoció de la metodologia Housing First

29.820 JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS
Promoure el desenvolupament social i educatiu de menors i joves en situació de pobresa i 
exclusió social i les seves famílies

29.600 FUNDACIÓ RANDSTAD Programa Red 

29.580
VEUS. FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS DE SALUT 
MENTAL EN 1a PERSONA

Salut mental en primera persona: suport mutu, capacitació i autogestió. Deixant empremta en 
les persones i les institucions

29.500 ASSOC. PERSONES D'EDAT DE PREMIÀ DE MAR Dotació EspaiCaixa Premià de Mar
29.250 ASSOCIACIÓ AMEFA GRANADA La mediació com a camí cap a l'entesa
28.885 ASSOC. DE G. G. ESPLAI CALDES MALAVELLA Dotació EspaiCaixa Caldes de Malavella
28.480 CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ESPAÑA Diàlegs restauratius: responsabilització i reparació del dany
28.300 ASSOCIACIÓ GENT GRAN STA. COLOMA Dotació EspaiCaixa Santa Coloma de Gramenet
28.290 HOSPITAL RESIDÈNCIA DE LA VILA DE MOIÀ Millorar el benestar integral i la qualitat de vida de la gent gran i els seus familiars

28.160 ASPID LLEIDA Posada en funcionament del nou centre d'atenció integral per a l'autonomia personal de Lleida

28.150 ASSOCIACIÓ ANADROMES Espai social de fabricació
28.000 ADIS A Oriola, el teu poble i el meu. Projecte d'oci inclusiu

28.000 CÀRITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT Centre d'acollida Abraham

28.000 CÓRDOBA ACOGE Promoure la inserció laboral del col·lectiu immigrant per a l'accés al mercat de treball

28.000
FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA 
INTEGRAL

Promoure la inserció laboral de joves en situació de vulnerabilitat, interrelacionant i mediant 
amb el teixit empresarial

28.000 FUNDACIÓ PROYECTO Y VIDA Desenvolupar itineraris integrals per a la inserció sociolaboral

28.000
ASOCIACIÓN RURAL DE DESARROLLO Y 
COOPERACIÓN EUROPEA

Promoure la inserció sociolaboral de joves en situació o exclusió social

28.000 FUNDACIÓN OSCOBE
Facilitar un procés d'acompanyament d'una persona amb l'objectiu de potenciar els seus 
recursos

28.000 FEDERACIÓN MUJERES PROGRESISTAS Treball jove. Construint futur
28.000 ACEIDH BARCELONA Orientació i inserció sociolaboral per a persones amb discapacitat intel·lectual

28.000 FUNDACIÓN JOSE MARIA DE LLANOS
Programa d'inserció sociolaboral i emprenedoria per a dones en situació de vulnerabilitat 
«Atalanta»

28.000 CREU ROJA ESPANYOLA
Promoure l'oci i el temps lliure inclusius dotant les persones amb diversitat funcional dels 
recursos materials i humans necessaris per poder fer l'activitat

28.000 FUND. PROYECTO D. BOSCO Capacitació professional per a joves
28.000 FUND. PROYECTO D. BOSCO Escola ocupacional
28.000 FUND. PROYECTO D. BOSCO Pis d'autonomia: Miguel Magone

28.000
ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES AMB PERSONES D'ESPECTRE 
AUTISTA

Suport integral a famílies de persones amb TEA (trastorns de l'espectre autista)

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

28.000 COL. DESARROLLO RURAL DE TERRA DE CAMPOS No a la soledat. Relaciona't
28.000 PROTGD Tu et diverteixes mentre nosaltres descansem (oci inclusiu respir familiar)

28.000 FUNDACIÓN PIONEROS
Educant-nos. Programa d'intervenció socioeducativa amb infància i joventut en dificultats 
d'inclusió social

28.000 YMCA MADRID Intervenció integral amb famílies en risc i/o en exclusió social

27.930 FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID
Capacitar per a la millora de l'autonomia personal, la inclusió i l'empoderament persones amb 
discapacitat associada a una malaltia mental a través de l'art i de la participació ciutadana

27.930 ASOCIACIÓN AMICA Programa Acompanya. Descobrint capacitats per a l'autonomia
27.790 FUNDACIÓN DESARROLLO Y ASISTENCIA La tercera és la bona

27.770 ASOCIACIÓN ANTARES
Programa de recursos per a famílies cuidadores de persones menors d'edat amb discapacitat 
intel·lectual amb grans necessitats de suport

27.710 AFIM21 ATENCIÓN FAMILIA INFANCIA MAYORES Los almendros y la chanca juegan

27.670 ASOCIACIÓN ACHALAY ESPAÑA Achalay Ilusión. Perquè els nens necessiten tenir il·lusió per superar la seva situació de pobresa

27.650 YMCA MADRID
Creació i suport al primer any de funcionament al centre d'atenció a infància vulnerable per als 
barris de la Picuriña, Suerte Saavedra, Cerro de Reyes i Casco Antiguo de Badajoz

27.490 SURT. FUNDACIÓ DE DONES, FUNDACIÓ PRIVADA
Obrint portes. Programa de suport i allotjament temporal per a dones en situació de pobresa 
2017

27.480 ALEPH-TEA. ASOC. LIBRE EDU. PERS. Y HUMA Fomentant l'oci i el temps lliure inclusius en persones amb autisme

27.330 APRENEM MARESME
Aprenent amb tu servei de suport, assessorament i intervenció per a persones amb autisme i les 
seves famílies

27.100 FUNDACIÓN TUTELAR TAU Suport vida independent població tutelada

27.030 NEURO-AFEIC
«La nostra meta: el vostre somriure». Programa d'atenció integral per a la promoció de 
l'autonomia personal i atenció a la discapacitat i dependència de les persones amb ictus, 
malalties neurodegeneratives i espina bífida

27.000 UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU Convocatòria de projectes de recerca 
27.000 FUND. PEL DESENVOLUPAMENT HUMÀ I SOCIAL Desenvolupament Programa Lideratge Jove

27.000 COORD. LUCHA CONTRA LAS DROGOPEDENCIAS
Projecte d'intervenció familiar i compensació educativa amb menors i joves en risc d'exclusió 
social. Areas (Aula de Reparació Educativa)

26.990 FUNDACIÓN AGEING SOCIAL LAB
Especialització professional en accessibilitat física, social, virtual i emocional per a 
l'organització i gestió tècnica en serveis a gent gran: tècnic per a l'autonomia i prevenció

26.900 CREU ROJA ESPANYOLA
Facilitar el procés per a l'obtenció del títol d'educació secundària obligatòria a joves de menys 
de 30 anys

26.620 FUNDACIÓ PRIVADA ELS TRES TURONS
Habitatges temporals per a la promoció de la vida independent de persones amb trastorns 
mentals

26.600 FUND. PROYECTO D. BOSCO Millorar l'ocupabilitat dels joves en situació de vulnerabilitat
26.520 AFA VALVERDE DEL CAMINO No prescindeixis de viure
26.480 CREU ROJA ESPANYOLA Intervenció familiar amb infància en risc
26.400 OBRA SOCIAL C. BURGOS Espectacle «Memòria de cendres»
26.250 ASOCIACIÓN CALOR Y CAFÉ DE GRANADA Consolidació dels recursos d'inclusió residencial temporal de l'entitat a la ciutat de Granada

26.230 FED. PROVINCIAL DROGODEPENDENCIAS
Atenció integral a persones amb problemes de drogodependències i/o en situació d'exclusió 
social 

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

25.110 FUNDACIÓN TIERRA DE HOMBRES
«Trenca el silenci II: sensibilitzant sobre violència sexual a la infància, l'adolescència, família i 
perfils professionals afins: una realitat que cal visibilitzar»
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25.000 REIAL ACADÈMIA DE CIÈNCIES I ARTS DE BARCELONA Sopars amb Estrelles 2017

25.000
CONFEDERACIÓN DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS DE 
ESPAÑA

Projecte Decideixes

25.000 FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL
Col·laboració promoció de la recerca històrica «Les veus del foment: premsa industrial 1849-
1936»

25.000 COMITÈ OLÍMPIC ESPANYOL 2a EDICIÓ PROGRAMA d'ALTA DIRECCIÓ ESPORTIVA

25.000
SELF EMPLOYED AND SMALL COMPANIES 
ASSOCIATION-SESCA

Col·laboració en les activitats pròpies de l'entitat

25.000 ENCICLOPÈDIA CATALANA Certamen nacional infantil i juvenil de lectura en veu alta

25.000 FUNDACIÓ JOAN MARAGALL CRISTIANISME I CULTURA Col·laboració econòmica per a les publicacions de la fundació Joan Maragall 2017 

25.000
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE LA GENT GRAN DE 
CATALUNYA

Incorporació de les associacions de gent gran dels EspaiCaixa a la Federació d'Associacions de 
Gent Gran de Catalunya (Fatec) i col·laboració amb les seves activitats

25.000 INSTITUT CATALÀ DE RECERCA EN PATRIMONI
Activitats caràcter social i cultural (conferències, seminaris, publicacions, recerca científica i 
estudis de públics en l'àmbit de Catalunya)

25.000 ASOCIACIÓ ANDEVI Assistència integral a dones embarassades en situació de dificultat i risc d'exclusió social
25.000 AMEDNA Dona Emprèn
25.000 ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER Aecc Navarra en marxa contra el càncer
25.000 FORO QPEA Fòrum de recerca i docència: qualitat de vida de les persones d'edat avançada
25.000 AJ. GUIA D'ISORA Miradas Doc - Festival Internacional de Cinema Documental 2017
25.000 AGRUPACIÓN CORAL DE CÁMARA DE PAMPLONA Activitats pedagògiques i socials
25.000 ORFEÓN PAMPLONÉS Divulgació de la música coral 

25.000
ASOC. TDIFERENCIA FORMACIÓN Y PROYECCIÓN 
TEATRAL

Prevenció violència a les aules - 2017

25.000 COL·LEGI PROFESSIONAL DE PERIODISTES DE Foment de la lectura
24.460 FUND. SECRET. GRAL. GITANO - MADRID Diversitat educativa i èxit escolar: una aposta comunitària
24.200 BIOCAT BIOREGIO DE CATALUNYA Debat amb Isglobal del virus del zika 
24.200 INSTITUT ILDELFONS CERDÀ Definició d'un model comunitari d'atenció

24.060 ASOC. DOMBENITENSE DE AYUDA AL TOXICÓMANO Centre de trobada i acollida «Adat»

24.000 ADIS Centre especial d'ocupació d'agricultura ecològica Miguel Hernández

24.000 ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA. MADRID
Impulsar en els nens el seu desenvolupament integral mitjançant la intervenció educativa i 
l'enfortiment de les seves xarxes familiars i socials

24.000 APROMPSI JAÉN Equipament i reforma per a l'adequació i accessibilitat dels CAIT d'Andújar i Mancha Real
24.000 ASOCIACIÓN JAÉN ACOGE «Escola d'oportunitats»: ocupació

24.000
ASOCIACIÓN NAVARRA DE APOYO A PERSONAS TDAH 
RIBERA

Programa d'intervenció, formació, coordinació i assessorament per incrementar el percentatge 
d'èxit escolar en població TDAH

24.000 AYUDA EN ACCIÓN Songot Lab: una oportunitat tecnològica per als joves de Son Gotleu

24.000 AYUDA EN ACCIÓN
Nexes: xarxa d'accions socioeducatives per a la infància i joventut en risc de vulnerabilitat 
social en els districtes de Latina i Tetuán (Madrid) 

24.000 CÀRITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT Acollida i acompanyament a persones en risc d'exclusió social 

24.000 CREU ROJA ESPANYOLA Atenció urgent a necessitats bàsiques
24.000 CREU ROJA ESPANYOLA Millorar l'acollida i protecció integral de les dones immigrants i els seus fills a càrrec

24.000 FUNDACIÓ PRO VIDA DE CATALUNYA
Acollida i suport a joves gestants/mares, d'entre 15 i 24 anys, i els seus nadons, en situació de 
pobresa i exclusió social

24.000 CENTRE D'ACOLLIDA ASSÍS Atenció integral a persones en situació de sense sostre
24.000 CENTRO SOCIAL DE SOLIDARIDAD DE MÁLAGA Habitatge de suport a la reinserció

24.000 ASDOWNTO. TOLEDO
Activació professional i millora de l'ocupabilitat per a persones amb discapacitat intel·lectual 
(Inclou)

24.000 APROSCOM Adequació i equipament d'una aula taller de bugaderia i planxa
24.000 ASOC. FAMILIAS MONOPARENTALES DE CANARIAS Emplea III
24.000 FUNDACIÓ PRIVADA TAC OSONA Ampliem i sumem: per a la inserció laboral en «xarxa d'enclavaments del Tac Osona»
24.000 ASOC. LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN: MARGOTU Centre d'inclusió sociolaboral per a dones i famílies en situació de risc o exclusió social

24.000 ASOCIACIÓN CASA PACO GIRÓN
Acompanyar en itineraris personalitzats 15 joves d'entre 18 i 35 anys en situació de 
vulnerabilitat social

24.000 FUNDACIÓ ECOM De l'exclusió a l'acció
24.000 HERMANAS OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR Dona i prostitució: formació i inclusió sociolaboral 2017

24.000 TREBALLANT EN POSITIU
Empreses compromeses i responsables amb la inserció laboral de persones amb VIH i altres 
col·lectius en situació d'exclusió social

24.000 FUNDACIÓN ANA BELLA MUJERES MALTRATADAS Empoderament de la dona
24.000 CÀRITAS DIOCESÀ TARRAGONA Inserció laboral per a dones en situació de vulnerabilitat elevada en barris de Tarragona
24.000 FUNDACIÓN PRODIS Inserció laboral i millora de l'ocupabilitat de joves amb discapacitat intel·lectual
24.000 CÁRITAS DIOCESANA DE HUESCA Itinerari d'inserció per al treball Osca

24.000
VALORA CENTRE DE FORMACIÓ I ATENCIÓ 
SOCIOEDUCATIVA

Itineraris personalitzats d'inserció laboral en la formació «en i amb l'empresa»

24.000 FUND. PROYECTO D. BOSCO Escola ocupacional
24.000 FUND. PROYECTO D. BOSCO Promoció de la salut
24.000 FUNDACIÓN ITER Joves pel treball
24.000 SIERVAS DE SAN JOSÉ, SL L'ocupabilitat; carta per a la ciutadania

24.000
ASOCIACIÓN POR LA FORMACIÓN PROFESIONAL, 
INTEGRAL Y SOCIAL DE LA PERSONA -INSERTA 
ANDALUCÍA-

Programa d'orientació i inserció sociolaboral per a joves en risc

24.000 ASPANRI
Projecte d'inserció sociolaboral per a persones amb discapacitat intel·lectual i síndrome de 
Down

24.000 AFAEP Projecte Íntegramente. Noves línies de promoció del treball de persones amb malaltia mental

24.000 FUN. CANARIA PARA EL SORDO. TEGUESTE Seguiment: Training-Tres

24.000 FUNDACIÓN PICARRAL
Serpi Centre de Formació Laboral i Inserció Social per a Joves amb Discapacitat Intel·lectual 
Lleugera

24.000 FED. ESPAÑOLA ASOCIACIONES ESPINA BÍFIDA Servei orientació intermediació laboral i TIC per a persones amb discapacitat
24.000 FUND. PROYECTO D. BOSCO Promoció sociopersonal i comunitària en Znts

24.000 ANAR Detecció de la violència intrafamiliar a través del telèfon d'ajuda a nens i adolescents en risc
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24.000 AJUNTAMENT DE CIUDAD REAL
Dinamització veïnal, participació social i enfortiment comunitari al barri de La Granja de 
Ciudad Real

24.000 FUNDACIÓN ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR Espai Ariadna: atenció al conflicte familiar entre pares i fills
24.000 FUND. PROYECTO D. BOSCO Dones transformadores
24.000 ASOCIACIÓN JÓVENES EN MOVIMIENTO Ni un menys: promoció de l'èxit escolar i convivència intercultural a Espai Jove
24.000 FUNDACIÓN PRIVADA INDERA Salut sexual: cos sa i relacions saludables
24.000 FUND. SECRET. GRAL. GITANO - MADRID Promociona-Ciudad Real

24.000 FUND. SECRET. GRAL. GITANO - MADRID
Crear entorns per aprendre hàbits, habilitats i coneixements que facilitin el progrés educatiu de 
menors amb dificultats educatives, en situació de risc d'exclusió

24.000 FUND. SECRET. GRAL. GITANO - MADRID
Itineraris d'inserció laboral per a les persones gitanes als municipis del Prat del Llobregat, 
Montcada i Reixac i Sabadell

24.000 FUND. SECRET. GRAL. GITANO - MADRID Projecte socioeducatiu amb menors gitanos: millorant les trajectòries escolars
24.000 FUNDACIÓ GRESOL - PROYECTO HOMBRE Inserció sociolaboral de persones amb addiccions en risc d'exclusió social
24.000 FUNDACIÓ PRIVADA MARIA AUXILIADORA Junts teixim oportunitats
24.000 FUNDACIÓN ADSIS Itineraris al treball per a joves sense qualificació
24.000 FUNDACIÓN APIP-ACAM Joves en ruta: cap a la formació i el treball
24.000 FUNDACIÓN APIP-ACAM Joves en ruta: cap a la formació i el treball

24.000 FUNDACIÓN ATENA PSICOBALLET NAVARRA
Promoció de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat intel·lectual a través de 
l'art

24.000 FUNDACIÓN BALIA Aules Balia contra la pobresa infantil
24.000 FUNDACIÓN BALIA Aules Balia contra la pobresa infantil a Guadalajara
24.000 FUNDACIÓN CAUCE «Una via al treball»: promoció de l'autonomia personal per a la inserció sociolaboral
24.000 FUNDACIÓN CAUCE «Una via al treball»: promoció de l'autonomia personal per a la inserció sociolaboral
24.000 ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO Millorar la qualitat de vida de persones amb DCA
24.000 ADACCA CÁDIZ Obrint espais: un nou lloc per al DCA Infantil
24.000 FUNDACIÓ DE PARES DE PSICÒTICS I AUTISTES Agafats de la mà cap a un bon envellir
24.000 ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA Suport integral en càncer
24.000 FUND. CAT. TUTELAR DISMINUÏTS PSÍQUICS Contribuir al desenvolupament de les persones tutelades en les activitats de la vida diària
24.000 FUND. MALALTS MENTALS DE CATALUNYA Atenció integral a persones amb malaltia mental
24.000 ADELA Atenció personal i vida autònoma per a malalts d'ELA i les seves famílies

24.000 AFA ARAHAL Atenció psicosocial a malalts d'Alzheimer i altres demències i als seus familiars i/o cuidadors

24.000 ASOCIACIÓN RETINA NAVARRA Autonomia personal per a la discapacitat visual
24.000 AFA IBI CAI - Centre d'Atenció Integral a Persones Afectades Per Demència
24.000 AFANDEM Centrats en famílies
24.000 FUND. PADRE VINJOY DE LA SAGRADA FAMILIA Centre de normalització a través de l'art

24.000 ASOCIACIÓN PLAY AND TRAIN
Centre d'orientació d'activitats d'oci en el medi natural dirigit al col·lectiu de persones amb 
discapacitat 

24.000
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS CON 
TRASTORNO

Estimular i millorar el desenvolupament evolutiu socioemocional

24.000 PROYECTO JOVEN - PROYECTO HOMBRE LEÓN Millorar les relacions familiars, augmentant les habilitats parentals

24.000 UPACESUR EDUCA
Desenvolupament de l'autonomia personal i psicosocial de nens i joves amb paràlisi cerebral 
mitjançant la rehabilitació medicofuncional

24.000 ASS PARKINSON SEGOVIA Desbloquejats: assistència integral per a malalts de Parkinson
24.000 FUNDACIÓ ESCLAT MARINA Envelliment actiu en persones amb pluridiscapacitat

24.000 FUNDACIÓN «EL BUEN SAMARITANO»
Equipament de nous recursos de rehabilitació per a persones amb malaltia mental greu i 
duradora: CRPS «Usera» i CRL «Arganzuela»

24.000 ASOCIACIÓN AFANIAS Espai obert. Envelliment actiu de persones amb discapacitat intel·lectual
24.000 JOCVIU ASSOCIACIÓ ESPORTIVA Estratègies, suports i noves maneres d'intervenció per al desenvolupament personal
24.000 ASOCIACIÓN TAL COMO ERES Hidroteràpia «Activitat aquàtica per al desenvolupament»

24.000 FEDERACIÓN MINUSVÁLIDOS FÍSICOS GRANADA
II projecte de transport adaptat per a persones amb discapacitat física amb mobilitat reduïda 
per a una atenció integral

24.000 ASOC. CUIDAD. FAMILI. AMIGOS PERSONAS DEP.
Ampliar la prestació del Servei d'Unitat d'Estimulació Cognitiva (UEC) que prestem al 
municipi de l'Orotava

24.000  ASSOCIACIÓ OBRIR-SE AL MÓN Oci i respir per a persones amb autisme
24.000 AFAS Millora de l'accessibilitat en l'entorn residencial d'AFAS

24.000 FUNDACIÓN CUDECA
Millora de la qualitat de vida i autonomia de pacients amb càncer i altres malalties avançades a 
la Unitat de Dia Cudeca

24.000 ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CON NECESIDADES Oci inclusiu per a persones amb diversitat intel·lectual

24.000 ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO
Parte de mi Camino: projecte de detecció i atenció a PCDID en procés d'envelliment i les 
seves famílies

24.000 CENTRO SOCIOSANITARIO NTRA. SRA. EL CARMEN
Programa d'atenció ambulatòria per a la rehabilitació de l'autonomia personal i inserció social 
de persones amb dany cerebral i malalties neurològiques

24.000 F. MANANTIAL PARA ENFERMOS MENTALES Programa d'atenció primerenca

24.000 GRUP CALIU - INICIATIVES PEL LLEURE
Projecte d'implementació d'una metodologia innovadora per a la promoció d'un oci inclusiu en 
el camp de la discapacitat intel·lectual

24.000 FUNDACIÓ CENTRE HIGIENE MENTAL LES CORTS Promoció de la vida independent de persones amb malaltia mental
24.000 FUNDACIÓ MIQUEL VALLS Promoció de l'autonomia i atenció integral a les persones afectades d'ELA i famílies
24.000 ASOC. MISELA-PERSONAS DISCAP. NOIA-MUROS Promoció de l'autonomia personal

24.000 AFA LA RIBERA
Promoció de l'autonomia personal i suport psicosocial per a persones afectades de 
deteriorament cognitiu o malaltia d'Alzheimer i les seves famílies a Ribera del Duero

24.000 ASOCIACIÓN GUAYENTE Promoció de l'autonomia personal i atenció integral des del Centre el Remós
24.000 FUTUCAN Promoció del suport a la tutela de Fundación Tutelar Canaria Adepsi

24.000
ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EN LA 
DISCAPACIDAD MOTRIZ

«Speak Go Aidimo!», la comunicació a l'abast de la diversitat funcional

24.000 FUNDACIÓ ENRIQUETA VILLAVECCHIA
Suport i millora de la qualitat de vida de nens i joves malalts de càncer i altres malalties de llarga 
durada

24.000 ATACES SAN CEBRIÁN Sxp «Sortint per Palència»

24.000 ASPAINCA CÁCERES
«Un petit pas endavant és molt recorregut». Remodelació centre nou per a l'atenció integral a 
les persones amb discapacitat intel·lectual de Càceres

24.000 FUNDACIÓ STEP BY STEP, FUNDACIÓ Viure millor, pas a pas
24.000 ASOCIACIÓN LUAR Acompanyament integral a joves en exclusió severa
24.000 FUNDACIÓN SOÑAR DESPIERTO Atenció social i educativa a la infància i adolescència en risc d'exclusió

24.000 FUNDACIÓ BAYT AL-THAQAFA
Habitatge temporal per a la inclusió social i la vida independent d'immigrants i refugiats que 
acaben d'arribar

24.000 CANAAN Una necessitat 3.0
24.000 ASOCIACIÓN COLECTIVO LA HUERTECICA Centres de trobada i acollida (centres d'emergència social)
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24.000
INJUCAM. FEDERACIÓ D'ASSOC. PER A LA PROMOCIÓ 
DE LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT 

Drets al ple. Nens, nenes i adolescents reivindicant els seus drets

24.000
COMPAÑÍA HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE 
PAÚL

Descobreix dins teu

24.000 FUNDACIÓ PRIVADA CERMA ACOGE Casa teva: acollida integral a persones en situació d'exclusió social
24.000 C.E. G.R.E.S.C.A. RIPOLLET El camí comença a casa

24.000 ANDALUCÍA-CASA «FUENTE DE VIDA» DE CÓRDOBA
Empoderament i capacitació integral de la dona gestant i família monomarental per a la inclusió 
social

24.000 AGRAJER
Fomentant la inclusió social i el desenvolupament integral de persones amb addicció al joc 
patològic

24.000 BONA VOLUNTAT EN ACCIÓ Inserció sociolaboral al Poble-sec 2017
24.000 ASOCIACIÓN CIUDAD JOVEN Intervenció socioeducativa amb menors i famílies en situació d'exclusió social
24.000 FUNDACIÓN PADRE GARRALDA Pare Arrupe. Acollida a sensesostres malalts
24.000 FUND. FAMILIAS MONOPARENTALES ISADORA Pis d'acollida per a famílies monoparentals encapçalades per una dona en situació de risc

24.000 INPAVI. INTEGRACIÓN PARA LA VIDA
Programa Entrada: Programa de suport integral i promoció per a la inclusió social de famílies 
en situació de vulnerabilitat afectades per la pobresa i l'exclusió

24.000 ASOCIACIÓN ARRATS Programa integral d'atenció sociojurídica a persones en exclusió social

24.000 ASOCIACIÓN ZUBIKO
Programa integral «Zubia/Puente» per a la inclusió social de persones recluses als centres 
penitenciaris de Basauri (Biscaia) i Àlaba

24.000 ASSOCIACIÓ SUPERACCIÓ Programes de triatló per a la inserció

24.000 ASSOCIACIÓ MOSAIC
Proporcionar un entorn lliure de drogues en el qual treballar tots aquells aspectes 
biopsicosocials que influeixen en el consum de drogues

24.000 ASSOCIACIÓ ACCIÓ HOSPITALÀRIA Un plat per a avui, un servei per a demà
24.000 MORNESE SEVILLA Millorar el rendiment acadèmic dels nens i nenes del barri de San Mateo
24.000 FUNDACIÓ INSTITUT DE REINSERCIÓ SOCIAL Ofereix als adolescents i joves en situació de vulnerabilitat un projecte transversal
24.000 FUNDACIÓN JUANSOÑADOR Projecte Vivendaourense

24.000 FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT
Atenció integral i socioeducativa a famílies i els seus membres més vulnerables en situació de 
risc i exclusió social

24.000 ASSOC. G.G. VOLUNTARIA CIENCIA Y CULTURA
Fomentar el voluntariat i la participació activa de la gent gran en activitats tecnològiques, 
socials i culturals. Donar suport a projectes socials als EspaiCaixa, centres FBLC i CiberCaixa

24.000 RAIS MADRID
Oferir una solució sostenible davant el fenomen dels sensesostres de carrer, mitjançant 
l'aplicació del projecte Hàbitat

24.000 RAIS MADRID
Oferir una solució sostenible davant el fenomen dels sensesostres de carrer, mitjançant 
l'aplicació del projecte Hàbitat

24.000 RAIS MADRID
Oferir una solució sostenible davant el fenomen dels sensesostres de carrer, mitjançant 
l'aplicació del projecte Hàbitat

23.990
(ASEXVE) ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EXTROFIA 
VESICAL, CLOACAL, EPISPADIAS Y PATOLOGÍAS AFINES

Educant les emocions i els afectes en les persones amb extròfia vesical, cloacal, epispàdies i 
altres patologies urogenitals poc freqüents i les seves famílies

23.990 ASOCIACIÓN MOJO DE CAÑA
Promoció de l'autonomia personal, la millora de les habilitats personals, dinamització i millora 
de les relacions amb la comunitat

23.990 YMCA MADRID Programa d'intervenció integral amb famílies que es troben en risc o exclusió social 

23.980 CREU ROJA ESPANYOLA
Millorar les competències bàsiques de les famílies en situació de vulnerabilitat social a través 
d'un suport continuat que permeti la seva promoció social

23.980 ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE MAGNI DE MADRID Promoure la cohesió social i intercultural del barri de La Fortuna (Leganés)

23.980 ASOCIACIÓN JUVENIL YOAR
Projecte d'inclusió social amb població infantil i juvenil Romá a Milagrosa-Arrosadia i 
Azpilagaña de Pamplona (Navarra)

23.980 YMCA MADRID
Intervenció integral amb famílies que tenen menors a càrrec seu i es troben en situació de risc 
o exclusió social

23.970 AJUNTAMENT DE VILLACAÑAS Programa de promoció de la resiliència en adolescents, pares i docents
23.970 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA Educació inclusiva i intercultural: prevenció i acció al barri de Delicias

23.970 FUNDACIÓN FABRE
Lluita contra la pobresa infantil i en dones en risc d'exclusió social amb menors a càrrec seu a 
Navarra

23.950 FUNDACIÓN AUTISMO SUR Oci inclusiu II per a persones amb TEA

23.930
ASOCIACIÓN ANDECHA, PARTICIPACIÓN Y TRABAJO 
COMUNITARIO

Resuena Tetuán «Movent veus, sentint ritmes»

23.920 AFESMO Sepap. Promoció de vida independent i habitatges compartits
23.910 FUNDACIÓN PARA LA CONVIVENCIA ASPACIA Promoció de relacions saludables en joves en situació de vulnerabilitat social
23.900 ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA. MADRID Fomentant el talent «In Open Work Spaces »
23.900 MESUMARÍA Aprenentatge per a la vida
23.900 ETORKINTZA Hegan, integració i emprenedoria jove
23.900 ASOCIACIÓN DE MADRES SOLTERAS, AMASOL Mares soles: ocupabilitat, inserció i risc

23.900
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I/O AL·LEGATS DE 
PERSONES AMB MALALTIA MENTAL "EL TIMÓN"

Taller ocupacional, formació i suport al treball per a persones amb malaltia mental

23.900 FUNDACIÓN JUANSOÑADOR Empleándote 

23.900 FUNDACIÓ MINUSVÀLIDS EN LA NATURA
Per una vida plena: oci inclusiu i desenvolupament personal per a nens, joves i adults amb 
discapacitat

23.900 FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL Alimentem somriures, un pas endavant

23.880 FUNDACIÓ VICKI BERNADET
Atenció psicològica, social i jurídica a víctimes d'abús sexual infantil en situació d'exclusió 
social

23.880
FUNDACIÓ GRANADINA DE SOLIDARITAT VERGE DE 
LES ANGUNIES

Programa integral de reducció de dany en addiccions «Convivint amb les drogues - Construint 
vida»

23.860 FUNDACIÓN WASSU
Empoderant amb coneixement per a la prevenció i atenció de la mutilació genital femenina a 
Catalunya

23.850 ASOCIACIÓN ANDALUZA DE EPILEPSIA Autonomia integral per a persones amb epilèpsia i discapacitat
23.850 ASAPME Ajudo: atenció sociosanitària i acompanyament domiciliari en salut mental

23.850
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I PERSONES AMB MALALTIA 
MENTAL D'ARANDA

Detecció preventiva i empoderament en salut mental

23.840 B-SWIM, SCCL
Fomentar la pràctica esportiva entre les persones amb discapacitat, ja sigui física, mental, 
intel·lectual o sensitiva

23.830 FUND. PROYECTO D. BOSCO Formació per a la inclusió
23.820 FUNDACIÓN HOGAR SANTA LUCÍA Acollida de dones sense sostre

23.820
ASOC. PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA 
COHESIÓN SOCIAL «CREATIVA»

Lluita contra la pobresa i l'exclusió social  

23.800 CREU ROJA ESPANYOLA Itineraris personalitzats «Activant capacitats en el treball a persones en dificultat social»
23.800 ASOC. CULTURAL «OS ZAGALES D'ARAGON» Inclúyeme, per a la millora de l'ocupabilitat de joves en risc d'exclusió social
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23.800 CEE FINCA EL CABILLÓN SLU Millora de la unitat de suport de Finca el Cabillón
23.800 FUNDACIÓ RANDSTAD Joves amb diversitat funcional i treball

23.790 ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA BARRO
Centre Socioeducatiu Jara: intervenció socioeducativa amb menors i joves immigrants i les 
seves famílies

23.760 SIDA STUDI
Educació afectiva i sexual dirigida a joves i professionals en l'àmbit educatiu formal (escoles) i 
informal (educació en l'oci)

23.760 MANGAS VERDES Escola Activació Juvenil Ciudad Jardín

23.750 NEXE F. SERVEI AT. PRECOÇ
Atenció a les necessitats específiques de salut de nens afectats de pluridiscapacitat per millorar 
la seva qualitat de vida

23.720 FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ FRÀGIL Ens fem grans a Mas Albornà. Creació del nou servei d'atenció a l'envelliment
23.710 FUNDACIÓ PRIVADA AROA Prevenir els riscos associats a l'ús de les TIC
23.700 ASOCIACIÓN PROYECTO ABRAHAM Prolaboral. Programa de prospecció, intermediació i orientació laboral

23.700 ASDE-FEDE. DE ASOCIADOS DE SCOUTS ESPAÑA
Acció i formació del voluntariat en hàbits saludables i prevenció d'addiccions des de l'educació 
en el temps lliure

23.670 CREU ROJA ESPANYOLA
Desenvolupar intervencions psicosocials amb les persones ateses orientades a facilitar la seva 
integració

23.640 FEDER. SIO Atenció psicosocial en malalties poc freqüents
23.620 ASOCIACIÓN COLUMBARES Acollida temporal a famílies en situació de vulnerabilitat social

23.620
ASOCIACIÓN ISLA TORTUGA PARA EL IMPULSO DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

Tetuán convive, tejiendo interculturalidad

23.600 FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA Galicia Enigualdade 
23.600 FUNDACIÓN CEPAIM Practicant per al treball i la inclusió

23.600 FUNDACIÓN GRUPO HADA
U-integrales: unitat d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o 
risc d'exclusió social

23.570 HOREB - HOGARES DE REINSERCIÓN Y BIENESTAR - Habitatge col·lectiu per a persones en situació d'emergència, risc o exclusió 

23.510
ADACEA-JAÉN. ASSOC. DANY CEREBRAL ADQUIRIT DE 
JAÉN

Projecte d'atenció especialitzada per a la inclusió social en adults i nens amb dany cerebral 
adquirit de la província de Jaén

23.500 ASOCIACIÓN AMICOS Inserció laboral de persones amb un grau de discapacitat superior al 33%
23.500 IZANGAI Inserció sociolaboral activa per a persones en situació d'exclusió social
23.500 ASSOCIACIÓ VOLUNTARIS ACCIÓ SOCIAL Intervenció sociolaboral amb dones en situació de vulnerabilitat social
23.500 FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE Llançadores de treball solidàries

23.440
ASSOCIACIÓ DE PARES DE PERSONES AMB TRASTORN 
DE L'ESPECTRE AUTISTA DE LA PROVÍNCIA DE 
CORUNYA

Agenda d'oci la Caixa: impulsant l'oci inclusiu i accessible per a persones amb autisme

23.440 FUNDACIÓ PALIACLINIC
Ampliació i implementació del Programa per a pacients en fase final de vida i necessitats socials 
en l'Àrea Integral de Salut Litoral Mar

23.400 FUND. PRIVADA APADIS-LES FRANQUESES Formació Plusmotiva per a la inserció laboral de persones amb capacitats

23.400 ASZA. AGRUP. SORDOS ZGZA. Y ARAGÓN
Intermediació laboral i itineraris personalitzats d'inserció per a persones amb discapacitat 
auditiva a Aragó

23.400 ASDIES Promovent el desenvolupament psicosocial i l'autonomia de persones amb discapacitat

23.400 ASOC. FAMILIARES ENF. ALZHEIMER NOVELDA
Treballant el passat i el present durant 7 hores diàries a través de la Unitat de Respir Familiar 
Matí i Tarda

23.400 AJUDA ALS TOXICÒMANS Programa d'acollida d'emergències per a dones en risc d'exclusió social
23.400 ASSOCIACIÓ SAO-PRAT Servei d'acompanyament a joves - Centre Socioeducatiu Diürn

23.340 MOVIMIENTO POR LA PAZ, DESARME Y LIBERTAD
Projecte de suport i acollida a població immigrant en situació de vulnerabilitat de la comunitat 
de Madrid - Dispositiu de joves extutelats

23.300 FUNDACIÓ ALTIUS FRANCISCO DE VITORIA Inserció sociolaboral de persones en risc o situació d'exclusió social

23.300
ENTITAT PRESTADORA DE SERVEIS A LA JOVENTUT 
POLARIS 

Inspira. Projecte d'inserció sociolaboral

23.300 INTERMEDI@CCIÓN Ciutat de Valents: mediació educativa i veïnal
23.260 FUND. AUCAVI, AUTISMO CALIDAD DE VIDA Servei d'oci i respir familiar per a persones amb TEA
23.220 ADISLAN Pro_Arts: projecte d'art sa
23.180 ASOCIACIÓN MOSTOLEÑA DE E. MÚLTIPLE Autonomia i desenvolupament psicosocial en persones amb esclerosi múltiple
23.100 ASOCIACIÓN AMBIT Inserció sociolaboral 2017
22.980 CENTRE DE PROMOCIÓ SOCIAL FRANCESC PALAU Fomentant la igualtat d'oportunitats
22.900 FEDERACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI Edufilms. Cinema Jove per a la transformació i inclusió social
22.870 FUNDACIÓN INSTITUTO SPIRAL Programa de promoció de la salut física i mental per a subjectes amb patologia dual

22.800 GUARANÍ
En companyia: projecte per a la inserció sociolaboral del col·lectiu immigrant a la comunitat de 
Madrid

22.800 FUNDACIÓN POR LA ACCIÓN SOCIAL MAR DE NIEBLA Programa d'acompanyament «La Ofi»

22.800 ASOCIACIÓN HOGARES COMPARTIDOS Llars compartides per a gent gran amb escassos recursos econòmics
22.800 ASPANSOR ZARAGOZA Programa per a l'autonomia personal de persones amb discapacitat auditiva

22.780 ASSOCIACIÓ DONES NO ESTÀNDARDS Servei d'atenció a l'autonomia personal i a la vida independent de les dones amb discapacitat

22.750 AS. DE PARKINSON DE LA BAHÍA DE CÁDIZ On Off - Mobilitat i immobilitat II

22.750 ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANC
Millorar la qualitat de vida de gent gran i/o dependents amb problemes de salut mental, la qual 
cosa redundarà en un increment del seu benestar

22.700 INSERCOOP SCCL Millorar la formació d'aquelles persones en atur o en risc d'exclusió social
22.630 SAN JOSÉ GRANADA Domus II: suport a la vida independent

22.600 FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS SANT PERE CLAVER
Fomentar la vida independent, autonomia personal i atenció integral a persones amb 
discapacitat, envelliment o malaltia que pateixin disminució de capacitats i de salut

22.560 ASOCIACIÓN ALTAMAR. EDUCACIÓN Y FAMILIA Apostant per l'educació de nens, nenes i famílies en risc d'exclusió social

22.560 FUNDACIÓN TRAB. OR
Construir un nou model de suport per als joves a través d'un acompanyament integral perquè 
continuï la formació postobligatòria

22.530 CASAL DELS INFANTS PER L'ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS Servei de transició a l'autonomia per a dones

22.510 FUNDACIÓN DE CULTURA ISLÁMICA
Promoure el diàleg i una convivència intercultural òptima i enriquidora amb enfocament de 
gènere, respecte als DDHH i a la diversitat cultural

22.510 APOSTÓLICAS DEL CORAZÓN DE JESÚS OBRAS S Centre de dia. Un projecte d'atenció integral a persones sense sostre
22.500 AS. MIN. PSÍQ. EL PALMAR O LUGAR DON JUA Oci inclusiu per a persones amb discapacitat intel·lectual
22.500 ONG NUTRICIÓN SIN FRONTERAS Bcn comparteix el menjar

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

22.400 FUNDACIÓN ARAGONESA ESCLEROSI MÚLTIPLE Capacitant per a l'autonomia personal i vida autònoma: atenció centrada en la persona

22.340 AS ALCOH. REHA. HORTA NORD
Programa d'intervenció psicosocial per a dones en risc d'exclusió social a causa del consum de 
substàncies psicoactives
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22.300 ARTMO BENE, SL
Ànima zen: persones amb malalties mentals greus desenvolupen el procés d'emmagatzematge, 
distribució i venda de productes tradicionals, així com ecològics

22.300 SALUD MENTAL INSERTA, SL
Inserta2. Programa d'inserció sociolaboral, a través d'una empresa d'inserció, com a pas previ al 
treball ordinari

22.280 RAIS MADRID Conviu-Re: projecte de creixement i capacitació per a joves sense sostre

22.270 HOSPITAL DE MOLLET
Hidroteràpia: oci i rehabilitació per a persones amb discapacitat intel·lectual. «Residència la 
Vinyota»

22.215 ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE TORTOSA, ESPLAI Dotació EspaiCaixa Tortosa
22.200 ALBASUR Ocupació amb suport: camí per a la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat

22.200 ASOC. COMARCAL AFECTADOS CÁNCER VILLENA
Humanitzar l'atenció a les persones afectades pel càncer i les seves famílies en l'àmbit físic, 
psicològic, social i espiritual

22.200 ASAFES-ASOC. ALAVESA DE FAMIL. Y ENF. MENT. Menors i malaltia mental: la malaltia del silenci

22.170 ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN «A TIEMPO»
Projecte socioeducatiu a temps. Intervenció amb menors, i les seves famílies, en situació de 
vulnerabilitat social

22.140
ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE ATENCIÓN 
TEMPRANA Y APOYO EN EDAD ESCOLAR APAT-LORCA

«Amb tu avanço», suport psicopedagògic per a nens amb discapacitat en edat escolar

22.080 RASCASA
Rascaixa 2017 - «La Clau: actuacions per a la promoció i inclusió social de nens, joves i les 
seves famílies residents a barris d'alt risc social»

22.070 APROSUBA 9
Promoure l'oci i el temps lliure inclusius dotant les persones amb diversitat funcional dels 
recursos materials i humans necessaris per poder fer l'activitat

21.900 ASS. PROCOMAR. VALLADOLID ACOGE Divérsate Valladolid Acoge
21.850 ASECAL Promoure i fer diferents accions nens, adolescents i joves, principalment immigrants
21.850 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN GRANOLLERS Dotació EspaiCaixa Granollers
21.820 F. NORAY PROYECTO HOMBRE ALICANTE Programa de prevenció indicada per a adolescents i les seves famílies: «Far»

21.820 CENTRO HOSPITALARIO PADRE MENNI
Renuéva-te (avaluació i rehabilitació psicosocial per a persones amb trastorn mental greu 
judicialitzades)

21.770 ATRHA Actua, tots per a tots
21.750 SURT. FUNDACIÓ DE DONES, FUNDACIÓ PRIVADA Connexions amb Pere Grau
21.700 DONES PER LA LLIBERTAT I DEMOCRÀCIA Itinerari per a la inclusió sociolaboral de dones en situació de vulnerabilitat
21.670 CREU ROJA ESPANYOLA Parèntesis educatius: transforma el teu món, millora el teu entorn!
21.650 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN LLOC DE TROBADA Dotació EspaiCaixa Sta. Cristina d'Aro

21.600 CASAL DELS INFANTS PER L'ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS Potenciar la promoció personal i social de joves entre 16 i 21 anys

21.600 ASOCIACIÓN ARGADINI Auxiliar cultural. Formació per a l'ocupació

21.600 ASOCIACIÓN PARKINSON ARAGÓN
Atenció socioterapèutica integral per a malalts de Parkinson i altres malalties 
neurodegeneratives

21.440
ASSOCIACIÓ PER L'AGRICULTURA TERAPÈUTICA 
L'AURÓ

Respir familiar terapèutic

21.400 FUNDACIÓ ADECCO Promueve las Palmas 2017
21.360 AS. AYUDA A EXCLUIDOS SOCIALES GOIZTIRI Bidaide-Harrera: atenció a persones altament vulnerables

21.300 SANTA CRISTINA SOCIETAT COOPERATIVA ANDALUSA Prevenir les diferents manifestacions de violència

21.260 AMIRES MADRID Atenció integral a persones amb baixa visió i familiars per a la millora de l'autonomia personal

21.120 ESPLAI DE SANT SADURNÍ D'ANOIA Dotació EspaiCaixa Sant Sadurní
21.090 ASSOCIACIÓ CULTURAL L'HURBART Arts als murs: millora dels espais públics a través de la comunitat
21.000 AMAYA ÁRIZ ARGAYA Escoles d'intervenció terapèutica en TEA durant els períodes estivals
21.000 PARKINSON FEDERACIÓN ESPAÑOLA Projecte d'atenció centrada en la persona amb malaltia de Parkinson

21.000 AVIMAR
Fomentar el voluntariat i la participació activa de gent gran en activitats tecnològiques, socials i 
culturals

21.000
ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO E INTERVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA FILIOPARENTAL «ARIADNA»

Projecte mentoria juvenil

20.900 ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS «SSF» Promoure la inclusió social i evitar qualsevol forma de discriminació en l'accés al treball
20.900 AJUNTAMENT DE LLEIDA Projecte Love
20.870 UNIÓ POBLES SOLIDARIS Inclusió social i desenvolupament
20.800 ACOVA. ASOC. ACOVA AYUDA ENF. MENTAL Coneix-me i compta amb mi
20.650 ASSOCIACIÓ DE LA GENT GRAN DE LA SEU Dotació EspaiCaixa Seu d'Urgell

20.620 ASOCIACIÓN RETINA ASTURIAS
«Mirant endavant»: promoció de l'autonomia i suport psicosocial per a persones amb baixa 
visió

20.590 FUNDACIÓN GIAFYS-CÁNCER Humanitzant el càncer

20.500 CONFEDERACIÓN AUTISMO ESPAÑA Formació dual i millora de l'ocupabilitat de les persones amb trastorn de l'espectre de l'autisme

20.500 ACOPE Taller verd viver

20.400 F. TUTELAR FECLEM
Protecció juridicosocial i suport a l'autonomia de persones amb malaltia mental a Castella i 
Lleó

20.320 SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO Espais de participació a la comunitat sostinguts per persones amb diagnòstic psiquiàtric
20.300 FUNDACIÓ ATARETACO Sembrant oportunitats
20.300 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN SANT LLUÍS Dotació EspaiCaixa Sant Lluís
20.200 CARTAES TARREGA EMPRESA D'INSERCIO, SL Per a un territori socialment responsable
20.100 FEDERACIÓ DE DISCAPACITATS FÍSICS DE LES Equips de suport al treball

20.040 FUNDACIÓN AVIVA
L'activitat física i l'esport com a estratègia de promoció de la salut i la inclusió de les persones 
amb discapacitat

20.010 ASOC. AYUDA CONTRA DROGADICCIÓN SILDAVIA Suport i acompanyament a persones preses, expreses i els seus familiars
20.000 FUNDACIÓ PRIVADA ROSA ORIOL Projecte Plataforma d'Aliments
20.000 FUND. PROMO. DEL DESARR. CULT. Y SOCIAL Centre social Prodean
20.000 FAPE Cicle de conferències periodisme
20.000 COMITÈ OLÍMPIC ESPANYOL Col·laboració per al programa d'alta direcció esportiva
20.000 REAL SOCIEDAD ECONÓMICA MATRITENSE Activitats pròpies de l'entitat
20.000 ASOCIACIÓN PATRONATO DE TORRECIUDAD Col·laboració en activitats de l'entitat «Trobada anual dels pobles d'Amèrica i de l'Est»
20.000 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES Col·laboració amb l'anuari de dret de fundacions
20.000 ASSOCIACIÓ JARDÍ DELS TARONGERS Jardí dels tarongers. Activitats de caràcter cultural i social
20.000 FUNDACIÓN ATENA PSICOBALLET NAVARRA Art sense límits
20.000 FUNDACIÓN GIZAKIA HERRITAR Comunitat d'aprenentatge Txoco Txiki París 365
20.000 FUNDACIÓN DYA NAVARRA Ens movem amb tu

20.000
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE TOLOSALDEA-
GOIERRI «GAINDITZEN»

Servei de suport a l'autonomia de la gent gran sorda 
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20.000 ASOC. GAYARRE AMIGOS ÓPERA DE NAVARRA Temporada lírica 2017: òpera per a tots 
20.000 BELENISTAS PAMPLONA Construcció i col·locació de pessebres per a la seva exposició en diversos centres públics
20.000 CORAL DE NAVARRA Temporada encantada Denboraldia
20.000 FEDERACIÓN DE COROS DE NAVARRA Conveni per a la recuperació del patrimoni musical d'autors navarresos - 2017
20.000 CLUB DEP. UNIVERSIDAD DE NAVARRA XXIV Dia de l'Esport

20.000 PATRONATO DE LA BANDA DE MÚSICA DE PAMPLONA Projecte social la pamplonesa 2017 

19.952 ESPLAI DE SALOU Dotació EspaiCaixa Salou
19.500 F. NORAY PROYECTO HOMBRE ALICANTE Abordatge dual en el tractament de les persones afectades per les addiccions
19.415 JUNTA ASSOCIATS CENTRE ESPLAI TARRAGONA Dotació EspaiCaixa Sant Magí Tarragona

19.330
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D'ALZHEIMER 
«NTRA. SRA. DE GUADALUPE»

Atenció psicosocial a persones amb demències i familiars cuidadors

19.330 SECCIÓN JUVENIL FUNDACIÓN ALBIHAR
Programa d'atenció domiciliària a gent gran per millorar la seva autonomia i integració 
psicosocial a Granada

19.300 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE VIRREI AMAT Dotació EspaiCaixa Virrei Amat
19.300 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN LA BISBAL Dotació EspaiCaixa la Bisbal de l'Empordà
19.200 EL MOLÍ D'EN PUIGVERT Programa d'orientació laboral i formativa amb persones de diagnòstic de salut mental
19.200 FUNDACIÓN ADATEX «Ícar». Prevenció indicada per a adolescents
19.200 ASSOCIACIÓ JUBILATS MERCADAL Dotació EspaiCaixa Mercadal
19.150 ASOCIACIÓN ILICITANA DE APOYO AL INMIGRANTE Suport a la infància
19.110 ASPAYM MÁLAGA Centre social i d'atenció integral 

19.050
ASOCIACIÓN CONTRA LA DROGA APRENDE A VIVIR-
CONIL

Habitatge de suport al tractament «La Malva»

19.000 FUND. PROYECTO D. BOSCO II trobada nacional d'escoles de segona oportunitat (E20)

19.000 ASOCIACIÓN SOLIDARI@ SPORT
Promoure la participació activa dels col·lectius en situació de vulnerabilitat per a la seva 
inserció laboral 

18.950 AFA LACIANA VILLABLINO
Adaptació d'instal·lacions mecàniques per a centre de dia especialitzat en Alzheimer i altres 
demències

18.900 ASOCIACIÓN DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS A demanda: prospecció empresarial
18.880 ESPLAI VILANOVA I LA GELTRÚ Dotació EspaiCaixa Vilanova i la Geltrú

18.840 OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR
Oferir acollida i allotjament a dones gestants i/o amb fills, en situació de vulnerabilitat i/o risc 
d'exclusió social

18.820 CREU ROJA ESPANYOLA Intervenció social amb gent gran

18.800
ASOCIACIÓN POR LA VIDA INDEPENDIENTE DE 
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL (AVI)

Escola de vida independent Avi - Málaga 2017

18.670 FUND. AGUA DE COCO Namana: espai de pau, solidaritat i interculturalitat a les escoles
18.600 CREU ROJA ESPANYOLA Jubilarízate. Posant les bases per a un envelliment solidari
18.600 ASSOCIACIÓ ALZHEIMER VALÈNCIA T'haig d'explicar una cosa
18.570 FUNDACIÓ MARIANAO Nexes, al teu costat
18.550 ASSOCIACIÓ GENT GRAN ES FORTÍ Dotació EspaiCaixa es Fortí

18.510 ASOCIACIÓN CONTRA LA DROGA Programa de tractament integral per a joves en risc d'exclusió social amb addicció a cànnabis

18.500 COCEMFE BA. FED. AS. MIN. FÍS. BADAJOZ «Jo-tu-junts pel treball»
18.450 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN S. VICENÇ CASTELL  Dotació EspaiCaixa Sant Vicenç de Castellet

18.400
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMP. DE 
SALOBREÑA

Lidera4: coaching  per a persones a l'atur

18.400 AS. DE PERSONES D'EDAT DE DANTE Dotació EspaiCaixa Dante
18.390 FUNDACIÓN OBJETIVO 1 Mou el cos i activa la ment: fomentant l'autonomia de les persones dependents II

18.140
ASOCIACIÓN LUGUESA DE INFORMACIÓN E AXUDA Ó 
DROGOD

Participa per transformar. Un procés de canvi en presó a través de l'animació sociocultural

18.100
ASSOCIACIÓ COMISSIÓ CATÒLICA ESPANYOLA DE 
MIGRACIÓ

Millorar l'ocupabilitat, la qualificació professional i aconseguir la inserció laboral

18.100 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN Dotació EspaiCaixa de Súria

18.060
ASSOCIACIÓ PER A LA PROTECCIÓ DEL MENOR, LA 
FAMÍLIA, PROMOCIÓ DE PUNTS DE TROBADA I 
MEDIACIÓ... EGINTZA

Desenvolupar intervencions psicosocials amb les persones ateses orientades a facilitar la seva 
integració

18.040
ASSOCIACIÓ DE LESIONATS MEDULARS I GRANS 
DISCAPACITATS

Suport psicosocial i orientació per a joves amb discapacitat física

18.000 ASOCIACIÓN PARKINSON ALICANTE Millora de l'autonomia personal i qualitat de vida en el Parkinson

18.000 ABENZOAR SCA
Dotar d'una qualificació professional oficial que permeti oferir una oportunitat laboral a llarg 
termini en un dels sectors que més treball està generant: el sector de la dependència

18.000 ASOCIACIÓN NAIM Activant Antequera 
18.000 CLUB INFANTIL Y JUVENIL ARCA DE NOÉ Intervenció socioeducativa amb famílies migrants al barri de la Punta, València
18.000 FUNDACIÓ PRO VELLESA AUTÒNOMA Atenció integral a la gent gran incapacitada judicialment

18.000 FRANCISCO VALDIVIA ALVAREZ
Amb tu des del primer moment. Suport i acompanyament a famílies de nens i joves amb 
paràlisi cerebral

18.000 ASOC. FAMIL. Y ALLEG. ENF. MENTALES CÓRDOBA Programa de desenvolupament psicosocial per a joves amb malaltia mental «Pygmalión»
18.000 ASSOCIACIÓ SALUT I FAMILIA La infància és essencial

18.000 ASSOCIACIÓ ETHOS És un programa pal·liatiu i de motivació per a persones addictes en greu risc d'exclusió social

18.000 ASSOCIACIÓ GENT GRAN MANRESA Dotació EspaiCaixa Manresa
18.000 INVEST FOR CHILDREN Som u

17.900 ACCIÓN LABORAL
Dotar i capacitar de recursos i de coneixements concrets per enfrontar-se al mercat laboral les 
persones en risc d'exclusió social

17.900 FUNDACIÓN GRUPO HADA
Imeva (Impuls Treball Valls) Espai obert de programes integrals d'orientació, acompanyament 
i suport a la inserció per a joves i adults +30 amb diversitat funcional i/o en situació 
d'emergència social

17.810 ASOCIACIÓN PERROS Y LETRAS - READ ESPAÑA Gossos i lletres: llegir per créixer en igualtat
17.735 ASSOCIACIÓ GENT GRAN VILA-SECA Dotació EspaiCaixa Vila-seca
17.720 FUND. SECRET. GRAL. GITANO - MADRID «Un aula para tod@s»
17.700 CREU ROJA ESPANYOLA Itineraris integrals d'inserció per a persones en dificultat social 
17.500 L'HEURA DEL VALLÈS, FUNDACIÓ PRIVADA Itineraris d'inserció laboral mitjançant el treball i el suport
17.400 FUNDACIÓN ECCA Programa Mujer Avanza Extremadura

17.320 AFA GUIPUZKOA
Zaintzen (Cuidant): programa de formació presencial per a voluntaris i cuidadors de persones 
afectades per la malaltia d'Alzheimer i altres demències, amb suport web

17.200 ASSOCIACIÓ GENT GRAN ESPLAI CERDANYOLA Dotació EspaiCaixa Cerdanyola
17.160 CENTRE D'ESTUDIS AFRICANS Joves referents culturalment per a la igualtat i prevenció de violències
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17.150 L'ESPLAI DE L'AVINGUDA Dotació EspaiCaixa Sabadell
17.120 ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE Assistència domiciliària Alzheimer (Ada)
17.000 FUNDACIÓN ELKARTE Programa integral per a la incorporació laboral «Operari industrial»

17.000 ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE Y ALTERNATIVO DEL SUR Centre de suport familiar: promoció educativa i alimentació justa

17.000 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE SANTS Dotació EspaiCaixa Sants
16.960 ACOPROS Prevenció de la demència en gent gran sorda
16.900 ASOCIACIÓN MESTURA Potenciar l'ocupabilitat de dones i homes en situació de vulnerabilitat social 
16.800 FEAFES ASIC FAMILIARES Tomàquets feliços: inclusió laboral i salut mental

16.800
ASOCIACIÓN OFERTA CULTURAL DE UNIVERSITARIOS 
MAYOR

«Amb Ofecum, millor plegats»

16.580 ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS Atenció psicosocial a malalts alcohòlics i els seus familiars

16.400
ASSOC. LA GAVINA DE PERSONES AMB DIVERSITAT 
FUNCIONAL

Supera't: coaching per a la integració laboral de persones «amb altres capacitats»

16.400 FUNDACIÓ ADSIS
Promoure la integració sociolaboral de dones joves en situació de vulnerabilitat i/o risc 
d'exclusió

16.300 FUNDACIÓN PROLIBERTAS Programa per a la inclusió sociolaboral de dones recluses i exrecluses: Casa Miguel Ferrer
16.200 FUNDACIÓN COVIRAN Programa Especialistes en carnisseria: un camí cap al treball
16.200 FUNDACIÓN GARCIA GIL Intervenció rehabilitadora a la comunitat
16.200 ESPLAI GAUDI Dotació EspaiCaixa Gaudí

16.180
ASSOCIACIÓ DE PARES DE PERSONES AMB AUTISME DE 
ZAMORA

Comunica TEA al món: programa d'intervenció comunicativa per a persones amb trastorn de 
l'espectre autista

16.120 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN SENTMENAT Dotació EspaiCaixa Sentmenat
16.080 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN MERIDIANA Dotació EspaiCaixa Meridiana 
16.000 AFA VALDEMORO Alzheimer global. Tractament especialitzat i atenció psicosocial

16.000 ASOC. VOLUNTARIOS INFORMÁTICA GALICIA
Fomentar el voluntariat i la participació activa de la gent gran en activitats voluntàries 
tecnològiques i culturals

16.000 SOCIEDAD INT. VALORES ARTE MEXICANO, AC Afavorir la formació artística de joves talents mexicans

15.900 CREU ROJA ESPANYOLA
Activació, motivació i assessorament cap al treball a persones aturades de llarga durada en 
situació d'extrema vulnerabilitat - Comarca de l'Almanzora

15.900
ASSOCIACIÓ DE PARES, FAMILIARS I AMICS DEL 
DROGODEPENDENT L'ESPERANÇA

Intervenció psicosocial

15.800 CREU ROJA ESPANYOLA Primeres oportunitats laborals amb joves

15.770 ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER
Edició 2017 del Pla de millora del Programa de voluntariat hospitalari de l'Associació de Pares 
de Nens i Adolescents amb Càncer d'Almeria i Província - Argar -

15.600 AVANTE 3
Intro@Poyo: inserció al treball ordinari amb suport per a les persones amb discapacitat 
intel·lectual o del desenvolupament

15.565 L'ESPLAI D'ULLDECONA Dotació EspaiCaixa Ulldecona

15.380
COMITÉ CIUTADÀ ANTISIDA DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA

Atenció psicològica hospitalària a persones amb VIH

15.380
ASSOCIACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS PRADO 
BELLVITGE

Dotació EspaiCaixa Bellvitge

15.300 ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS-PARMO (TAC OSONA) L'aprenent. Peó manipulatiu

15.240 PROYECTO HOMBRE JEREZ
Atenció a menors i joves amb problemes de comportament i abús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació, així com a les seves famílies

15.220
COORDINADORA ESTATAL DE PLATAFORMES SOCIALS 
SALESIANES

Pren les regnes: dinamització de la figura de l'agent de prevenció d'addiccions entre iguals en 
projectes amb joves en risc

15.180 VEGA BAJA ACOGE Projecte d'inclusió social dirigit a persones immigrants en situació de vulnerabilitat social
15.030 FUNDACIÓN ITAKA - ESCOLAPIOS Millora del desenvolupament integral de menors i joves en situació o risc d'exclusió social

15.000
CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ, EQUIPAMENT I 
EXPLOTACIÓ DEL LABORATORI DE LLUM SINCROTRÓ

«Alba Open Day» 2017

15.000 CERMI Informe anual drets humans i discapacitat

15.000
ASOCIACIÓN CULTURAL PARA EL FOMENTO DE LA 
LECTURA Y EL CUENTO

Festival Internacional de Contes Los Silos 2017

15.000 TRESC GIRONA Fent camí cap a l'autonomia
15.000 AFEV - DELEGACIÓ BARCELONA Entàndem: mentoria social per a joves i nens
15.000 SOCIEDAD LA COSMOLÓGICA Manteniment i divulgació del seu patrimoni

15.000
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA 
MINUSVÁLIDOS

Bàsquet en cadira de rodes

14.830
SAT SERVEI ATENCIÓ PRIMERENCA PER A JOVES EN 
PRIMERS EPISODIS PSICÒTICS

Promoció de l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la dependència 
2017

14.780 ASOC. PRO-DISCAPACITAD CUERPO NAC. POLICÍA Competències personals per a la inserció professional

14.760
FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA PROMOCIÓ DE 
L'ESPORTISTA

Escola de natació adaptada inclusiva

14.640
ASSOCIACIÓ CONEXUS. ATENCIÓ, FORMACIÓ I 
INVESTIGAC

Programa per a les universitats contra la violència masclista

14.450 AS. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER Suport psicosocial en l'entorn familiar: cuidant el cuidador
14.400 FUNDACIÓN QUIERO TRABAJO Acompanyar la dona en el moment previ a una entrevista de treball
14.400 PROSEC Trobem la nostra oportunitat
14.370 ASS. CAUDETANA AMIGOS Y FAMILIARES ENF. M Caminant cap a una vida independent: acompanyament integral en salut mental
14.370 FUNDACIÓ PRIVADA GOEL Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i les seves famílies
14.260 AFA MURO Activa-T. Estimulació integral per a persones amb deteriorament cognitiu lleu
14.250 ASOC. DISCAPACITADOS FÍSICOS DE VILLENA Suport integral a la persona amb diversitat funcional i el seu sistema familiar
14.160 FEGADACE Xarxa de suport mutu de gent gran i amb DCA
14.160 ASOC. FAMILIARES DROGODEPEN. RESURRECCIÓN Programa Armari, higiene i esmorzar
14.100 CIDEAL Vallecas Emprende Social
13.900 ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE IV informe de l'Observatori Proyecto Hombre

13.800 CÀRITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT Acompanyament en l'itinerari laboral de persones en situació de vulnerabilitat social

13.700 AFA - ASOC. FAM. ENF. ALZH. ALMUÑÉCAR
Programa de tractament no farmacològic en malalts d'Alzheimer i altres demències: estimulació 
cognitiva i teràpies multisensorials

13.696 MALDITO RODRÍGUEZ Representacions teatrals «Levante Llegas Tarde». Canàries
13.600 CREU ROJA ESPANYOLA Activació, motivació i assessorament cap al treball a dones en dificultat social

13.500 EMBALUM ASSOCIACIÓ
Garantir el ple compliment dels drets dels adolescents del municipi de Mislata en situació de 
vulnerabilitat o exclusió social

13.420 PAV PLAT. ANDALUZA DE VOLUNTARIADO Voluntariat davant la pobresa infantil i l'exclusió social
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13.280 OBRA SOCIAL PADRE MANJÓN Programa de suport i intervenció familiar 
13.250 ASOC. HEMOFILIA DE LA COM. VALENCIANA Programa integral d'atenció psicològica en hemofília - Hemo-Hospi
13.000 GENERALITAT DE CATALUNYA Mostra cinema espiritual 
12.943 ECONOMÍA COLAB. SOLIDARIA MARGINADOS Economia per a la col·laboració solidària - Empleats solidaris 2017

12.940 FUNDACIÓN EDEX SEDE CENTRAL BILBAO
Unplugged - Prevenció del consum d'alcohol i altres drogues amb adolescents mitjançant 
l'educació en habilitats per a la vida

12.940 ASSOC. DE JUBILATS I PENS. DEL PERELLÓ Dotació EspaiCaixa el Perelló
12.860 ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT CULTURAL Plantem la llavor. Acollida i formació de joves migrants en l'àmbit de l'agricultura ecològica
12.810 FUNDACIÓ VERGE BLANCA Acompanyament de nens, adolescents i joves per a la promoció social
12.660 LA CARACOLA INICIATIVAS SOCIALES Escola de participació i igualtat

12.620
ASOCIACIÓN FAMILIARES, ALLEGADOS Y PERSONAS 
CON TRASTORNO MENTAL GRAVE

Promoció de l'autonomia personal: un programa d'acompanyament a persones amb problemes 
de salut mental i les seves famílies

12.610 CJLASAVES. CENTRO JUVENIL LAS AVES Afavorir la integració socioeducativa del destinatari prevenint el fracàs escolar
12.600 ASSOCIACIÓ HEGOAK Promoció del voluntariat per a la prevenció de problemes relacionats amb el consum de drogues

12.600 ASSOC. CIUTADANA CONTRA EL SIDA DE CASTELLÓN
La Llar. Habitatge tutelat d'atenció i inserció social per a persones amb VIH/sida en exclusió 
social

12.500 SDAD. ESPAÑOLA BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA M.
Organització del primer congrés de les societats francesa, portuguesa i espanyola de bioquímica 
i biologia molecular (FEBS3+)

12.500 FED. ASOC. CONSUMIDORES U. MEDIOS ICMEDIA
Guia audiovisual i cinematogràfica. Edició de la Guia audiovisual anual i celebració fòrum 
anual Icmedia

12.360 F. SÍNDROME DOWN GIRONA-COMARQUES ASTRID Millorar l'autoestima en viure de manera independent
12.300 LIGA ESPAÑOLA EDUCACIÓN Y CULTURA POPULA  In-Forma't Treball inserció sociolaboral per a joves a Zamora
12.230 ASIS Atenció a necessitats bàsiques
12.100 ASSOCIACIÓ G. G. CIBER@ULA POBLENOU Dotació EspaiCaixa Poblenou

12.010
FUNDACIÓ "MADRE DE LA ESPERANZA DE TALAVERA 
DE LA REINA"

Programa per a la prevenció de l'envelliment prematur

12.000 CÀRITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT Atenció socioeducativa a famílies amb menors de 0 a 3 anys
12.000 APADO FUNDACIÓ PRIVADA Millorar la situació de 30 dones que es trobin en situació de vulnerabilitat
12.000 ASSOCIACIÓ SALUT I AJUDA MÚTUA Millora de l'ocupabilitat de les persones amb problemes de salut mental
12.000 LSE ENTERPRISE LTD Desenvolupament «Catalan Observatory»

12.000
FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE D'ESTUDIS 
INTERNACIONALS

Col·laboració en activitats pròpies

12.000 CARMEL GASOL MORA Accessibilitat vertical i acollida de gent gran
12.000 FUND. PROFESSIONALS SOLIDARIS Cuidant els nostres grans
12.000 AFA TERRES DE L'EBRE Tots som Afate!
12.000 ASSOCIACIÓ CAMINAR Servei socioeducatiu de prevenció per a la infància «El Ruedo»

12.000 ASOC. VOLUNTARIOS INFORM. COM. VALENCIANA
Fomentar el voluntariat i la participació activa de la gent gran en activitats voluntàries 
tecnològiques i culturals

12.000 OBRA SOCIAL C. BURGOS Col·laboració amb el Centre Nacional de Recerca Sobre l'Evolució Humana (CENIEH) 2017
11.940 RESIDENCIA ASISTIDA SAN CAMILO Suport psicosocial a gent gran dependent i les seves famílies
11.850 ACFAMES. AS. CAT. FAM... ESQUIZOFRÈNIA Familiaritza't amb la salut mental
11.790 ASSOCIACIÓ DE LUPUS D'ALMERÍA Aprenent a viure amb una malaltia autoimmune i lupus: atenció psicosocial
11.650 ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU Persones Endavant: promoció de models d'economia social a l'Hospitalet de Llobregat 
11.630 INSOLAMIS. SALAMANCA Programa de suport familiar d'Insolamis
11.600 L'ESQUITX Espai familiar «La Caseta del Barri»
11.550 FUNDACIÓN TUTELAR KYRIOS Sociabilitas: autonomia, suport i oportunitats per a persones amb intel·ligència límit

11.520 EDUCARE SOCIAL
Elx Fa Mediació: prevenció i intervenció de diferents formes de violència, absentisme i 
abandonament escolar des de la gestió positiva del conflicte: la mediació escolar i comunitària 
com a eina de cohesió

11.480
ASSOCIACIÓ DE NENS DISCAPACITATS D'ALMERÍA 
(ANDA)

Programa d'oci i temps lliure per la integració

11.480 ALZHEIMER CATALUNYA FUNDACIÓ PRIVADA Alzheimer Catalunya
11.160 ASSOCIACIÓ DE DONES CA L'AURÈLIA Ajuda integral contra la violència de gènere
11.010 FUND. TUTELAR CAST/LEÓN DEF. MENTALES Formació i informació inclusiva

11.000 AMAVITE
Fomentar el voluntariat i la participació activa de la gent gran en activitats tecnològiques, 
socials i culturals

11.000 AVIMGRAN Associació de voluntaris d'informàtica de gent gran de Gran Canària
11.000 APASCIDE Adquisició d'un vehicle adaptat

10.980 ASSOCIACIÓ D'AFECTATS DE CÀNCER D'OVARI
Atenció integral a dones amb càncer d'ovari i ginecològic per promoure la seva autonomia i 
desenvolupament psicosocial

10.920 ARBADA
La família com a motor de canvi. Programa de suport psicosocial per a familiars i afectats per 
un trastorn de la conducta alimentària

10.800
ASSOCIACIÓ D'OCI OCUPACIONAL PER A PERSONES 
AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

«Accessibilitat inclusiva». Servei per a la promoció de l'autonomia de persones amb diversitat 
funcional, suport psicosocial a l'entorn familiar i foment de les xarxes ciutadanes igualitàries

10.770 AS. FAMILIAS PERS. DISCAP. PSÍQUIC. ELCHE
Accessibilitat funcional exponencial. Servei de promoció de l'autonomia personal i del suport 
psicosocial familiar en diversitat funcional

10.700 SEEC SECCIÓ BALEAR «XXII curs de pensament i cultura clàssica» a Palma

10.620
ASSOCIACIÓ DE PACIENTS AMB FIBROMIÀLGIA, FATIGA 
CRÒNICA I ALTRES MALALTIES REUMÀTIQUES

Fibromiàlgia, una realitat

10.560
ASSOCIACIÓ DE PARES I AMICS DE CARDIOPATIES 
CONGÈNITES

Rehabilitació psicosocial

10.540 ASSOC. PERSONES DISCAPACITAT L'ESPERANÇA
Servei d'atenció integral i continuada, de caràcter personal i sociosanitari a persones amb 
discapacitat intel·lectual

10.510
FEDERACIÓ DE MALALTIES NEUROLÒGIQUES POC 
FREQÜENTS

Acosta't a les malalties minoritàries

10.500 ACCIONS 3E Festival de cinema i medi ambient (Ficma)
10.500 ASSOC. VOLUNT. I AMICS - ST. JAUME CALELLA Taller d'encenall «Centre de suport per a la integració social»

10.300 CREU ROJA ESPANYOLA
Endavant: contribuir a la igualtat d'oportunitats de les persones en atur amb dificultats 
d'inserció laboral

10.200 FUNDACIÓ AGM DE LA COMUNITAT VALENCIANA Prevenció de l'aïllament social de gent gran en situació de soledat no desitjada

10.000 CREU ROJA ESPANYOLA
Ofis la Noguera: contribuir a la igualtat d'oportunitats de les persones (prioritàriament de més 
de 30 anys)

10.000 ESCOLA DE NOVES TECNOLOGIES INTERACTIVES «Summer School  sobre Serious Games For Health & Sport »
10.000 ESCOLA DE NOVES TECNOLOGIES INTERACTIVES «Summer School sobre Serious Games For Health & Sport »
10.000 ASSOCIACIÓ PER A JOVES TEB La incorporació o reincorporació dels joves al sistema educatiu tradicional i/o mercat laboral
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10.000 ODONTOLOGIA SOLIDÀRIA Programa d'atenció bucodental a persones en situació de vulnerabilitat
10.000 ASOCIACIÓN MUJER EMANCIPADA La Vita. Inserció sociolaboral amb dones víctimes de tracta
10.000 ASDA. ASSOCIACIÓ SÍNDROME DE DOWN D'ASTÚRIES Programa de formació i integració laboral

10.000
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE PERSONES SORDES 
DE LES ILLES CANÀRIES

Agent de desenvolupament de la comunitat sorda 

10.000 LLIGA ESP. DE L'EDUCACIÓ I LA CULTURA Centre juvenil d'orientació per a la salut d'Almeria

10.000 DOWN GALICIA. SANTIAGO DE COMPOSTELA
Una escola per a tots i totes: inclusió educativa d'alumnes i alumnes amb síndrome de Down 
i/o discapacitat intel·lectual

10.000 ASSOCIACIÓ ESPANYOLA D'ECONOMIA Col·laboracions pròpies de l'entitat
10.000 FUNDACIÓ PRIVADA TANJA Col·laboració amb activitats pròpies de l'entitat
10.000 FUNDACIÓ TRANSFORMA ESPANYA Col·laboració activitats pròpies de l'entitat
10.000 CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA XIV premis CAC a l'escola 2017
10.000 FUNDACIÓ JOAN BOSCÁ Col·laboració en la 4a sessió del seminari multidisciplinari sobre pluringüisme
10.000 AS. DEFENSA ANOREXIA Y BULIMIA EN GRANADA Suport psicosocial als familiars i persones afectades de trastorns de la conducta alimentària
10.000 ASDEGAL Canviant el sofà per un parell de sabates
10.000 ASSOCIACIÓ ASPERGER JAÉN Caminant cap a la independència
10.000 ASSOCIACIÓ ALZHEIMER BARBASTRO Centre de respir - Teràpies d'atenció integral a malalts d'Alzheimer i les seves famílies

10.000 ASPRODES GRANADA
Estimulació multisensorial i del llenguatge en nens amb sordesa i altres patologies: impulsant 
l'autonomia personal des de la infància i amb la família

10.000 CLUB MINUSVÀLIDS HORITZÓ Grups d'esport adaptat com a eina d'inclusió social per a les persones amb diversitat funcional
10.000 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL AMIGOS VALDERAS Marcadors d'inclusió

10.000
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I PERSONES AMB MALALTIA 
MENTAL D'ÀGUILES I COMARCA

Pelota - Projecte per a la infància

10.000 AFA ASTRORGA Promoció de l'autonomia personal
10.000 LIMISI Prosodis - Programa d'atenció sociosanitària i diversitat funcional

10.000 FAEM
Projecte Arpa per a l'autoestima, la recuperació psicosocial i l'autonomia de les persones amb 
trastorn mental greu i familiars

10.000 ASSOCIACIÓ D'AMICS D'ALZHEIMER DE ROQUETES DE MARFomentar la qualitat de vida i autonomia en els usuaris, familiars i/o cuidadors no formals
10.000 AVISMÓN CATALUNYA Tallers per a la promoció de l'autonomia personal i prevenció de la dependència en la gent gran

10.000
FEDERACIÓ GALLEGA DE MALALTIES RARES I 
CRÒNIQUES

Teràpia ocupacional: rehabilitació funcional i desenvolupament psicosocial per a la promoció 
de l'autonomia personal i adaptació a la diversitat funcional

10.000 ASOC. FAMILIARES DE ENFERMOS ALZHEIMER Treballant des dels records: estimulació cognitiva i psicomotriu per a persones amb Alzheimer

10.000
ANNES (ASOCIACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON 
NECESIDADES ESPECIALES)

Una intervenció psicosocial basada en els beneficis de la hidroteràpia

10.000 ADHARA ASSOCIACIÓ VIH/SIDA
Suport emocional a persones que viuen amb el virus de la immunodeficiència humana (VIH) i 
el seu entorn

10.000 ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE LUGO
Estades temporals per a persones amb síndrome de Down i/o discapacitat intel·lectual en un 
habitatge compartit

10.000 PARROQUIA SANTA MARÍA DEL POZO Y SANTA MARTA Centre de dia Projecte Primera Prevenció
10.000 ADEAT Centre de trobada i acollida
10.000 MENUTS DE VALÈNCIA La Casa de las Andorinas
10.000 MONITORS DE SUPORT SOCIAL A LA INFÀNCIA Centre social Cachivache

10.000 ASSOCIACIÓ DE DONES «LA RONDILLA»
Creixent en igualtat. Programa de promoció i desenvolupament integral de menors i famílies en 
risc o situació de vulnerabilitat social

10.000 TEMPS LLIURE DE VALLECAS La família, un espai de socialització primari
10.000 ASSOCIACIÓ JUVENIL ALDABA Programa d'educació no formal per a menors i família en risc d'exclusió «Oberti»

10.000 ASSOCIACIÓ PRIMERA PREVENCIÓ
Programa Timón: suport psicosocial i educatiu per a la inclusió social de famílies en greu 
situació de risc

10.000 ATIEMPO Projecte per a la participació i la inclusió de persones, joves i adults, en situació d'exclusió social
10.000 APRALAD Reinserció psicosocial per a drogodependents en règim ambulatori
10.000 FUNDACIÓ INSTITUT D'EMPRESA Projecte de recerca sobre els treballadors sèniors a les empreses espanyoles

10.000 ASSOCIACIÓ IZARBIDE
Fomentar voluntariat i participació activa de la gent gran en activitats tecnològiques, socials i 
culturals, i donar suport als projectes Gent 3.0

10.000 ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS D'INFORMÀTICA
Fomentar el voluntariat i la participació activa de la gent gran en activitats voluntàries 
tecnològiques i culturals

10.000 ASSOC. DE VOLUNTARIS INFOR. CAST. MANXA
Fomentar el voluntariat i la participació activa de la gent gran en activitats voluntàries 
tecnològiques i culturals

10.000 FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL Posa el cor per cuidar el cervell
10.000 FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE «Mulla't» 2017
10.000 ASS. CATALANA FIBROSI QUÍSTICA Projecte Mil Pensaments 
10.000 LABOR ACTIV@TE. DIAGRAMA Retroba't amb l'ESO
10.000 AJ. GARACHICO Port de Garachico - les Canàries - 2017

10.000
FUNDACIÓ CANÀRIA DE LES ARTS ESCÈNIQUES I DE LA 
MÚSICA DE GRAN CANÀRIA

Centenari Leonard Bernstein

10.000 AJUNT. PUERTO CRUZ XV festival internacional d'art al carrer de Puerto de la Cruz - 2017

10.000
FONPRIV FONDATION MIGRATION POLICY INSTITUTE 
EUROPE

«Integration Futures International Meeting»

9.940 AFEM GETAFE
Projecte de suport psicosocial per a familiars de persones amb malaltia mental: escola de 
famílies i autoajuda

9.350 AJUNTAMENT D'ULLDECONA Facilitar un procés d'acompanyament d'una persona amb l'objectiu de potenciar els seus recursos
9.300 SEEC SECCIÓ BALEAR XIII curs de pensament i cultura clàssica Eivissa 2017
9.200 GRUPO SCOUT AMANECER Temps lliure educatiu a la Coma
9.100 FUNDACIÓ CATTELL PSICÒLEGS Programa de tallers «Soycomotu» de formació, participació social, creativitat i salut mental
9.080 CREU ROJA ESPANYOLA Fomentar la promoció d'hàbits i estils de vida saludables
9.000 ASOC. ASPERGER DE CÁDIZ. DELEGACIÓN Projecte «Inclutea» per afavorir la inclusió sociolaboral de persones amb TEA
8.530 ASSOCIACIÓ TIRITA CLOWN Pallasses d'hospital
8.400 ASSOC. SUPORT PERSONES VIH/SIDA CARACOL Prevenció i intervenció en VIH/sida
8.300 ASSOCIACIÓ PARKINSON ALCORCÓN Rehabilitació de la parla i deglució segura en persones amb Parkinson
8.170 ASSOC. LLUITA MALALTIES RENALS GRANADA Programa terapèutic integral per a pacients amb IRC en fase d'hemodiàlisi (HD) de Granada
8.000 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 50è aniversari «Cent Anys de Soledat»
7.000 OHANA-SOMRIURES PEL MÓN Compra de material odontològic

6.000
FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES 
BALEARS

 «Explorant les fronteres entre els sabers X: de la biologia a les ciències socials, nous reptes en 
el camp dels sistemes complexos»

5.940 AFIBRODON Fes visible l'invisible. Tractament terapèutic integral en pacients amb fibromiàlgia i s. fatiga crònica
5.500 MALA ORBITA, SL Cicle de debats «Esmorzars de ciència al restaurant 7 Portes»
5.200 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE VILADECANS Dotació EspaiCaixa Viladecans
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5.000 AMIT
Facilitar i promocionar la carrera científica d'investigadores i donar visibilitat a les dones 
investigadores

5.000 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA VI congrés de comunicació social i ciència 
5.000 FUNDACIÓ PRIVADA FRANCESC VIÑAS Concurs internacional de cant
5.000 MAYORES DE HOY FUNDACIÓN Congrés cientificosocial sobre benestar i qualitat de vida
5.000 FUND. HAZLOPOSIBLE Talent que impacta

4.190
ASSOC. FAMILIARS DE MALALTS D'ALZHEIMER I ALTRES 
DEMÈNCIES. ENTRETODOS.

Autoatencions en l'Alzheimer 

4.000 ESPIRAL, EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA Desenvolupament diverses activitats formatives

3.000
ASOCIACIÓN DESCUBRE LA ELECTRÓNICA ORIENTADA 
A OBJETOS

Activitats de caràcter cultural i social

3.000 ASSOCIACIÓ SCIENTISTS DATING FORUM «The 2nd. Homo Scientificus Europaeus Meeting»

3.000
COL·LEGI DE PUBLICITARIS I RELACIONS PÚBLIQUES 
DE CATALUNYA

Concurs joves creatius, dirigit a estudiants de les universitats catalanes que impliquen grau de 
publicitat i relacions públiques

3.000 FUNDACIÓ UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA Cicle de conferències «L'era digital. Transformacions, mites i malestars»
3.000 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA Conferències «Referències per repensar l'educació»
3.000 FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL Premi Lluís Martí al Valor Social 
2.500 RAVALNET Consolidar la mediateca del Raval
2.100 FESORCAM Facilitar l'accés a gent gran sorda a les tecnologies de la informació i la comunicació
2.000 UNIVERSITAT DE BARCELONA Difusió de la recerca en educació emocional
1.400 FONDAZIONE INTERCULTURA ONLUS Recerca científica d'interès social

1.300 ASSOCIACIÓ COORDINADORA DE L'ANCIANITAT
Certamen literari XXXX Jocs Florals de la Tardor, així com la publicació de la revista social 
«Antes y Ahora»
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