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Presentació dels comptes anuals de fundacions

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques   

Dades d'identificació del Presentador

Indiqueu el tipus de persona

Persona física Persona jurídica

Dades d'identificació de la persona

Nom

FERRAN

Primer cognom

BUSQUET

Segon cognom

ARRUFAT

Número d'identificació

39348300S

Adreça de correu electrònic

fbusquet@busquet.com

Telèfon mòbilTelèfon fix

938744011

Tipus de document d'identificació

DNI

Adreça del Presentador

Tipus de via

Carretera

Nom de la via

de Santpedor

Número

2

Bloc Escala Pis Porta Codi postal

08243

Província

Barcelona

Municipi

Manresa

País

Espanya

Residència fora de l'Estat espanyol  

Carretera de Santpedor, 2. 08243 Manresa (BARCELONA)Verificar adreça Accepta

Cal cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces
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Presentació dels comptes anuals de fundacions

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques   

Dades d'identificació de la fundació

Dades d'identificació del representant de la fundació

Denominació

FUNDACIÓN QT

NIF

G66754235

Nom

PATRICIA

Primer cognom

ESTANY

Segon cognom

PUIG

Tipus de document d'identificació

DNI

Número d'identificació

35045672C

Adreça de correu electrònicTelèfon mòbilTelèfon fix

Adreça de la fundació

Tipus de via

Carrer

Nom de la via

MALLORCA

Número

194

Porta

2A

Pis

PRINCIPAL

EscalaBloc Codi postal

08036

Província

Barcelona

Població

Barcelona

Verificar adreça Accepta

Cal cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces

Número d'inscripció

2989

Adreça de correu electrònic

vanessa@quierotrabajo.org
?

Càrrec que ocupa a l'entitat 

 

Dades de la reunió d’aprovació dels comptes anuals

Forma d'aprovació dels comptesData de la reunió Nombre de patrons assistents
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Presentació dels comptes anuals de fundacions

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques   

Dades de la persona de contacte de la fundació

Dades de contacte de la fundació

Denominació

FUNDACIÓN QT

NIF

G66754235

Nom

FERRAN

Primer cognom

BUSQUET

Segon cognom

ARRUFAT

Tipus de document d'identificació

DNI

Número d'identificació

39348300S

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça de correu electrònic

sruiz@busquet.com

Copiar Adreça FundacióAdreça de Contacte / Notificacions

Tipus de via

Carrer

Nom de la via

MALLORCA

Número

194

Porta

2a

Pis

Principal

EscalaBloc Codi postal

08036

Província

Barcelona

Població

Barcelona

Copiar Representant Fundació

Avisos
Si voleu rebre avisos marqueu la següent casella:

Correu electrònic sruiz@busquet.com
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Presentació dels comptes anuals de fundacions

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques   

Pagament

Carta de pagament

La carta de pagament es generarà com a part del document d'acusament de rebuda de la vostra sol·licitud. Pot realitzar el 
pagament en una de les entitats bancàries indicades. Una vegada rebut l'acusament de rebuda segueixi les indicacions de la 
carta de pagament  per la realització del pagament. 
 

Import

52,50 €

Tarifa a aplicar

Taxa per l

  Qüestionari
Personal assalariat: 

Personal voluntari no remunerat: 

Personal amb contracte de prestació de serveis: 

Número de Centres que gestiona: 

Número total de persones beneficiàries: 

Ingressos per subvencions de la Generalitat: 

Altres ingressos per subvencions públiques: 

Ingressos per donatius privats: 

Import Inversions realitzades: 

Hi ha problemes de tesoreria? 

S'ha deixat d'atendre algun pagament? 

Està al dia de pagaments amb la Seguretat Social? 

Hi ha excepcions en l'informe d'auditoria? 

La fundació està incursa en algun procediment judicial? 

€

€

€

€

1

1

47

62.127,71

912,45

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Faig constar que els comptes anuals continguts en aquest document coincideixen amb els que van ser aprovats pel Patronat i 
consten recollits en el llibre d'actes corresponent   

Patró de la Fundació (president/a o secretari/ària)                       

Professional autoritzat representant de la Fundació

Balanç

2016 Complet PartitExercici comptable :
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIÓN QT

2989

2016 Complet Partit

Balanç abreujat

Exercici 2016

NÚM. DELS COMPTES ACTIU NOTES DE 
LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible

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

206, (2806), (2906) 2. Aplicacions informàtiques

208, (2808), (2908) 3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament

200, 201, 203, 205(2800), 
(2801), (2803), (2805), (2900), 

(2901), (2903), (2905)

4. Altres immobilitzats intangibles

209 5. Acomptes

II. Immobilitzat material

210, 211, (2811), (2910), 
(2911)

1. Terrenys i Construccions

212, 213, 214, (2812), (2813), 
(2814), (2912), (2913), (2914)

2. Instal·lacions, maquinària i utillatge

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

3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació

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

4. Alltre immobilitzat material

219 5.  Immobilizaciones materials en curs i Acomptes

III. Inversions immobiliàries

220, (2920) 1. Terrenys i béns naturals

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

IV. Béns del patrimoni cultural

230, (29190) 1. Béns immobles

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

2. Arxius, Biblioteques i Museus

234, (29194) 3. Béns mobles

239 4. Acomptes 

V. Inversions en entitats del grup i associades a  
llarg termini

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

1. Instruments de patrimoni

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

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

VI. Inversions financeres a llarg termini

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

1. Instruments de patrimoni

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

2. Crèdits a tercers

2415, 251, (2945), (297) 3. Valors representatius de deute

255, 258, 26 4. Altres actius financers

474 VII. Actius per impost diferit

2.371,60 0,00

0,00 0,00

871,60 0,00

871,60

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.500,00 0,00

1.500,00
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIÓN QT

2989

2016 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES ACTIU NOTES DE 
LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

B) ACTIU CORRENT
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 

407
I. Existències

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

440, 441, 442, (447) 1. Usuaris i deutors por vendes i prestació de serveis

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

444 3. Patrocinadors

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

460, 464,544 5. Personal

4709 6. Actius per impost corrent

4700, 4707, 4708, 471, 472, 
473

7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques

558 8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini

5303, 5304, (5393), (5394), 
(5933), (5934)

1. Instruments de patrimoni

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

2. Crèdits a entitats

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

3. Valors representatius de deute

5353, 5354, 5523, 5524 4. Altres actius financers

IV. Inversions financeres a curt termini

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

1. Instruments de patrimoni

5325, 5345, 542, 543, 547, 
(5955), (598)

2. Crèdits a tercers

5315, 5335, 541, 546, (5945), 
(597) 

3. Valors representatius de deute

5355, 545, 548, 551, 5525, 
554, 5590, 565, 566

4. Altres actius financers

480, 567 V. Periodificacions a curt termini 

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents

570, 572, 574 1. Tresoreria

576 2. Altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B)

35.972,28 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

35.972,28 0,00

35.972,28

38.343,88 0,00
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIÓN QT

2989

2016 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU NOTES DE 
LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis

I. Fons dotacionals o fons socials

100, 101 1. Fons dotacionals o fons socials

(103), (104) 2. Fons dotacionals o fons socials pendents de  
desemborsar

102 II. Fons especials

III. Excedents d'exercicis anteriors

120 1. Romanent

121 2. Excedents negatius d'exercicis anteriors

124 IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats  
estatutàries

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

118 VI. Aportacions per a compensar pèrdues

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres 
ajustaments

130 1. Subvencions oficials de capital

131 2. Donacions i llegats de capital

132 3. Altres subvencions, donacions i llegats

137 4. Ingressos fiscals a distribuir

B) PASSIU NO CORRENT
14 I. Provisions a llarg termini

II. Deutes a llarg termini

1605, 170 1. Deutes amb entitats de crèdit

1625, 174 2. Creditors per arrendament financer

1615, 1635, 171, 172, 173, 
175, 176, 180, 185, 189

3. Altres deutes a llarg termini

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 
1624, 1633, 1634

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

479 IV. Passius per impost diferit

181 V. Periodificacions a llarg termini

32.344,40 0,00

32.344,40 0,00

30.000,00 0,00

30.000,00

0,00 0,00

2.344,40 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIÓN QT

2989

2016 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU NOTES DE 
LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

C) PASSIU CORRENT
499, 529 I. Provisions a curt termini

II. Deutes a curt termini

5105, 520, 527 1. Deutes amb entitats de crèdit

5125, 524 2. Creditors per arrendament financer

5115, 5135, 5145, 521, 522, 
523, 525, 528, 551, 554, 

5525, 555, 5565, 5566, 560,  
561, 569

3. Altres deutes a curt termini

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

5563, 5564

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Proveïdors

41 2. Creditors varis

465, 466 3. Personal (remuneracions pendents de pagament)

475, 476, 477 4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les  
Administracions Públiques

448 5. Acomptes d'usuaris

485, 568 V. Periodificacions a curt termini

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

5.999,48 0,00

4.280,03 0,00

253,65

4.026,38

1.719,45 0,00

60,50

1.658,95

38.343,88 0,00



Pàgina  9 de  13 

Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIÓN QT

2989

2016 Complet Partit

Compte de Resultats abreujat

NÚM. DELS COMPTES NOTES DE 
LA MEMÒRIA

(Deure) Haver

EXERCICI N EXERCICI N-1
1. Ingressos per les activitats

700, 705, (706), (708), (709) a) Vendes i prestacions de serveis

721 b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

722, 723 c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

724 d) Subvencions oficials a les activitats

728 e) Donacions i altres ingressos per a activitats

727 f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici  
incorporats al resultat de l'exercici

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

2. Ajuts concedits i altres despeses

(650), (651), (652), 729 a) Ajuts concedits

(653), (654) b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de  
membre de l'òrgan de govern

(6930), 71*, 7930 3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de  
fabricació

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

5. Aprovisionaments

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

a) Consums i deteriorament d'existències

(607) b) Treballs realitzats per altres entitats

6. Altres ingressos de les activitats

752 a) Ingressos per arrendaments

751, 753, 754,755, 759 b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent

(64) 7. Despeses de personal

8. Altres despeses d'explotació

a) Serveis exteriors

(620) a1 ) Recerca i desenvolupament

(621) a2 ) Arrendaments i cànons

(622) a3 ) Reparacions i conservació

(623) a4 ) Serveis professionals independents

(624) a5 ) Transports

(625) a6 ) Primes d'assegurances

(626) a7 ) Serveis bancaris

(627) a8 ) Publicitat, propaganda i relacions públiques

(628) a9 ) Subministraments

(629) a10 ) Altres serveis

(631), (634), 636, 639 b) Tributs

(655), (694), (695), 794, 7954 c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per  
operacions de les activitats

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

62.127,71 0,00

62.127,71

0,00 0,00

-15.402,70 0,00

-15.402,70

0,00 0,00

-28.280,47

-15.940,95 0,00

-15.919,95 0,00

-6.245,39

-4.105,70

-201,06

-333,70

-144,03

-778,67

-4.111,40

-21,00

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIÓN QT

2989

2016 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES NOTES DE 
LA MEMÒRIA

(Deure) Haver

EXERCICI N EXERCICI N-1
(68) 9. Amortització de l'immobilitzat

725, 726 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al  
resultat 

7951, 7952, 7955, 7956 11. Excés de provisions

12. Deteriorament i resultat per alienacions de  
l'immobilitzat

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

a) Deterioraments i  pèrdues

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

b) Resultats per alienacions i altres

(678), 778 13. Altres resultats

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ  
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

760, 761, 762,769 14. Ingressos financers

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

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

(668), 768 17. Diferències de canvi

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments 
financers

(696), (697), (698), (699), 796, 
797, 798, 799

a) Deterioraments i  pèrdues

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

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)

(6300)*, 6301*, (633), 638 19. Impostos sobre beneficis

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)

-40,85

0,00 0,00

2.462,74 0,00

-118,34

0,00 0,00

-118,34 0,00

2.344,40 0,00

2.344,40 0,00

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo



Pàgina  11 de  13 

Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIÓN QT

2989

2016 Complet Partit

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Fons

Total Pendents de 
desemborsar

Excedents 
exercicis 
anteriors

Excedents 
pendents de 
destinar a les 

finalitats 
estatutàries

Excedent de 
l'exercici

Aportacions per 
a compensar 

pèrdues

Subvencions, 
donacions i 

llegats rebuts
TOTAL

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

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

II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors                

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

I. Excedent de l'exercici                

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net                

III. Operacions de patrimoni net                

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

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

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació  
de deutes)   

4. Altres aportacions                

IV. Altres variacions del patrimoni net                

C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1                               

I. Ajustaments per canvis de criteri N-1                

II. Ajustaments per errors N-1                

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N                               

I. Excedent de l'exercici                

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net                

III. Operacions de patrimoni net                

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

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

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació  
de deutes)  

4. Altres aportacions                

IV. Altres variacions del patrimoni net                

E. SALDO FINAL DE L'ANY N                               

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.344,40 2.344,40

0,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

30.000,00 30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00 2.344,40 0,00 0,00 32.344,40
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Presentació dels comptes anuals de fundacions

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques   

Documentació annexa
Adjunteu els documents següents:

obligatoriMemòria anual 

opcionalAltres 

opcionalAuditoria de comptes 

opcionalGrau de compliment codi de conducta 

obligatoriCertificat d'aprovació de comptes 

La mida màxima del fitxer de sol.licitud incloent els adjunts és de 5MB.

 

Per tramitar la sol·licitud heu de: 

1)  Signar el document i desar al vostre ordinador. 

Protecció de dades 
  
D'acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem 
que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en el fitxer automatitzat Gestor de l’Oficina Virtual de 
Tràmits, la finalitat del qual és garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, a través del portal multicanal Gencat Serveis i Tràmits. 
L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió i l’adreça on la persona interessada pot exercir 
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3 r, 08003 Barcelona. 
Tanmateix, l’acceptació d’aquestes condicions, suposa el consentiment al tractament de les vostres dades personals, per a la 
prestació dels serveis que sol·liciteu a través d’aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o 
entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l’esmentat fitxer automatitzat Gestor de 
l’Oficina Virtual de Tràmits.

Accepto les condicions
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Presentació dels comptes anuals de fundacions

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques   

Signatura

Atenció: només s’accepten els certificats digitals amb el nivell de seguretat 4 emesos per qualsevol entitat de certificació 
classificada per l’Agència Catalana de Certificació. Consulteu el llistat de certificats digitals admesos.
No s’admet la signatura amb ID digital autogenerat mitjançant el programari d’Adobe. 
Si vol signar amb DNI electrònic (eDNI), s'ha de deshabilitar el mode protegit del Reader X. Consulteu com realitzar-ho.

!

Aquest document ha de contenir únicament una signatura.  
En el supòsit que la Fundació hagi optat per presentar els comptes anuals sense el concurs de cap professional extern, la signatura electrònica haurà 
de ser la del president o la del secretari del patronat. En aquest darrer cas, caldrà que el secretari sigui patró. En el supòsit que els comptes anuals 
hagin estats presentats a través d’un professional extern, la signatura electrònica haurà de ser la del professional.

La persona sotasignada consent expressament que les dades personals que facilita mitjançant aquesta sol·licitud s'integrin als fitxers de la DGDEJ 
del Departament de Justícia perquè aquesta unitat en faci ús en la gestió dels seus serveis i procediments, i es dóna per assabentada que podran 
ser cedides en part a tercers en els casos previstos a la llei, com per exemple en l'expedició de certificats. 
  
En qualsevol cas la persona sotasignada pot exercir el dret d'accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se al seu tractament, 
mitjançant una comunicació escrita adreçada a la seu de la DGDEJ (carrer de Pau Claris, 81, 08010 Barcelona), a la qual ha d'ajuntar una fotocòpia 
del DNI.
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MEMÒRIA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016 

(imports expressats en euros) 

 

 
1. Activitat de l’entitat 
 
 IDENTIFICACIÓ 
 

L’entitat Fundación QT es va constituir el 6 d’abril de 2016 davant la 
notària de Barcelona senyora Maria del Camino Quiroga Martínez. En data 3 
d’octubre de 2016 es va incriure amb el número 2989 en el Registre de 
Fundacions de la Generalitat de Catalunya. 

 
D’acord amb allò que disposa l’article 5 dels Estatuts, la fundació té 

com a finalitat assessorar, instruir i vestir a persones per a que aquestes 
afrontin amb confiança i seguretat la seva entrevista de treball i aconsegueixin 
així un lloc en el mercat laboral.  

 
La missió de la Fundació és promoure la independència econòmica de 

qualsevol persona, essent el servei dirigit preferiblement a dones, ajudant-les a 
sentir-se millor amb elles mateixes i progressar en l’àmbit laboral i en la seva 
pròpia vida.  

 
L’objecte de la Fundació és ajudar a persones per a que aconsegueixin 

reincorporar-se al mercat laboral i col·laborar a que baixin les xifres de l’atur 
mitjançant suport, vestimenta i una formació tant personalitzada com 
adequada per tal d’afrontar amb confiança i seguretat la seva entrevista i lloc 
de treball. 

 
Per la consecució dels fins esmentats  a l’apartat anterior, la Fundació 

realitzarà, entre d’altres, les activitats que s’indiquin a continuació sense 
propòsit exhaustiu:   

 
a) Roba adequada i consells d’estilisme per a una entrevista de feina 

a persones que busquen oportunitats al món laboral. 
 

b) Sessions individualitzades de preparació on se’ls aconsellarà per 
tal que puguin desenvolupar l’entrevista de feina satisfactòriament.  

 
c) Serveis de recolzament a aquelles persones que aconsegueixen 

amb èxit una oportunitat educativa amb la condició que aquest avantatge hagi 
sigut atorgat sempre sota el criteri del patronat i durant el transcurs de la 
promoció dels fins de la Fundació. 
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 ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT L’ANY 

Adjuntem com annex una memòria de les activitats realitzades per la 
Fundació al llarg de l’exercici 2016.  

 AJUTS ATORGATS 
 

La Fundació no ha atorgat ajuts durant el present exercici. 
 

 CONVENIS DE COL·LABORACIÓ SUBSCRITS AMB ALTRES ENTITATS 
 

La Fundació no ha subscrit cap conveni de col·laboració amb altres 
entitats durant en el present exercici, en base a l’article 25 de la llei 49/2002. 

 
 USUARIS O ELS BENEFICIARIS DE LES ACTIVITATS 
 

Són beneficiaries de la Fundació aquelles persones, principalment 
dones, que es trobin en estat de desocupació laboral, que resideixin a l’estat 
espanyol, tinguin pocs recursos i que tinguin una entrevista de feina 
confirmada i, a la vegada, es considerin aptes per a l’atorgament del lloc per al 
qual es pretén aplicar.  

 
Adjuntem com annex una memòria de les activitats relacionades per la 

Fundació al llarg de l’exercici 2016 on hi consta informació addicional respecte 
els usuaris i beneficiaris de les activitats realitzades per la Fundació al llarg de 
l’exercici 2016.  

 
 ACCIONS DUTES A TERME PER PROMOURE CONDICIONS D’IGUALTAT 

ENTRE DONES I HOMES 

 
Les activitats que porta a terme la Fundació són obertes a tothom, tan a 

dones com a homes, sense discriminació per motius religiosos, socials o 
personals. 

 
2. Bases de presentació dels comptes anuals 

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

a) Imatge fidel: 

No han existit raons excepcionals que hagin recomanat la no aplicació 
de disposicions legals en matèria de comptabilitat, per a mostrar la imatge 
fidel a que es refereix la legislació vigent en matèria d’entitats sense afany de 
lucre. 
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b) Principis comptables  

Tant en el desenvolupament del procés comptable de l’exercici 
econòmic, com en la confecció dels presents Comptes Anuals, no ha estat 
vulnerat cap principi comptable obligatori a que es refereix la part primera de 
Pla General de Comptabilitat i l’adaptació sectorial en matèria d’entitats sense 
afany de lucre dictada pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, de la 
Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 125/2010, de 14 de setembre.  

 
c) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa: 

c.1) No existeixen dades rellevants sobre l’estimació d’ incerteses en la 
data de tancament de l’exercici. 

c.2) No existeixen canvis en estimacions comptables que siguin 
significatius i que afectin l’exercici actual o que puguin afectar a exercicis 
futurs.  

c.3) A data de tancament de l’exercici l’òrgan de govern de l’entitat no 
té consciència de l’existència d’incerteses importants, relatives a fets o 
condicions que puguin aportar dubtes significatius sobre la possibilitat que 
l’entitat segueixi funcionant normalment. Els comptes anuals s’han elaborat 
d’acord amb el principi d’entitat en funcionament. 
  

d) Comparació de la informació:   
Els estats comptables que s’inclouen en els presents comptes anuals 

relacionen exclusivament la informació econòmico-financera relativa a 
l’exercici actual, no sent comparable amb l’exercici anterior. La raó d’aquesta 
falta de comparació es dóna perquè la Fundació inicia la seva activitat en el 
present exercici.  

 
e) Agrupació de partides: 

No existeixen partides que hagin estat objecte d’agrupació. 

f) Elements aplegats en diverses partides: 

No existeixen elements patrimonials de l’Actiu o del Passiu que figurin 
en més d’una partida del balanç. 

 
g) Canvis en criteris comptables. 

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

 
h) Correcció d’errors: 

              
No han existit correccions d’errors durant el present exercici. 
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3. Excedent de l’exercici 

 

PROPOSTA D’APLICACIÓ DE L’EXCEDENT DE L’EXERCICI  

A continuació es detalla la proposta d’aplicació de l’excedent de 
l’exercici: 

EXERCICI
Bases de repartiment 2016

Excedent de l'exercici 2.344,40

Total base de repartiment= Total aplicació 2.344,40

EXERCICI

Aplicació a 2016

Romanent 2.344,40

Total aplicació=Total base de repartiment 2.344,40

 
 

4. Normes de registre i de valoració 
 

Criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents: 
 

a) Immobilitzat material.  

CAPITALITZACIÓ 

Forma ordinària d’adquisició: 

Els elements de l'IMMOBILITZAT MATERIAL adquirits mitjançant 
contracte de COMPRAVENDA o PRODUCCIÓ PRÒPIA s’han capitalitzat pel seu 
preu d’adquisició o cost de producció respectivament.  
 

AMORTITZACIÓ 

Les amortitzacions practicades s’identifiquen amb la depreciació que 
normalment pateixen els béns de l'immobilitzat per:  

- Ús i desgast físic esperat.    

- Obsolescència. 

- Límits legals o altres que afectin l’ús de l’actiu.  

La dotació anual realitzada s’ha determinat aplicant un mètode 
sistemàtic que permet distribuir el preu d’adquisició o cost de producció 
durant la vida útil estimada de l'immobilitzat.   
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CORRECCIONS VALORATIVES PER DETERIORAMENT 

No ha estat necessari reconèixer correccions valoratives per 
deteriorament ja que les amortitzacions han cobert perfectament la depreciació 
experimentada en cada un dels béns, i no s’han produït altres pèrdues 
reversibles sobre els mateixos. 

CAPITALITZACIÓ DE DESPESES FINANCERES 

No s’han capitalitzat interessos ja que no s’han complert els requisits 
exigits per dur-ho a terme, considerant-se com un a despesa més de l’exercici. 

COSTOS D’AMPLIACIÓ, MODERNITZACIÓ I MILLORA 

No s’han produït durant l’exercici partides que puguin ser considerades, 
a judici del Patronat de l’Entitat, com ampliació, modernització o millora de 
l’Immobilitzat Material. 

COSTOS DE DESMANTALLAMENT O RETIRADA, I COSTOS DE 
REHABILITACIÓ 

A judici dels òrgans de govern de l’Entitat, durant l’exercici no 
existeixen obligacions assumides derivades de desmantellament o retirada de 
l’Immobilitzat Material. 

TREBALLS EFECTUATS PER AL PROPI IMMOBILITZAT 

L’Entitat no ha dut a terme durant l’exercici econòmic treballs per al 
propi Immobilitzat Material. 

 
b) Arrendaments  
 
COMPTABILITZACIÓ DE CONTRACTES D’ARRENDAMENT FINANCER 
 

No hi ha hagut cap contracte d’arrendament considerat com a financer 
que tingués vigència durant l’exercici. 

 
COMPTABILITZACIÓ DE CONTRACTES D’ARRENDAMENT OPERATIU 

Concepte 

Es tracta d’un acord mitjançant el qual l’arrendador convé amb 
l’arrendatari el dret a usar un actiu durant un període de temps determinat, a 
canvi de percebre un import únic o una sèrie de pagaments o quotes, sense 
que es tracti d’un arrendament de caràcter financer. 
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Comptabilització 
 
Els ingressos i despeses, corresponents a l’arrendador i a l’arrendatari, 

derivats dels acords d’arrendament operatiu són considerats, respectivament, 
com a ingrés i despesa de l’exercici en què es meriten, i s’imputen al compte 
de resultats. 

 
L’arrendador continua presentant i valorant els actius cedits en 

arrendament conforme a la seva naturalesa, incrementant el seu valor 
comptable en l’import dels costos directes del contracte que li siguin 
imputables, els quals es reconeixen com a despesa durant el termini del 
contracte aplicant el mateix criteri utilitzat per al reconeixement dels ingressos 
de l’arrendament. 

Qualsevol cobrament o pagament que es pogués fer en contractar un 
dret d’arrendament qualificat com operatiu, es tracta com un cobrament o 
pagament anticipat per l’arrendament que s’imputa a resultats al llarg del 
període d’arrendament, a mesura que es cedeixen o reben els beneficis 
econòmics de l’actiu arrendat. 

c) Instruments financers 

 1- ACTIUS FINANCERS 

1.a) Actius financers a cost amortitzat 

Criteris emprats per a la qualificació 

En aquesta categoria s’han classificat: 

a) Crèdits per operacions de les activitats: actius financers que 
s’originen en la venda de béns i la prestació de serveis per operacions de tràfic 
de l’entitat, i 

b) Crèdits per la resta d’operacions: són aquells actius financers que tot 
i no tractant-se d’instruments de patrimoni ni derivats, no tenen origen en les 
activitats de l’entitat i els seus cobraments són de quantia determinada o 
determinable. És a dir, inclou els crèdits diferents del tràfic de l’entitat, els 
valors representatius de deute adquirits, cotitzats o no, els dipòsits en entitats 
de crèdit, bestretes i crèdits al personal, les fiances i dipòsits constituïts, els 
dividends a cobrar i els desemborsaments pendents a curt termini sobre fons 
dotacionals, fons socials i fons especials. 

Valoració inicial 

Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment 
pel cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els 
costos de transacció directament atribuïbles; no obstant això, aquests últims 
es poden registrar en el compte de resultats en el moment del seu 
reconeixement inicial. 
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No obstant el que s’ha assenyalat en el paràgraf anterior, els crèdits per 
operacions de les activitats amb venciment no superior a un any i que no 
tinguin un tipus d’interès contractual, així com les bestretes i crèdits al 
personal, les fiances, els dividends a cobrar i els desemborsaments pendents 
sobre fons dotacionals, fons socials i fons especials, l’import dels quals 
s’espera rebre a curt termini, es poden valorar pel seu valor nominal quan 
l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 

Valoració posterior 

Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu 
cost amortitzat. Els interessos meritats s’han de comptabilitzar en el compte 
de resultats, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu. 

Les aportacions realitzades com a conseqüència d’un contracte de 
comptes en participació i similars, es valoren al cost, incrementat o disminuït 
pel benefici o la pèrdua, respectivament, que corresponguin a l’entitat com a 
partícip no gestor, i menys, si s’escau, l’import acumulat de les correccions 
valoratives per deteriorament. 

No obstant l’anterior, els actius amb venciment no superior a un any 
que, d’acord amb allò disposat en l’apartat anterior, es valorin inicialment pel 
seu valor nominal, s’han de continuar valorant per aquest import, llevat que 
s’hagin deteriorat. 

Deteriorament del valor 

Segons l’òrgan de govern de l'Entitat no ha estat necessària la 
realització de correccions valoratives ja que no s’ha produït cap tipus de 
deteriorament en aquests actius.  

1b) Baixa d’actius financers 

L’entitat dóna de baixa un actiu financer, o part del mateix, quan 
expiren els seus drets derivats o es cedeix la seva titularitat, sempre que el 
cedent es desprengui dels riscos i beneficis significatius inherents a la 
propietat de l’actiu. 

En les operacions de cessió en les quals d’acord amb l’anterior, no sigui 
procedent donar de baixa l’actiu financer (com és el cas del descompte 
d’efectes, del “factoring amb recurs”, de les vendes d’actius financers amb 
pacte de recompra a un preu fix o al preu de venda més un interès, de les 
cessions d’actius en les quals l’entitat cedent reté el risc de crèdit o la obligació 
de pagar interessos fins que es cobri el principal al deutor), es registra 
addicionalment el passiu financer derivat dels imports rebuts. 
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2- PASSIUS FINANCERS  
 
2.a) Passius financers a cost 
 
Criteris emprats per a la qualificació 
 
En aquesta categoria s’han classificat: 
 
a) Dèbits per operacions de les activitats: aquells passius financers que 

s’originen en la compra de béns i serveis per activitats de l’entitat, i 
 
b) Dèbits per operacions no relacionades amb les activitats: aquells 

passius financers que, no tractant-se d’instruments derivats, no tenen origen 
en les activitats. 

Valoració inicial 

Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren 
inicialment pel seu valor raonable que, llevat evidència en contrari, és el preu 
de la transacció, que equival al valor raonable de la contraprestació rebuda 
ajustat pels costos de transacció directament atribuïbles. 

No obstant l’assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions 
de les activitats amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus 
d’interès contractual, es valoren pel seu valor nominal, quan l’efecte de no 
actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 

 
Valoració posterior 
 
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu 

cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de 
resultats, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu. 

 
No obstant l’anterior, els dèbits amb venciment no superior a un any 

que, d’acord con allò disposat en l’apartat anterior, es valorin inicialment pel 
seu valor nominal, es continuen valorant per aquest import. 

 
2.b) Reclassificació de passius financers  

L’entitat no ha reclassificat cap passiu financer inclòs inicialment en la 
categoria de mantinguts per a negociar a altres categories, ni d’aquestes a 
aquelles. 

2.c) Baixa de passius financers 

L’entitat dóna de baixa un passiu financer quan l’obligació s’hagi 
extingit. 

Si es produeix un intercanvi d’instruments de deute entre un 
prestamista i un prestatari, sempre que aquests tinguin condicions 
substancialment diferents, es registra la baixa del passiu financer original i es 
reconeix el nou passiu financer que sorgeix. 
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De la mateixa manera es registra una modificació substancial de les 
condicions actuals d’un passiu financer. 

En el cas d’un intercanvi d’instruments de deute que no tinguin 
condicions substancialment diferents, el passiu financer original no es dóna 
de baixa del balanç, i es registra l’import de les comissions pagades com un 
ajustament del seu valor comptable. El cost amortitzat del passiu financer es 
determina aplicant el tipus d’interès efectiu. 
 
d) Impost sobre beneficis.  

DETERMINACIÓ I COMPTABILITZACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BENEFICIS 
          

Tot seguit s’explica el mètode seguit per a la determinació i 
comptabilització de L'IMPOST SOBRE BENEFICIS.  

 
En primer lloc s’han considerat les diferències existents entre el resultat 

comptable i el resultat fiscal, considerat aquest com la base imposable de 
l'Impost sobre beneficis. Aquestes diferències poden ser degudes a la desigual 
definició dels ingressos i despeses en els àmbits econòmic i tributari, als 
diferents criteris temporals d’imputació d’ingressos i despeses en els àmbits 
indicats i a l’admissió, en l’esfera fiscal, de la compensació de bases 
imposables negatives d’exercicis anteriors.  

 
Les diferències resultants s’han classificat en els apartats següents:  
 
- "Diferències permanents", produïdes entre la base imposable de 

l'Impost sobre Beneficis i el resultat comptable abans d’aplicar impostos de 
l’exercici, i que no reverteixin en períodes subsegüents, excloses les pèrdues 
compensades.  

 

- "Diferències temporàries", existents entre la base imposable i el 
resultat comptable abans d’aplicar impostos de l’exercici, l’origen de les quals 
és en els diferents criteris temporals utilitzats per determinar ambdues 
magnituds i que, per tant, reverteixen en períodes subsegüents.  

 
e) Ingressos i despeses.  

CRITERIS GENERALS APLICATS 
 
 Ingressos 

Els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis 
es valoren pel valor raonable de la contrapartida, rebuda o per rebre que, 
llevat evidència en contra, és el preu acordat per a aquests béns o serveis, 
deduït l’import de qualsevol descompte, rebaixa en el preu o d’altres partides 
similars que l’entitat pugui concedir, així com els interessos incorporats al 
nominal dels crèdits. No obstant això, s’hi poden incloure els interessos 
incorporats als crèdits comercials amb venciment no superior a un any que no 
tinguin un tipus d’interès contractual, quan l’efecte de no actualitzar els fluxos 
d’efectiu no sigui significatiu. 
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Els impostos que graven les operacions de venda de béns i prestació de 
serveis que l’entitat ha de repercutir a tercers com l’impost sobre el valor afegit 
i els impostos especials, així com les quantitats rebudes per compte de tercers, 
no formen part dels ingressos. 

Els crèdits per operacions de les activitats es valoren d’acord amb allò 
disposat en la norma relativa a instruments financers. 

No es reconeix cap ingrés per la permuta de béns o serveis, per 
operacions de tràfic, de naturalesa i valor similars. 

Despeses 

Les despeses meritades durant l’exercici han estat comptabilitzades 
atenent a la naturalesa de les mateixes i  imputades al capítol corresponent 
del compte de resultats de l’Entitat. 

DETERMINACIÓ DELS INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS  

Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de 
la transacció pugui ser estimat amb fiabilitat, considerant per a això el 
percentatge de realització del servei en la data de tancament de l’exercici. 

En conseqüència, només es registren els ingressos procedents de 
prestació de serveis quan es compleixin totes i cadascuna de les condicions 
següents: 

a) L’import dels ingressos es pot valorar amb fiabilitat. 

b) És probable que l’entitat rebi els beneficis o rendiments econòmics 
derivats de la transacció. 

c) El grau de realització de la transacció, en la data de tancament de 
l’exercici, pot ser valorat amb fiabilitat, i 

d) Els costos ja incorreguts en la prestació, així com els que queden per 
incórrer fins a completar-la, poden ser valorats amb fiabilitat. 

f) Subvencions, donacions i llegats.  

CRITERIS EMPRATS PER LA SEVA CLASSIFICACIÓ 

Reconeixement 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables s’han 
comptabilitzat inicialment, amb caràcter general, com a ingressos directament 
imputats al patrimoni net i s’han reconegut en el compte de resultats com a 
ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb 
les despeses derivades de la subvenció, donació o llegat.  
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No obstant el que s’indica en el paràgraf anterior, les subvencions, 
donacions i llegats no reintegrables rebuts directament per incrementar el fons 
dotacional o el fons social de l’entitat, o per a compensar dèficits d’exercicis 
anteriors, no constitueixen ingressos, i s’han registrat directament en els fons 
propis, independentment del tipus de subvenció, donació o llegat de què es 
tracti.  

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de 
reintegrables es registren com a passius de l’entitat fins que adquireixin la 
condició de no reintegrables.  

Valoració 

Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari s’han valorat 
pel valor raonable de l’import concedit, i les de caràcter no monetari o en 
espècie s’han valorat pel valor raonable del bé rebut, referenciats ambdós 
valors al moment del seu reconeixement. 

CRITERIS IMPUTACIÓ A RESULTATS 

La imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats que 
tinguin el caràcter de no reintegrables s’efectua atenent a la seva finalitat. 

En aquest sentit, el criteri d’imputació a resultats d’una subvenció, 
donació o llegat de caràcter monetari ha de ser el mateix que l’aplicat a una 
altra subvenció, donació o llegat rebut en espècie, quan es refereixin a 
l’adquisició del mateix tipus d’actiu o a la cancel·lació del mateix tipus de 
passiu. 

A efectes de la seva imputació en el compte de resultats, cal distingir 
entre els següents tipus de subvencions, donacions i llegats: 

a) Quan es concedeixen per a assegurar una rendibilitat mínima o 
compensar els dèficits d’explotació: s’imputen com a ingressos de l’exercici en 
què es concedeixen, llevat si es destinen a finançar dèficits d’explotació 
d’exercicis futurs, cas en el qual s’imputaran en aquests exercicis. 

b) Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques: s’imputen 
com a ingressos en el mateix exercici en què es meriten les despeses que 
estiguin finançant. 

c) Els imports monetaris que es reben sense assignació a una finalitat 
específica s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es reconeixen. 

DETERIORAMENT 

Es consideren en tot cas de naturalesa irreversible les correccions 
valoratives per deteriorament dels elements en la part en què aquests 
elements han estat finançats gratuïtament. 
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g) Transaccions entre parts vinculades  
 

Amb caràcter general, els elements objecte de la transacció s’han 
comptabilitzat en el moment inicial pel seu valor raonable. En el seu cas, si el 
preu acordat en una operació diferís del seu valor raonable, la diferència s’ha 
registrat tenint en compte la realitat econòmica de l’operació. La valoració 
posterior s’ha realitzat segons el que estableixin les normes corresponents. 

 
5. Immobilitzat material 
 

5.1 Anàlisi dels moviments 
 
Les variacions enregistrades en aquest epígraf durant l’exercici 2016 han 

estat les següents: 

 

 

          

Denominació 
Saldo 

31.12.2015 
Import 
dotació 

Càrrecs 
per baixes 

Traspassos 
Saldo 

31.12.2016 

A.A. Mobiliari 0,00 40,85  0,00  0,00 40,85 

TOTAL (B) 0,00 40,85  0,00  0,00 40,85 

 

VALOR NET COMPTABLE 
Saldo 

31.12.2016 

IMMOBILITAT MATERIAL (A-B) 871,60 
 
 

5.2 Altra informació 
 

 a) Coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements 

 
 
 

 
 

 
 

Naturalesa 
Saldo 

31.12.2015 

Addicions     

Entrades 
Comb. 

de 
negoci 

Aport. no 
dineràries 

Ampliacions/ 
millores 

Sortides 
/ Baixes 

Trasp. 
Saldo 

31.12.2016 

Mobiliari 0,00 912,45 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 912,45 

TOTAL (A) 0,00 912,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912,45 

Classes elements % amortització

Mobiliari 10%
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b) Característiques de l’immobilitzat material no afecte 
directament a les activitats. 

 
Tots els elements estan afectes a les diferents activitats que 

desenvolupa la Fundació. 
 

c) Import i característiques dels béns totalment amortitzats en ús, 
distingint entre construccions i resta d’elements. 
 

No existeixen béns totalment amortitzats en ús.  
  

6. Inversions immobiliàries 
 

L’Entitat no és titular de cap bé que reuneixi les característiques per a 
ser considerat dins d’aquest apartat. 

 
7. Béns del patrimoni històric i cultural 
 

L’Entitat no és titular de cap bé que reuneixi les característiques per a 
ser considerat dins d’aquest apartat. 

 
8. Immobilitzat intangible 
 

L’Entitat no és titular de cap bé que reuneixi les característiques per a 
ser considerat dins d’aquest apartat. 

 
9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 
 

9.1 Arrendaments financers 
 

L’Entitat no té arrendaments financers. 
 
9.2 Arrendaments operatius 

 
EXERCICI 2016 
 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

QUOTES 
D'ARRENDAMENT 

OPERATIU 
RECONEGUDES COM 

A DESPESA 

IMPORT PAGAMENTS 
MÍNIMS PER 

ARRENDAMENT 

IMPORT PAGAMENTS 
MÍNIMS PER 

SUBARRENDAMENT 

 Local de negoci 6.245,39 6.245,39  0,00 

  TOTALS  6.245,39  6.245,39  0,00 
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10. Actius financers 

 
10.1 Informació relacionada amb el balanç 
 

Categories d’actius financers, llevat de les inversions en el patrimoni 
d’entitats del grup, multigrup i associades. 

 
 Instruments financers a llarg termini 

  

Accions i 
participacions del 
patrimoni (totes, 
excepte particip. 

empreses grup, mult. i 
assoc.) 

Valors 
representatius de 
deute (tots sense 

excepció)  
Altres 

CATEGORIES 250 251, 241  242,243,252, 253, 254,  257, 
258, 26,2553 

  N N N 

Actius financers a cost amortitzat   
  
  1.500,00 

    
  
   

Actius fin. mantinguts per a negociar   
  
   

    
  
   

Actius financers a cost   
  
   

    
  
   

TOTAL   
  
  1.500,00 

 
  TOTAL  

CATEGORIES 
  
  

  N 

Actius financers a cost amortitzat 1.500,00 

   
Actius financers mantinguts per a 
negociar  

   

Actius financers a cost  

   

TOTAL 1.500,00 
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11. Passius financers 
 

11.1 Informació relacionada amb el balanç 
 

Categories de passius financers, llevat de les inversions en el patrimoni 
d’entitats del grup, multigrup i associades. 

       

 Instruments financers a curt termini 

  Deutes amb entitats de crèdit Obligacions i altres valors 
negociables 

Creditors comercials i altres 
comptes a pagar 

CATEGORIES 510, 520,527  500, 501, 505,506  400, 401, 403, 404, 405, 406, 41, 
438, 465,466.  

  N N N 

Passius financers a cost 
amortitzat 

  
  

  
  60,50 

Passius fin. mantinguts per 
a negociar 

  
  

  
   

 
TOTAL 

  
  

  
  60,50 

    
 

   

    TOTAL   

  Altres   
  

 

CATEGORIES 512, 513, 521, 523, 
551,5525,5530,5532,555,5565,55

66,56, 5591,194,509,511, 524, 
525,  526, 561,569,1750  

  
  

  

  N N  

Passius financers a cost 
amortitzat 4.280,03 4.340,53 

 

Passius financers 
mantinguts per a negociar 

   

 
TOTAL 

 
4.280,03 4.340,53 

 

 
 11.2 Classificació per venciments 
 

Passius financers amb 
venciment  

Import 
venciment 

exercici 
N+1  

Import 
venciment 

exercici 
N+2 

Import 
venciment 

exercici 
N+3 

Import 
venciment 

exercici 
N+4 

Import 
venciment 

exercici 
N+5 

Import 
venciment 

superior a 5 
anys 

TOTAL  

Deutes amb entitats de 
crèdit 

253,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,65 

Altres passius financers 4.026,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.026,38 

Creditors varis 60,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,50 

TOTAL 4.340,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.340,53 
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11.3) L’import dels deutes amb garantia real, amb indicació de la 
seva forma i naturalesa. 

 No hi ha DEUTES AMB GARANTIA REAL.  

11.4) Informació sobre els terminis de pagament a proveïdors  
 

 En base a lo establert en la Disposició addicional tercera “Deure 
de d’informació” de la Llei 15/2010, de 5 de Juliol, s’informa sobre 
aplaçaments de pagaments efectuats a proveïdors: 

 

2016 

Període Mitjà de Pagament a Proveïdors  1,39 dies 

 
12. Fons propis 

Les variacions enregistrades en aquest epígraf han estat les següents: 

13. Subvencions, donacions i llegats 

DONACIONS 

EXERCICI 2016 

ENTITAT ATORGADES A L'ANY 
 

FINALITAT 

SECTOR PRIVAT 62.127,71 Activitat fundacional 

  62.127,71  

14. Situació fiscal 
 

14.1. Impost sobre beneficis 
 
El resultat de l’exercici ha estat de 2.344,40 euros, una vegada deduïda 

la despesa per Impost sobre Beneficis de 0,00 euros. 

  
Fons  

Fundacional 

 
Pendent de 

desemborsar 

 
Pèrdues  
i guanys Total 

 

Saldo 31.12.15 0,00 0,00 0,00 0,00  
      
Dotació 30.000,00   30.000,00  

      

Resultat de l’exercici   2.344,40 2.344,40  

      

Saldo 31.12.16 30.000,00 0,00 0,00 32.344,40  
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TIPUS IMPOSITIU 
 

  La Fundació està inclosa entre les Entitats regulades en el Títol II, de la 
Llei 49/2002 de 23 de desembre de "Régimen fiscal de las Entidades sin fines 
lucrativos y de los Incentivos fiscales al mecenazgo”. La Fundació ha 
comunicat a l’Administració Tributària l’opció, tal i com preveu el Reial Decret 
1270/2003 de 10 d’octubre, per l’aplicació del règim fiscal especial regulat en 
Títol II de la Llei 49/2002 atès que compleix tots els requisits establerts en 
l’article 3er. de l’esmentada Llei. 
 

D’acord amb el que estableix l’article 10 de la Llei 49/2002 de 23 de 
desembre, el tipus impositiu aplicable als rendiments subjectes i no exempts, 
obtinguts per les entitats incloses al Capítol II de l'esmentada Llei, és del 10%. 
 
CONCILIACIÓ DE L’IMPORT NET D’INGRESSOS I DESPESES DE L’EXERCICI AMB 
LA BASE IMPOSABLE DE L’IMPOST SOBRE BENEFICIS 
  
 

 Compte  A través  

 De De 

 P i G P i G 

    

Rtat. comptable de l’exerc. després IS   2.344,40 

 Augments Disminucions  

    

Impost s/ societats     

    

Rtat. comptable abans de IS   2.344,40 

    

Diferències permanents    -2.344,40 
    

Rendiments exempts en base Llei 49/02  2.344,40  

    

Base imposable (Result. fiscal)    0,00 
 
 

14.2. Altres tributs 
 
No existeix cap circumstància de caràcter significatiu en relació amb 

altres tributs. 
 

15. Ingressos i despeses 

15.1. Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern  
 
En el compte de resultats del present exercici no hi ha despeses 

derivades del funcionament de l’òrgan de govern de l’entitat. 
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15.2. Ajuts concedits i altres despeses 
 
En el Compte de resultats de l’exercici 2016 no hi ha ajuts concedits. 
  
15.3. Aprovisionaments, Despeses de personal i Pèrdues, 

deterioraments i variació de les provisions per operacions de les 
activitats: 

 
El detall i import de la partida d’Aprovisionaments és la següent: 

 

Concepte Import 2016 

Consum de béns destinats a les activitats 15.402,70 

TOTAL 15.402,70 

El detall i import de la partida de Despeses de personal és el següent: 

 

Concepte Import 2016 

Sous i salaris 22.500,00 

Seguretat Social a càrrec de la fundació 5.780,47 

TOTAL 28.280,47 
 

15.4. Detall de la partida “Altres resultats” 
 
No existeix saldo per a les partides relacionades amb “altres resultats” 

a l’exercici 2016. 
 
15.5. Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 

No existeix saldo per aquest apartat en el Compte de resultats del 
present exercici. 

16.     Provisions i contingències 

No existeix la rúbrica de provisions i contingències, en el Passiu del 
Balanç. 

 
17. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats 

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

 
Exercici 2016: 

No hi ha actius no corrents que formen part de la dotació fundacional. 

Actius corrents que formen part de la dotació fundacional: 

 

 

 

 

 

17.2 Finalitats Fundacionals 

Càlcul pel qual es determinen les partides significatives a través de les 
quals es pot comprovar el compliment de les finalitats. 

 

DESCRIPCIÓ EXERCICI N 

INGRESSOS BRUTS  

Donacions i altres ingressos 62.127,71 

TOTAL INGRESSOS BRUTS 62.127,71 

DESPESES NECESÀRIES  

Despeses financeres -118,34 

TOTAL DESPESES NECESÀRIES -118,34 

  

TOTAL INGRESSOS COMPUTABLES 62.009,37 

  

DESPESES I INVERSIONS ACTIVITAT FUNDACIONAL  

Aprovisionaments 15.402,70 

Despeses de personal 28.280,47 

Altres despeses d’explotació 15.940,95 

Adquisicions d’immobilitzat que no està subvencionat 912,45 

TOTAL ASSIGNACIÓ FUNDACIONAL 60.536,57 

 

Detall 
Valor 

comptable 

Tresoreria 30.000,00 

TOTALS 30.000,00 
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Determinació del destí dels ingressos a finalitats fundacionals segons 
el que s’estableix legalment: 

 

 
Exercici 

Ingressos 
Computables 

% destinat a 
finalitats 

fundacionals 

Despesa a 
destinar a 
activitats 

fundacionals 

Despesa 
destinada a 
activitats 

fundacionals 

Diferència 

2016 62.009,37 70% 43.406,56 60.536,57 (17.130,01) 

TOTALS 62.009,37 70% 43.406,56 60.536,57 (17.130,01) 

17.3 Compliment de Finalitats Fundacionals 

Tal i com es dedueix de l’apartat anterior, la Fundació ha destinat més 
del 70% dels seus ingressos a finalitats fundacionals, amb la qual cosa s’ha 
complert amb el que s’estableix legalment. 

 
18. Fet posteriors al tancament 

Amb posterioritat al tancament, no s’ha produït cap fet significatiu que 
afecti als presents Comptes Anuals. 

 
19. Operacions amb parts vinculades 
 

La Fundació no ha dut a terme operacions amb parts vinculades. 
 

20. Altra informació 
 

20.1 Nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, 
distribuït per categories i desglossat per sexes 

 
El nombre mitjà de persones ocupades durant l’exercici, distribuït per 

categories i desglossat per sexes, és el següent: 

 

CATEGORIES HOMES DONES 

  N N 
Directora 0,00 0,70 
TOTAL 0,00 0,70 

 
20.2 Components de l’òrgan de govern  

La composició dels Membres del Patronat a la data de formulació dels 
comptes era la següent: 
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NOM CÀRREC PATRONAT 
  
Patricia Estany Puig Presidenta 
Rosario Cabané Bienert Vicepresidenta 
Elena Úbeda Hernández Secretària 
Manuel Gari Estany Vocal 
Juan Torras Gómez Vocal 
Sandra García-Sanjuan Machado Vocal 

 

 20.3 Tramitació autoritzacions al protectorat 
 
No hi ha tramitades autoritzacions al Protectorat per cap tipus 

d’operació. 
 
20.4 Operacions amb garantia 
 
Segons les disposicions legals vigents les liquidacions dels impostos no 

poden considerar-se definitives fins que no hagin estat inspeccionades per les 
autoritats fiscals, o bé hagi transcorregut el termini de prescripció legal. 

 
A la data de formulació de la present memòria els diferents impostos 

als que està subjecte la Fundació no han estat inspeccionats, no existint 
segons els Patrons, contingències significatives que poguessin derivar-se de la 
revisió dels exercicis oberts a inspecció. 

 
20.5 Descripció de les entitats sotmeses a una unitat de decisió 

quan l’Entitat sigui de major actiu 
 
Durant l’exercici al que fa referència la present memòria, l’Entitat no 

pertany a cap unitat de decisió. 
 

20.6 Descripció de les entitats sotmeses a una unitat de decisió 
quan l’Entitat no sigui la de major actiu 

 
Durant l’exercici al que fa referència la present memòria, l’Entitat no 

pertany a cap unitat de decisió. 
 
20.7 Codi de conducta d’inversions financeres 
 
El Patronat de la Fundació ha pres consciència del Codi de  conducta 

de les entitats sense afany de lucre per la realització d’inversions financeres, 
acordat el 20 de novembre de 2003, pel Consell de la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors, comprometent-se a seguir les regles específiques a les que 
s’han d’ajustar les inversions financeres en base a l’esmentada normativa. 
 

L’Entitat a l’hora de seguir aquest codi de conducta ha tingut en 
compte: 
 

1- Les inversions en valors mobiliaris i instruments financers s’han 
realitzat en valors en l’àmbit de supervisió de la C.N.M.V. 
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2- A efectes del que disposa aquest codi, es consideren valors 

mobiliaris i instruments financers aquells compresos en l’article 2 de la Llei 
del Mercat de Valors, així com les participacions en institucions d’inversió 
col·lectiva. 

 
Selecció d’inversions: 

 
Es valora i es vigila sempre que es produeixi l’equilibri necessari entre 

la seguretat, liquidesa i rendibilitat que ofereixen les diferents posicions 
d’inversió, atenent les condicions del mercat en el moment de la contractació. 

 
D’altra banda, també es diversifica el risc corresponent a les 

inversions. A més, i amb l’objecte de preservar la liquidesa de les inversions, 
l’Entitat porta a terme les seves inversions en valors o instruments financers 
negociats en mercats secundaris oficials. 

 
L’Entitat no ha portat a terme inversions especulatives (Vendes a curt, 

futurs i opcions, excepte que aquests fossin amb la finalitat de cobertura, o 
qualsevol altra inversió de naturalesa anàloga). 

 
A judici dels membres del patronat, no hi ha cap altra qüestió a 

destacar que faci conèixer i justifiqui el compliment de les finalitats 
fundacionals i dels preceptes legals. 

 

A Barcelona, queden formulats els Comptes Anuals de l’entitat 
Fundación QT, els quals són signats per la Secretària de la Fundació amb el 
vist –i- plau de la Presidenta. 

 

           

 

  Secretària                           Vist-i-plau de la Presidenta 

 

 

 

 

     

Elena Úbeda Hernández               Patricia Estany Puig       
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Queridos amigos,

Es para mí un honor y un orgullo presentaros la primera memoria de la Fundación Quiero Trabajo. Con esta memoria pretendemos contar lo que hemos hecho 
durante estos primeros meses de vida y transmitiros nuestra enorme satisfacción por lo que se ha conseguido en tan poco tiempo.

La Fundación (www.quierotrabajo.org), se constituyó formalmente en abril de 2016 y está inscrita en el Registro de Fundaciones desde el pasado mes de 
octubre.
Hemos abierto nuestra primera oficina, en Barcelona.
Hemos firmado convenios con distintas instituciones que nos refieren a las candidatas: fundaciones dentro del programa “Incorpora” (que gestiona la Obra 
Social de la Fundación la Caixa), “Làbora” de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, el SOC “Servei Catala d’Ocupació” de la Generalitat 
de Catalunya y “Barcelona Activa” el servicio local de empleo del Ayuntamiento de Barcelona.
Desde octubre, hemos atendido a un total de 74 mujeres: 27 en talleres y cursos de formación que hemos impartido en las sedes de distintas fundaciones y 47 
que se han beneficiado del servicio completo de estilismo y coaching que ofrece Quiero Trabajo. El feed back que estamos recibiendo tanto de las personas 
a las que atendemos como de las técnicas de inserción laboral de las distintas fundaciones que nos las refieren es sumamente positivo.
Y lo más importante: nuestro ratio de éxito está por encima del 70% (más de dos de cada tres mujeres que pasan por Quiero Trabajo consiguen un empleo!) lo 
cual nos llena de orgullo y es todo un logro y, teniendo en cuenta que algunas de las personas que llegan a nosotros llevan generalmente varios años fuera del 
mercado laboral.

Nuestro agradecimiento especial a Nicolás Luca de Tena por haber creído en Quiero Trabajo cuando todo esto no era más que una idea. A la Fundación laCaixa
por su apoyo, a Inditex, por contribuir con 4000 prendas de la marca Massimo Dutti, a Albiñana Films por el video que nos hizo durante la prueba piloto, ha sido 
nuestra mejor tarjeta de presentación, a la Fundación Smart-Works UK por compartir con nosotros su know-how y su experiencia y ser nuestro socio. A Corp por 
reformarnos la oficina dejando un espacio muy agradable en el que atender a nuestras usuarias, a Uría y Menéndez y Garcia-Torrent & Quiroga por prestarnos sus 
servicios pro-bono, a Mango y a Adolfo Domínguez por donarnos prendas y a tantas otras personas e instituciones que nos han ayudado, cada uno a su manera, 
durante estos meses.

Un reconocimiento, en nombre de todo el Patronato, a Vanessa Lopez, nuestra Directora Ejecutiva y alma de este proyecto: sin ella no estaríamos donde estamos. 
Y a todo el equipo que, desde el Comité Asesor y el equipo de voluntarios de estilismo y/o de coaching, dona tiempo, talento, experiencia e ideas al proyecto.

Nos queda mucho por hacer y tenemos grandes retos por delante: seguir creciendo, profundizar en las relaciones con empresas y fundaciones corporativas que 
confían en nosotros para ampliar el ámbito de las colaboraciones, trabajando en diversas iniciativas de captación de fondos que tenemos en marcha y seguir 
enfatizando en la transparencia y reforzando el gobierno corporativo de la Fundación. Pero nuestra mayor satisfacción seguirá siendo poder contribuir con nuestro 
granito de arena a que muchas familias tengan una vida mejor.

Un fuerte abrazo,

Patricia Estany

Patricia Estany Puig

Presidenta de Fundación Quiero Trabajo



EL ESPÍRITU DE QUIERO TRABAJO
La Fundación Quiero Trabajo, asesora, instruye y 
viste a mujeres que tengan una entrevista de trabajo 
confirmada, para que se sientan capaces, seguras y 
preparadas en el momento de enfrentarse a su 
entrevistador. 

La forma con la que interactuamos con otras personas, la actitud que mostramos, nuestro estado de ánimo, energía y
motivación, así como la forma como nos presentamos y la manera como nos vestimos (eligiendo la ropa adecuada) se
reflejan en nuestra comunicación verbal y no verbal. Todo ello afecta directamente en la percepción que los demás
tendrán sobre nosotros y de manera especial durante la entrevista de trabajo, Por tanto, son elementos cruciales a tener
en cuenta en su preparación y durante la misma.



Empoderar a la mujer, proporcionándole soporte, formación 
personalizada y ropa y accesorios adecuados, para ayudarle a 
conseguir un empleo, que le haga sentirse digna, útil e independiente 
económicamente. 

Nuestra visión es un mundo en la que todas las
mujeres tengan derecho a realizar todo su potencial
y sean tratadas con dignidad y respeto.

Velar por la integridad de la
persona, el respeto y su estabilidad
socio-económica y la igualdad de
oportunidades.

M
IS

IÓ
N

VI
SI

Ó
N

VA
LO

RE
S



EL SERVICIO DE QUIERO TRABAJO
Quiero Trabajo ofrece a las candidatas, que llegan con una entrevista de trabajo confirmada, un 

servicio de formación de unas dos horas, donde obtienen:

Para permitirles 
afrontar con 
confianza y 
seguridad la 
entrevista y 

conseguir el puesto 
de 

trabajo

SESIÓN 
INDIVIDUAL DE 
PREPARACIÓN 

PARA LA 
ENTREVISTA

ROPA 
APROPIADA 

PARA LA 
ENTREVISTA Y 
CONSEJOS DE 

ESTILISMO

Positivando sus 
experiencias y 

trabajando en su 
actitud y 

comunicación 
verbal y no verbal

Les hace sentirse 
mejor y tiene un 

impacto directo en 
su autoestima, así 

como en la imagen 
que proyectan al 

entrevistador.



CÁPSULAS 
FORMATIVAS

Silvia Uceda, 
Pedagoga y estilista 
profesional 



OTRAS ACTIVIDADES
Quiero Trabajo, inició su actividad el mes de
septiembre del 2016, desde esta fecha, hasta
finales de año, además de prestar el servicio
mencionado anteriormente, también se han
realizado distintos cursos monográficos en varias
fundaciones/instituciones, donde se ha hablado
de la importancia de la imagen y como actuar
frente una entrevista de trabajo.

Estas cápsulas formativas, han sido incluidas 
dentro de los procesos de formación de:

Total asistentes: 10Total asistentes: 4Total asistentes: 5 Total asistentes: 8



LA ORGANIZACIÓN
Quiero Trabajo cuenta con un patronato que vela por el buen funcionamiento, una adecuada gestión y el 
cumplimiento de la misión de la fundación y un consejo asesor profesional. 
El equipo de gestión está integrado por su directora Vanessa López.

PATRONATO

Presidenta
Patricia Estany

Vicepresidenta
Rosario Cabané

Secretaria
Elena Úbeda

Vocales
Juan Torras
Manuel Garí
Sandra García-Sanjuán

Bettina Farreras
Camino Quiroga
Carmen Bieger
Gemma Molar
Judith Colominas
Leticia Espinosa de los Monteros
Mar Ruiz
María Herrero
Marta Echarri
Mercedes Grau
Sara Bieger
Susana Sánchez Gálvez
Xavier Pont

EQUIPO DE GESTIÓN

Directora Ejecutiva
Vanessa López

CONSEJO ASESOR



QUIERO TRABAJO EN CIFRAS



Desde octubre del 2016, Quiero Trabajo ha atendido un total de 74 mujeres*

RESUMEN ACTIVIDAD

de ellas, han conseguido 

UN EMPLEO

* 27 en talleres y cursos de formación y 47 se han beneficiado del servicio completo de Quiero Trabajo



Vanessa, te escribo porque finalmente pude
hablar con María, me cuenta que ha 
conseguido el trabajo como recepcionista, 
con el Grupo Metropolis. Está muy contenta, 
muchas gracias por el apoyo que le
brindaron, María es una mujer con muchas
competencias pero tiene una baja
autoestima, lo que hace que no termine de 
creerse que puede trabajar dónde ella se 
proponga.

Le han dado un gran empujón, para que ella 
puede enfrentarse existosamente a las 
entrevistas, está muy agradecida, tanto, 
que mientras me daba la buena noticia, se 
puso a llorar, porque ella no se creía que 
fuera capaz. Como anécdota te cuento, 
que ha tenido que rechazar otras dos ofertas
de trabajo! 

Muchas, muchas gracias.

Abrazos. 

Angie 
Tècnica orientadora- Programa LÀBORA

Hola Vanesa!!!
Solo comentarte que he preferido esperar a 
escribirte, ya que estaba participando en un par de 
procesos de selección.
Finalmente, darte buenas noticias. 
A partir de mañana, me incorporo como 
administrativa. Me lo comunicaron ayer, y no he 
encontrado un momento hasta ahora para decírtelo.
Aún no me lo creo. Insisto, y os agradezco vuestro 
apoyo. Muchas gracias!!!
Cristina, usaría QT

Todas las mujeres que han asistido a vuestra 
fundación y que posteriormente hemos tenido tutoría 
y/o contacto telefónico nos han trasmitido muy 
buenas impresiones vuestras. Todas están muy 
agradecidas por el acogimiento y acompañamiento 
que habéis realizado. Y como no, están muy 
contentas por la ropa y accesorios que les habéis 
facilitado. El entorno ha sido muy positivo para ellas.

De momento sabemos que Alina y Mercedes están 
ya trabajando.
Gracias por todo.

Atentamente
Fundació Surt

Acabo de hablar con Mónica y 
comienza hoy en Indra, como aux. 
administrativa de tardes a jornada 
completa.
Es un contrato de 3 meses, pero está la 
mar de contenta. Gracias!

Saludos

Ángela- Tècnica d'Inserció

Vanessa, ¡he conseguido el empleo! 
Simplemente agradeceros de nuevo el 
trato recibido por las personas que han 
estado conmigo y mi reconocimiento 
por el trabajo que realizáis. 
Gracias, gracias y gracias!
Marta

¡Empiezo el día 1!, ¡ me seleccionaron 
entre más de 60 candidatas! 
Por favor, coméntaselo a las voluntarias 
que me ayudaron, estoy muy 
emocionada, un millón de gracias!!!!
Laia
Usuaria QT

TESTIMONIOS



“Mantente alejado de aquellas personas que tratan de menospreciar tus ambiciones. 
Las personas pequeñas siempre lo hacen, pero los verdaderamente grandes hacen sentirte 
que tú también puedes ser grande”. 

- Mark Twain



REFERRAL PARTNERS

El servicio de Quiero Trabajo es el eslabón final de cualquier
proceso de formación o de reinserción.

Distintas fundaciones y entidades públicas y privadas son los
encargados de remitir a las usuarias que consideran aptas
para la prestación del servicio que ofrece Quiero Trabajo.



PROCEDENCIA USUARIAS DEL SERVICIO

38%

Otros

32%

Làbora

30%

Incorpora



¿CUÁNTO TIEMPO LLEVABAN DESEMPLEADAS?
Perfil estadístico usuarias del servicio:

21%

De 0 a 6 meses

15%

De 6 meses a 1 año

36%

28%

Más de 3 años

Entre 1 y 3 años



¿CUÁNTAS SOLICITUDES DE TRABAJO HABÍAN 
ENVIADO?

19%

De 0 a 10

13%

De 11 a 20

Perfil estadístico usuarias del servicio:

30%

De 21 a 50

23%

15%

100 o más

De 51 a 99



¿CUÁNTAS ENTREVISTAS HABÍAN TENIDO?
Perfil estadístico usuarias del servicio:

23%

Ninguna

34%

1 o 2

15%

15%

Más de 10

Entre 6 y 10

13%

Entre 3 y 5



HOSTELERIA ATT. CLIENTE ADMINISTRACIÓN LIMPIEZA COMERCIO MANIPULADORA EMPRENDEDURÍA

¿EN QUÉ SECTORES PROFESIONALES SE 
INCORPORARON?

Perfil estadístico usuarias del servicio:

13%
14%

6%
5%

6%

14%
1%



IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES
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Si No Prefiero no
contestar

Madres solteras

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%
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70,00%

80,00%

90,00%

Si No Prefiero no
contestar

Viven con sus hijos

¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA FAMILIAR DE LAS 
USUARIAS?



EL VOLUNTARIADO, NUESTRO MOTOR

Actualmente Quiero Trabajo cuenta con
un equipo de 76 voluntarios, entre
preparadores de entrevista (mentores),
estilistas y gestores de stock.

Ellos son precisamente los encargados de
la atención de las mujeres que llegan a
Quiero Trabajo, se aseguran que se sientan
cómodas, tengan un conjunto de ropa
adecuado y de darles el apoyo necesario
para superar su entrevista de manera
satisfactoria.

34%

53%

13%

Estilismo
Mentores
Stock



APOYO Y 
COLABORACIÓN

Las buenas causas, necesitan de buenos amigos que las apoyen y Quiero Trabajo se 
enorgullece de tener los mejores.



APORTACIONES 2016

34%
Fundaciones privadas

6%

Empresas privadas

3%

Eventos

57%

Aportaciones personas físicas



SOCIO FUNDADOR

SOCIOS



ENTIDADES AMIGAS



COLABORADORES ESPECIALES

Adolfo Domínguez

Backer & Mackenzie

BCA interiors

Blanca Miró

Cris&Chris

Cuatrecasas

Dogwood

Espinós, gestión de fincas

Fundación Renta Corporación

JPMorgan

Konecta

Kreab

L’Oréal

María José Olano

Tous

Unilever



www.quierotrabajo.org

facebook.com/fundacionquierotrabajo/

@fundacionquierotrabajo

facebo

@fundac

info@quierotrabajo.com
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