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c;rA Au~Ltors 

INFORME D'AUDITORIA DELS ESTATS FINANCERS 

Al Consell Diocesa de CARITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE 
LLOBREGAT. 

Opinió 

Hem auditat els comptes anuals abreujats adjunts de CARITAS DIOCESANA DE SANT FELIU 
DE LLOBREGAT, que comprenen el balan9 abreujat a 31 de desembre de 2021 , el compte de 
pérdues i guanys abreujat, l'estat de canvis en el patrimoni net i la memoria 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 CARITAS DIOCESANA 
DE SANT FELIU DE LLOBREGAT a 31 de desembre de 2021 , així com deis 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 de la memoria) 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 en la secció "Responsabilitats de /'auditor en re/ació amb 
/'auditoria deis comptes anua/s" del nostre informe. 

Som independents de l'Entitat de conformitat amb els requeriments d'ética, inclosos els 
d'independéncia, que són aplicables a la nostra auditoria deis comptes anuals a Espanya 
segons alió que exigeix la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes. En aquest 
sentit, no hem prestat serveis diferents als de !'auditoria de comptes ni hi han concorregut 
situacions o circumstancies que, d'acord amb alió que estableix l'esmentada normativa 
reguladora, hagin afectat la necessaria independencia de manera que s'hagi vist compromesa. 

Considerem que l'evidéncia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 
adequada pera la nostra opinió. 

Aspectes rellevants 

Els aspectes més relievants de !'auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional, 
han estat considerats com a els riscos d'incorrecció material més significatius en la nostra 
auditoria deis comptes anuals del període actual. Aquests riscos han estat tractats en el 
context de la nostra auditoria deis comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la 
nostra opinió sobre aquests, i no expressem una opinió per separat sobre aquests riscos. 

Compliment del destí i de les obligacions de les subvencions rebudes 

Gran part deis ingressos de l'Entitat son subvencions i donacions de diferents administracions i 
Entitats per finan9ar les diferents activitats que desenvolupa. El meritament d'aquests 
ingressos i despeses constitueix un aspecte clau en el seu registre comptable, així com el destí 
d'aquests ingressos a la seva finalitat tal com s'estableix en les bases de les subvencions i 
d'altres acords signats 

c;ru-p í.111-tegr&1L /;l'CluGlí.tors, s.L.-p 
Balmes, 191 3º 3ª 08006 Barcelona menrique@gia-auditors Tel. 637 727 102 

NIF.8 65609885 Nº R.O.A.C. S - 2097 



c;rA Au~Ltors 

Com a part del nostre treball d'auditoria, hem analitzat els procediments establerts per l'Entitat 
pel reconeixement deis ingressos de les subvencions i de les despeses relacionades. 
Tanmateix, en el marc d'aquest procediment hem sol·licitat la documentació suport justificativa, 
per verificar el seu correcte registre comptable i verificant que han estat aplicades a la seva 
finalitat i compleixen amb els requisits exigits en els acords de concessió de les subvencions i/o 
convenís de col· laboració signats. 

Responsabilitats del Consell Diocesa en relació amb els comptes anuals 

El Consell Diocesa és responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma que 
expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis resultats de CARITAS 
DIOCESANA DE SANT FELIU, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera 
aplicable a l'Entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari per permetre la 
preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error. 

En la preparació deis comptes anuals, el Consell Diocesa és responsable de la valoració de la 
capacitat de l'Entitat per continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons 
correspongui, les qüestions relacionades amb I' empresa en funcionament i utilitzant el principi 
comptable d'empresa en funcionament excepte si el Consell Diocesa tenen la intenció de 
liquidar la Societat o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa 
realista. 

Responsabilitats de l'auditor en relació amb !'auditoria deis comptes anuals 

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu 
conjunt estan lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe 
d'auditoria que conté la nostra opinió. 

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat pero no garanteix que una auditoria realitzada 
de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria vigent a Espanya sempre 
detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden tenir lloc per frau o 
error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot preveure 
raonablement que influeixen en les decisions económiques que els usuaris prenen basant-se 
en els comptes anuals . 

Com a part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria 
de comptes a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud 
d'escepticisme professional durant tota !'auditoria. També: 

ldentifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals , a causa de frau 
o error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per respondre a aquests riscos i 
obtenim evidencia d'auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a la nostra 
opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en el 
cas d'una incorrecció material a causa d'error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, 
omissions deliberades, manifestacions intencionadament errónies, o l'elusió del control intern. 

Obtenim coneixement del control intern rellevant per a !'auditoria amb la finalitat de dissenyar 
procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstancies, i no amb la 
finalitat d'expressar una opinió sobre !'eficacia del control intern de l'entitat. 

Avaluem si les polítiques comptables que s'apliquen són adequades i la raonabilitat de les 
estimacions comptables i la corresponent informació revelada pel Consell Diocesá 
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Concloem sobre s1 es adequada la utilització, per part deis administradors, del pnnc1p1 
comptable d'empresa en funcionament i, basant-nos en l'evidéncia 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 l'Entitat per 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'evidéncia de auditoria obtinguda fins a la 
data de nostre informe d'auditoria. No obstant aix6, fets o condicions futurs poden ser la causa 
que l'Entitat deixi de ser una empresa en funcionament. 
Avaluem la presentació global, !'estructura i el contingut deis 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. 

Ens comuniquem amb el Consell Diocesa en relació amb, entre altres qüestions, l'abast i el 
moment de realització de !'auditoria planificats i les troballes significatives de !'auditoria, així 
com qualsevol deficiencia significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de 
!'auditoria. 

Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicació al Consell Diocesa, 
determinem els que han estat de la majar significativitat en !'auditoria deis comptes anuals del 
període actual i que són, en conseqüéncia, els riscos considerats més significatius. 

Descrivim aquests riscos en el nostre informe d'auditoria llevat que les disposicions legals o 
reglamentaries prohibeixin revelar públicament la qüestió. 

GRUP INTEGRAL D'AUDITORS, SLP 
R.O.A.C. Nº: S - 2097 

Montse Enrique Rico 
ROAC 18753 
Barcelona 

A aquest informe li correspon el Segell 
de Reconeixement de signatura del 
col· legi de Censors jurats de Comptes 
número 20/22/05598 que queda 
dipositat en el nostre despatx 
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NOM: CARITAS DIOCESANA SANT FELIU 

BALAN9 DE SITUACIÓ A 31 DE OESEMBRE DE 2021 

ACTIÜ 

A) ACTIU NO CORRENT 

l. lmmobilltzat lntanglble 
1. Concessions administratives 
2. Aplicacions informc\tiques 
3. Drets sobre béns cedits en Us gratutament 
4. Allres immobilitzats intangibles 
5.Acomptes 

JI. Jmmobllltzat material 
1. Terrenys i Construccions 
2. lnstaHacions, maquinaria i utillatge 
3. Moblliari i equips pera processament d'informació 
4. Altre immobAitzat material 
5. lmmobi1itzacions materials en cursi acomptes 

111. lnverslons lmmoblllarles 
1. Terrenys i béns naturals 
2. Construccions 

IV. Béns del patrimonl cuttura\ 
1. Béns lmmobles 
2. Arxius, Bibtioteques i museus 
3. Béns mobles 
4. Acomptes 

V. lnverslons en entitats del grup I assoclades a llarg termlnl 
1. lnstruments de patrimoni 
2. Credb a entitats 
3. Valors representatius de deute 

VI. lnverslons financeres a llarg termlni 
1. lnstruments de patrimoni 

2. credits a tercers 

3. Valors reprensetatius de deute 
4. Altres actius financers 

VII. Actiu per lmpost diferlt 

B) ACTIU CORRENT 

Actius no corrents mantlnguts pera la venda 

l. Exlsténcies 

11. Usuarls , patroc:inadors I deutors de les actlvltats 
1. Usuaris i deutors per vendes i prestaci6 de serve is 

2. Deutors , entitats del grup, associades I altres parts vinculades 
3. Patrocinadors 
4. Altres deutors 

5. Personal 

6. Actius per impost corren! 
7. Altres crédits amb les Administracions Públk¡ues 
8. Fundadors i socis per desemborsaments pend ents 

111. lnverslons en entltats del grupo assoclades a curt termlni 
1. lnstruments de patrimoni 
2. Crédíts a entitats 
3. Valors representatius del deute 
4. Altres actius financers 

IV. lnverslons financeres a curt termlnl 
1. lnstruments dre patrimonl 
2. Crédits a tercers 
3. Valors reprenstatius del deute 
4. Altres actius financers 

V. Perlodlficaclons a curt term!ni 

VI. Efectlu i altres actius llqulds equlvalents 
1. Tresoreria 

2. Altres actius I t:¡uids equivalents 

ITOTAL ACTIU (A+B) 

NOTAI 31.12.21 31.12.20 
4.421.125,59 3.691 ,327,74 

47.578,07 55.325,06 

1.665,08 724,88 
45.912,99 54.600.18 

1.531.298,46 1.343,806,58 
1.400.141 ,16 1.238.537,05 

49,690,90 23 .662,20 
57.951,59 52.508,87 
23.514,81 29.098,46 

791.860,45 740.391,46 
287 .821,67 287.821,67 
504.058,78 452.569,79 

º·ºº º·ºº 

10 I ::·:::·::11 -~ ?? A?III .C:AII 12.743,27 
LL.!JLO,;JO 12.743,27 

2.027,740,03 1.539.061,37 
2.008 .028,86 1.514.951,49 

10 16.346,01 20.744,72 

10 3.365,16 3.365,16 

0,00 0,00 

2.909.246,02 3.159.851 ,13 

0,00 0,00 

º·ºº 31.211.95 

10 768,771,56 624.621,28 

1.585,00 2.310,00 
134.998,50 48.957,28 

19,604,41 B.016,69 
144,14 

612.439,51 565.337,31 

10 301.791,51 147.452,07 

152.350,77 70.000,01 

149.440,74 77.452,06 

10 4.441.20 74.132.88 

4.398,71 74.132,88 

42,49 º·ºº 
7.261 ,38 6.068,59 

10 1 ··•••· ... ·,.11 -"ª""' nan .,_.., 2.276.364,36 

'º'º"] 2.276.364.361 

7.330.371,611 6.851.178,871 

IPATRIMONI NET I PASSIU 

Af: PATRIMOÑI NET ~.:: 31.12 20 
6 6.124 ,9! 

A-1) Fons propls 

l. Fons dotacionals o fons soclals 
1. Fons dotacionals 
Fons Dotacional 
Fons Social 
2. Fons dotacionals pendents de desemborsar 

11. Fans especlals 

111. Exedents d'exercli:ls anterlors 
1. Romanent 
2. Excedents negatius d'exe rcicis anteriors 

IV. Excedents pendents d'apllcació en activitats estatuarles 

V. Exedents de l'exerclcl (posltlu o negatiu) 

VI. Aportacions per a compensar pérdues 

A-2) Ajustamonts por canvis do valor 
J . Ajustaments per valoració en actius financers 

A-3) Subvonclons, donaclons l llegats mbuts 
1. Subvencions oficials de capital 
2. Donacions I Uegats de capital 
3. Allres subvencions, donancions i llegats 

8) PASSIU NO-CORRENT 

l. Provisions a llarg terminl 

JI. Deutes a llarg termlnl 

1. Oeutes amb enlitals de credit 
2. Creditors per arrendament financer 

3. altres passius financers 

111. Deutes amb entltats del grupo associades a llarg termlni 

IV. Passius per import diferit 

V. Periodlfii; acions a llarg termlnl 

C) PASSIU CóRRENT 

l. Provlslons a curt termlnl 

11. Oeutes a curt terminl 
1. Oeutes amb entitats de crédit 
2. Creditors per arrendamenls financer 
3. Altres passius financers 

111. Oeutes amb entitats del grups I assoclats a curt termlnl 

IV, Credltors per activit.ats I attres comptes a pagar 
1. Proveifors 
2. Creditors va1is 
3. Personal 

12 IL 

11 l 

11 

13 

11 

4. Passiu per impost corrent i altres deutes amb les Admin~racions Públiques 

5. Acomptes d'usuaris J 
V. Perlodlficacions a curt termlni 

ITOTAL PATRIMONI NET I PASSJU (A+B+Cj 

5.584.972,03 5.137,593,92 

4.689.410,16 4.689.410,16 
4.689.410,16 4.689.410,16 
4,689.410,16 4,689.410, 16 

º·ºº o.oo 

448 .183,76 37,885,39 
448.183,76 37.885,39 

0.00 º·ºº 
447.378,11 410.298 ,37 

º·ºº 0,00 

(7.290,23 {367,60 
-7.290,23 -367,60 

1,074.162, 16 987.765,54 
3.425,75 3.671,97 

624 .908,80 643.616,67 
445.827,61 340.476,90 

343.57~ 

0,00 

323.780,92 343.570,65 

326.815,76 340.205,49 

-3.034,84 3.365,16 

o.oo 0,00 

0,00 º·ºº 
0,00 _0.!.00 

354.746,13 --~382.616,36 

0,00 o.oo 

205,995,83 90,980,17 
13.389,73 13.063,25 

192.606,10 77.916,92 

11 .212,73 13.297,70 

137.538,17 278.338,49 
78,51 78,51 

-178,06 129.862,82 
42.694,00 58.638,50 
94.943,72 89.758,66 

7.330.371.SH 6,851.178.!.71 



NOM: CARITAS DI ESANA SANT FELIU 

COMPTE DE RESULTATS CORRESPONENT A l'EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2021 

c=JI ! rieurej - Ralier 1 

NOTA 31.12.21 1 31.12.20 1 

1. lngressos per les activitats 3.697.695,03 3.755.382,40 
a) Vendes i prestació de serveis -3 .750,00 7.500,00 
b) lngressos rebuts amb carácter periódic 
e) lngressos de promocions, patrocinadors i col ·laboracions 
d) Subvencions oficials a les activitats 1.342.699,99 1.630.715,88 
e) Donacions i altres ingressos pera activilals 2.342.256,95 2.101 .510,45 
f) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resulta! de l'exercici 17.058,57 17.303,44 
g) Reintegrament de subvencions -570,48 -1 .647,37 

2. Ajuts concedits i altres despeses -898.904,63 -1.134.110,67 
a) Ajuts concedits -898.904,63 -1.134.110,67 

b) □espeses per col ·laboracions i per l'exercici del cárrec de membre de l'órgan de govern 

3. Variació d'existéncies de productes acabat i en curs de fabricació 0,00 0,00 

4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu 0,00 0,00 

5. Aprovisionaments -47.034,86 -115.925,98 
a) Consum i deteriorament de existencies 
b) Treballs realitzats per altres enlitals 15 -47.034,86 -115.925,98 

6. Altres ingressos de les activitats 38.653,96 34.541,07 
a) lngressos per arrendaments 9 37.891,83 34.527,22 
b) lngressos accesoris i altres de gestió corren! 762,13 13,85 

7. Des peses de personal 15 -1.717.429,37 -1.619.950,70 

8. Altres despeses d'explotació -576.536,93 -442.956, 70 
a) Serveis exteriors -369.126,96 -323.404,09 

a1) lnvestigació i desenvolupament 
a2) Arrendaments i cánons -31 .677,02 -21 .709,26 

a3) Reparacions i conversació -64 .534,38 -66 .357,13 

a4) Serveis de professionals idependents -16.699,43 -9.921,58 

\ a5) Transports -35.732,85 -31 .855,18 

a6) Primes d'assegurances -14.106,14 -12.937,88 

\ a7) Serveis bancaris -1.648,63 -1 .930,08 

! a8) Publicita!, propaganda i relacions públiques -15.428,46 -7.405,90 

a9) Subministraments -64.645,20 -62.708,40 

----...,_ a10) Altres serveis -124.654,85 -108.578,68 

b) Tribuis -2.867,77 -12.646,01 
c) Pérdues, deterioramenl i variació de provisions per ops de les acts 
d) Altres despeses de gestió corren! -204.542,20 -106.906,60 

" 9. Amortització de l'immobilitzat 5-6-8 -68.673,01 -61.217,39 

./ 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat de l'exercici 18.954,09 19.006,02 

11 . Excés de provisions 0,00 0,00 

12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat 0,00 0,00 
a) Deterioramenl i pérdues 
b) Resulta! per alienacions i altres 

13. Altres resultats 15 254,10 0,00 

l. RESUL TAT D'EXPLOTACIO 446.978,38 434.768,05 

14. lngressos financers 1.437,76 1.687,54 

15. Despeses financeres -8.581,99 -8.900,49 

16. Variació del valor raonable en instruments financers -2.341,35 0,00 

17. Diferéncies de canvi 0,00 0,00 

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers 9.885,31 -17.256,73 
a) Deteriorament i perdues 9.885,31 -17.256,73 
b) Resultats per alienacions i altres 

11. RESULTAT FINANCER 399,73 -24.469,68 

111. RESUL TAT ABANS D'IMPu:;Tu:; 447.378,11 410.298,37 

19. lmpost sobre beneficis 14 0,00 0,00 

IV. RESULTAT DE L'EXERCICI 447.378,11 410.298,37 
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' 1 --- =-------CARITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT j_ }_ __ 
l;_STAT_~_CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI ACA2-r EL 31 DE_DESEM_BRE O_E 2021 

Ull~ ~W 

[:JI Romanent 1 

Ajustos per Subvencions, c:J Excedent de canvis de donacions i 
l'exercici valor llegats rebuts 

A. SALDO FINAL, 31 DE DESEMBRE DE 2019 4.603.809,21 275.178,65 -237 .293,26 93,29 976.774,36 5.618.562,25 

l. Ajustaments per canvi de criteri º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
11. Ajustaments per errors º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 

B. SALDO AJUSTAT, 1 DE GENER 2020 4.603.809,21 275.178,65 -237.293,26 93,29 976.774,36 5.618.562,25 

l. Exceden! de l'exercici º·ºº º·ºº 410.298,37 º·ºº 410.298,37 

11. Total d'ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net º·ºº º·ºº º·ºº -460,89 10.991,18 10.530,29 

111. Operacions de patrimoni net 85.600,95 º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 85.600,95 

1. Augments de fans dotacionals / fans socials / fans especials 85.600,95 º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 85.600,95 
2. Reducció de fans dotacionals / fans socials / fans especials º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 3. Conversió de passius financers a patrimoni net º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 4. Altres aportacions º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 

IV. Altres variacions de patrimoni net º·ºº -237.293,26 237.293,26 -367,60 º·ºº -367,60 

C. SALDO FINAL, 31 DE DESEMBRE DE 2020 4.689.41 O, 16 37.885,39 410.298,37 -367,60 987.765,54 6.124.991 ,86 

l. Ajustaments per canvi de criteri º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
11. Ajustaments per errors º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 0,00 

D. SALDO AJUSTAT, 1 DE GENER 2021 4.689.410,16 37.885,39 410.298,37 -367,60 987.765,54 6.124.991,86 

l. Excedent de l'exercici º·ºº º·ºº 447.378, 11 º·ºº 447 .378, 11 ' 

11. Total d'ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00 0,00 0,00 -6.922,63 86.396,62 79.473,99 

111. Operacions de patrimoni net 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 

1. Augments de fans dotacionals / fans socials / fans especials 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 2. Reducció de fans dotacionals / fans socials / fans especials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3. Conversió de passius financers a patrimoni net 0,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 
4. Altres aportacions 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Altres variacions de patrimoni net 0,00 410.298,37 -410.298,37 -7.290,23 0,00 -7.290,23 

E. SALDO FINAL, 31 DE DESEMBRE DE 2021 4.689.41 O, 16 448.183,76 447.378,11 -7.290,23 1.074.162,16 6.651.843,96 
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l. Activitat de l'entitat 

Aquest apartat ha de contenir: 

- Descripció específica de les activitats desenvolupades durant l'exercici i la forma 
com es gestionen. 

- Descripció específica deis ajuts atorgats, amb identificació concreta, en el cas de les 
persones jurídiques, deis receptors. Criteris i forma d'assegurar que satisfan 
l'interes general i que incorporen la perspectiva de genere i de les dones en el seu 
atorgament. 

- Identificació deis convenis de col-laboració subscrits amb a/tres entitats, indicant 
/'impacte monetari i els drets i obligacions que se'n deriven per a la fundació o 
l'associació, i concretant de quina manera el compliment de cada conveni coadjuva 
al millor compliment de les finalitats f undacionals 

- Informació sobre les persones usuaries o beneficiaries de les activitats descrites, tot 
indicant els criteris utilitzats per a la seva selecció, desglossant la informació per 
sexes i detallant /'impacte diferenciat d'aquestes activitats sobre homes i dones. En 
el cas d'ajuts, cal informar de la publicitat de la seva convocatoria i del seu resultat. 

- Informació sobre les accions dutes a terme per promoure condicions d'igualtat de 
tracte i d'oportunitats entre dones i homes durant l'any. 

Caritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat és una entitat de l'Església catolica que té 
coma objectiu promoure, orientar i coordinar l'acció social i caritativa de la Diocesi de 
Sant Feliu de Llobregat, amb la finalitat d'ajudar a la promoció humana i al 
desenvolupament integral de les persones, sensibilitzar la societat i promoure la justícia 
social. Les principals fonts de finans;ament provenen de les quotes d'associats, donatius 
i subvencions públiques i privades. 

Caritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat té personalitat jurídica propia, tant 
eclesiastica com civil. Fou erigida canonicament mitjans;ant el Decret 05/13 del Bisbe 
de la Diocesi de data 15 de mars; de 2013, inscrita al Registre d'Entitats Religioses del 
Ministeri de Justícia amb el número 8655-SE/C el 4 de setembre de 2013 i inclosa en 
l' apartat 1 de la Disposició addicional novena de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de 
regim fiscal de les entitats sense anim de lucre i d'incentius fiscals al mecenatge. 

El domicili social es traba al carrer Armenteres núm.35 de Sant Feliu de Llobregat, i el 
seu CIF és R0801973I. 

L'Entitat es regeix pels seus Estatuts i per la normativa canonica que li resulta 
d'aplicació. Tanmateix, l'entitat observa i compleix allo que es deriva de la Llei 
49/2002, de 23 de desembre i les seves disposicions addicionals sobre entitats sense 
finalitat lucrativa. 
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Els ajuts de l'entitat, han estat destinats a les activitats següents : 

- Ajuts individuals 782.580,55 

- Ajuts a través d'entitats 116.324,08 

- Durant els exercicis 2021 i 2020 no s ' ha subscrit cap conveni de col · laboració amb 
altres entitats. 

COM TREBALLEM 

A Caritas Diocesana de Sant Feliu, es treballa en 5 eixos i en 6 programes: 

EIXOS 

ACOLLIM I ATENEM LES PERSONES 

Caritas prioritza l' atenció social a les persones, col· lectius i territoris més desfavorits i 

desatesos, sense cap mena de discriminació. 

TREBALLEM AMBLES COMUNIT ATS CRISTIANES 

Dinamitzem i aprofundim en el compromís real de la comunitat cristiana en l' exercici 
de la caritat i la promoció de la justícia social. Reforcem la col· laboració i la unitat 
d'acció entre tots els membres de la comunitat a nivell parroquial, interparroquial, 
arxiprestal i diocesa. 

SENSIBILITZEM I DENUNCIEM 

Posem en valor la informació, sensibilització i denúncia de les situacions de desigualtat 
i deis efectes de la injustícia social al conjunt de la societat. 

POTENCIEM LES XARXES DE COOPERACIÓ 

Participem activament i promocionem les xarxes de cooperació que afavoreixin una 
major cohesió social. 

EL VOLUNTARIA T, FOR<;A DE LA NOSTRA ORGANITZACIÓ 

Fomentem l'acció i la formació del voluntariat, que sustenta el que fa Caritas, des d'un 
compromís responsable en el servei. 
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PROGRAMES 

ACOLLIDA I ACOMPANY AMENT 

A les parróquies escoltem, orientem i acompanyem les persones en els seus processos 
de millora personal perque se sentin part activa de la societat. 

Serveis: Acollida i Acompanyament 

INFANCIA 

Oferim recolzament pe! desenvolupament integral 
l' adolescencia. 

harmónic de la infancia, 

Serveis: Suport maternoinfantil (0-3 anys) 

Refor9 educatiu (Educació primaria) 

Aula jove (Educació secundaria) 

Terapies psicológiques individuals i familiars 

Suport psicológic a grups de mares i pares 

FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT SOCIOLABORAL 

Acompanyem a les persones en la millora de les seves competencies i formació per 
facilitar processos de desenvolupament sociolaboral. 

Serveis: Acollida, acompanyament i orientació laboral 

Alfabetització i aprenentatge de la llengua 

Cursos d' informatica per a la recerca de feina 

Tallers de recerca de feina 

Tallers de motivació i autoestima 

Cursos de formació professional 

Mediació i intermediació laboral 
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CARITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 
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PERSONES SENSE LLAR 

Treballem per a la qualitat de vida de les persones en situació d'exclusió social, 
promovent models i processos de canvi i millora. 

Serveis: Allotjament social 

Centre d'acollida diürn i nocturn 

HABITA TGE SOCIAL 

Donem recolzament i protecció a les persones i famílies en situacions economiques i/o 
socials que poden portar a la perdua de la llar. Afavorim l'accés a un habitatge que els 
permeti iniciar un projecte de vida inclusiu i digne. 

\ Serveis: Pisos pera persones soles i famílies 

\óq·--SUPORTA LES NECESSJTATS BÁSJQUES 

Donem recolzament a la cobertura de les necessitats basiques de les persones que 
acompanyem, amb ajudes economiques o en especies. 

Serveis: Tramitació d' ajudes economiques 

Punts de distribució d' aliments roba, mobles i estris 

Tots aquest programes i serveis els fem amb professionals contractats amb nomina, amb 

professionals autonoms i amb subcontractació de serveis. Comptem amb el suport de 

més de 939 voluntaris. 

PERSONES A TESES: 

Durant el 2021, hem ates des de Caritas Diocesana i la xarxa de les Caritas parroquials e 

interparroquials del Bisbat de Sant Feliu 6.246 llars. De les persones ateses un 46 % són 

homes i un 54 % dones. El nombre de persones beneficiades ha estat de 15.814. 

El perfil majoritari són famílies amb fills a carrec, mares soles amb fills i homes sois. 

No hi ha criteris de selecció a l'hora d'atendre a les persones. Acollim i treballem amb 

les persones en situació de pobresa i necessitat, servei dels més pobres, sense distinció 

de religió o d'origen cultural o etnic. 
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PLA D' IGUALTAT 

Caritas te el compromís en l'establiment i desenvolupament de polítiques que integrin la 

igualtat de tracte i d' oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o 

indirectament per raó de sexe, tal qua! queda reflectit en el seu pla de Igualtat. 
Les accions previstes per promoure condicions d'igualtat detracte són les següents: 
l. Implicar a tot el personal de l'entitat en el coneixement i la difusió intema i externa 

del Pla d'Igualtat 
2. Vetlar per que tata la documentació interna i externa de la entitat no tingui una 

imatge i llenguatge sexista ni discriminatori 

3. Donar a coneixer al personal el perfils professionals deis nous llocs de feina 

4. Formar als i les responsables deis programes i de la gestió de l'organització en 

igualtat d'oportunitats perque introdueixin la perspectiva de genere en tates les 
accions que desenvolupin. 

5. Incorporar algun benefici social més que contribueixi a conciliar la feina amb la 

vida personal i familiar 

6. Establir un protocol d'actuació en cas d'assetjament 

2. Bases de presentació deis comptes anuals 

l. Imatge fidel: 

a) L'entitat ha defer una dec/aració explícita que els comptes anuals rejlecteixen la 
imatgefidel del patrimoni, de la situació financera i deis resultats de l'entitat, així 
com, en el cas de confeccionar l'estat de jluxos d'efectiu, la veracitat deis fluxos 
incorporats. 

Els comptes anuals adjunts han estat preparats d'acord amb els principis comptables 
i les disposicions legals vigents -Decret 259/2008, de 23 de desembre, pe! qua! 
s' aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la 
legislació de la Generalitat de Catalunya-, de manera que reflecteixen la imatge fidel 
del patrimoni, de la situació financera, deis resultats de l'exercici així com deis 
fluxos incorporats en l'estat de fluxos d'efectiu. Les mateixes s'han preparat en base 
als llibres oficials de l'entitat i s'expressen en Euros. 

L'exercici anual, al que fan referencia els Comptes Anuals, correspon al període 
compres entre l'l de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021. 

b) Raons excepciona/s perles quals, pera mostrar la imatge fidel, no s'han aplicat 
les disposicions legals en materia comptable, amb indicació de la disposició legal 
no aplicada, i influencia qualitativa i quantitativa pera cada exercici peral qua/ 
es presenta informació d'aquesta manera d'actuar sobre el patrimoni, la situació 
financera i e/s resu/tats de l'entitat. 
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Tant en el desenvolupament del procés comptable de l'exercici economic, comen 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 materia d'entitats sense afany de lucre dictada pe! Decret 
259/2008, de 23 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, modificat pe! Decret 
125/2010, de 14 de setembre. 

e) Informacions complementaries, amb indicació de la seva ubicació en la memoria, 
que calgui incloure quan l'aplicació de les disposicions legals no sigui suficient 
per presentar la imatge fidel. 

No n'hi ha. 

2. Principis comptables no obligatoris aplicats. 

No ha sigut necessari, ni s'ha cregut convenient l'aplicació de principis comptables 
facultatius diferents deis obligatoris. 

3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa. 

,._\ a) Informar sobre els suposits clau sobre el f utur, així com a/tres dades rellevants 
sobre l'estimació de la incertesa en la data de tancament de l'exercici, sempre que 
portin associat un risc important que pugui suposar can vis signijicatius en el valor 

~ ____ d~hls adc!tus
1
o del~ ~:ssius ~~ l'bexer

1
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1
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.-\ s a me oure mJormacto so re a seva na ura esa I e seu va or comp a e en a 

/-~:.:~ ___ ) data de tancament. 
V/ Caritas Diocesana ha generat uns beneficis de 447.378,11 € el 2021 i uns 

/ 
( 

beneficis de 410.298,37 € el 2020. 

A 2021, els ingressos obtinguts per la campan ya del COVID 19 s 'han redui't un 
83%. Els ingressos per subvencions han disminu'it un 16% mentre que els provinents 
dels donatius s'han incrementat un 10%. En el capítol de despeses els ajuts 
individuals han disminui't un 20% i les despeses de personal han incrementat un 
5%. 

b) Indicar la natura/esa i l'import de qualsevol canvi en una estimació comptable que 
sigui significatiu i que afecti a l'exercici actual o que s'espera que pugui afectar 
als exercicis futurs. Quan no sigui possible realitzar una estimació de l'efecte en 
exercicisfuturs, aquestfet s'ha d'indicar. 

No s'han produ'it. 

e) Quan l'organ de govern sigui conscient de /'existencia d'incerteses importants, 
relatives a fets o condicions que puguin aportar dubtes signijicatius sobre la 
possibilitat que l'entitat segueixi funcionant normalment, les ha de detallar en 
aquest apartat. En el cas que els comptes anuals no s'elaborin d'acord amb el 
principi d'entitat en funcionament, aquest Jet s'ha de revelar de forma explícita, 
així com les raons perles quals l'entitat no pugui ser considerada comuna entitat 
en f uncionament. 

No és el cas. 
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4. Comparació de la informació. 

Aquest apartat ha d'incorporar la informació següent: 

a) Raons excepcionals que justifiquen la modificació de /'estructura del balanr;, del 
compte de resultats, de l'estat de can vis en el patrimoni net i de l'estat de fluxos 
d'efectiu de l'exercici anterior. 

b) Explicació de les causes que impedeixen la comparació deis comptes anuals de 
l 'exercici amb els del precedent. 

e) Explicació de l'adaptació deis imports de l'exercici precedent per facilitar-ne la 
comparació i, en cas contrari, de les raons excepcionals que impossibiliten 
efectuar aquesta adaptació. 

Es presenten, a efectes comparatius, amb cadascuna de les partirles del balans; de 
situació, del compte de resultats, de I' estat de canvis en el patrimoni net i de la 
memoria, a més de les xifres de l' exercici 2021 les corresponents a I' exercici 
anterior. 

No hi ha causes que impedeixin la comparació deis comptes anuals de l'exercici 
2021 amb els de l'exercici 2020. 

~ \ 5. Agrupació de partides. 

?·;;~V) -· Aquest ap~~tat ha d'informar del desglossament de les partide~ que han e~tat o~jecte 
· d'agrupacto al balanr;, al compte de resultats, a l'estat de canvts en el patnmom neto 

a l'estat dejluxos d'efectiu. 

No cal presentar la informació anterior si la desagregació esmentada figura en a/tres 
apartats de la memoria. 

No existeix cap partida que hagi estat objecte d'agrupació a cap deis estats comptables. 

6. Elements recollits en diverses partides. 

Identificació deis elements patrimonials, amb el seu import, que estiguin registrats en 
dues o més partides del balanr;, amb indicació d'aquestes partides i de l'import inclos 
en cadascuna. 

Partida del Balanc 2021 2020 

B) IV.2 Deutes amb entitats de crédit - llarg termini 326.815,76 340.205,49 

C) V.2 Deutes amb entitats de crédit - curt termini 13.389,73 13.063,25 

A) Vl.2 Crédits a Tercers- Liara termini 16.346,01 20.744,72 

B) IV.2 Crédits a Tercers - curt termini 4.398,71 4.132,88 

7. Canvis en criteris comptables. 

Explicació detallada deis ajustaments per canvis en criteris comptables realitzats 
durant l'exercici. En particular, s'ha d'informar sobre: 

a) Natura/esa i descripció del canvi produi~ i les raons perles quals el canvi permet 
una informació més fiable i rellevant. 
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Import de la correcció per a cadascuna de les partides que corresponguin deis 
documents que integren e/s comptes anua/s, afectades en cadascun deis exercicis 
presentats a efectes comparatius, i 

c) Si l'aplicació retroactiva és impracticable, s'ha d'informar d'aquest Jet, de les 
circumstancies que /'expliquen i des de quan s'ha aplicat el canvi en el criteri 
comptable. 

Quan el canvi de criteri sigui degut a l'aplicació d'una nova norma, s'ha d'indicar i 
s'ha d'informar del seu efecte sobre exercicisfuturs. 

No cal incloure informació comparativa en aquest apartat. 

1 \ =~:~~;~:~l~~:~:I!-:::~~~~::stt::, c:~~~:c:~ó c~::~~~r:
0

,~:I::::: ~~,:~:~,:;::: 
~ \ En particular, s'ha d'informar sobre: 

\ a) Natura/esa de /'error i /'exercici o exercicis en que es va produir . 

. 1i \ b) Import de la correcció per a cadascuna de les partides que corresponguin deis • ✓/ .--- documents que integren e/s comptes anuals afectades en cadascun deis exercicis 
;-~ •' ¿ presentats a efectes comparatius, i 

c) Si l'aplicació retroactiva és impracticable, s'ha d'informar sobre aquest Jet, les 
;\ circumstancies que /'expliquen i des de quan s'ha corregit /'error. 

,,,. ) No és necessari incloure informació comparativa en aquest apartat. 

No s'han detectat errors existents al tancament de l'exercici que obliguin a reformular 
els comptes. Els fets coneguts amb posterioritat al tancament, que d'existir, podrien 
aconsellar ajustas en les estimacions al tancament de l'exercici, es comenten en els seus 
apartats corresponents. 

3. Aplicació de resultats 

Informació sobre la proposta d'aplicació de l'excedent, en especial sobre la xifra que 
l'organ de govern ha acordat destinar a augmentar el saldo del compte de fons 
dotacional o de fons social i sobre la que ha acordat afectar al compliment de les 
disposicions lega/s aplicables, d'acord amb /'esquema següent: 
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Bases de repartiment 2021 2020 
Excedent de l'exercici 447.378,11 410.298,37 

Total base de repartiment = Total aplicació 447.378,11 410.298,37 

Aplicació a lmport lmport 
Fans dotacional o fans social 

Fans especials 

Romanen! 447.378,11 410.298,37 

Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutaries 

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors 

Total aplicació = Total base de repartiment 447.378,11 410.298,37 J\ A \ En el casque s'hagi acordat destinar algun importa augmentar el saldo del fons 
· '- \ especial, d'acord ambla normativa aplicable i amb el títol de constitució delfons, cal 

) informar sobre els criteris aplicats. 

~ ·No s'ha produit. 

4. Normes de registre i valoració 

( ~ Per a la valor~ció ~~ls saldos ~ue pogueren figu~ar ~ les partides comptables que es 
~ detallen a contmuac10, s'han aphcat els següents cntens: 

· - ~ - J. Immobilitzat intangible; indicant els criteris utilitzats de capitalització o activació, 
amortització i correccions valoratives per deteriorament. 

Justificació de les circumstancies que han portal a qualificar coma indefinida la 
vida útil d'un immobilitzat intangible. 

Cal precisar els criteris de comptabilització deis drets sobre béns cedits en ús 
gratui'tament. 

En particular, s'ha d'indicar de forma detallada el criteri de valoració seguit pera 
calcular el valor recuperable deis immobilitzats intangibles amb vida útil 
indefinida. 

Els actius intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i/o producció i, 
posteriorment, es valoren al seu cost menys, segons pertoqui, la seva corresponent 
amortització acumulada i/o perdues per deteriorament que hagin experimentat. 
Aquests actius s'amortitzen en funció de la seva vida útil. 

Pagina 9 



_j\ 

CARITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 
C.I.F. : R0801973I Exercici: 2021 

L'entitat reconeix qualsevol perdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat 
d'aquests actius mitjanyant el seu deteriorament. Els criteris pel reconeixement de 
les perdues per deteriorament d'aquests actius i, si escau, de les recuperacions de les 
perdues per deteriorament registrades en exercicis anteriors són similars als aplicats 
pels actius materials. 

Els actius intangibles s'amortitzen Iinealment en funció deis anys de vida útil 
estimada. 

Analitzats tots els factors, no es reconeixen immobilitzats intangibles amb vida útil 
indefinida. 

En relació als béns cedits en ús, en el cas que es produeixin, aquests es recullen per 
a la valoració economica que s'ha fet deis mateixos en el moment de la seva cessió 
gratu"ita. 

2. Béns integrants del patrimoni cultural; indicant els criteris sobre valoració, les 
correccions valoratives per deteriorament i la seva reversió, la comptabi/ització de 
costos que impliquin un major valor d'aquests béns i la determinació del cost deis 

\(·--~ J- -- ··· trebal/s efectuats per l'entitat per als béns integrants del patrimoni cultural. v--~, No n'hi ha. 

3. Immobi/itzat material; indicant els criteris sobre amortització, correccions 
valoratives per deteriorament i la seva reversió, capita/ització de despeses 
jinanceres, costos d'amp/iació, modernització i mi/lores, costos de 
desmantellament o retir, així com els costos de rehabilitació del /loe on s'ubica un 
actiu i els criteris sobre la determinació del cost deis treballs efectuats per l'entitat 
per al seu immobilitzat. 

Els béns compresos en l'immobilitzat material s'han valorat pe! preu d'adquisició o 
cost de producció i minorat per les corresponents amortitzacions acumulades i 
qualsevol perdua per deteriorament de valor coneguda. El preu d'adquisició o cost 
de producció inclou les despeses addicionals que es produeixen necessariament fins 
a la posada en condicions de funcionament del bé. 

Els costos d'ampliació, substitució o renovació que augmenten la vida útil del bé o la 
seva capacitat economica, es comptabilitzen com a major import de l'immobilitzat 
material, amb la consegüent baixa comptable deis elements substitu"its o renovats. 
Així mateix, les despeses periodiques de manteniment, conservació i reparació 
s'imputen a resultats, seguint el principi de meritament com a cost de l'exercici en 
que s'incorren. 

No s'han produ"it durant l'exercici partides que puguin ser considerades, segons el 
parer del Patronat de l'entitat, com a ampliació, modernització o millora de 
l'immobilitzat material. 

No s'han realitzat treballs de l'entitat pe! seu immobilitzat. 
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Les amortitzacions s'han establert de manera sistematica i racional en funció de la 
vida útil deis béns i del seu valor residual, atenent a la depreciació que normalment 
sofreixen pel seu funcionament, ús i gaudi, sense perjudici de considerar també 
l'obsolescencia tecnica o comercial que pogués afectar-los. En el supósit de tenir un 
cost significatiu en relació amb el cost total i una vida útil diferent de la resta de 
l'element, s'amortitza de forma independent i de forma lineal cada part del mateix. 

A la data de tancament de cada exercici, l'entitat revisa els imports en llibres del seu 
immobilitzat material per determinar si existeixen indicis que els esmentats actius 
hagin sofert una perdua de valor per deteriorament de valor. En cas que existeixi 
qualsevol indici, es realitza una estimació de l'import recuperable de l'actiu 
corresponent per determinar l'import del deteriorament necessari. Els calculs del 
deteriorament d'aquests elements de l'immobilitzat material s'efectuen element a 
element de forma individualitzada. 

Les correccions valoratives per deteriorament es reconeixen com una despesa en el 
compte de perdues i guanys. 

,-\ ----- __ Les perdues per deteriorament reconegudes en un actiu material en exercicis 
~\,_ \ anteriors són revertides quan es produeix un canvi en les estimacions sobre el seu 
~ __ ) import recuperable augmentant el valor de l'actiu amb abonament a resultats amb el 

\\ límit del valor en llibres que l'actiu hagués tingut de no haver-se realitzat el 
deteriorament. 

S'ha d'assenyalar el criteri per a qualificar els terrenys i construccions com a 
inversions immobiliaries, especifican/ per a aquestes inversions els criteris 
assenyalats en l'apartat anterior. 

L'epígraf d' inversions immobiliaries del balarn¡; de situació recull els valors de 
terrenys, edificis i altres construccions que es mantenen, bé per explotar-los en 
regim de lloguer, bé per obtenir una plusvalua en la seva venda com a conseqüencia 
deis increments que es produeixin en el futur en els seus respectius preus de mercat. 
Aquests actius es valoren d'acord amb els criteris indicats a la nota 4.3, relativa a 
l'immobilitzat material. 

5. Arrendaments,· indican/ els criteris de comptabilització de contrae/es 
d'arrendament financer i a/tres operacions de natura/esa similar. 

En el moment inicial, es registra un actiu d'acord amb la seva naturalesa i un passiu 
financer pel valor raonable de l'actiu arrendat. Les despeses directes inicials 
inherents a l'operació es consideren com a major valor de l'actiu. La carrega 
financera total es distribueix al llarg del termini d'arrendament i s'imputa al compte 
de perdues i guanys aplicant el metode del tipus d'interes efectiu. 

Els arrendaments es classifiquen com a arrendaments financers sempre que les 
condicions deis mateixos transfereixin substancialment els riscos i avantatges 
derivats de la propietat a l'arrendatari. Els altres arrendaments es classifiquen com a 
arrendaments operatius. 
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La política d'amortització deis actius en regim d'arrendament financer és similar a 
!'aplicada a les immobilitzacions materials propies. Si no existeix la certesa raonable 
que l'arrendatari acabara obtenint el títol de propietat en finalitzar el contracte 
d'arrendament, l'actiu s'amortitza en el període més curt entre la vida útil 
benvolguda i la durada del contracte d'arrendament. 

6. Permutes; indicant el criteri seguit i la justificació de la seva aplicació, en 
particular, les circumstancies que han portat a qualificar una permuta com de 
caracter comercial. 

Durant l'exercici no s'ha produ'it cap permuta de caracter comercial ni no comercial. 

7. Actius financers i passius financers; s 'ha d'indicar: 

a) Criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories 
d'actius financers i passius financers, així com peral reconeixement de can vis de 
valor raonable. 

b) Els criteris aplicats per a determinar /'existencia d'evidencia objectiva de 
deteriorament, així com el registre de la correcció de valor i la seva reversió i la 
baixa definitiva d'actius financers deteriorats. En particular, s'han de destacar els 
criteris utilitzats per a calcular les correccions valoratives relatives als deutors per 

_ activitats i a/tres comptes a cobrar. Així mateix, s'han d'indicar els criteris 
\ comptables aplicats als actius financers les condicions deis quals hagin estat 
\ renegociades i que, d'altra manera, estarien venruts o deteriorats. 

r-t-e)--- Criteris emprats peral registre de la baixa d'actius financers i passius financers. 

~I~ } d) Contractes de garanties financeres; indicant el criteri seguit tant en la valoració 
~ inicial com posterior. 

e) Inversions en entitats del grup, multigrup i associades; s'ha d'informar sobre el 
criteri seguit en la valoració d'aquestes inversions, així com l'aplicat per a 
registrar les correccions valoratives per deteriorament. 

~ f) Els criteris emprats en la determinació deis ingressos o despeses provinents de les 
diferents categories d'instruments financers: interessos, primes o descomptes, 
dividends, etc. 7 j 
Els actius financers, a l'efecte de la seva valoració, d'existir, s'han classificat en 
alguna de les següents categories: 

1. Actius financers a cost amortitzat 

Els actius financers inclosos en aquesta categoría s'han valorat inicialment pel cost, 
que equivaldra al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de 
transacció que li han estat directament atribu'ibles; no obstant aixo, aquests últims 
podran registrar-se en el compte de perdues i guanys en el moment del seu 
reconeixement inicial. 
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No obstant aixo, els credits per operacions comercials amb venciment no superior a 
un any i que no tenen un tipus d'interes contractual, així com les bestretes i credits al 
personal, les fiances, els dividends a cobrar i els desemborsaments exigits sobre 
instruments de patrimoni, l'import del qua! s'espera rebre en el curt termini, s'han 
valorat pel seu valor nominal perque l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no 
és significatiu. 

Posteriorment, aquests actius financers es valoren pel seu cost amortitzat. Els 
interessos reportats es comptabilitzen en el compte de perdues i guanys, aplicant el 
metode del tipus d'interes efectiu. 

Les aportacions realitzades com a consequencia d'un contracte de comptes en 
participació i similars, s'han valorat al cost, incrementat o disminu"it pel benefici o la 
perdua, respectivament, que correspon a l'entitat com a partícip no gestor, i menys, 
si escau, l'import acumulat de les correccions valoratives per deterioració. 

_.::5 \ \ No obstant !'anterior, els actius amb venciment no superior a un any que, d'acord 
---.._____ . amb el disposat en l'apartat anterior, s'han valorat inicialment pel seu valor nominal, 

( ,~\ ' cQnÜnuen valorant-se per aquest import, tret que s'haguessin deteriorat. 
1 \ 

\V ,,,, __ )~ ... J Al t_an~am~n~ d~ l'ex~rci~i, s'han efectuat les cor~eccions valoratives necessari_es, 
\ · - d'ex1st1r ev1denc1a obJect1va que el valor d'un actm financer o d'un grup d'actms 

financers amb similars característiques de risc valorats col· lectivament, s'ha 
deteriorat com a resultat d'un o més esdeveniments que han ocorregut després del 
seu reconeixement inicial i que han ocasionat una reducció o retard en els fluxos 
d'efectiu estimats futurs. 

La perdua per deteriorament del valor d'aquests actius financers és la diferencia 
entre el seu valor en llibres i el valor actual deis fluxos d'efectiu futurs que s'estima 
generaran, descomptats al tipus d'interes efectiu calculat en el moment del seu 
reconeixement inicial. 

Pels actius financers a tipus d'interes variable, s'utilitza el tipus d'interes efectiu que 
correspon a la data de tancament d'aquests comptes anuals d'acord amb les 
condicions contractuals. 

Si s'escau, coma substitut del valor actual deis fluxos d'efectiu futurs s'ha utilitzat el 
valor de cotització de l'actiu, sempre que aquest sigui prou fiable com per 
considerar-ho representatiu del valor que pogués recuperar l'entitat. 

Les correccions valoratives per deteriorament, així com la seva revers10 quan 
l'import d'aquesta perdua s'ha vist disminu"it per causes relacionades amb un 
esdeveniment posterior, es reconeixen com una despesa o un ingrés, respectivament, 
en el compte de perdues i guanys. La reversió del deteriorament té com a Iímit el 
valor en llibres del credit que estaria reconegut en la data de reversió si no s'hagués 
registrat el deteriorament del valor. 
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2. Actius financers mantinguts per negociar 

Els actius financers mantinguts per negociar s'han valorat inicialment pe! cost, que 
equival al valor raonable de la contraprestació lliurada. Els costos de transacció que 
li han estat directament atribui"ts s'han reconegut en el compte de perdues i guanys 
de l'exercici. Formen part de la valoració inicial l'import deis drets preferents de 
subscripció i similars que, si s'escau, s'haguessin adquirit. 

Posteriorment, s'han valorat pe! seu valor raonable, sense deduir els costos de 
transacció en que s'hagi pogut incórrer en la seva alienació. Els canvis que s'han 
produYt o produeixin en el valor raonable s'han imputat en el compte de perdues i 
guanys de l'exercici. 

3. Actius financers a cost 
\ 

\ Es valoren inicialment al cost, que equival al valor raonable de la contraprestació 
\ \ _lliurada més els costos de transacció que li han estat directament atribui"bles. Formen 

~~1 - --·-· part de la valoració inicial l'import deis drets preferents de subscripció i similars 

1

( __ ... -~ - -1 j que, si s'escau, s'haguessin adquirit. 
V~ ·-· 

, Posteriorment es valoren pe! seu cost, menys, si s'escau, l'import acumulat de les 
correccions valoratives per deteriorament. 

Quan hagi d'assignar-se valor a aquests actius per baixa del balanc; o un altre motiu 
de l'actiu, s'aplica el metode del cost mitja ponderat per grups homogenis, entenent
se per aquests els valors que tenen iguals drets. 

En el cas de venda de drets preferents de subscripció i similars o segregació deis 
mateixos per exercitar-los, l'import del cost deis drets disminueix el valor comptable 
deis respectius actius. Aquest cost es determina aplicant alguna fórmula valorativa 
de general acceptació. 

En el tancament de l'exercici, s'han efectuat les correccions valoratives necessaries 
d'existir evidencia objectiva que el valor en llibres d'alguna inversió no era 
recuperable. 

L'import de la correcció valorativa és la diferencia entre el seu valor en llibres i 
l'import recuperable, entes aquest com el major import entre el seu valor raonable 
menys els costos de venda i el valor actual deis fluxos d'efectiu futurs derivats de la 
inversió, calculats, bé mitjanc;ant l'estimació deis quals s'espera rebre com a 
conseqüencia del repartiment de dividends realitzat per l'entitat participada i de 
l'alienació o baixa en comptes de la inversió en la mateixa, bé mitjanc;ant l'estimació 
de la seva participació en els fluxos d'efectiu que s'espera siguin generats per 
l'entitat participada, procedents tant de les seves activitats ordinaries com de la seva 
alienació o baixa en comptes. 
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En les inversions en el patrimoni d'entitats que no siguin del grup, multigrup o 
associades admeses a cotització, com a substitut del valor actual deis fluxos d'efectiu 
futurs s'ha utilitzat el valor de cotització de l'actiu, sempre que aquest sigui prou 
fiable com per considerar-ha representatiu del valor que pogués recuperar l'entitat. 

Les inversions no admeses a cotització, es prenen en consideració el patrimoni net 
de l'entitat participada corregit per les plusvalues tacites existents en la data de la 
valoració. 

Les correccions valoratives per deteriorament i, si s'escau, la seva reversió, s'han 
registrat com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de perdues i 
guanys. La reversió del deteriorament ha tingut com a límit el valor en llibres de la 
inversió que esta reconeguda a la data de reversió si no s'hagués registrat el 
deteriorament del valor. 

Interessos i dividends rebuts d'actius financers 

Els interessos i dividends d'actius financers reportats amb posterioritat al moment de 
l'adquisició es reconeixen com a ingressos en el compte de perdues i guanys. Els 
interessos s'han reconegut utilitzant el metode del tipus d'interes efectiu i els 
dividends quan s'ha declarat el dret del soci a rebre-ho. 

Baixa d'actius financers 

L'entitat donara de baixa un actiu financer, o part del mateix, quan expirin els drets 
derivats del mateix o s'hagi cedit la seva titularitat, sempre que el cedent s'hagi 
despres deis riscos i beneficis significatius inherents a la propietat de l'actiu. 

En les operacions de cessió en les quals d'acord amb !'anterior no procedeixi donar 
de baixa l'actiu financer es registrara addicionalment el passiu financer derivat deis 
imports rebuts. 

Els passius financers, a l'efecte de la seva valoració, d'existir, s'han classificat en 
alguna de les següents categories: 

1. Passius financei-s a cost amortitzat 

Els passius financers inclosos en aquesta categoría es valoren inicialment pe! cost, 
que equival al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de 
transacció que els siguin directament atribu"ibles; no obstant aixó, aquests últims, 
així com les comissions financeres que es carreguin a l'entitat quan s'originin els 
deutes amb tercers es registren en el compte de perdues i guanys en el moment del 
seu reconeixement inicial. 
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No obstant l'assenyalat en el paragraf anterior, els debits per operacions comercials 
amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interes contractual, 
així com les fiances i els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, 
l'import de les quals s'espera pagar en el curt termini, es valoren pe! seu valor 
nominal, perque l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no és significatiu. 

Posteriorment, els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pe! seu 
cost amortitzat. Els interessos reportats es comptabilitzen en el compte de perdues i 
guanys, aplicant el metode del tipus d'interes efectiu. 

Les aportacions rebudes com a conseqüencia d'un contracte de comptes en 
participació i similars, es valoraran al cost, incrementat o disminui"t pe! benefici o la 
perdua, respectivament, que hagi d'atribuir-se als partícips no gestors. 

No obstant !'anterior, els debits amb venciment no superior a un any que es valorin 
inicialment pe! seu valor nominal, continuaran valorant-se per aquest import. 

2. Passius financers mantinguts per negociar 

Per a la valoració d'aquests passius financers s'han utilitzat els mateixos criteris que 
els assenyalats en l'apartat d'actius financers mantinguts per negociar. 

Baixa de passius financers 

L'entitat donara de baixa un passiu financer quan l'obligació s'hagi extingit. També 
donara de baixa els passius financers propis que adquireixi, encara que sigui amb la 
intenció de recol ·locar-losen el futur. 

Si es produeix un intercanvi d'instruments de deute entre un prestador i un prestatari, 
sempre que aquests tinguin condicions substancialment diferents, es registrara la 
baixa del passiu financer original i es reconeixera el nou passiu financer que 
sorgeixi. De la mateixa forma es registrara una modificació substancial de les 
condicions actuals d'un passiu financer. 

La diferencia entre el valor en llibres del passiu financer o de la part del mateix que 
s'hagi donat de baixa i la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció 
atribui"bles i en la qua! es recollira així mateix qualsevol actiu cedit diferent de 
l'efectiu o passiu assumit, es reconeixera en el compte de perdues i guanys de 
l'exercici en que tingui lloc. 

En el cas d'un intercanvi d'instruments de deute que no tinguin condicions 
substancialment diferents, el passiu financer original no es donara de baixa del 
balany. El cost amortitzat del passiu financer es determinara aplicant el tipus 
d'interes efectiu, que sera aquell que iguali el valor en llibres del passiu financer en 
la data de modificació amb els fluxos d'efectiu a pagar segons les noves condicions. 
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Existencies; indicant els criteris de valoració i, en particular, precisant els seguits 
sobre correccions valoratives per deteriorament i capitalització de despeses 
financeres. 

L' import de les existencies del balan~ corresponen als pagaments acompte efectuats 
en favor deis prove"idors. 

9. Impostos sobre beneficis; indicant els criteris utilitzats per al registre i valoració 
d'actius i passius per impost diferit. 

L'Entitat s'ha acollit als beneficis fiscals de la Llei 49/2002, de regim fiscal 
d' entitats sense afany de lucre. Per tant, i degut a que totes les activitats que realitza 
són considerades exemptes per l'esmentada Llei, no existeix base imposable de 
l'Impost sobre Societats. 

1 O. Ingressos i despeses; indicant els criteris generals aplicats. En particular, en 
relació amb les prestacions de serveis realitzades per l'entitat s'han d'indicar els 
criteris utilitzats per a la determinació deis ingressos; en concret, s'han 
d'assenyalar els metodes emprats pera determinar el percentatge de realització en 
la prestació de serveis i s'ha d'informar encasque la seva aplicació no hagi estat 
possible. 

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi del meritament, és a dir, 
quan es produeix el corrent real deis béns i serveis que els mateixos representen, 
amb independencia del moment que es produeixi el corrent monetari o financer 
derivat deis mateixos. Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de 

º~
la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns Iliurats i els 
serveis prestats en el marc ordinari de l'activitat, deduits els descomptes i impostas. 

Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en 
,.,., funció del principal pendent de pagament i el tipus d'interes efectiu aplicable. Els 

serveis prestats a tercers es reconeixen en formalitzar l'acceptació per part del client. 
Els quals, en el moment de l'emissió d'estats financers es troben realitzats pero no 
acceptats, es valoren al menor valor entre els costos produ"its i l'estimació 
d'acceptació. 

Els ingressos es troben valorats per l'import realment percebut i les despeses pe! cost 
d'adquisició, havent-se comptabilitzat segons el criteri de meritament. 

1 l. Provisions i contingencies; indicant el criteri de valoració, així com, en el seu cas, 
el tractament de les compensacions a rebre d'un tercer en el moment de liquidar 
l'obligació. En particular, en relació amb les provisions s'ha de realitzar una 
descripció general del metode d'estimació i ca/cu/ de cadascun deis riscos. 

No s'han produ"it. 

12. Elements patrimonials de natura/esa mediambiental, indicant: 

a) Criteris de valoració, així com d'imputació a resultats deis imports destinats als 
fins mediambientals. En particular, s'ha d'indicar el criteri seguit per a 
considerar aquests imports com a despeses de l'exercici o com a major valor de 
l'actiu corresponent. 
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Descripció del metode d'estimació i calcul de les provisions derivades de !'impacte 
mediambiental. 

No n'hi ha. 

13. Criteris emprats per al registre i valoració de les despeses de personal; en 
particular, els referits a compromisos per pensions. 

Les despeses de personal inclouen tots el sous i les obligacions d'ordre social 
obligatories o voluntaries meritades en cada moment. 

L'entitat no realitza retribucions a llarg termini al personal. En conseqüencia 
l'entitat no te compromisos per pensions. 

14. Subvencions, donacions i llegats; indicant el criteri emprat per a la seva 
classificació i, en el seu cas, la seva imputació a resultats. 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables vinculades a l'adquisició d'un 
actiu, si n'hi ha, es comptabilitzen com a ingressos directament imputats al 
patrimoni net i es reconeixen en el compte de perdues i guanys com a ingressos 
sobre una base sistematica i racional de forma correlacionada amb les despeses 
derivades de la despesa o inversió objecte de la subvenció. 

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caracter de reintegrables es 
registren com a passius de !'empresa fins que adquireixen la condició de no 
reintegrables. 

La imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats que tinguin el 
caracter de no reintegrables s'efectuara atenent a la seva finalitat. 

Les subvencions d'explotació s'abonen a resultats en el moment en que es 
concedeixen, excepte si es destinen a finarn;:ar deficit d'explotació d'exercicis futurs; 
en aquest cas s'imputaran en aquests exercicis. Si es concedeixen per finans;ar 
despeses específiques, la imputació es realitzara a mesura que es meritin les 
despeses finans;ades. 

15. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades. 

Amb caracter general, d'haver-se produi:t, les operacions entre parts vinculades es 
comptabilitzen en el moment inicial pel seu valor raonable. Si escau, si el preu 
acordat difereix del seu valor raonable, la diferencia es registra atenent a la realitat 
económica de l'operació. La valoració posterior es realitza conforme amb el previst 
en les corresponents normes. 
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5. lmmobilitzat material 

l. Analisi i justi.ficació del moviment durant /'exercici de cada partida del balan~ 
inc/osa en aquest epígraf i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i 
correccions valoratives per deteriorament acumulades; indicant el següent: 

a) Saldo inicial. 

Veure quadre adjunt. 

b) Entrades o dotacions, especi.ficant les aportacions no dineraries, així com les que 
siguin degudes a ampliacions o mil/ores, amb el detall deis immobi/itzats concrets que 
han causal aquest increment i el metode de valoració quan es derivin d'aportacions 
no dineraries. 

~ - ; Veure quadre adjunt. 

\¡,- -\S- . e) Reversió de correccions valoratives per deteriorament. 

No s'han produH. 

d) Augmentsldisminucions per transferencies o traspassos a a/tres partides; en 
particular a actius no corrents mantinguts per a la venda. 

No s'han produ"it. 

e) Sortides, baixes o reduccions, amb el detall deis immobilitzats concrets que han 
causal aquest decrement. 

No s'han produ"it. 

j) Correccions valoratives per deteriorament, diferenciant les reconegudes en 
l'exercici de les acumulades. 

No s'han produ"it. 

g) Amortitzacions, diferenciant les reconegudes en l'exercici de les acumulades. 

Veure quadre adjunt. 

h) Saldo final. 

Veure quadre adjunt. 
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Exercici 2021: 

2811 

2812 

2813 

2814 

2815 

2816 

2817 

2818 

2819 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

Moviments lmmobllltzat Material 

Conc:epte Ref. 

COST 

Te rrenys i bé ns natura Is 

Construccions 

lnsta l·la cions lé cniques 

Maquinaria 

Utilla tge i altres instal·lacions 

Mobiliari 

Equips procés informació 

Elements d e transport 

Altre immobllitza t material 

lmmobilitzal e n curs 

Total coste 

AMORTIZACIÓ (-) 

Construccions 

lnstal · lacions tec niques 

Maquinaria 

Ulilla lge i a ltres ins tal · lacions 

Mobiliari 

Equips procés iniorma ció 

Ele m e nls d e transport 

Allrc immobilitzat m a leria l 

lmmobilítza t e n curs 

Total amortizació 

Valor ne l comptable 

Sdo. Final 

31/lZ/2020 

197.749,93 

1.137.309,21 

5.244,38 

19.656,16 

5. 120,30 

37.375,97 

50. 143,13 

24.699,99 

16. 795,94 

0,00 

1.494.09S,01 

-96.522,11 

-1.033,87 

-4.009,36 

-1.315,41 

-3.956,69 

-31.053,54 

-9 .812,77 

-2.584,70 

0,00 

-150.288,45 

1.343.806,S6 

Adqufs. 

189.487,19 

26. 706,01 

2.482,86 

5.660,73 

11.075,19 

23S .411,98 

-27.703,06 

-536,25 

-2.111,88 

-512,04 

-2.620,77 

-8.672,43 

-3.904,00 

· l.679,65 

º·ºº 
-47. 740,08 

Sdo. Final 

Balxes (-) traspassos 31/12/2021 

197. 749,93 

-180,00 1.326.616,40 

31.9S0,39 

22.139,02 

5.120,30 

43.036,70 

61.218,32 

24.699,99 

16. 795,94 

º·ºº 
-180,00 0,00 l. 729.326,99 

-124.225,17 

-1.570,12 

-6. 121,24 

-1.827,45 

·6.577,46 

-39.725,97 

-13.716,77 

-4.264,35 

º·ºº 
0,00 º·ºº -198. 028,53 

1.531.298,46 
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Exercici 2020: 

Movimento Inmovilizado Material 

Concepte Ref. 

COST 

210 Terrenys i béns naturals 

211 Construccions 

212 lnstal ·lacions tecniques 

213 Maquinaria 

214 Utillatge i altres instal·lacions 

215 Mobiliari 

216 Equips procés informació 

217 Elements de transport 

218 Altre immobilitzat material 

219 lmmobilitzat en curs 

Total cost 

AMORTIZACIÓ (·) 

2811 Construccions 

2812 lnstal·lacions tecniques 

2813 Maquinaria 

2814 Utillatge i altres instal ·lacions 

2815 Mobiliari 

2816 Equips procés informació 

2817 Elements de transport 

2818 Altre immobilitzat material 

2819 lmmobilitzat en curs 

Total amortizació 

Valor net comptable 

Sdo. Final 

31/12/2019 

197.749,93 

1.066.579,16 

5.244,38 

13.177,53 

5.120,30 

21.515,62 

39.116,17 

24.699,99 

16.262,33 

0,00 

1.389.465,41 

-73 .236,04 

-681,56 

-2.636,24 

-801,98 

-2.349,68 

-22 .420,50 

-5 .898,07 

-952,79 

0,00 

-108.976,86 

1.280.488,55 

Sdo. Final 

Adquis. Baixes (-) 31/12/2020 

197.749,93 

70.730,05 1.137.309,21 

5.244,38 

6.478,63 19.656,16 

5.120,30 

15.860,35 37.375,97 

11.026,96 50.143,13 

24.699,99 

533,61 16.795,94 

0,00 

104.629,60 0,00 1.494.095,01 

-23.286,05 0,00 -96.522,09 

-352,31 0,00 -1.033,87 

-1.373,12 0,00 -4.009,36 
-513,43 0,00 -1.315,41 

-1.607,01 0,00 -3.956,69 

-8.633,04 0,00 -31.053,54 

-3.914,70 0,00 -9.812,77 

-1.631,91 0,00 -2.584,70 

0,00 0,00 

-41.311,57 0,00 -150. 288,43 

1.343.806,58 
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Informació sobre: 

a) Costos estimats de desmantellament, retir o rehabilitació, inclosos com a major 
valor deis actius, especificant les circumstancies que s'han tingut en compte pera 
la seva valoració. 

No n'hi ha. 

b) Vides útils o coeficients d'amortització utilitzats per classes d'elements, així com 
e/s metodes d'amortització emprats, informant de l'amortització de /'exercici i 
/'acumulada que correspongui a cada e/ement significatiu d'aquest epígraf. 

Les amortitzacions es doten conforme la vida económica útil de l'element i s'aplica 
el sistema d'amortització lineal d'acord amb els següents percentatges: 

COMPTE CONCEPTE %AMORT 
211 Construccions 2% (*) 
212 Insta! · lacions Tecniques 6% 
213 Maquinaria 10% 
214 Altres insta!. i utillatge 10% 
215 Mobiliari 6% 
216 Equips procés informació 25% 
217 Elements de transport 16% 
218 Altre Immobilitzat material 10% L"' '\ --ys----, 

(*) Puntualment, a les obres d'un immoble cedit en ús per valor de 13.656,47 s'ha 
aplicat un percentatge del 10%. 

En relació a les obres de l'edifici cedit del Carrer Rectoría de Vilanova i la Geltrú 
per un valor de 21.987,57 s'aplica un percentatge del 5%. 

Aquest percentatge també s' aplica a les obres de l' immoble cedit del Casal Sant 
Andreu / Cr Major, 7 per un valor de 42.634,27 Euros. 

La informació referent a l'amortització del període ha quedat recollida en l'apartat 
primer d'aquest punt 5e_ 

c) Sempre que tingui incidencia significativa en l'exercici present o en exercicis 
futurs, s'ha d'informar deis canvis d'estimació que afectin a valors residuals, als 
costos estimats de desmantel/ament, retir o rehabilitació, vides útils i metodes 
d' amortització. 

No s'han produn. 

d) Característiques de les inversions en immobi/itzat material adquirides a entitats 
del grup i associades, amb indicació del seu valor comptable, amortització i 
correccions valoratives per deteriorament acumulades. 

No s'han produi't. 

e) Característiques de les inversions en immobilitzat material situades Jora del 
territori de Cata/unya, amb indicació del seu valor comptable, amortització i 
correccions valoratives per deteriorament acumulades. 
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No n'hi ha. 

Import de les despeses financeres capitalitzades en l'exercici, així com els criteris 
seguits per a la seva determinació. 

No s'han produi't. 

g) Per a cada correcció valorativa per deteriorament de quantia significativa, 
reconeguda o revertida durant l'exercici per a un immobilitzat material 
individual, s'ha d'indicar: 

- Natura/esa de l'immobilitzat material. 

- Import, successos i circumstancies que han portat al reconeixement i reversió de 
la perdua per deteriorament. 

- Criteri emprat per a determinar el valor raonable menys els costos de venda, en 
el seu cas, i 

- Si el metode emprat /os el valor en ús, s'han d'assenyalar els tipus 
d'actualització utilitzats en les estimacions actuals i en les anteriors, una 
descripció de les hipotesis clau sobre les que s'han basat les projeccions de 
jluxos d'efectiu i de com s'han determinat els seus valors, el període que abasta 
la projecció deis jluxos d'efectiu i la seva taxa de creixement a partir del cinque 
any. 

No s'han produit. 

Respecte les perdues i reversions per deteriorament agregades de les quals no es 
revela la informació assenyalada en la /letra anterior, les principals classes 
d'immobilitzats afectats per les perdues i reversions per deteriorament i els 
principals successos i circumstancies que han portat al reconeixement i la 
reversió d'aquestes correccions valoratives per deteriorament. 

No s'han produit. 

S'ha d'informar de l'import de les compensacions de tercers que s'incloguin en el 
resultat de l'exercici per elements d'immobilitzat material el valor deis quals 
s'hagi deteriorat, s'hagin perdut o s'hagin retirat. 

No s'han produit. 

j) Característiques de l'immobilitzat material no afecte directament a les activitats, 
indicant el seu valor comptable, amortització i correccions valoratives per 
deteriorament acumulades. 

No n'hi ha. 

k) Import i característiques deis béns totalment amortitzats en ús, distingint entre 
construccions i resta d'elements. 
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BÉNS TOTALMENT AMORTITZATS 

Construccions 
Resta d'elements: 

- E ui s er a rocés informació 
- Elements de trans ort 

IMPORT 
2021 

0,00 
0,00 

26.840,76 
300,00 

IMPORT 
2020 

0,00 
0,00 

12.982,71 
300,00 

/) Béns afectes a garanties i reversió, així com /'existencia i els imports de 
restriccions a la titularitat. 

Dintre de l'epígraf de Terrenys i Construccions es troba l'immoble Llar la Olivera 
ubicat al municipi de Gelida amb un valor net comptable de 1.047.291 ,53 Euros a 
31/12/21 subjecte a garantia hipotecaria amb un deute pendent a 31/12/21 de 
340.205,49 Euros. Veure Nota 11 

m) Subvencions, donacions i 1/egats rebuts relacionats amb l'immobilitzat material, 
indicant també l'import d'aquests actius. 

Durant l 'exercici 2021 s' han rebut les següents donacions i llegats: 

- Conveni amb la Sociedad Estatal de Loterías y apuestas del Estado per al 
financ;ament de la rehabilitació de la vivenda compartida destinada a persones en 
situació d'exclusió social i residencial "El Llimoner", situada a Vilanova i la 
Geltrú. L'import de la subvenció/donació/ajuda és de 45.893,64 Euros. L'import 
que queda pendent de traspassar a resultat a 31/12/2021 és de 45 .397,89 Euros . 

- Pe! mateix immoble comentat en el punt anterior, Naturgy ha aportat 5.967,63 per 
unes finestres d'alumini. L'import que queda pendent de traspassar a resultat a 
31/12/2021 és de 5.967,63 Euros. 

- Pel mateix immoble comentat en el punt anterior, es va rebre una subvenció de 
capital per unes obres per import de 3.000 Euros. L'import que queda pendent de 
traspassar a resultat a 31/12/2021 és de 2.988,17 Euros. 

- Inditex (Caritas Española) ha aportat 3.670,01 Euros per unes finestres d'alumini 
pe! Casal Sant Andreu. L' import que queda pendent de traspassar a resultat a 
31/12/2021 és de 3.670,01 Euros. 

- Tanmateix s'ha rebut de l'Ajuntament de Viladecans una subvenció per un 
ordenador de reforc;. L'import que queda pendent de traspassar a resultat a 
31/12/2021 és de 838,3 lEuros. 

- Per herencia del Pere Güell s'ha rebut Pis C/ Casal, 22 lr Vilafranca per un valor 
de 63 .000 Euros. L'import que queda pendent de traspassar a resultat a 
31/12/2021 és de 61.995,48 Euros. 

Durant l'exercici 2020 s'han rebut les següents donacions i llegats: 

- Conveni amb la Sociedad Estatal de Loterías y apuestas del Estado per al 
financ;ament de la rehabilitació de la vivenda compartida destinada a persones en 
situació d'exclusió social i residencial "El Llimoner", situada a Vilanova i la 
Geltrú. L' import de la subvenció/donació/ajuda és de 44.300,64 Euros. A 
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31/12/2020 han estat realitzades i recollides a l' immobilitzat unes obres per 
21.960,51 Euros. L'import que queda pendent de traspassar a resultat a 
31/12/2021 és de 42.979,24 Euros. 

Durant I' exercici 2019 s' han rebut les següents donacions i llegats: 

- Subvenció de l'Ajuntament de Vilafranca de 3.939,76 destinada a cobrir unes 
obres realitzades i que han estat recollides a l'immobilitzat per 3.194,40 Euros i 
745,36 Euros. L'import que queda pendent de traspassar a resultat a 31/12/2021 és 
de 3.425,75 Euros. 

Durant I' exercici 2018 no s 'han rebut donacions llegats que hagin d' ésser 
informats en aquest apartat. 

Durant l'exercici 2017 no s'han rebut donacions llegats que hagin d'ésser 
informats en aquest apartat. 

Durant I' exercici 2016 es van rebre les següents donacions i llegats: 

- Donatiu de l'edifici de l' Olivera amb una valoració de terreny de 197.749,93 
·------Euros i de la construcció de 944.452, 78 Euros. El donatiu porta aparellada 

l'assumpció d'una hipoteca per un import de 403 .386,49 Euros i el pagament d'un 
deute amb Carites de Barcelona per 100.000 Euros. 

El donatiu per aquest actiu ha estat de 636.086,48 Euros del que 110.125,86 Euros 
es corresponen al terreny i no s'ha traspassat a resultat, l'import vinculat a la 
construcció ha estat de 525.960,62 Euros del que l'import que queda pendent de 
traspassar a resultats a 31/12/2021 és de 473.105,28 Euros. 

- Donatiu de Frigicoll d'una rentadora per un import de 483,64 Euros. L'import del 
donatiu que ha quedat pendent de traspassar a resultats a 31/12/2021 és de 209,66 
Euros. 

- Donatiu de Frigicoll d'una rentadora per un import de 540,85 Euros. L'import del 
donatiu que ha quedat pendent de traspassar a resultats a 31/12/2021 és de 372,34 
Euros. 

- Donatiu de Frigicoll d'una rentadora per un import de 448,63 Euros. L'import del 
donatiu que ha quedat pendent de traspassar a resultats a 31/12/2021 és de 215,82 
Euros. 

Veure Nota 13 

n) Compromisos ferms de compra i fonts previsibles de finanrament, així com els 
compromisos ferms de venda. 

No s'han produ"it. 

o) Qualsevol altra circumstancia de caracter substantiu que afecti a béns de 
l'immobilitzat material com ara: arrendaments, assegurances, litigis, 
embargaments i situacions analogues. 

No n'hi ha. 

p) Arrendaments financers i a/tres operacions de natura/esa similar sobre béns de 
l'immobilitzat material. 
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Aquesta informació consta a l'apartat 9 de la memoria. 

q) En el cas d'immobles, s'ha d'indicar de forma separada el valor de la construcció 
i del terreny. 

Aquesta informació ja consta en el quadre adjunten l'apartat primer d'aquest punt 
5é_ 

r) El resultat de l'exercici derivat de l'alienació o disposició per a/tres mitjans 
d'elements de l'immohilitzat material. 

No n'hi ha hagut. 

6. Inversions immobiliaries 

A més de la informació requerida en la nota anterior, s'han de descriure els immobles 
classificats coma inversions immobiliaries, i s'ha d'informar de: 

l. Tipus d'inversions immohiliaries i destinació que se'ls doni. 

--2~·-1ngressos provinents d'aquestes inversions així com les despeses per a la seva 
~ \ explotació; s'han de diferenciar les inversions que generen ingressos de les que 
'""'---,J no ho Jan. 

3. L 'existencia i l'import de les restriccions a la realització d'inversions 
immobiliaries, al cobrament deis ingressos derivats d'elles o deis recursos 
obtinguts per la seva alienació o disposició per a/tres mitjans, i 

Ohligacions contractuals per a l'adquisició, construcció o desenvolupament 
d'inversions immohiliaries opera reparacions, manteniment o mi/lores. 

Les baixes de l'exercici 2016 ( 91.179,87€ + 110.314, 13 €) es deuen a la signatura d'un 
contracte d'arres que ens comprometa la venda d'un magatzem a El Prat de Llobregat i 
que es va fer efectiva el dia 26 de gener de 2017. Per aquest moti u, el 2016, es dona de 
baixa de la partida d' inversions immobiliaries i es dóna d' alta a la partida d 'Actius no 
corrents mantinguts per a la venda i passius associats. Durant 2018 han estat venuts els 
immobles, motiu pel que el saldo a 31/12/2018 va quedar cancel · lat. 

Les construccions registrades en la partida d'inversions immobiliaries, a 31 de 
desembre de 2021, provenen tates del conveni de divisió de Caritas Diocesana de 
Barcelona. 

La resta d'immobles que romanen en propietat de l'entitat a 31/12/2021 són els 
següents: 

Detall deis immobles de l'apartat cost d'adquisició de la partida d'inversions 
immobiliaries 
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POBLACIÓ ADRE(;A 
Saldo a 

Entrades 
Saldo a 

31/12/2020 31/12/2021 

El Prat Llobregat C/Sant Joaquirn 87 - PB 70.239,57 70.239,57 

El Prat Llobregat C/Sant Joaquirn 87 - 1-1 54.339,85 54.339,85 

El Prat Llobregat C/Sant Joaquirn 87 - 2 - 1 83.086,89 83.086,89 

Esplugues de Llobregat C/Lluis Millet 19 Atic 80.155,36 80.155,36 

TOTAL: 287.821,67 

Construccions 

POBLACIÓ ADRE(:A Saldo a 31/12/2020 Entrades Saldo a 31/12/2021 

El Prat Llobregat C/Sant Joaquim 87 - PB 94 .098,43 94 .098,43 

El Prat Llobregat C/Sant Joaquim 87 - 1-1 64 .031,15 64 .031 ,15 

El Prat Llobreb>at C/Sant Joaquim 87 - 2 - 1 97 .905,11 97 .905,11 

Viladecans C/Virgen de Montserrat 85 , 2-1 148.192,00 148.192,00 

Esplugues de Llobregat C/Lluis Millet 19 Atic 54 .244,64 54.244,64 

Vilafranca del Penedés Pl.Campanari 5 66 .285,00 66.285,00 

Altres 573,10 573 ,10 

Vilafranca del Penedés C/Casal 22, 1 63.000,00 63 .000,00 

TOTAL: 588.329,43 

ff 
Exercici 2021: 

~ 
/.. 

_,/"' Saldo final Sdo. Final 
Concepte 31/12/2020 Altes Baixes Traspassos 31/12/2021 

COSTE 
lnversions en terrenys i béns 

220 naturals 287.821,67 287.821,67 

221 lnversions en construccions 525.329,43 63.000,00 588.329,43 

Total cost 813.151,10 63.000,00 0,00 0,00 876.151,10 

AMORTIZACIÓN (-) 
lnversions en terrenys i béns 

2820 natura Is 0,00 0,00 

2821 lnversions en construccions -72.759,64 -11.511,01 -84.270,65 

Total 
amortització -72.759,64 -11.511,01 0,00 0,00 -84.270,65 

NETO 740.391,46 51.488,99 0,00 0,00 791.880,45 
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Exercici 2020: 

Concepte Ref. 

COST 
lnversions en terrenys i béns 

220 naturals 
221 lnversions en construccions 

Total coste 

AMORTITZACIÓ (-) 
lnversions en terrenys i béns 

2820 naturals 
2821 lnversions en construccions 

Total 
amortització 

NET 

7. Béns del patrimoni cultural 

Saldo final 
31/12/2019 

287.821,67 
525.329,43 

Altes 

813.151,10 0,00 

0,00 
-62.224,35 -10.535,29 

Baix 
es 

-62.224,35 -10.535,29 0,00 

750.926,75 -10.535,29 0,00 

Traspassos 

0,00 

0,00 

0,00 

Sdo. Final 
31/12/2020 

287.821,67 
525.329,43 

813.151,10 

0,00 
-72.759,64 

-72 .759,64 

740.391,46 

l. Analisi del moviment durant l'exercici de cada partida del balanr inclosa en 
aquest epígraf i de les seves corresponents correccions valoratives per 
deteriorament acumulades; indican/ el següent: 

a) Saldo inicial. 

b) Entrades o dotacions, especificant les aportacions no dineraries, així com les 
que siguin degudes a ampliacions o millores. 

e) Reversió de correccions valoratives per deteriorament. 

d) Augments/disminucions per transferencies o traspassos d'altres partides. 

e) Sortides, baixes o reduccions. 

f) Correccions valoratives per deteriorament, diferenciant les reconegudes en 
l'exercici de les acumulades. 

g) Saldo final. 

No n'hi ha. 

2. lnformació sobre: 
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a) Costos estimats de desmantellament, retir o rehabi/itació, inclosos com a 
major valor deis actius, especifican/ les circumstimcies que s'han tingut en 
compte per a la seva valoració. 

b) Sempre que tingui incidencia significativa en l'exercici presento en exercicis 
futurs, s'ha d'informar deis canvis d'estimació que afectin a valors residuals i 
als costos estimats de desmantellament, retir o rehabilitació. 

e) Característiques de les inversions en béns del patrimoni cultural adquirits a 
entitats del grup i associades, amb indicació del seu valor comptable i 
correccions valoratives per deteriorament acumulades. 

d) Característiques de les inversions en béns del patrimoni cultural situats Jora 
del territori de Catalunya, amb indicació del seu valor comptable i correccions 
valoratives per deteriorament acumulades. 

e) lmport de les despeses financeres capitalitzades en l'exercici, així com els 
criteris seguits per a la seva determinació. 

f) Per a cada correcció valorativa per deteriorament de quantia significativa, 
reconeguda o revertida durant l'exercici per a un bé individual, s'ha 
d'indicar: 

V\F

~U-~ 
- Natura/esa del bé. 

- Import, successos i circumstancies que han portal al reconeixement i 
reversió de la perdua per deteriorament, i 

- Criteri emprat per a determinar el valor raonable menys els costos de venda, 
en el seu cas. 

S'ha d'informar de l'import de les compensacions de tercers que s'incloguin 
en el resultat de l'exercici per béns del patrimoni cultural el valor deis quals 
s'hagi deteriorat, s'hagin perdut o s'hagin retirat. 

h) Característiques deis béns del patrimoni cultural no afectes directament a les 
activitats, indicant el seu valor comptable i correccions valoratives per 
deteriorament acumulades. 

i) Béns afectes a garanties i reversió, així com /'existencia i els imports de 
restriccions a la titularitat. 

J) Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb els béns del patrimoni 
cultural, indicant també l'import d'aquests actius. 

k) Compromisos ferms de compra i fonts previsibles de finanr;ament, així com els 
compromisos ferms de venda. 

!) Qualsevol altra circumstancia de caracter substantiu que afecti a béns del 
patrimoni cultural com ara: arrendaments, assegurances, litigis, 
embargaments i situacions analogues. 

m) Arrendaments financers i altres operacions de natura/esa similar sobre béns 
del patrimoni cultural. 
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n) En el cas d'immobles, s'ha d'indicar de forma separada el valor de la 
construcció i del terreny. 

o) El resultat de l'exercici derivat de l'alienació o disposició pera/tres mitjans de 
béns del patrimoni cultural. 

No n'hi ha. 

8. Immobilitzat intangible 

l. Analisi del moviment durant l'exercici de cada partida del balanr inclosa en 
aquest epígraf i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i 
correccions valoratives per deteriorament de valor acumulades; indicant el 
següent: 

a) Saldo inicial. 

Veure quadre adjunt. 

b) Entrades o dotacions, especificant els actius generats internament i els 
adquirits mitjanrant aportacions no dineraries. 

Veure quadre adjunt. 

c) Reversió de correccions valoratives per deteriorament. 

Veure quadre adjunt. 

d) Augmentsldisminucions per transferencies o traspassos d'altres partides, en 
particular a actius no corrents mantinguts pera la venda. 

Veure quadre adjunt. 

e) Sortides, baixes o reduccions. 

Veure quadre adjunt. 

j) Correccions valoratives per deteriorament, diferenciant les reconegudes en 
l'exercici de les acumulades. 

Veure quadre adjunt. 

g) Amortitzacions, diferenciant les reconegudes en l'exercici de les acumulades. 

Veure quadre adjunt. 

h) Saldo final. 
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Exercici 2021 

COMPTE CONCEPTE S.INICIAL ENTRADES SORTIDES S.FINAL 
2021 2021 

206 Aplicacions Informatiques 4.400,55 1.674,91 6.075,46 

208 Drets sobre Béns cedits en ús 86.953,76 86.953,76 

TOTAL 91.354,31 1.674,91 93.029,22 

2806 A.A. Aplicacions Informatiques -3.675,67 -734,71 -4.410,38 

2808 A.A. Drets sobre Béns cedits en ús -32.353,58 -8 .687,19 -41.040,77 

TOTAL -36.029,25 -9.421,9 -45.451,15 

Valor net comptable 55.325,06 47.578,07 

Exercici 2020 

COMPTE CONCEPTE S.INICIAL ENTRADES SORTIDES S.FINAL 
2019 2020 

206 Aplicacions Informatiques 4.137,56 262,99 4.400,55 
--- .. 208 Drets sobre Béns cedits en ús 81.968,63 4.985,13 86.953,76 

\ 

---

TOTAL 86.106,19 5.248,12 91.354,31 

2806 A.A. Aplicacions Informatiques -2.767,57 -908,10 -3.675,67 

2808 A.A. Drets sobre Béns cedits en ús -23 .891,15 -8.462,43 -32.353,58 

TOTAL -26.658,72 -9.370,53 -36.029,25 

Valor net comptable 59.447,47 55.325,06 

2. lnformació sobre: 

a) Actius afectes a garanties i reversió, així com /'existencia i els imports de 
restriccions a la titularitat. 

No n'hi ha. 

b) Vides útils o coeficients d'amortització utilitzats per classes d'elements, així com 
els metodes d'amortització emprats, informant de l'amortització de l'exercici i 
/'acumulada que correspongui a cada element significatiu d'aquest epígraf. 

Les amortitzacions es doten conforme la vida económica útil de l' element i s'aplica 
el sistema d'amortització lineal d'acord amb els següents percentatges: 

COMPTE CONCEPTE %AMORT 
206 Aplicacions informatiques 33% 
208 Drets sobre Béns cedits en ús 10% 

La informació referent a l'amortització del període ha quedat recollida en l'apartat 
primer d'aquest punt 8e. 
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Sempre que tingui incidencia significativa en l'exercici present o en exerc1c1s 
futurs, s'ha d'informar deis canvis d'estimacions que afecten a valors residuals, 
vides útils i metodes d'amortització. 

No n'hi ha hagut. 

d) Característiques de les inversions en immobilitzat intangible adquirides a entitats 
del grup i associades, amb indicació del seu valor comptable, amortització i 
correccions valoratives per deteriorament acumulades. 

No n'hi ha hagut. 

e) Característiques de les inversions en immobilitzat intangible els drets de les quals 
es puguin exercitar Jora del territori de Catalunya o estiguin relacionades amb 
inversions situades Jora del territori de Catalunya, amb indicació del seu valor 
comptable, amortització i correccions valoratives per deteriorament acumulades. 

No n'hi ha. 

Import de les despeses ji.nanceres capitalitzades en l'exercici, així com els criteris 
seguits per a la seva determinació. 

No n'hi ha hagut. 

-----:-1·· 
... 

Per a cada correcció valorativa per deteriorament de quantia significativa, 
reconeguda o revertida durant l'exercici per a un immobilitzat intangible 
individual, s'ha d'indicar: 

- Natura/esa de l'immobilitzat intangible . 

- Import, successos i circumstancies que han portat al reconeixement i reversió de 
la perdua per deteriorament. 

- Criteri emprat per a determinar el valor raonable menys els costos de venda, en 
el seu cas, i 

- Si el metode emprat fos el valor en ús, s'han d'assenyalar els tipus 
d'actualització utilitzats en les estimacions actuals i en les anteriors, una 
descripció de les hipotesis clau sobre les quals s'han basat les projeccions de 
jluxos d'efectiu i de com s'han determinat els seus valors, el període que abasta 
la projecció deis jluxos d'efectiu i la seva taxa de creixement a partir del cinque 
any. 

No n'hi ha hagut. 

h) Respecte les perdues i reversions per deteriorament agregades de les quals no es 
revela la informació assenyalada en la lletra anterior, les principals classes 
d'immobilitzats afectats per les perdues i reversions per deteriorament i els 
principals successos i circumstancies que han portat al reconeixement i a la 
reversió d'aquestes correccions valoratives per deteriorament. 

No n'hi ha hagut. 

i) Característiques de l'immobilitzat intangible no afecte directament a les activitats, 
indicant el seu valor comptable, amortització i correccions valoratives per 
deteriorament acumulades. 
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No n'hi ha. 

j) Pe[ que fa als béns cedits en ús gratuitament a l'entitat, cal indicar-ne les 
característiques i l'import que s'hi ha assignat. 

En el compte corresponent als béns cedits en ús es recull la valoració economica 
que, en el moment de la cessió, s'ha realitzat del bé cedit en ús. 

- CESSIÓ PIS CR MAJOR, 48 -GELIDA-valoració 86.953,76 Euros 

k) Import i característiques deis immobilitzats intangibles totalment amortitzats en 
ús. 

BENS TOTALMENT AMORTITZATS IMPORT IMPORT 
2021 2020 

Aplicacions informatiques 3.821 ,93 2.361 ,09 
Drets sobre béns cedits en ús 0,00 0,00 

Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb l'immobilitzat intangible, 
indicant també l'import d'aquests actius. 

Donat que la cessió del Pis del carrer Major 48 de Gelida ha estat a títol gratuYt, pe! 
mateix import que la valoració del dret s' ha recollit una donació de capital que sera 
traspassada ingressos amb el mateix ritme que s'amortitzi la cessió d'ús. A 
31/12/2021 l'import que queda pendent de traspassar a ingrés és de 41.677,66 
Euros. 

Veure Nota 13 

m) Compromisos ferms de compra i fonts previsibles de finanrament, així com els 
compromisos ferms de venda. 

No n'hi ha. 

n) El resultat de l'exercici derivat de l'alienació o disposició per a/tres mitjans 
d'elements de l'immobilitzat intangible. 

No n'hi ha. 

o) L 'import agregat deis desemborsaments per recerca i desenvolupament que 
s'hagin reconegut coma despeses durant l'exercici, així com la justificació de les 
circumstancies que suporten la capitalització de despeses de recerca i 
desenvolupament. 

No n'hi ha. 

p) S'han de detallar els immobilitzats amb vida útil indefinida, assenyalant el seu 
import, natura/esa i les raons sobre les que es recolza l'estimació d'aquesta vida 
útil indefinida. 

No n'hi ha. 

q) Qualsevol altra circumstancia de caracter substantiu que afecti l'immobilitzat 
intangible com ara: arrendaments, assegurances, litigis, embargaments i 
situacions analogues. 
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No n'hi ha. 

9. Arrendaments i a/tres operacions de natura/esa similar 

La informació que es requereix a continuació per a les operacions d'arrendament, 
també s'ha de subministrar quan l'entitat realitzi a/tres operacions de natura/esa 
similar. 

9.1. Arrendaments financers 

l. Els arrendadors han d'informar de: 

a) Una conciliació entre la inversió bruta total en e/s arrendaments c/assificats com 
a financers (assenyalant, en el seu cas, l'opció de compra) i el seu valor actual al 
tancament de l'exercici. S'ha d'informar, a més, deis cobraments mínims a rebre 
per aquests arrendaments i del seu valor actual, en cadascun deis terminis 
següents: 

- Fins a un any; 

- Entre un i cinc anys; 

- Més de cinc anys. 

Una conciliació entre l'import total deis contractes d'arrendament financer al 
principi i al final de l 'exercici. 

c) Una descripció general deis acords significatius d'arrendamentfinancer. 

d) Els ingressos financers no meritats i el criteri de distribució del component 
financer de /'operació. 

e) L 'import de les quotes contingents reconegudes coma ingressos de l'exercici. 

j) La correcció de valor per deteriorament que cobreixin les inso/vencies per 
quantitats derivades de l'arrendament pendents de cobrament. 

No n'hi ha. 

2. Els arrendataris han d'informar de: 

a) Per a cada c/asse d'actius, l'import pe/ qua/ s'ha reconegut inicialment /'actiu, 
indicant si aquest import correspon al valor raonable de /'actiu o, en el seu cas, al 
valor actual deis pagaments mínims a rea/itzar. 

b) Una conciliació entre l'import total deis pagaments futurs mínims per 
arrendament (assenyalant, en el seu cas, l'opció de compra) i el seu valor actual 
al tancament de /'exercici. S'ha d'informar a més deis pagaments mínims per 
arrendament i del seu valor actual, en cadascun deis terminis següents: 

- Fins a un any; 

- Entre un i cinc anys; 
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- Més de cinc anys. 

L 'import de les quotes contingents reconegudes coma despesa de l'exercici. 

L 'import total deis pagaments futurs mínims que s'esperen rebre, al tancament de 
l'exercici, per subarrendaments financers no canceHables. 

e) Una descripció general deis acords significatius d'arrendament financer, on s'ha 
d'informar de: 

- les bases per a la determinació de qua/sevol quota de caracter contingent que 
s'hagi pactat. 

- /'existencia i, en el seu cas, els terminis de renovació deis contractes, així com 
de les opcions de compra i les clausules d'actualització o esglaonament de 
preus, i 

- les restriccions imposades a l'entitat en virtut deis contractes d'arrendament, 
com són les que es refereixin a l'endeutament addicional o a nous contractes 
d 'arrendament. 

~ - J) 
Als actius que sorgeixin d'aquests contractes, els és d'aplicació la informació a 
inc/oure en la memoria corresponent a la seva natura/esa, establerta en les notes 
anteriors, relatives a immobilitzat material, inversions immobiliaries i intangible. 

No n'hi ha hagut. 

- ·9.2. Arrendaments operatius 

l. Els arrendadors han d'informar de: 

a) Les quotes d'arrendaments operatius reconegudes coma ingressos de l'exercici. 

b) Una descripció deis béns i deis acords significatius d'arrendament. 

c) L'import de les quotes contingents reconegudes coma ingressos de l'exercici. 

Com a conseqüencia de la divisió de Caritas Diocesana de Barcelona, es van 
rebre determinats pisos que no eren utilitzats per a l' activitat propia i que es 
troben llogats. 

Les quotes d'arrendaments operatius reconegudes com a ingressos de l'exercici 
al finalitzar el 2021 en que l'entitat és arrendadora han estat de 37.891 ,83 euros: 

ADRECA POBLACIÓ ARRENDATARI ADMIN.FINQUES DURACIÓ QUOTA 
CONTRACTE MENSUAL 

C/Sant 
ADMINISTRACION 

EL PRAT Y GESTIÓN PRÓRROGA 
Joaquim 87 -

LLOBREGAT 
ALU-PRATSL 

LLAMAS- AUTOMATICA 
999,50 

PB 
CASAÑAS, S.L.U 

C/Sant 
ADMINISTRACION 

ELPRAT SONIA Y GESTIÓN 
Joaquim 87 -

LLOBREGAT PORTILLO PUIG LLAMAS-
1/1/2022 474,30 

1-1 
CASAÑAS, S.L.U 
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C/Sant CRISTINA 
ADMINISTRACION 

3 anys des de l'inici 
EL PRAT Y GESTIÓN 

Joaquim 87 - 2 
LLOBREGAT 

ALVARADO 
LLAMAS-

del contracte: 535,55 
- 1 LOBATO 

CASAÑAS, S.L.U 
03/02/2014 

MARCOS JOSE 
ADMINISTRACION 

5 anys des de l'inici C/Lluis Millet ESPLUGUES DE Y GESTIÓN 
19 Atic LLOBREGAT 

SANCHEZ 
LLAMAS-

del contracte: 637,43 
CUBERO 

CASAÑAS, S.L.U 
29/04/2013 

PLA(;A DEL 
VILAFRANCA 

J.F.ROVIRA 
FINQUES 

CAMPANARI, 
DELPENEDES 

CARBONELL-
CASADEMON S.L 

295,18 
5 CASA M.ESCOFET Indefinit 

VILAFRANCA 
CERVERA 

FINQUES 
C/Casal, 22 -1 GALLEMÍ, Indefinit (*) 400,00 

DELPENEDES 
MANUEL 

CASADEMON S.L 

* Aquest contracte es troba subjecte a les Disposicions transitories primera i segona de la Ley 
de Arrendamientos Urbanos (Ley 29/1994 i modificacions posteriors). 

Les quotes d'arrendaments operatius reconegudes com a ingressos de l'exercici 
al finalitzar el 2020 en que l'entitat és arrendadora han estat de 34.527,22 euros: 

DURACI QUOTA 
ADRE A POBLACIÓ ARRENDATARI ADMIN.FIN UES CONTRACTE MENSUAL 

ADMINISTRACION 
Y GESTIÓN 

C/Sant Joaquim ELPRAT LLAMAS- PRÓRROGA 
87 -PB LLOBREGAT ALU-PRATSL CASAÑAS, S.L.U AUTOMATICA 967,57 

ADMINISTRACION 
Y GESTIÓN 

ELPRAT SONIA LLAMAS-
LLOBREGAT PORTILLO PUIG CASAÑAS, S.L.U 1/1/2022 450,00 

ADMINISTRACION 
CRISTINA Y GESTIÓN 3 anys des de l'inici 

C/Sant Joaquim ELPRAT ALVARADO LLAMAS- del contracte: 
87 - 2 - 1 LLOBREGAT LOBATO CASAÑAS, S.L.U 03/02/2014 535,55 

ADMINISTRACION 
ESPLUGUES MARCOSJOSE Y GESTIÓN 5 anys des de l'inici 

C/Lluis Millet 19 DE SANCHEZ LLAMAS- del contracte: 
Atic LLOBREGAT CUBERO CASAÑAS, S.L.U 29/04/2013 629,25 
PLA(;ADEL VILAFRANCA J.F.ROVIRA 
CAMPAN ARI, 5 DEL CARBONELL- FINQUES 
CASA PENEDES M.ESCOFET CASADEMON S.L 295,18 

2. Els arrendataris han d'informar de: 

a) Les quotes d'arrendaments i suharrendaments operatius reconegudes com a 
des peses i ingressos de l 'exercici, diferenciant entre: imports deis pagaments 
mínims per arrendament, quotes contingents i quotes de subarrendament. 

h) Una descripció deis acords significatius d'arrendament, on s'ha d'informar de: 

- les bases per a la determinació de qualsevol quota de caracter contingent que 
s'hagi pactat. 
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- /'existencia i, en el seu cas, els terminis de renovació deis contractes, així com 
de les opcions de compra i les clausules d'actualització o esglaonament de 
preus, i 

- les restriccions imposades a l'entitat en virtut deis contractes d'arrendament, 
com són les que es refereixin a l'endeutament addicional o a nous contractes 
d 'arrendament. 

Les despeses per arrendaments operatius en que l' entitat és arrendataria ascendeixen 
a 31.677,02 Euros pel 2021 i 21.709,26 Euros pel 2020. 

L'entitat té subscrit, amb data 1 de gener de 2018 un contracte d'arrendament amb 
la Diócesi de Sant Feliu de Llobregat per l'ús de l'immoble Espai Casa de 
l'Esglesia. 

L'entitat te subscrit, des d'agost de 2014 un contracte d'arrendament amb l'empresa 
BANC SANTANDER S.A. RENTING per la utilització d'unes fotocopiadores. 
L'import abonat durant el 2021 ha estat de 2.207,04 Euros. L'any anterior el cost de 
renting de fotocopiadores va ser de 2.207,04 Euros. 

A juliol de 2020 s'ha iniciat un arrendament amb la FUNDACIÓ FOMENT DE 
L'HABIT ATGE SOCIAL per un import mensual de 326,53 Euros. 

El 25/11/2020 s'inicia un lloguer d'un local amb MARIA VAQUES OLIVELLA 
per 375 Euros mensuals. 

A novembre de 2021 es va subscriure un contracte d'arrendament amb la 
FUNDACIÓ PRIVADA IRIS pera la utilització de part d'un edifici pera destinar a 
l'allotjament de persones en situació de vulnerabilitat social. L'import del lloguer és 
de 3.000€ al mes. 

L'entitat te subscrit, des de febrer de 2020 un contracte d'arrendament amb 
!'empresa SIEMENS per la utilització d'unes fotocopiadores. L'import abonat 
durant el 2021 ha estat de 881,76 Euros. L'any anterior el cost de renting de 
fotocopiadores va ser de 759,75 Euros. 

L'entitat te subscrit, des d'agost de 2021 un contracte d'arrendament amb !'empresa 
CAIXARENTING per la utilització d'una furgoneta. L'import abonat durant el 
2021 ha estat de 1.936,12 Euros. 

1 O. Actius financers 

l. S'ha de revelar el valor en /libres de cadascuna de les categories d'actius 
financers assenyalades en la norma de registre i valoració novena, llevat de les 
inversions en el patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades 

A aquests efectes, s'ha de desglossar cada epígraf atenent a les categories 
establertes en la norma de registre i valoració novena. S'ha d'informar sobre les 
el as ses definides per l 'entitat. 
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a) Actius financers a llarg termini: 

INSTRUMENTS DE PATRIMONI LL/f 
Actius financers mantinguts per a negociar 
Actius financers disponibles per la venda 
Actius financers a cost amortitzat 
Actius financers a cost 
TOTAL 

VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE LL/f 
Actius financers mantinguts per a negociar 
Actius financers disponibles per la venda 
Actius financers a cost amortitzat 
Actius financers a cost 
TOTAL 

CREDITS, DERIVATS Y ALTRES LL/f 
Actius financers mantinguts oer a negociar 
Actius financers disponibles per la venda 
Actius financers a cost amortitzat 
Actius financers a cost 
TOTAL 

TOTAL ACTIUS FINANCERS LL/f 
Actius financers mantinguts per a negociar 
Actius financers disponibles per la venda 

ELIU DE LLOBREG T A 
Exercici: 2021 

IMPORT2021 IMPORT2020 

2.008.028,86 1.514.951 ,49 

2.008.028,86 1.514.951,49 

IMPORT2021 IMPORT2020 

IMPORT2021 IMPORT2020 

19.711 , 17 24.109,88 
19.711,17 24.109,88 

IMPORT2021 IMPORT2020 

2.008.028,86 1.514.951 ,49 

e Actius financers a cost amortitzat -~ __ , &_✓_ \¡...:.cTA:..:.
0
c:..:.tTiu""ALs'-'fi=m::..:an=·c.:..ce:..:.r.:..s.;:ca...:.c.:..os:..:.t _______________ ---11-------l:..:.9_.7_1_1-'-, 1_7-+-_____ 2_4_.1_0_9.,_,8---18 

,. . (\ --- ) 2.027.740,03 1.539.061,37 

b) Actius financers a curt termini: 

INSTRUMENTS DE PATRIMONI crr IMPORT2021 IMPORT2020 
Actius financers mantinguts oer a negociar 
Actius financers a cost amortitzat 
Actius financers a cost 
TOTAL 

V ALORS REPRESENTA TIUS DE DEUTE crr IMPORT2021 IMPORT2020 
Actius financers mantinguts per a negociar 
Actius financers a cost amortitzat 
Actius financers a cost 
TOTAL 

CREDITS, DERIVATS y ALTRES crr IMPORT2021 IMPORT2020 
Actius financers mantinguts per a negociar 
Actius financers a cost amortitzat 
Actius financers a cost 

- Bes/retes a proveidors 0,00 31.211,95 
- Patrocinadors i al/res deutors 154.747,05 56.973,97 
- lnversions entitats vinculades 152.350.77 70.000,01 
- Deutors entitats vinculades 1.585,00 2.310,00 
- Administracions 612.439,51 565.337,31 
- Creditors c/t alienació immobilitzat 4.398.71 4.132,88 
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- lmposicions a curt termini 
_,, - Al tres actius financers entitats vinculades 

_ - Tresoreria 

TOTAL 

TOTAL ACTIUS FINANCERS crr 
Actius financers mantinguts per a negociar 
Actius financers a cost amortitzat 
Actius financers a cost 
TOTAL 

IMPORT2021 
0,00 

149.259,40 
1.826.980,37 

2.901.760,81 

IMPORT2021 

2.901.760,81 
2.901.760,81 

IMPORT2020 
70.000,00 
77.452,06 

2.276.364,36 

3.153. 782,54 

IMPORT2020 

3.153.782,54 
3.153. 782,54 

NOTA: De conformitat amb la Consulta 2 publicada en el BOICAC núm. 87, els imports detallats 
com actius financers, només incorporen els credits originats per les relacions amb Administracions 
Públiques que deriven d'una relació contractual. 

Els epígrafs mes significatius inclosos com actius financers a curt termini a cost són els 
següents: 

TOTAL ACTIUS FINANCERS crr IMPORT IMPORT 
2021 2020 

Bestretes a prove1dors 0,00 31.211 ,95 

Patrocinadors i altres deutors 154.747,05 56.973,97 

Deutors entitats vinculades 1.585,00 2.310,00 

Credits entitats vinculades 152.350,77 70.000,01 

Altres actius financers entitats vinculades 149.259,4 77.452,06 

Administracions 612.439,51 565.337,31 

Imposicions a curt termini 0,00 70.000,00 

Creditors c/t alienació immobilitzat 4.398,71 4.132,88 

Tresoreria 1.826.980,37 2.276.364,36 

TOTAL 2.901.760,81 3.153.782,54 

Els saldos de Tresoreria són de lliure disposició. 

2. S'ha de presentar, pera cada classe d'actius financers, una analisi del moviment 
deis comptes correctors representatius de les perdues per deteriorament originades 
pe/ risc de credit. 

No s'ha produi't cap deteriorament. 

3. Quan els actius financers s'hagin valorat pe/ seu valor raonable, s'ha d'indicar: 

a) Si el valor raonable es determina, en la seva totalitat o en part, prenent com a 
referencia els preus cotitzats en mercats actius o s'estima utilitzant models i 
tecniques de valoració. En aquest darrer cas, s'han d'assenyalar els principals 
suposits en que es basen els esmentats models i tecniques de valoració. 

b) Per categoria d'actius financers, el valor raonable i les variacions en el valor 
registrades en el compte de resultats. 
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Respecte deis instruments financers derivats, s'ha d'informar sobre la natura/esa 
deis instruments i les condicions importants que puguin afectar l'import, el 
calendari i la certesa delsfluxos d'efectiufuturs. 

No s'ha produit. 

4. Entitats del grup, multigrup i associades 

S'lta de detallar la informació sobre les entitats del grup, multigrup i associades, 
incloent: 

a) Denominació, domicili i forma jurídica de les entitats del grup, especificant per a 
cadascuna d'elles: 

- Activitats que exerceixen. 

- Fracció de capital i deis drets de vot que es posseeix directament i indirecta, 
distingint entre ambdós conceptes. 

- Import del capital, reserves, a/tres partides del patrimoni net i resultat del darrer 
exercici. 

- Valor segons llibres de la participació en capital. 

- Dividends rebuts en l'exercici. 

- Indicació de si les accions cotitzen o no en Borsa i, en el seu cas, cotització 
mitjana de l'últim trimestre de l'exercici i cotització al tancament de l'exercici. 

/ ~ ----¿...---- · No n'hi ha. Esment a l'empresa del Grup de la que es posseeix el 100 % en el 
,,. s güent punt. k "-- ---· -- i) La mateixa informació que la del punt anterior respecte de les entitats .multigrup, 

associades, aquelles en que tot i posseir-ne més del 20% del capital, l'entitat no 
exerceix influencia significativa. Així mateix, s'lta d'informar sobre les 
contingencies en que s'hagi incorregut en relació amb aquestes entitats. Si 
l'entitat exerceix influencia significativa sobre una altra posseint-ne un 
percentatge inferior al 20% del capital o si, tot i posseir-ne més del 20% no 
s'exerceix influencia significativa, s'han d'explicar les circumstiincies que 
afecten a aquestes relacions. 

L'entitat, durant l'exercici 2017 (el 5 de julio! de 2017) va constituir l'empresa 
BRJNS D'OPORTUNITATS EMPRESA D'INSERCIÓ, S.L.U. amb un capital social de 
30.000 Euros. 

La Societat té per objecte la integració sociolaboral de persones en situació o greu 
risc d'exclusió social mitjanyant el desenvolupament d'activitats mercantils consistents 
en la prestació de serveis de neteja a domicilis, empreses, comunitats de propietaris i 
d'altres Entitats, l'atenció a persones grans en domicilis i Institucions, serveis de 
logística a centres de distribució d'aliments, la venda al públic de roba usada, el 
manteniment d' equipaments, jardins i horts socia Is i serve is de formació laboral. 

El Patrimoni net de la Societat a 31 de desembre de 2020 i 31 de desembre de 2019 
és el següent: 
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Fonspropis 2020 2019 

Capital Social 30.000,00 30.000,00 

Reserva Legal 1.892,96 0,00 

Reserva voluntaria 7.127,38 0,00 

Resultats negatius d'exercicis anteriors 0,00 9.909,27 

Resultat de l'exercici -16.391,76 18.929,61 

TOTAL 13.608,24 39.020,34 

L'exercici 2020, fruit del COVID, l'entitat va obtenir uns resultats negatius de 
16.391,76. Fruit d'aquestes perdues Caritas, que va fer una aportació inicial de capital 
de 30.000 €, va decidir depreciar el valor de les participacions de l'entitat i reconeixer 
una provisió que el present exercici ha estat adaptada als resultats finals de 2020 per 
7.371,42 Euros. 

c) S'han de detallar les adquisicions realitzades durant l'exercici que hagin portat a 
qualificar a una entitat com a dependent, indicant-se la fracció de capital i el 
percentatge de drets de vot adquirits. 

No n'hi ha. 

d) Import de les correccions valoratives per deteriorament registrades en les 
diferents participacions, diferenciant les reconegudes en l'exercici de les 
acumulades. 

No s'han produi't. 

e) El resultat derivat de l'alienació o disposició per un altre mitja, d'inversions en 
entitats del grup, multigrup i associades. 

No n'hi ha. 

5. Usuaris i a/tres deutors 

Desglossament de la partida B.Il de l'actiu del balanr, "Usuaris, patrocinadors i 
deutors de les activitats i a/tres comptes a cobrar", amb indicació del moviment que hi 
ha hagut durant l'exercici i amb especificació del saldo inicial, els augments, les 
disminucions i el saldo final pera usuaris, patrocinadors i a/tres deutors de l'entitat. 

Exercici 2021 

COMPTE CONCEPTE S.IMCIAL ENTRADES SORTIDES S.FINAL 
440 U suaris, deutors 
441 Usuaris i deutors, efectes a cobrar 183.591,24 183.591,24 
442 Usuaris, operacions de "factoring" 

(447) Envasos i embalatges a retomar per 
usuaris 

443 Usuaris, entitats del grup, multigrup, 2.310,00 64.293 ,46 65 .018,46 1.585,00 
associades i altres parts vinculades 

(493) Deteriorament de valor de credits per 
activitats amb parts vinculades 

444 Patrocinadors i altres deutors de 48 .957,28 411.273 ,45 325.232,23 134.998,50 
l'activitat 

445 Altres deutors 8.016,69 634.234,31 622.646,59 19.604,41 
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/ 446 Usuaris i deutors de cobrament 
dubtós 

449 Usuaris i deutors per operacions en 
comú 

(490) Deteriorament de valor de credits per 
activitats 

460 Bestretes de remuneracions 0,00 14.527,72 14.383,58 144,14 
464 Lliuraments per a despeses a 

justificar 
544 Credits a curt termini al personal 
470 Hisenda Pública, deutora per diversos 

conceptes 565.337,31 1.425.545,33 1.378.443,13 612.439,51 
471 Organismes de la Seguretat Social, 

deutors 
472 Hisenda Pública, IV A suportat 412,77 412,77 
473 Hisenda Pública, retencions i 

pagaments a compte 
558 Fundadors i socis per 

desemborsaments pendents a c/t 

' TOTAL 624.621,28 2. 733.878,28 2.589.728,00 768.771,56 
-1, 
aj-.. Exercici 2020 

COMPTE CONCEPTE S.INICIAL ENTRADES SORTIDES S.FINAL 
440 Usuaris, deutors 
441 Usuaris i deutors, efectes a cobrar 156.420,04 156.420,04 
442 Usuaris, operacions de "factoring" 

\ (447) Envasos i embalatges a retornar per 
usuaris 

) 443 Usuaris, entitats del grup, multigrup, 21.086,00 18.776,00 2.310,00 
associades i altres parts vincularles 

/ (493) Deteriorament de valor de credits per 
activitats amb parts vinculades 

444 Patrocinadors i altres deutors de 78.307,85 307.394,83 336.745,40 48.957,28 
l' activitat 

445 Altres deutors 131.641 ,08 176.250,67 299.875,06 8.016,69 
446 Usuaris i deutors de cobrament 

dubtós 
449 Usuaris i deutors per operacions en 

comú 
(490) Deteriorament de valor de credits per 

activitats 
460 Bestretes de remuneracions 0,00 658,10 658,10 0,00 
464 Lliuraments per a despeses a 

justificar 
544 Credits a curt termini al personal 
470 Hisenda Pública, deutora per diversos 

conceptes 713.563,74 1.615.098,26 1. 763 .324,69 565.337,31 
471 Organismes de la Seguretat Social, 

deutors 
472 Hisenda Pública, IV A suportat 421 ,85 421,85 
473 Hisenda Pública, retencions i 

pagaments a compte 
558 Fundadors i socis per 

desemborsaments pendents a c/t 
TOTAL 923.512,67 2.277.329,75 2.576.221,14 624.621,28 

Els saldos recollits en els comptes 470 es corresponen amb l'import de les subvencions 
pendents de cobrament a 31/12 i que es corresponen amb el següent desglos: 
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'.Administració autonomica -
Generalitat 

Consells comarcals 

Administració local 

Di utacions 

Administració Estatal 
Unió Euro ea 

Total 

Exercici 2020 

Administració autonomica -
Generalitat 

Consells comarcals 

Administració local 

Di utacions 

Administració Estatal 

Unió Euro ea 

Total 

~ - Altre tipus d'informació 

101.221,15 

10.000,00 

108.074,70 

3.341,55 

281.193,06 

108.609,04 

612.439,51 

57.700,58 

10.000,00 

117.125,89 

13.021,28 

317.121,90 

50.367,66 

565.337,31 

S'ha d'incloure informació sobre qualsevol circumstancia de caracter substantiu que 
afecti els actius flnancers, com ara litigis, embargaments, etc. 

No n'hi ha hagut. 

1 J. Passius financers 

l. S'ha de revelar el valor en /libres de cadascuna de les categories de passius 
flnancers assenyalades en la norma de registre i valoració desena. 

A aquests efectes, s'ha de desglossar cada epígraf atenent a les categories 
establertes en la norma de registre i valoració desena. S'ha d'informar sobre les 
el as ses definides per l 'entitat. 

a) Passius financers a llarg termini: 

DEUTES AMB ENTITATS DE CREDIT LL/f IMPORT2021 IMPORT2020 
Passius financers a cost amortitzat 326.815,76 340.205,49 
Passius financers mantinguts pera negociar 
TOTAL 326.815,76 340.205,49 
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DERIVATSIALTRESLL/f 
Passius financers a cost amortitzat 

-DEUT.LUT TR.SUB,DON,LLEG. *** 
- Fiances rebudes a LI/T 

Passius financers mantin uts er a ne ociar 
TOTAL 

TOTAL PASSIUS FINANCERS A LL/f 
Passius financers a cost amortitzat 
Passius financers mantinguts per a negociar 
TOTAL 

b) Passius financers a curt termini: 

DEUTES AMB ENTITATS DE CREDIT crr 
Passius financers a cost amortitzat 
Passius financers mantinguts oer a negociar 
TOTAL 

DERIVATS I ALTRES crr 
Passius financers a cost amortitzat 

- Compfe Corren( tercers dijeren/ CIF 
- Proveidors 
- Creditors 

- Creditors entitats vinculades 
- Fiances rebudes clt 
- Personal 
- C/C amb entitats del grup 

- Deutes.CIT trans ormables en SUB,DON,LLEG 
Passius financers mantinguts per a negociar 
TOTAL 

TOTAL PASSIUS FINANCERS A crr 
Passius financers a cost amortitzat 
Passius financers mantin uts er a ne ociar 
TOTAL 

IMPORT 2021 

0,00 
-3.034,84 

-3.o34,84 

IMPORT 2021 
323.780,92 

323.780,92 

IMPORT2021 
13.389,73 

13.389,73 

IMPORT2021 

0,00 
126,61 

-386,16 
11.212,73 

0,00 
42.694,00 

0,00 
192.752,96 

246.400,14 

IMPORT2021 
259.789,87 

259.789,87 

IMPORT2020 

0,00 
3.365,16 

3.365,16 

IMPORT2020 
343.570,65 

343.570,65 

IMPORT2020 
13.063,25 

13.063,25 

IMPORT2020 

0,00 
78,51 

108.385,09 
21.477,73 

0,00 
58.638,50 
13 .297, 70 
77.916,92 

279.794,45 

IMPORT2020 
292.857,70 

292.857,70 

NOTA: De conformitat amb la Consulta 2 publicada en el BOICAC núm. 87, els imports detallats 
com passius financers, no incorporen debits originats per les relacions amb Administracions 
Públiques dones no es deriven d'una relació contractual. 

2. Informació sobre: 

a) L 'import deis deutes que vencin en cadascun deis cinc anys següents al 
tancament de l'exercici i de la resta fins al seu últim venciment. Aquestes 
indicacions han de figurar separadament per a cadascun deis epígrafs i 
partides relatius a deutes, conforme el model de balanr. 
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Exercici 2021 VENCIMENT PER ANYS 

1 2 3 4 5 Més deS TOTAL 
Deutes amb entitats de crédit 13.389,75 13.724,34 14.067,36 14.418,93 14.779,28 269.825,84 340.205,50 

Creditors per arrendament 
financer 
Altres deutes 192.752,96 -3.034,84 189.718,12 
Deutes amb entitats del grup i 

11.212,73 11.212,73 associades 
Creditors per activitats i altres 
comptes a pagar 

Prove\dors 126,6 1 126,61 
Creditors varis -386,16 -386,16 
Personal 42.694,00 42.694,00 
Passius per impost corren! i 

altres deutes amb les 
Administracions PúbliQues 

Acompte d'usuaris 

TOTAL 259.789,89 13.724,34 14.067,36 14.418,93 14.779,28 266.791,00 583.570,80 

Exercici 2020 VENCIMENT PER ANYS 

1 2 3 4 5 Més de 5 TOTAL 
Deutes amb entitats de crédit 13063,25 13.389,75 13.724,34 14.067,36 14.418,93 284.605, 11 353.268,74 

Creditors per arrendament 
financer 
Altres deutes 77.916,92 3.365,16 81.282,08 
Deutes amb entitats del grup i 

l\associades 
13.297,70 13.297,70 

llcreditors per activitats i altres 
omotes a pagar 
Proveldors 78,51 78,51 
Creditors varis 129.862,82 129.862,82 
Personal 58.638,50 58.638,50 
Passius per impost corren! i 

altres deutes amb les 
Administracions Públiques 

Acomote d' usuaris 

TOTAL 292.857,70 13.389,75 13.724,34 14.067,36 14.418,93 287.970,27 636.428,35 

b) L 'import deis deutes amb garantia real, amb indicació de la seva forma i 
natura/esa. 

Correspon a la hipoteca de Caixabank per l'adquisició de l'immoble situat al 
' " ' " . ' ' carrer Jaume V1a, num 67 de Gehda Llar 1 Olivera , amb subrogac10 duna 

hipoteca per un valor inicial de 403.386,49 a la data de subrogació i venciment 
el 29 de novembre de 2041. La hipoteca merita un interes del 2,4 7% i les quotes 
mensuals estan subvencionades, en part, per l'Estat espanyol. 

Els imports relacionats són: 

- Hipoteca pendent a Ll/T -326.815,76 Euros 

- Hipoteca pendent a C/T -13.389,73 Euros 

- Subvenció pendent a Ll/T - 267.074,58Euros 

- Subvenció pendent a C/T - 14.118,48 Euros 
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Veure Nota 13 

3. En relació amb els préstecs pendents de pagament al tancament de l'exercici, s'ha 
d'informar de: 

- Els detalls de qualsevol impagament del principal o interessos que s'hagi 
produi"t durant l'exercici. 

- El valor en llibres A la data de tancament de l'exercici d'aquells préstecs en que 
s'hagi produi"t un incompliment per impagament, i 

- Si l'impagament ha estat esmenat o s'han renegociat les condicions del préstec 
abans de la data de formulació deis comptes anuals. 

No s'ha produn cap incompliment o impagament. 

~ -~~----------· 12. Fons propis 

l. Analisi del moviment durant l'exercici de cada partida del balanf inclosa en 
aquesta agrupació, amb indicació deis orígens deis augments i les causes de les 
aisminucions, com també els saldos inicials i finals. 

Exercici 2021: 

SALDO A 
MOVIMENTS EXERCICI 

SALDO A 
FONSPROPIS Tras assos 

01/01/2021 increments disminucions 
D H 

31/12/2021 

Dotacions Fundacional 4.689.410,16 4.689.410,16 
Romanent 37.885,39 410.298,37 448.183,76 
Resultat d'exercicis anteriors 
Resultat de l' exercici 410.298,37 447.378,11 410.298,37 447.378,11 
TOTAL 5.137.593,92 447.378,11 410.298,37 410.298,37 5.584.972,03 

Exercici 2020: 

SALDO A 
MOVIMENTS EXERCICI 

SALDO A 
FONSPROPIS Tras assos 

0l/01/2020 increments disminucions 
D H 

31/12/2020 

Dotacions Fundacional 4.603 .809,21 85.600,95 4.689.410,16 
Romanent 275.178,65 237.293,26 37.885,39 
Resultat d' exercicis anteriors 
Resultat de l' exercici -237.293 ,26 410.298,37 237.293 ,26 410.298,37 
TOTAL 4.641.694,60 495.899,32 237.293,26 237.293,26 5.137.593,92 

Els moviments de la Dotació Fundacional a l' exercici 2020 es corresponen a la 
incorporació de la Caritas Parroquial de Sitges al NIF de Caritas Diocesana de Sant 
Feliu. 
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Informació sobre: 

- Desemborsaments pendents, si n'hi ha, com també la data en que s'han de fer 
efectius. 

- Aportacions no dineraries, amb indicació deis criteris de valoració utilitzats. 

- Aportacions rebudes per compensar perdues d'exercicis anteriors, amb 
indicació deis criteris de valoració utilitzats. 

- Moviments deis fons especials (constitució, ampliacions, reduccions i extinció) 

No n'hi ha. 

( \~ 
\ _/.---·\~ --.. ~) 13. Subvencions, donacions i llegats 

S'ha d'informar sobre: 

l. L 'import i les característiques de les subvencions, donacions i llegats rebuts que 
figuren en el balanr, així com els rejlectits en el compte de resultats, amb distinció 
deis vinculats directament ambles activitats de l'entitat i deis rebuts amb caracter 

/ ~ de capital. 

,,, .,,....-·D ~-_,. xercici 2021 
··-· 
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) 

Subvencións públiques a curt termini reintegrables 

Compte Entitat atorgant 

522000001AC AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

522000001AH AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN 

522000001AL AJUNTAMENT SANT PERE DE RIUDEBITLLI 

522000001AR AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOlt 

522811401AA GENERALITAT C. IRPF - ALIMENTS SOLIDA 

522811402AA GENERALITAT C. IRPF - PISOS COMPARTIT 

522811403AA GENERALITAT C. - ORIENT.LAB.,FORM. 1 A 

522811406AA GENERALITAT C. IRPF - REFOR~ EDUCATll 

522870001AA DIPUTACIÓ DE BARCELONA C/ P 

522871001AA CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDES < 

522875001AA GENERALITAT DE CATALUNYA - AGENCIA 

522875002AA GENERALITAT DE CATALUNYA-DEP.TREB/l 

522875003AA GENERALITAT DE CATALUNYA- INSTITUT 

522875004AA GENERALITAT CATALU-SERVEI D'OCUPAC 

522899001AA 

( 522899001AU 

\ \ ,.,- J 22899002AI 
\_/' \,,,. 522899008AL 

', . 522899010AA 

----- --- 522899011AA 

.-~ 2899012AA 

AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT C 

AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT C 

AJUNTAMENT DE SANT VICEN~ DELS HOR 

AJUNTAMENT TORRELAVIT C/P 

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENH 

AJUNTAMENT DEL PLA DEL PENEDES C/P 

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA Bt 

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT 

AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLC 

522899015AV AJUNTAMENT ST QUINTÍ DE MEDIONA C/ 

522899017AG AJUNTAMENT DE GAVA. C/ P 

522899018AB AJUNTAMENT DE GELIDA C/P 

522899019AN AJUNTAMENT DE LA GRANADA C/P 

522899023AT AJUNTAMENT DE CAPELLADES C/P 

522899025AA AJUNTAMENT DE VILADECANS C/P 

522899025AE AJUNTAMENT DE VILADECANS C/P 

522899026AA AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBRE< 

522899026BB AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBRE< 

522899027AA AJUNTAMENT SANT BOi DE LLOBREGAT C 

522899028BC AJUNTAMENT DE SITGES C/P 

522899029AJ AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPI C/P 

522899030AA AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

522 Deutes curt termini transformables en subvencions 

Saldo a 

31/12/2020 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

32.825,40 

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 

lncrements 

253.358,00 

11.000,00 

1.800,00 

15.000,00 

40.832,33 

137.957,51 

117.899,58 

16.368,44 

3.341,55 

10.000,00 

34.200,00 

153.769,28 

5.375,00 

57.622,69 

38.500,00 

20.000,00 

70.000,00 

500,00 

31.000,00 

3.200,00 

4.000,00 

3.000,00 

500,00 

2.400,00 

2.600,00 

20.125,00 

4.000,00 

9.200,00 

878,00 

35.000,00 

175.000,00 

11.800,00 

1.960,00 

65.000,00 

800,00 

Disminucions 

253.358,00 

11.000,00 

1.800,00 

15.000,00 

40.832,33 

137.957,51 

117.899,58 

16.368,44 

3.341,55 

10.000,00 

34.200,00 

160.337,23 

5.375,00 

50.419,85 

38.500,00 

20.000,00 

70.000,00 

500,00 

31.000,00 

3.200,00 

4.000,00 

3.000,00 

500,00 

2.400,00 

2.600,00 

20.125,00 

4.000,00 

9.200,00 

878,00 

35.000,00 

100.372,76 

11.800,00 

1.960,00 

65.000,00 

800,00 

0,00 3.000,00 3.000,00 

32.825,40 1.360.987,38 1.285.725,25 

Saldo 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

26.257,45 

0,00 

7.202,84 

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 

74.627,24 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

108.087,53 

Pagina 48 



CARITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 
C.I.F. : R0801973I Exercici: 2021 

ubvencións privades, donacions i llegats 

Compte Entitat atorgant 

522000001AA CARITAS CATALUNYA C/P 

522000009AA CARITAS ESPAÑOLA-AL TRES SUBVENCIONS C 

522000013M FUNDACIÓ PRIVADA ORDESA C/P 

522010001M FUNDACIÓ BANCARIA LA CAIXA- PROINFANC 

522010003AA FUNDACIÓ BANCARIA LA CAIXA - PROINFANC 

522010004AA FUNDACIÓ BANCARIA LA CAIXA-ACCIÓ SOCI 

522203005AA OBRA SOCIAL "LA CAIXA"-CONVOCATORIES/~ 

522203006AA OBRA SOCIAL "LA CAIXA"-DONATIUS 

522821401AA C.ESPAÑOLA- PROGRAMA OPERATIVO CDSF 

522860001AA CARITAS ESPAÑOLA- INDITEX 

522860005M CARITAS ESPAÑOLA - GAS NATURAL 

522860006M CARITAS ESPAÑOLA- FONDO INTERDIOCESAI 

522860009M CARITAS ESPAÑOLA- INFANCIA Y MAYORES 

1 522860012AA C.ESPAÑOLA- CAMPANYA IRPF 

522 D. eutes curt termini transformables en subvencions e, ·, .. _) "·, .. ,,_ 
, ... __ 

Saldo a 

31/12/2020 

º·ºº 
11.250,00 

2.916,66 

0,00 

24.000,00 

0,00 

º·ºº 
0,00 

0,00 

0,00 

7.064,49 

º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 

45.231,15 

lncrements Disminucions Saldo 

15.411,64 15.411,64 0,00 

47.343,16 58.593,16 º·ºº 
º·ºº 2.916,67 -0,01 

183.152,45 183.152,45 0,00 

32.000,00 32.000,00 24.000,00 

44.550,00 44.550,00 º·ºº 
69.770,00 29.200,83 40.569,17 

20.000,00 20.000,00 º·ºº 
58.152,74 58.152,74 º·ºº 
44.200,00 44.200,00 º·ºº 

6.975,00 7.645,74 6.393,75 

16.000,00 16.000,00 º·ºº 
27.405,00 13.702,50 13.702,50 

14.500,00 14.500,00 0,00 

579.459,99 540.025,73 84.665,41 
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~ Subvencions públiques a curt termini reintegrables 
Saldo a 

J 
Entitat otorgant 31/12/2019 lncrements Oisminucions Saldo 

522000001AC-AJUNTAM ENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 0,00 482.500,00 482.500,00 0,00 

522000001AH · AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 

522000001AL • AJUNTAMENT SANT PERE DE RIUDEBITLLES º·ºº 1.800,00 1.800,00 0,00 

522000001AR - AJUNTAMENT DE SANT SADURN Í D'ANOIA 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 

522811401AA - IRPF -ALIMENTS SOLIDAR IS C/P 0,00 33.766,50 33.766,50 º·ºº 
522811402AA - IRPF - PISOS COMPARTITS C/P 0,00 150.526,61 150.526,61 0,00 

522811403AA • IRPF • OR IENTACIÓ LABORAL, FORMACIÓ I ACOLLIDI 0,00 157.036,37 157.036,37 0,00 

522821401AA - PROGRAMA OPERATIVO U.E. 0,00 62.951,82 62.951,82 º·ºº 
522870001AA • DIPUTACIÓ DE BARCELONA C/P º·ºº 17.065, 33 17.065,33 0,00 

522871001AA - CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDES C/P º·ºº 10.000,00 10.000,00 0,00 

522875001AA • GENERALITAT DE CATALUNYA · AGENCIA DE L'HAB I" 0,00 41.469,80 41.469,80 0,00 

522875002AA - GENERALITAT DE CATALUNYA-DEP.TREBALL,AF.SOC 69.744,07 43.050,40 79.969,07 32.825,40 

\ 522875004AA - GENERALITAT CATALU-SERVEI D'OCUPACIÓ DE CAH º·ºº 38.729,60 38.729,60 0,00 

(¾j 
522899001AA • AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT C/P 0,00 27.250,00 27.250,00 0,00 

522899001AU - AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT C/P 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 

522899002AI - AJUNTAMENT DE SANT VICEN<;: DELS HORTS C/P 0,00 134.655,89 134.655,89 0,00 

..----. 522899008AL - AJUNTAMENT TORRELAVIT C/P 0,00 500,00 500,00 0,00 

~ 2899010AA -AJUNT AMENT OE VILAFRANCA DE'. PENEDtS C/P 0,00 31.000,00 31.000,00 º·ºº 
, 2899011AA - AJUNTAMENT DEL PLA DEL PENEDES C/P 0,00 2.200,00 2.200,00 º·ºº 

2899012M - AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA C/P 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 

__ .. , {:~:::~~::~. ~:~~::~:~TD~':E::L~: :~::~:::~; ~;: 

0,00 2.500,00 2.500,00 º·ºº 
0,00 500,00 500,00 0,00 

522899015AV • AJUNTAMENT ST QU INTÍ DE MEDIONA C/P 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 

522899016AW • AJUNTAMENT MARTORELL C/P 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 

522899017AG-AJUNTAMENT DE GAVA C/P 0,00 1.000,00 1.000,00 º·ºº 
\ 522899018AB • AJUNTAMENT DE GE LIDA C/P 0,00 28.735,00 28.735,00 0,00 

522899019AN • AJUNTAMENT DE LA GRANADA C/ P 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 

522899023AT • AJUNTAMENT DE CAPELLADES C/P 0,00 6.200,00 6.200,00 0,00 

522899025AE -AJUNTAMENT DE VILAOECANS C/P 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 

522899026AA - AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT C/P 0,00 249.355,00 249.355,00 0,00 

52289902688 • AJUNTAMENT DE SANT FE LI U DE LLOBREGAT C/P 0,00 11.800,00 11.800,00 º·ºº 
522899027AA-AJUNTAMENT SANT BO i DE LLOBREGAT C/P 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 

522899028BC -AJUNTAMENT DE SITGES C/P 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 

522 Deutes a curt ternimin transformables en subvencions 69. 744,07 1. 716.392,32 1. 753.310,99 32.825,40 
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Subvencions privades, donacions i llegats 

Saldo a 
Entitat atorgant 31/12/2019 lncrements Disminucions Saldo 

522000001AA-CAR ITAS CATALUNYA C/P 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 

522000009AA- CARITAS ESPAÑOLA-AL TRES SUBVENCIONS C/P 16.320,00 123.485,64 128.555,64 11.250,00 

522000013AA- FUNDACI Ó PR IVADA ORDESA C/P 0,00 5.000,00 2.083,33 2.916,67 

522010001AA- FUNDACIÓ BANCARIA LA CAIXA- PRO INFANCIA SE 0,00 176.529,83 176.529,83 0,00 

5220i0003AA - FUNDACIÓ BANCAR IA LA CAIXA- PRO INFANCIA ce 24.000,00 32.000,00 32.000,00 24.000,00 

522010004AA- FUNDACIÓ BANCARIA LA CAIXA- ACCIÓ SOCIAL 0,00 56.475,00 56.475,00 º·ºº 
522203005AA-OBRA SOCIAL " LA CAIXA"-CONVOCATOR IES/SUBVI º·ºº 45.500,00 45.500,00 º·ºº 
522831401AA- RÉG IMEN GENERAL DE INM IGRANTES º·ºº 17.404,48 17.404,48 0,00 

522860001AA - CAR ITAS ESPAÑOLA- INDITEX º·ºº 42.399,84 42.399,84 0,00 

522860003AA- CAR ITAS ESPAÑOLA- MADRES REPARADORAS º·ºº 5.656,49 5.656,49 0,00 

522860004AA- CARITAS ESPAÑOLA- FORTALECIM IENTO INSTITU1 º·ºº 16.748,00 16.748,00 º·ºº 
522860005AA-CARITAS ESPAÑOLA- GAS NATURAL 6.113,72 6.955,12 6.004,35 7.064,49 

522860008AA - CARITAS ESPAÑOLA-ACCIÓN SOCIAL 0,00 31.855,00 31.855,00 º·ºº 
522860009AA- CARITAS ESPAÑOLA- INFANCIA Y MAYORES º·ºº 12.600,00 12.600,00 º·ºº 
522 Deutes a curt termini transformables en subvencions 46.433,72 587.609,40 588.811,96 45.231,16 

Subvencions, donacions i llegats incorporats al Patrimoni net del Balanc: 

2021 2020 
1.074.162,16 987.765,54 

36.012,66 36.309,46 

Subvencions, donacions i llegats incorporats al patrimoni net 

COMPTE CONCEPTE 
SUBVENCIÓ AJUNTAMENT 

130000001AA VILAFRANCA 
CARITAS DIOCESANA DE 

131000001AA SANT FELIU DE LLOBREGAT 
CESSIÓ PIS CR MAJOR, 48 -

131070001AA GELIDA 
C. D. SANT FELIU DE 

132000000AA LLOBREGAT FRIGICOLL 

ALTRES SUBVENCIONS LLARS 
132000004AA LA OLIVERA 

DONACIÓ CAPITAL OBRES PIS 
132000010AA VILANOVA 

DONACIÓ CAPITAL OBRES PIS 
132000010AA VILANOVA 

DONACIÓ CAPITAL OBRES PIS 
132000010AA VILANOVA 

DONACIÓ CAPITAL OBRES PIS 
132000010AA VILANOVA 

Valor 
inicial 

3.939,76 

636.086,48 

81.968,63 

1.473,12 

323.548,50 

44.300,00 

45.893,64 

3.000,00 

5.967,63 

Saldo a 
31.12.2020 Addicions 

3.671,97 

593.750,32 

49.866,35 

923,58 

295.311,54 

44.241,78 

45.893,64 

3.000,00 

5.967,63 

Traspasa 
resultat 

-246,22 

-10.519,18 

-8.188,69 

-125,76 

-14.118,48 

-1.262,54 

-495,75 

-11,83 

0,00 

Saldo a 
31.12.2021 

3.425,75 

583.231,14 

41.677,66 

797,82 

281.193,06 

42.979,24 

45.397,89 

2.988,17 

5.967,63 
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132000011AA CASAL SANT ANDREU 3.670,01 3.670,01 3.670,01 

C/ CASAL, 22 lr VILAFRANA P. 

132007002AA (HERENCIA PERE GUELL) 63.000,00 63.000,00 -1.004,52 61.995,48 

SUBVENCIO AJUNTAMENT 

132899012AA VILADECANS 878,00 878,00 -39,69 838,31 

TOTAL 987.765,54 122.409,28 -36.012,66 1.074.162,16 

- Subvenció de l'Ajuntament de Vilafranca de 3.939,76 destinada a cobrir unes obres 
realitzades i que han estat recollides a l' immobilitzat per 3.194,40 Euros i 745,36 Euros. 
L'import que queda pendent de traspassar a resultat a 31/12/2021 és de 3.425,75Euros. 
Veure Nota 5. 

-Donatiu de l'immoble Llar La Olivera de 636.086,48 del que l'import que queda 
pendent de traspassar a resultats a 31/12/2021 és de 473.105,28Euros. 

VeureNota 5. 

-Donatiu de Frigicoll d'una rentadora per un import de 483,64 Euros. L'import del 
donatiu que ha quedat pendent de traspassar a resultats a 31/12/2021 és de 209,66 
Euros. Veure Nota 5 

-Donatiu de Frigicoll d'una rentadora per un import de 540,85 Euros. L'import del 
donatiu que ha quedat pendent de traspassar a resultats a 31/12/2021 és de 372,34 
Euros. Veure Nota 5 

-Donatiu de Frigicoll d'una rentadora per un import de 448,63 Euros. L'import del 

'

natiu que ha quedat pendent de traspassar a resultats a 31/12/2021 és de 215,82 
ros. Veure Nota 5 

Conveni amb la Sociedad Estatal de Loterías y apuestas del Estado per al 
- finans;ament de la rehabilitació de la vivenda compartida destinada a persones en 

situació d'exclusió social i residencial "El Llimoner", situada a Vilanova i la Geltrú. 
L' import de la subvenció/donació/ajuda és de 44.300,64 Euros. A 31/12/2020 han estat 
realitzades i recollides a l'immobilitzat unes obres per 21.960,51 Euros. L'import que 
queda pendent de traspassar a resultat a 31/12/2021 és de 42.979,24 Euros. Veure Nota 
5 

-Donatiu a títol gratui"t del immoble pis carrer Major, 48 de Gelida valorat en 81.968,63 
euros i un import pendent de traspassar a resultats de 41.677,66 Euros. Veure Nota 8 

-Subvenció de la hipoteca de Caixabank per l' adquisició de l'immoble situat al carrer 
Jaume Vía, núm 67 de Gelida "Llar !'Olivera", amb un import pendent de traspassar a 
resultats de 281.193,06 Euros. Veure Nota 11 

Conveni amb la Sociedad Estatal de Loterías y apuestas del Estado per al 
finans;ament de la rehabilitació de la vivenda compartida destinada a persones en 
situació d'exclusió social i residencial "El Llimoner", situada a Vilanova i la Geltrú. 
L'import de la subvenció/donació/ajuda és de 45.893,64 Euros. L'import que queda 
pendent de traspassar a resultat a 31/12/2021 és de 45 .397,89 Euros. Veure Nota 5 

- Pel mateix immoble comentat en el punt anterior, Naturgy ha aportat 5.967,63 per 
unes finestres d'alumini. L'import que queda pendent de traspassar a resultat a 
31/12/2021 és de 5.967,63 Euros. Veure Nota 5 
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- Pe! mateix immoble comentat en el punt anterior, es va rebre una subvenció de 
capital per unes obres per import de 3.000 Euros. L'import que queda pendent de 
traspassar a resultat a 31/12/2021 és de 2.988,17 Euros. Veure Nota 5 

- Inditex (Caritas Española) ha aportat 3.670,01 Euros per unes fines tres d' alumini pe! 
Casal Sant Andreu. L'import que queda pendent de traspassar a resultat a 31/12/2021 és 
de 3.670,01 Euros. Veure Nota 5 

- Tanmateix s'ha rebut de!' Ajuntament de Viladecans una subvenció per un ordenador 
de reforc;. L'import que queda pendent de traspassar a resultat a 31/12/2021 és de 
838,3 lEuros. Veure Nota 5 

- Per herencia del Pere Güell s'ha rebut Pis C/ Casal, 22 lr Vilafranca per un valor de 
63.000 Euros. L'import que queda pendent de traspassar a resultat a 31/12/2021 és de 
61.995,48 Euros. Veure Nota 5 

2. Analisi del moviment de les partides del balan~ corresponent, amb indicació del 
saldo inicial i final com també deis augments i les disminucions. En particular 
s'ha d'informar sobre els imports rebuts i, en el seu cas, tornats. 

Veure informació inclosa en el primer apartat d'aquest punt 13e_ 

Informació sobre /'origen de les subvencions, donacions i llegats, amb 
· e ecificació de si es reben del sector públic o del privat, i indicació, pe/ que fa a les 
n imeres, de quin ens les concedeix i de si l'atorgant és la Generalitat de Catalunya o 

--~s tracia d'altres administracions públiques. En el cas que l'entitat atorgant sigui la 
Generalitat de Catalunya, cal concretar quin ha estat el departament o organisme 
vinculat que ha atorgat la subvenció o ajut. Si prové d'una altra administració 
pública, cal especificar l'ens concret atorgant. En qualsevol cas, cal especificar la 
finalitat perla qua/ ha estat rebuda o acceptada la subvenció, donació o Ilegal. 

Veure informació inclosa en el primer apartat d'aquest punt 13e_ 

4. Informació sobre el compliment o no de les condiciones associades a les 
subvencions, donacions i llegats. 

Totes les subvencions i donatius rebuts han estat aplicades a les seves finalitats 
específiques recollides en els Estatuts de l'Entitat. 

5. Detall deis béns o les activitats, segons pertoqui, finan~ats amb les subvencions, 
donacions i llegats. 

El destí que s'ha donat a les subvencions, donacions i llegats s'ha efectuat d'acord 
amb les finalitats de l' entitat i hi figura un detall de l' aplicació deis ajusts rebuts a 
l'apartat I d'aquesta Memoria. 
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14. Situació fiscal 

14.1. Impostos sobre beneficis 

a) Informació relativa a les diferencies temporiinies deduibles i imposables 
registrades en el balanr al tancament de /'exercici. 

b) Antiguitat i termini previst de recuperació fiscal deis credits per bases imposables 
negatives. 

c) Incentiusfisca/s aplicats en l'exercici i compromisos assumits en relació amb e/Is. 

d) Informació relativa a les provisions derivades de /'impost sobre beneficis així com 
sobre les contingencies de cariicter fiscal i sobre esdeveniments posteriors al 
tancament que suposin una modificació de la normativa fiscal que afecta als 
actius i passius fiscals registrats. En particular, s'ha d'informar deis exercicis 
pendents de comprovació. 

e) Qualsevol altra circumstiincia de cariicter substantiu en relació amb la situació 
fiscal. 

L'Entitat s'ha acollit als beneficis fiscals de la Llei 49/2002, de regim fiscal 
d' entitats sense afany de lucre. Per tant, i degut a que totes les activitats que realitza 
són considerades exemptes per l' esmentada Llei, no existeix base imposable de 
l'Impost sobre Societats ni diferencies temporanies. 

D'altre banda, i donada aquesta exempció, no s'han reconegut deduccions ni 
incentius fiscals que hagin quedat pendents d'aplicar. 

Exercici 2021: 
CONCILIACIO DE L'IMPORT NET D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI AMB LA BASE IMPOSABLE DE L'IMPOST SOBRE BENEFICIS 

Compte de rcsultats Ingrcssos i dcspcscs imputats 
dircctamcnt al patrimoni nct 

Saldo d' ingressos i despeses de 447.378,11 ............ . . . . . .. . . . . . . . . .... .......... ........ 
l' exercici 

Augments Disminucions Augments Disminucions 
lmpost sobre societats , .. ....... ···· ·········· ········ ··· · .............. .......... ........ . .. ... .. 
Diferencies permanents 3.320.072,62 3.767.450,73 .... ........ ....... .. ..... . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . 
Diferencies temporanies: 
- amb origen en l'exercici ....... ... ... .. .. ... .... .. ... .... ... ···· ·· ·· ······ ··· ·· ········· •·· .... .... ... 
- amb origen en exercicis ...... ... . .. ... ......... ............ ·········· ·· ·· ···· ·· ······· ···· ·· ···· ··· ·· 

anteriors 
Compensació de bases 
imposables negatives d' exercicis ( ....... ) 
anteriors 
Base imposable (resultat fiscal) 0,00 

Pagina 54 



CARITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 
C.I.F. : R0801973I Exercici: 2021 

CONCILIACIO DE L'IMPORT NET D'INGRESSOS I DES PESES DE L'EXERCICI AMB LA BASE IMPOSABLE DE L'IMPOST SOBRE BENEFICIS 

Compte de resultats lngressos i despescs imputats 
dircctament al patrimoni net 

Saldo d' ingressos i despeses de 410.298,37 . . . . . .. . . . . . ....... ........ . .. . .......... . ....... 
l'exercici 

Augments Disminucions Augments Disminucions 
Imoost sobre societats ........ .. ·············· ............ .. ........... . .................. . ...... . 
Diferencies oermanents 3.522.629, 77 3.932.928, 14 ........ .... ... .. ......... ··· ·····•···•···· · .. ...... 
Diferencies temporanies : 
- amb origen en l' exercici ··· ····· ·· ·········· ···· ............ ......... ... .. ••• • •• •• H • ooO,o O .. ........ . 
- amb origen en exercicis ..... ..... .. ............ ............ .............. ··········· ······ ··· ········ 

anteriors 
Compensació de bases 
imposables negatives d'exercicis ( ..... .. ) 
anteriors 
Base imposable (resulta! fiscal) 0,00 

0--;- \~~~ ~'.~;:;::':obre qu~lsevol circumstdnci~ d~ cardcter sifnificatiu en _re!ació 
-~ ....___ \ amh a/tres trzhuts; en particular qualsevol contingencia de caracter fiscal, aix1 com 

·,,....__J els exercicis pendents de comprovació. ---- Segons les disposicions legals vigents, les liquidacions d'impostos no poden 
considerar-se definitives fins que no hagin estat inspeccionades per les autoritats 
fiscals o fins que no hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. 

En opinió de la Direcció de l'Entitat no existeixen contingencies que puguin 
derivar-se de la revisió dels anys oberts a inspecció. 

15. Ingressos i Despeses 

l. Import de les despeses derivades del funcionament de l'organ de govern de 
l'entitat, amh indicació de l'import de cada partida del compte de resultats que 
afecta l 'esmentat concepte. 

No n'hi ha hagut. 

2. Desglossament de la partida 2 del compte de resultats, ''Ajuts concedits i a/tres 
despeses", amb indicació deis reintegraments produi'ts i amb distinció de les 
activitats. 

El desglossament figura a l'apartat 1 d'aquesta Memoria. 

Desglossament de la partida 5 del compte de resultats, ''Aprovisionaments". Cal 
detallar els imports corresponents al consum de béns destinats a les activitats i al 
consum de primeres materies i a/tres materies consumibles, i distingir entre 
compres i variació d'existencies. 
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COMPTE CONCEPTE lmport lmport 
2021 2020 

600 Compres de béns destinats activitats 0,00 0,00 

601 Compres de primeres materies 0,00 0,00 

602 Compres altres aprovisionaments 0,00 0,00 

605 Compres i desp.activ.complementaries 0,00 0,00 

606 Descompte s/compres pagament immediat 0,00 0,00 

607 Treballs realitz.altres entitats 47.034,86 115.925,98 

608 Devol.compres i operac.simil. 0,00 0,00 

609 Rapels per compres 0,00 0,00 

610 Variacio exist.b.destin.activ. 0,00 0,00 

TOTAL 47.034,86 115.925,98 

Desglossament de la partida 7 del compte de resultats, "Despeses de personal", 
amb distinció entre sous i salaris, aportacions i dotacions per a pensions i a/tres 
carregues socials. 

CONCEPTE lmport2021 lmport2020 

Sous i Salaris 1.284.881,70 1.229.381,27 

Indemnitzacions 0,00 0,00 

Aportacions i dotacions per a pensions 0,00 0,00 

Altres carregues socials 432.547,67 390.569,43 

TOTAL 1.717.429,37 1.619.950,70 

Desglossament de la partida 8.c compte de resultats, "Perdues, deteriorament i 
variació de les provisions per operacions de les activitats", amb distinció entre 
variació de provisions d'existencies, variació de provisions per a insolvencies i 
perdues de credits incobrables i variació de provisions per a a/tres operacions de 
les activitats. 

COMPTE CONCEPTE lmport 2021 lmport2020 
655 Perdues de credits incobrables derivats de les activitats 0,00 0,00 
694 Perdues per deteriorament de credits per les activitats 0,00 0,00 
695 Dotació a la provisió per a operacions de les activitats 0,00 0,00 
794 Reversió del deteriorament de credits per les activitats 0,00 0,00 

7954 Excés de provisió per les operacions 0,00 0,00 
TOTAL 0,00 0,00 

3. L 'import de la venda de béns i prestació de serveis produi"ts per permuta de béns 
no monetaris i serveis. 

No n'hi ha hagut. 
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4. Els resu/tats originats Jora de l'activitat normal de l'entitat inclosos en la partida 
"A/tres resultats". 

COMPTE CONCEPTE lmoort 2021 lmoort2020 
678 Despeses excepcionals 0,00 0,00 
778 Ingressos excepcionals 254,10 0,00 

TOTAL 254,10 0,00 

5. Informació sobre: 

- Ingressos de promocions, patrocinadors i coNaboracions amb indicació de les 
activitats a les quals es destinen i, si escau, les condicions a que estan subjectes. 

No n'hi ha hagut. 

- Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades, amb especificació 
de les següents: 

• Compres efectuades, devolucions de compres i rape/s. 

• Vendes rea/itzades, devolucions de vendes i a/tres descomptes efectuats . 

• Serveis rebuts i prestats . 

• Interessos abonats i carregats. 

~~ • Dividends i a/tres beneficis rebuts. 
1 

/ - Transaccions efectuades en moneda estrangera, amb indicació separada de 
\ compres, vendes i serveis rebuts i prestats. 

No n'hi ha hagut. 

16. Provisions i contingencies 

l. Pera cada provisió reconeguda en el balan<; s'ha d'indicar: 

a) Analisi del moviment de cada partida del balan<; durant l'exercici, indicant: 

- Saldo inicial. 

- Dotacions. 

- Aplicacions. 

- A/tres ajustaments rea/itzats. 

- Saldo final. 

No és necessari incloure informació comparativa en aquest apartat. 

b) Informació de l'augment, durant l'exercici, en els saldos actua/itzats al tipus 
de descompte per causa del pas del temps, així com l'efecte que hagi pogut 
tenir qualsevol canvi en el tipus de descompte. 

No és necessari incloure informació comparativa en aquest apartat. 
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Una descripció de la natura/esa de l'obligació assumida. 

Una descripció de les estimacions i procediments de calcul aplicats pera la 
valoració deis imports corresponents, així com de les incerteses que puguin 
apareixer en aquestes estimacions. En el seu cas, s'han de justificar e/s 
ajustaments que hagi calgut realitzar. 

e) Indicació deis imports de qualsevol dret de reemborsament, assenyalant les 
quantitats que, en el seu cas, s'hagin reconegut en l'actiu del balanr per 
aquests drets. 

No s'han produil. 

2. Llevat que sigui remota la sortida de recursos, pera cada tipus de contingencia, 
s'ha d'indicar: 

a) Una descripció breu de la seva natura/esa. 

b) Evolució previsible, així com els factors deis quals depen. 

c) Una estimació quanti.ficada deis possibles efectes en els estats financers i, en 
cas de no poder realitzar-se, informació sobre aquesta impossibilitat i 
incerteses que la motiven, assenyalant-se els riscos maxims i mínims. 

d) L 'existencia de qualsevol dret de reemborsament. 

__ .e) En el cas excepcional que una provisió no s'hagi pogut registrar en el balanr 
__ __, perque no pot ser valorada deforma fiable, addicionalment, s'han d'explicar 

els motius pels qua/s no es potfer aquesta valoració. 

No s'han produ1t. 

3. En el casque sigui probable /'entrada de beneficis o rendiments economics pera 
l'entitat procedents d'actius que no compleixin els criteris de reconeixement, s'ha 
d'indicar: 

a) Una descripció breu de la seva natura/esa. 

b) Evolució previsible, així com elsfactors deis quals depen. 

c) Informació sobre els criteris utilitzats per a la seva estimació, així com els 
possibles efectes en els estats financers i, en cas de no poder realitzar-se, 
informació sobre aquesta impossibilitat i incerteses que la motiven. 

No s'han produ1t. 

4. Excepcionalment en e/s casos en que, havent-hi un litigi amb un tercer, la 
informació exigida en els apartats anteriors perjudiqui seriosament la posició de 
l'entitat, no és precís que se subministri aquesta informació, pero s'ha de 
descriure la natura/esa del litigi i s'ha d'informar de l'omissió d'aquesta 
informació i de les raons que han portat a prendre aquesta decisió. 

No és el cas. 

J 
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17. Aplicació d'elements patrimonials i d'ingressos a finalitats 
estatutaries 

l. lnformació sobre els actius corrents i no corrents que estan directament vinculats 
al compliment de les finalitats estatutaries. Cal concretar si són o no són de la 
dotació fundacional o del fons social, i detallar-ne els elements més significatius 
(valor comptable, vida útil, amortització acumulada, deterioraments). Així mateix, 
s'ha d'especificar l'activitat que s'hi desenvolupa. 

La dotació inicial, fruit de la separació de l' entitat de Caritas Barcelona fou de 
4.122.095,00 Euros i estava composada de: 

1.358.095,00 en Immobles 

2.764.000,00 en efectiu 

Aquesta dotació inicial s' ha vist incrementada amb la diferencia entre actius i 
passiu que les Carites Parroquials i Interparroquials ostentaven en el moment de la 
seva integració a l'Entitat. 

lnformació sobre els beneficis o les perdues generats de l'alienació de béns i 
/ drets de l'entitat i sobre la reinversió de la totalitat del producte obtingut. 
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2. Calcul pe/ qua/ es determina si s'ha destinat a les finalitats estatutaries el percentatge legalment establert. Quan escaigui, presentació 
d'un pla aprovat per l'organ de govern per aplicar els recursos pendents de destinar. Quan escaigui, estat de compliment del pla aprovat 
per l'organ de govern en exercicis anteriors per aplicar els recursos pendents de compliment de les obligacions establertes en la legislació 
vigent. 

[ RECURSOS DESTINATS AL COMPLIMENT DELS FINS 

Les columnes C, Di E són ajustaments (+) del 
resultat COMPT ABLE 

Exercici I B 

2018 

2019 

2020 

2021 

Resultat 
comptable 

-295 .915,07 

-237.293,26 

410.298,37 

447.378,11 

e 
Dotacions a 

l'amortització 
i provisions 

immob. afecte 
activ.própies 

42.223,92 

46. 131 ,07 

50.682, 10 

68.673,01 

D 

Despeses de 
l'activ.própia 

(directes i 
indir.) sense 

amort. ni 
prov.immob. 

2.858.067,09 

2.778.621 ,97 

3.471 .947,67 

3.251.399,61 

La columna F és ajustament (-) del resultat 
comptable 

E 

TOTAL 
DESPESES NO 
DEDU!BLES 

(C+D) 

2.900.291 ,01 

2.824.753,04 

3.522.629,77 

3.320.072,62 

F 

Ingressos no 
computables 

(benefici venda 
immob. ones 

realitzi act. própia i 
el de béns i drets 
considerats de 
dot. fundac.) 

o 
o 

/ _e, 

G 

Resultat comptable 
corregit (B+E-F) 

2.604.375,94 

2.587.459,78 

Total recursos 
destinats a fins 
ambcarrec a 
cada exercici 

Import 

2.900.291,01 

2.824. 753,04 

3.932.928, 14 

3.320.072,62 

H 

% 

lll,36 

109,1 7 

89,57 

88,13 

J 

A destinar al Pendentde 
compliment destinar a 

deis fins segons finalitats en 
acord Junta (ve cada exercici (I 
colum.G taula - el destina! en 

Rtat.compt. exercicis 
corregit) posteriors) 

1 

\ . J ~ I .12.s67.746,4: ¡ . 1 1 1 

'~7 ~ -~ / ~ t \ u \_ ~ 
,.-_-r \\ . ~ \ , \\11 ,- _,,,- \.J.U= \d>-1~ 

1 0,001 0,00 

/ ¡ 
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3. Explicació detallada de les partides més significatives que l'entitat identifica 
amb el compliment directe de les finalitats. 

Les columnes A, B i C són recursos destinats durant l'exercici al com liment deis fins 

Exercici A B e X 

Despeses act.própia Inversions realitzades TOTAL RECURSOS RESULTAT 
rneritades durant a l'activitat propia DESTINATS COMPTABLE 

l'exercici (direct.i indir.) duran! l'exercici DURANT CORREGIT (Ve de la 
sense arnortitz.ni (*) L'EXERCICI (A+B) columna G de la taula del 

prov.irnrnob. resulta! cornptable 
corregit) 

2018 2.858 .067,09 42.223,92 2.900.291,01 2.604.375,94 

~ J 
2019 2.768 .125,63 46.131 ,07 2.824.753,04 2.587.459,78 

2020 3.471.947,67 50.682, 10 3.522.629,77 3.932.928, 14 

2021 3.251.399,61 68.673,01 3.320.072,62 3.767.450,73 

(*) La dotació a l'amortització ha estat considerada com una despesa destinada a complir amb les finalitats de 
l'Entitat dona/ que el seu origen són els e/ements de l'immobilitzat utilitzats en el seu funcionament. No així 

· /'amortització de les inversions immobiliaries que no s'ha considera/ en el ca/cu/. 

ates les despeses s 'apliquen a la finalitat fundacional, sense excepció, en tan/ que en toles elles s 'hi ha hagut 
'incórrer per tal de desenvolupar / 'activitat estatutaria de la Entitat. 

18. Fets posteriors al tancament 

L'entitat ha d'informar de: 

l. Els fets posteriors que posin de manifest circumstancies queja existien en la data 
de tancament de /'exercici que no hagin suposat, d'acord ambla seva natura/esa, 
la inc/usió d'un ajustament en les xifres contingudes en els comptes anuals, pero 
la informació continguda en la memoria ha de ser modificada d'acord amb aquest 
Jet posterior. 

No s' han produi"t. 

2. Els fets posteriors que mostrin condicions que no hi eren al tancament de 
l'exercici i que siguin de tal importancia que, si no s'inc/ou informació al 
respecte, podria afectar la capacitat d'avaluació deis usuaris deis comptes anu 

als. En particular s'ha de descriure el fet posterior i s'ha d'incloure 
/'estimació deis seus efectes. En el suposit que no sigui possible estimar els efectes 
del Jet posterior, s'ha d'incloure una manifestació expressa sobre aquest extrem, 
conjuntament amb els motius i condicions que provoquen aquesta impossibilitat 
d'estimació. 
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No s'han produ"it fets posteriors que mostrin condicions que no hieren al tancament 
de 1' exercici 

3. Fets esdevinguts amb posterioritat al tancament deis comptes anuals que aJectin 
/'aplicació del principi d'entitat en Juncionament, inJormant de: 

a) Descripció del Jet posterior i de la seva natura/esa (factor que genera dubte 
respecte a l'aplicació del principi d'entitat enJuncionament). 

b) Impacte potencial de/Jet posterior sobre la situació de l'entitat. 

c) Factors mitigants relacionats, en el seu cas, amb e/Jet posterior. 

No s'han produi't. 

19. Operacions amb parts vinculades 

~ ) La inJormació sobre operacions amb parts vinculades 
-- eparadament pera cadascuna de les categories següents: 

a) Entitat dominant. 

-- ·· ---· b) A/tres entitats del grup. 

s'ha de presentar 

c) Negocis conjunts en que l'entitat sigui un deis partícips. 

d) Entitats associades. 

e) Entitats amb control conjunto influencia significativa sobre l'entitat. 

f) Personal c/au de la direcció de l'entitat o de l'entitat dominant. 

g) A/tres parts vincu/ades. 

CÁRITAS ESPAÑOLA 

Cáritas Española és la confederació oficial de les entitats d'acció caritativa i 
social de l'Església Católica a España, dins de les quals es traba Caritas 
Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Caritas Española dona suport a les 
Diocesanes en la gestió d'algunes subvencions, tant de caracter públic com 
privat. En el cas de subvencions públiques actua com a dipositaria deis diners 
que l'administració central atorga als projectes presentats per cadascuna de les 
Diocesanes i s'encarrega de garantir la correcte justificació, així com el 
pagament. En el cas de les subvencions privades algunes són atorgades per la 
propia Caritas Española i d'altres per entitats privades, actuant també com 
intermediaria. 
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CÁRITASCATALUNYA 

Caritas Catalunya és una entitat de l'Església Catolica que treballa contra la 
desigualtat i l'exclusió social deis sectors més vulnerables de la nostra societat. 
Actua com un pont de solidaritat entre les persones que tenen mitjans -
materials, culturals, humans- i els que en necessiten. L' any 1992 queda 
constitui"da Caritas Catalunya coma un organ oficial de l'Església Catolica pera 
la seva tasca evangelitzadora, mitjarn;ant l'acció caritativa i social en les deu 
diocesis de Catalunya (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Sant Feliu de 
Llobregat, Terrassa, Solsona, Urgell, Vic i Tortosa), així com promoure i 
coordinar la Comunicació Cristiana de Béns ajudant, d'aquesta manera, a la 
promoció de la persona i al seu desenvolupament integral. 

Formen part de Caritas Catalunya les 10 Caritas Diocesanes amb seu a 
Catalunya. 

CARITAS DIOCESANA DE BARCELONA 

Caritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat es va escindir de Caritas Barcelona 
i com a resultat d'aquesta escissió s'han produir operacions relacionades amb la 
mateix. Concretament el traspas definitiu deis socis i donants, amb efectes 
retroactius, així com el projecte de pisos d'habitatge social i casa d'acollida pera 
persones sense llar a Gelida. 

BRINS D'OPORTUNIT ATS EMPRESA D'INSERCIÓ, S.L. U. 

És una societat mercantil constitui"da el 5 de julio! de 2017 per temps indefinit, 
essent el seu soci únic CARITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE 
LLOBREGA T. És una entitat de dret privat, inscrita al Registre Mercantil de la 
ciutat de BARCELONA, Tom, Poli, Full, ambla identificació fiscal B67045419 
i que dedica els seus recursos de capital i humans, d'acord amb el seu objecte 
social, al desenvolupament de l'activitat d'integració sociolaboral de persones en 
situació o greu risc d'exclusió social, mitjanc;ant el desenvolupament d'activitats 
mercantils consistents en la prestació de serveis de neteja en domicilis, 
empreses, comunitats de propietaris i altres entitats. 

Així com l'atenció a la gent gran en domicilis i institucions, la venda al públic de 
roba usada, serveis de formació laboral i recuperació i venda de mobles per a la 
llar. 

2. L'entitat ha de facilitar la informació suficient pera comprendre les operacions 
amb parts vincu/ades que hagi efectuat i e/s seus efectes sobre e/s seus estats 
financers, incloent, entre d'altres, e/s aspectes següents: 

a) Identijicació de les persones o entitats amb les qua/s s'han realitzat les 
operacions vincu/ades, expressant la natura/esa de la relació amb cada part 
implicada. 

Els destinataris de les activitats de l'Entitat, d'acord amb els estatuts de la 
fundació, consten a l'apartat 1 de la memoria. 
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b) Detall de l'operació i la seva quantificació, informant deis criteris o metodes 
seguits per a determinar el seu valor. 

Durant l'exercici 2021 CARITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE 
LLOBREGAT ha contractat a BRINS D'OPORTUNITATS EMPRESA 
D'INSERCIÓ, S.L.U. serveis per import de 87.875,00 € (mes IVA). 

- Servei de Neteja - 42.602,26Euros. 

- Serveis Peó de Magatzem -27.298,72 Euros. 

- Serveis d' Atenció a Domicili - 0,00 Euros. 

- Serveis de Rehabilitació i Manteniment - 2.498,77 Euros. 

- Serveis agrícoles - 11 .310,00 Euros. 

- Serveis de repartiment - 2.165,25 Euros. 

- Serveis de Formació - 2.000,00 Euros. 

La valoració dels serveis ha estat a preu de mercat. 

c) Benefici o perdua que l'operació hagi originat a l'entitat i descripció de les 
funcions i riscos assumits per cada part vinculada respecte de l'operació. 

Import deis saldos pendents, tant actius com passius, els seus terminis i 
condicions, natura/esa de la contraprestació establerta per a la seva 
liquidació, agrupant els actius i passius en els epígrafs que apareixen en el 
balanr; de l'entitat i garanties atorgades o rebudes. 

CARITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT, té els següents 
deutes/credits amb BRINS D'OPORTUNITATS EMPRESA D'INSERCIÓ, 
S.L.U. a 31/12/2021 : 

Deute - Per la prestació de serveis rebuts - 11.212, 73 Euros 

Credit - per altres operacions - 34,95 Euros 

Credit- Per préstecs de tresoreria- 152.350,77 Euros 

e) Correccions valoratives per deutes de cobrament dubtós relacionades amb els 
saldos pendents anteriors. 

No s'han produi"t. 

j) Despeses reconegudes en l'exercici coma conseqüencia de deutes incobrables 
o de cobrament dubtós de parts vinculades. 

No n'hi ha hagut. 

3. En tot cas, s'ha d'informar deis següents tipus d'operacions amb parts 
vinculades: 

a) Vendes i compres d'actius corrents i no corrents. 

b) Prestació i recepció de serveis. 

c) Contractes d'arrendament financer. 
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d) Transferencies de recerca i desenvolupament. 

e) Acords sobre llicencies. 

j) Acords de finanrament, incloent préstecs i aportacions de capital, ja siguin en 
efectiu o en especie. En les operacions d'adquisició i alienació d'instruments 
de patrimoni, s'ha d'especificar el nombre, valor nominal, preu mitja i resultat 
de les mateixes operacions, especificant la destinació final prevista en el cas 
d 'adq uisició. 

g) Interessos abonats i carregats; així com aquells meritats pero no pagats o 
cobrats. 

h) Dividends i a/tres beneficis rebuts. 

i) Garanties i avals. 

j) Remuneracions i indemnitzacions. 

k) Aportacions a plans de pensions i assegurances de vida. 

/) Compromisos en ferm per opcions de compra o de venda o a/tres instruments 
que puguin implicar una transmissió de recursos o d'obligacions entre 
l'entitat i la part vinculada. 

') Acord de repartiment de costos en relació amb la producció de béns i serveis 
que seran utilitzats per varies parts vinculades. 

n) Acords de gestió de tresoreria, i 

o) Acords de condonació de deutes i prescripció d'aquests deutes. 

Les ja esmentades en els punts anteriors. 

4. La informació anterior es pot presentar de forma agregada quan es refereixi a 
partides de natura/esa similar. En tot cas, s'ha de facilitar informació de caracter 
individualitzat sobre les operacions vinculades que siguin significatives per la 
seva quantia o rellevants pera una comprensió adequada deis comptes anuals. 

Els destinataris de les activitats, d'acord amb els estatuts de l'Entitat, consten a 
l ' apartat 1 de la memoria. 

Per altre banda, la resta d'operacions amb parts vinculades que s' ha produi"t al 
llarg de l' exercici 2021 són: 
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Operacions amb parts vinculades 

Compte Entitat atorgant 
Saldo a 

lncrements Disminucions Saldo 
31/12/2020 

522000001AA CARITAS CATALUNYA C/P 0,00 15.411,64 15.411,64 º·ºº 
522000009AA CARITAS ESPAÑOLA - ALTRES SUBVI 11.250,00 47.343,16 58.593,16 0,00 

522821401AA C.ESPAÑOLA - PROGRAMA OPERAT 0,00 58.152,74 58.152,74 0,00 

522860001AA CARITAS ESPAÑOLA - INDITEX º·ºº 44.200,00 44.200,00 0,00 

522860005AA CARITAS ESPAÑOLA- GAS NATURAL 7.064,49 6.975,00 7.645,74 6.393,75 

522860006AA CARITAS ESPAÑOLA- FONDO INTER º·ºº 16.000,00 16.000,00 º·ºº 
522860009AA CARITAS ESPAÑOLA - INFANCIA Y M 0,00 27.405,00 13.702,50 13.702,50 

522860012AA C.ESPAÑOLA- CAMPANYA IRPF º·ºº 14.500,00 14.500,00 0,00 

18.314,49 229.987,54 228.205,78 20.096,25 

A més a més Caritas Española ha transferit el 2021 donatius ( 728 ) per valor de 
130.376,75 euros procedents de donants pertanyents a la Diocesi de Sant Feliu. 

Per altre banda, la resta d'operacions amb parts vinculades que s'ha produYt al 
llarg de l'exercici 2020 van ser: 

Operacions amb parts vinculades 

Saldo a t) Entitat atorgant 31/12/2019 lncrements Disminucions Saldo 

522000001AA-CARITAS CATALUNYA C/P 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 

522000009AA- CARITAS ESPAÑOLA-ALTRES SUBVENCIONS C/P 16.320,00 123.485,64 128.555,64 11.250,00 

522831401AA • CARITAS ESPAÑOLA-RÉGIMEN GENERAL DE INM I 0,00 17.404,48 17.404,48 0,00 

522860001AA-CAR ITAS ESPAÑOLA- IND ITEX º·ºº 42.399,84 42.399,84 0,00 

522860003AA- CARITAS ESPAÑOLA - MADRES REPARADORAS º·ºº 5.656,49 5.656,49 º·ºº 
522860004AA- CAR ITAS ESPAÑOLA- FORTALECIM IENTO INSTITU1 0,00 16.748,00 16.748,00 º·ºº 
522860005AA- CAR ITAS ESPAÑOLA- GAS NATURAL 6.113,72 6.955,12 6.004,35 7.064,49 

522860008AA - CARITAS ESPAÑOLA-ACCIÓN SOCIAL 0,00 31.855,00 31.855,00 º·ºº 
522860009AA- CARITAS ESPAÑOLA- INFANCIA Y MAYORES 0,00 12.600,00 12.600,00 0,00 

22.433,72 272.104,57 276.223,80 18.314,49 

A més a més Caritas Española va fer el 2020 un donatiu ( 728 ) de 126.000€ 
amb motiu de l'emergencia COVID. 

5. Cal informar sobre l'import deis sous, dietes i remuneracions de qualsevol classe 
meritats en el curs de l'exercici pe/ personal d'alta direcció i pels membres de 
l'organ de govern, qualsevol que sigui la seva causa, així com de les obligacions 
contretes en materia de pensions o de pagament de primes d'assegurances de vida 
respecte deis membres antics i actuals de l'organ de govern i personal d'alta 
direcció. Així mateix, s'ha d'incloure informació sobre indemnitzacions per 
cessament. Quan els membres de l'organ de govern siguin persones jurídiques, els 
requeriments anteriors s'han de referir a les persones físiques que els 
representen. 

Veure apartat 24.d) de la memoria. 
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També s'ha d'informar sobre l'import de les bestretes i credits concedits al 
personal d'alta direcció i als membres de l'organ de govern, amb indicació del 
tipus d'interes, les seves característiques essencia/s i e/s imports eventualment 
tornats, així com les obligacions assumides per compte d'ells a títol de garantia. 
Quan e/s membres de l'organ de govern siguin persones jurídiques, e/s 
requeriments anteriors es refereixen a les persones físiques que e/s representen. 

No s'han produn. 

6. En el cas de pertimyer a un grup d'entitats, s'ha de descriure /'estructura 
financera del grup. 

No s'ha d'informar. 

~ 20. Altra informació 

S'ha d'incloure informació sobre: 

( -- l~ l nombre mitja de persones ocupades en 
1 • 'd l ...__ __ 7 ategories I esg ossat per sexes. 

el curs de /'exercici, distribui't per 

l , 

Exercici 2021 

CATEGORIES DO:NIS HOlVIES TOTALS 
fIXES TL\IPORAI IT.\IS TL\IPOR.\ IT.\IS TL\IPOR.\L 

GRUP A l 1,00 2,00 3,00 0,00 

GRú-PA2 4,00 0,1S 2,00 6,00 0,1S 

GRUPB 14,96 5,16 2,76 0,99 17,72 6,15 

GRú-P C 3,7S 1,71 1,00 4,7S 1,71 

GRUPD 4,75 0,61 4,75 0,61 

GRUPE 1,7S 0,99 0,00 2,7S 

SUBDIRECTOR 0,94 0,94 0,00 

TOTAL 29,42 8,83 7,76 2,59 37,18 11,43 
48,61 
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Exercici 2020 

CATEGORIES DONES HOMES TOTALS 
FlXES TEMPORAL FIXES TEMPORAL FIXES TEMPORAL 

GRUPAi 1,00 2,00 3,00 0,00 

GRUP A2 4,00 2,00 6,00 0,00 

GRUPB 10,77 5,86 2,18 1,69 12,95 7,55 

GRUPC 3,00 0,33 3,00 0,33 

GRUPD 3,68 1,99 3,68 1,99 

GRUPE 0,87 0,00 0,87 

SUBDIRECTOR 1,00 1,00 0,00 

ITOTAL 23,45 8,18 6,18 2,56 29,62 10,74 

40,36 

2. Canvis deis components de l'organ de govern, sens perjudici de la tramitació 
prevista legalment per a la seva inscripció en el Registre corresponent. 

Durant el 2021 s'han produn canvis en la composició de l'organ de Govem. La Sra. 
Ana Rubio Garcia deixa el carrec de Secretaria i passa a ser vocal, mentre que la 
Sra. Conxa Marques Vida! passa de vocal a Secretaria. La Sra. Susana de España 
deixa el carrec de vocal i l' accepta la Sra. Y o landa Ruiz Salamanca. 

Relució de les operacions de l'exercici (o d'anteriors que encara tenen incidencia 
economica) pera les quals s'ha tramitat una autorització i estat de compliment de 
les resolucions corresponents. 

No s'han produn. 

Operacions en que hi hagi algun tipus de garantia, amb indicació deis actius 
afectes a aquestes operacions, fins i tot quan es tracti de disponibilitats líquides; 
en aquest cas, cal assenyalar les limitacions de disponibilitat existents. 

No n'hi ha. 

5. Quan l'entitat sigui la de major actiu d'un conjunt d'entitats sotmeses a una 
mateixa unitat de decisió, perque estiguin controlades per qualsevol mitja per una 
o varies persones físiques o jurídiques, no obligades a consolidar, que actuin 
conjuntament, o perque es trobin sota direcció única per acords o clausules 
estatutaries, s'ha d'incloure una descripció de les citades entitats, assenyalant el 
motiu pe/ qua/ es troben sota una mateixa unitat de decisió, i ha d'informar sobre 
l'import agregat deis actius, passius, patrimoni net, xifra de negocis i resultat del 
conjunt de les citades entitats. 

S'entén per entitat de major actiu aquella que en el moment de la seva 
incorporació a la unitat de decisió, presenti una xifra major en el total de l'actiu 
del model del balan9. 

No és el cas. 

6. Quan l'entitat no sigui la de major actiu del conjunt d'entitats sotmeses a una 
unitat de decisió en els termes assenyalats en el punt anterior, ha d'indicar la 
unitat de decisió a la que pertany i el registre públic on estiguin dipositats els 
comptes anuals de l'entitat que conté la informació exigida en el punt anterior. 
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No és el cas. 

7. Qualsevol altra qüestió no inclosa en els apartats anteriors de la memoria, i que 
ajudi a justificar el compliment de les finalitats estatutaries i a determinar la 
posició financera de l'entitat. 

No n'hi ha. 

A/tres qüestions que faci coneixer i justifiqui el compliment deis preceptes legals. 

No n'hi ha. 

8. L 'import deis honoraris per auditoria de comptes i a/tres serveis prestats pels 
auditors de comptes. 

En base al que estipula la Llei 44/2004, de 22 de novembre, els honoraris meritats 
per !'auditoria de l'exercici 2021 i 2020 hauran estat 4.274,82 i 4.191,00 euros(+ 
IVA) en concepte d'auditoria de Comptes Anuals i de 3.700,00 a l'exercici 2021 i 
de 1.400 a l' exercici 2020 per auditoria de justificació de subvencions. 

~:-:._ ::.--:;, Per un acord de la "Comisión Nacional del Mercado de Valores", s'obliga a les 

~ J Codi de conducta pera la realització d'inversions financeres temporals. 

- ntitats sense anim de lucre que realitzin inversions temporals en valors mobiliaris i 
'------- __ ; instruments financers, a aprovar un codi de conducta que especifiqui les regles a les 

._.,., que s'hauran d'ajustar les seves inversions financeres temporals. 

La nostra entitat disposa d'un codi de conducta conforme els princ1p1s i 
recomanacions del "Acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores" (que adjunta com a ANNEX), i ha 
complert amb totes les seves especificacions. 

21. In/ ormació segmentada 

L 'entitat ha d'informar de la distrihució de l'import d'ingressos i despeses 
corresponent a les seves activitats ordinaries, per categories d'activitats, centres de 
trehall i, si escau, arees geografiques d'actuació. 

Informació detallada a l'apartat 24. a) d'aquesta memoria 
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22. Inf ormació en relució als ajornaments de pagament efectuats a 
provei'dors i creditors 

Exercici 2021 
lmport 

Dins del termini maxim legal 2.966.708,99 
Resta excedits 0,00 
Total pagaments de l'exercici 2.966.708,99 
Ajornaments a la data de tancament que 
excedeixen el límit legal 0,00 

23. In/ ormació sobre medi ambient 

S'ha de facilitar informació sobre: 

% 
Exercici 2020 

lmport % 
100,00 2.720.760,80 100,00 

0,00 0,00 0,00 
100,00 2.720.760,80 100,00 

0,00 0,00 0,00 

a) Descripció i característiques deis sistemes, equips i instaNacions més significatius 
incorporats a l'immobilitzat material, la finalitat deis quals sigui la minimització 
de /'impacte mediambiental i la protecció i mi/lora del medi ambient indicant la 
seva natura/esa, la seva destinació, així com el valor comptable i la seva 
amortització acumulada sempre que es pugui determinar de forma 
individualitzada, així com les correccions valoratives per deteriorament, 
diferenciant les reconegudes en l'exercici de les acumulades. 

No n'hi ha hagut. 

c) Despeses incorregudes en /'exercici la finalitat de les quals sigui la protecció i 
mi/lora del medi ambient, indicant la seva destinació. 

No n'hi ha hagut. 

d) Riscos coberts per les provisions corresponents a actuacions mediambientals, amb 
especial indicació deis derivats de litigis en curs, indemnitzacions i a/tres; s'ha 
d'assenyalar per a cada provisió la informació requerida per a les provisions 
reconegudes en el balanr en l'apartat 1 de la nota 17. 

No n'hi ha hagut. 

e) Contingencies relacionades amb la protecció i mi/lora del medi ambient, inc/oent 
la inf ormació exigida en l 'apartat 2 de la nota 17. 

No n'hi ha hagut. 

f) Inversions realitzades durant l'exercici per raons mediambienta/s. 

No n'hi ha hagut. 

g) Compensacions a rebre de tercers. 

No n'hi ha. 
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24. Contingut de la Memoria Economica en compliment de l'article 3 de 
la Llei 49/2002 i del R.D. 1270/2003 

L'article 3.1 del RD 1270/2003 estableix el contingut de la memoria economica als 
efectes del compliment del requisit establert en la Llei, preveient que l'Entitat haura de 
presentar informació en relació amb: 

a) ldentificació de les rendes exemptes i no exemptes de l'lmpost sobre Societats 
assenyalant el corresponent número i /letra deis articles 6e i 7e de la Llei 49/2002 
que reculli l'exempció amb indicació deis ingressos i despeses de cadascuna. 
També haura d'indicar-se els ca/cuis i criteris utilitzats per determinar la 
distribució de les despeses entre les diverses rendes obtingudes per l'entitat. 
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QUADRE MEMÓRIA ECONÓMICA 2021 
Desenvolupaments apartats a) y b) 

ACTIVITATS EXEMPTES NOEXEMPTES 
CONCEPTE TOTALS FINS PROPIS ACT.2 ACT.3 ACT.4 ACT.l 

INGRESSOS H : :¡H 
Art. 6.1. a) Donotius a fins 2.360.964,82 2.360.964,82 :: '! f 1: 
Art. 6.1. b) Associats, usuar. cte . 0.00 ¡¡ il 
Art. 6.1. e) Subvcncions fins l .359..J34,30 1.359.434,30 : l 
Art . 6.2. Ri.:ndcs de capital 39.329,59 39.329,59 : : l 
Art. 6.3. Plusvalucs immob. 0,00 i i t ¡ 
Art. 6.4. Ahrcs inorcssos 10.901 ,54 10.901.54 : f : , : :-: 10Art=.~7.~l~. -~A~cc~ió~,~o~,~~l=----+---~-3~.~75~0~.0~0l--------'_~3~_7~50~,0~0,~------+------+-------l':; ; !1· :: 

Art. 7.2. Hospitalaris 0,00 : 
Art. 7.3 . Im·cstigació 0.00 
Art. 7.4. lnlcri:s cultural P .H. 0,00 ¡ 
Art. 1.5. Artístiqucs 0,00 

Art. 7.6. Pares 0.00 

Art. 7. 7. Enscnyamcnt O.DO 

Art. 7.8. Edició 0,00 

Art. 7.9. Esportivcs 0,00 

1-
Art_. _1._10_._s~c~rv~·-ª~""'_·1~i•~"~~--l------~ºº··-ºº-ºº+====---=+-====-~•====-=-l~-====,.,..J'< ¡ ! Art. 7.11. Scrv. cscassa rclcv. ¡ 

ACTIV. NO EXEMl'TES 0,00 

INGRE.<;SOS TOTAI.S 3, 766,880,25 

DESPESES 

Assignació a fins socials 898.904,63 

Compres 47.034,86 

Scrvc is c:\1criors 369.126,96 

Tributs 2.867. 77 

Dcspcscs de personal 1.717.-129,37 

Ahrcs dcspcscs 204.542,20 

Ocspcscs fina.ncc rcs 10.923.34 

____--·· Dcspcscs c:\'.traordinfuics O.DO 

3, 766,880,25 

898.904,63 

47.034,86 

369. 126,96 

2.867,77 

1.717.429,37 

204.542.20 

10.923,34 

0,00 º ·ºº 0,00 

) 

PCrducs immobilitwl 0,00 

- ~ , Dot. amortització 68.673.01 68 673 01 y ~-.,"l------"º"'01
C.;L.~ccº...cv!cc;cc"cc~-T-O-T.-)l-l.S-+---3-,3-¡9-,-50""~"':~":l-------3-,3-¡-9,-·5_0~"":

0
""1:+-------+-----o-,oo-+-----o-,oo-+-----o-,-oo-1 

1-~~~ _ _ .../. - Rtal Con,p/abl, aban, d'impos/ 447.378,11 447.378,11 0,00 o,ool o,ool 
lmposl sobre Societat.s º·ºº ;";";;; T L ; , " ·•;,; .. . .. ; :: ; ; ,:;: ;-;¡ 1 

RESUI.TATCOMPTABLE 447.378,11 447.378,11 0,00 0,001 0,001 

INVERSIONS TOTALS FINS PROPIS ACT.2 ACT.3 ACT.4 ACT.l 

IM!\lOB. IMI\IATERJAL 1.674,91 1.674,91 0,00 0,00 0,00 

AplicacKlns infonniltiqucs 1.674,91 1.674,91 

Drcls bCns ccdits en ús gr.ituit 0,00 0,00 

IMMOB. MATERIAL 235.411,98 235.411,98 0,00 0,00 0,00 

Tcrrcnys 0,00 0,00 

Construccions 189.487,19 189.487, 19 

AJtrcs lnstaHacions 26.706,01 26.706,01 

Maquinaria 2.482,86 2.482,86 

Mobiliari 5.660, 73 5.660, 73 

Equips infonniltica 11.075, 19 11.075, 19 

Elcmcnts de transport º·ºº 0,00 

Altrc immob. m:ucri.,1 º·ºº º ·ºº 

INVERSIONS IM!\IOBIUÁRJES 63.000,00 63,000,00 

Tcrrcnys º ·ºº 0,00 

Construccions 63.000,00 63 .000,00 

TOTAL INVERS/ONS 300.086,89 300.086,89 0,00 0,00 0,00 

Nota: Caritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat te per objecte la realització de l'acció caritativa i social de l1Esglesia en nom de la Diócesi . Pretén per aixó 
promoure, coordinar i instrumentar la comwiicació cristiana de béns en tates les seves formes i ajudar a la promoció humana i al descnvolupament 
integral de lotes les persones. 

Criteris de distribució de les despeses: 
Per tractar-se d'una sola activitat la que es duu a terme, lotes les despeses corresponen als ingressos d'aquesta única activitat. 
Pe! qUC fa referencia a les altes de 11immobilitzat material , aquestes tenen el seu origen en parten les correccions recollides en els diferents apartats de la 
memória. 

Tates les despeses s'apliqucn a la finalitat fundacional, sense excepció, en tant que en tates elles s'hi ha hagut d'incórrer per t:il de desenvolupar 
l'activitat estatutllria de l1Entitat . 
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ldentificació deis ingressos, despeses i inversions corresponents a cada projecte o 
activitat rea/itzada per l'entitat pe/ compliment deis seus fins estatutaris o del seu 
objecte. Les despeses de cada projecte es classificaran per categories, tal com 
despeses de personal, despeses per serveis exteriors o compres de material. 

Es descriuen a l'apartat anterior. 

c) Especificació i forma de ca/cu/ de les rendes i ingressos a que es refereix l'article 
3.2°" de la Llei 49/2002, així com descripció del destí de l'aplicació donat a les 
mateixes. 

Veure Nota Nº 17 apartats 2 i 3 d'aquesta Memoria 

d) Retribucions, dineraries o en especie, satisfetes per l'entitat als seus patrons, 
representants o membres de l 'organ de govern, tant en concepte de reembors per 
les despeses que els hagi ocasionat en el desenvolupament de les seves funcions, 
com en concepte de remuneració pels serveis prestats a /'entitat diferents deis 
pro pis de les seves f uncions. 

Els carrecs són gratu'its. 

e) Percentatge de participació que posseeixi /'entitat en societats mercantils, inc/oent 
la identificació de l'entitat, la seva denominació social i el seu número 
d'identificació fiscal. 

j) 

Veure Nota Nº 19 d' aquesta Memoria. 

Retribucions percebudes pe/s administradors que representen a l'entitat en les 
societats mercantils en les que participi, amb indicació de les quantitats rebudes. 

No hi ha administradors dins de societats mercantils. 

g) Convenis de coNaboració empresarial en activitats d'interes general subscrits per 
l'entitat, identificant al col·laborador que participi en elles amb indicació de les 
quantitats rebudes. 

No existeix cap conveni de col· laboració en el present exercici. 

h) Indicació de les activitats prioritaries de mecenatge que, en el seu cas, desenvolupi 
l 'activitat. 

L'entitat no realitza cap activitat prioritaria de mecenatge en el present exercici. 

i) Indicació de la previsió estatutaria relativa al destí del patrimoni de l'entitat en 
cas de dissolució i, en el cas que la dissolució hagi tingut /loe durant /'exercici, 
del destí donat a l 'esmentat patrimoni. 

Art. 22e Estatuts. 

"Caritas Diocesana es dissoldra en els supósits previstos en la legislació canónica i 
quan ho decideixi el Senyor Bisbe, havent escoltat el Consell Diocesa. 
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En cas de dissolució de Caritas Diocesana, el Consell Diocesa nomenara d'entre els 
seus membres una Comissió Liquidadora. Els béns resultants de la liquidació, una 
vegada ateses totes les obligacions, passaran a la disposició del Senyor Bisbe per a 
la seva utilització en les mateixes finalitats que hauria de donar-los la institució 
suprimida." 

Memoria '. provada a Sant Feliu de Llobregat, 

Signat: 

ONELLPUJOL 

1 ""...2 -=-· . 
. __ / 
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