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EXERCICI 2015

INSTITUT QUALITAS
Advocats i Economistes

QÜESTIONS PRELIMINARS.
CÀRITAS CATALUNYA, a través de la seva Direcció, té
l’obligació de presentar els comptes anuals detallant resultats
i saldos comptables davant l´Assemblea General, amb
l’objectiu de descriure la gestió econòmica de l’exercici,
detallant l’origen dels ingressos i el destí de les despeses
suportades.
La descripció dels comptes es realitza indicant la naturalesa
de cada tipus d’operació i exposant les motivacions i les
directrius marcades per la seva gestió. No obstant, la
presentació i revisió dels estats comptables ha de ser
confeccionada d’acord amb la normativa comptable i fiscal
vigent.
CÀRITAS CATALUNYA, donant compliment a les directrius
de transparència i objectivitat, encarrega a INSTITUT
QUALITAS, S.L., en qualitat d’empresa especialitzada, la
revisió dels balanços comptables i la comprovació de la
correcta aplicació de la norma vigent.
El procediment de revisió comptable no prejutja ni valora les
decisions econòmiques derivades de la gestió diària.
INSTITUT QUALITAS, S.L., procedirà a comprovar tant la
organització de la comptabilitat com la presentació de
comptes i els criteris de comptabilització desenvolupats
durant l’exercici 2015.
Per determinar la correcció dels conceptes i valoracions de
cadascun dels moviments econòmics, a partir dels apunts
comptables analitzats, s’ha revisat la documentació
justificativa de cada apunt amb l’objectiu de corroborar
l’exactitud dels diferents elements que componen la
comptabilitat.
El procés de revisió comptable, a
comptables diaris ha comprès, a
que els balanços amb el detall
recullen la realitat econòmica de
CÀRITAS CATALUNYA.

banda dels propis apunts
la vegada, la comprovació
de l’actiu i el passiu, hi
la situació patrimonial de

Les valoracions econòmiques no han estat sotmeses a criteris
aleatoris o càlculs basats en variables futures ni en valors
atribuïbles a productes financers derivats. Tant els ingressos
com les despeses i les diferents operacions financeres han
estat valorades, primer, en la moneda de curs legal (EURO) i,
segon, amb xifres absolutes, d’acord amb la documentació
aportada.
Tècnicament aquest informe comprova la correcta aplicació
de la normativa comptable recollida al Real Decret
1514/2007, Nou Pla General Comptable.
El període que comprèn aquesta revisió documental i tècnica,
va des del dia 01 de gener del 2015, fins el 31 de desembre
del 2015.
La comparativa del compte d’explotació i balanços de situació
entre els exercicis 2014 i 2015 es presenta amb idèntica
estructura i criteris de comptabilització.
CÀRITAS CATALUNYA, aplica el Règim Fiscal Especial,
regulat per la Llei 49/2002 sobre les entitats sense ànim de
lucre, donat que compleix amb els requisits de la Disposició
Adicional Novena. Règim Tributari de la Esglèsia Catòlica…
Aquest Règim Fiscal afecta tant a l´Impost sobre Societats,
com a l´Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
La tributació de l´Impost sobre Societats queda exempta en
aplicació del Articles 6 i 7 de la LLei 49/2002, quedant
únicament subjecta a la presentació del Model 200 d’acord
amb l´Article 13 d’aquesta esmentada Llei, declarant la
totalitat de rendes obtingudes, les quals estan qualificades
com exemptes.
En quant a l’afectació fiscal relativa a l´ IRPF, l´Article 19 de
la LLei 49/2002, quantifica la deducció fiscal a aplicar en
aquest impost en concepte de donacions a favor de CÀRITAS
CATALUNYA, afectant únicament a les persones físiques.
Les societats que efectuïn donacions han de valorar la
deducció fiscal aplicada a l´Impost sobre Societats d´acord
amb l´Article 20, de la pròpia Llei 49/2002.

La raó per la que CÀRITAS CATALUNYA està sotmesa a la
tributació i presentació de l´Impost sobre Societats, ve donada
per la Llei 27/2014, concretament al seu Article 7, al qual
s’indica que les entitats amb personalitat jurídica seran
considerades subjectes passius d’aquest Impost (la
personalitat jurídica s’obté en el moment de constitució
d’aquesta entitat per part de l´Arquebistat de Tarragona). La
formalització de la constitució de CÀRITAS CATALUNYA es
complimenta amb la pertinent inscripció, amb Nº 3433, en el
Registre d´Entitats Religioses, que depèn de la Direcció
General d´Assumptes Religiosos del Ministeri de Justícia,
havent estat adjudicat el Nº de C.I.F. R-2500299-I.
L’objectiu de CÀRITAS CATALUNYA està dividit en dues
parts: una vessant econòmica i una altra representativa.
L’aspecte econòmic pretén centrar-se en les funcions de
canalització d’aportacions d’organismes oficials i privats a les
diferents Càritas Diocesanes de Catalunya, les quals
desenvolupen d’una forma directa els projectes dirigits als
més necessitats.
La representativitat de CÀRITAS CATALUNYA està
focalitzada en actuar com interlocutor davant d’estaments
oficials, organismes que agrupen entitats sense ànim de
lucre, com per exemple, Taula del Tercer Sector, CECAS…,
d´acord amb l´Art. 7 dels seus estatuts.
Per aquest motiu s’han analitzat els saldos disponibles de
tresoreria, certificant que es tracta de comptes d’efectiu no
sotmeses a valoracions externes o garanties.
Els estatuts han estat modificats, en el seu article 2, segons
acord de l´Assemblea General celebrada en data 26 de juny
del 2014.

CÀRITAS
CATALUNYA
BALANÇ DE SITUACIÓ
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

EXERCICI 2015

Balanç de Situació a 31 de desembre de 2015
ACTIU
A) Actiu no corrent
I.- Inmobilitzat intangible
6.- Aplicacions informàt.
206 Aplicacions informàt.
II.- Amortització
2.- Amortització.
2817 Amort. Acum. Eq. Proc.inf.

2.015
0,00
249,40
249,40
249,40
-294,40
-249,40
-249,40

2.014
0,00
249,40
249,40
249,40
-249,40
-249,40
-249,40

VARIACIO
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%

B) Actiu corrent
III.- Deut. i altres comptes a cobrar.
1.- Donants
430 Donants
5.- Altres deutors
470.- H.P. deudora div. Conceptes
473.- H.P. deudora retencions
VII.- Efectiu y altres actius líquids
1.- Tressoreria
570.- Caixa, efectiu
572.- Bancs

678.652,58
335,56
0,00
0,00
335,56
335,56
0,00
678.117,02
678.117,02
32,14
678.084,88

636.834,82
1.150,48
500,00
500,00
650,48
650,48
0,00
635.684,34
635.684,34
32,14
636.652,20

41.617,76
-814,92
-500,00
-500,00
-314,92
-314,92
0,00
42.432,68
42.432,68
0,00
41.432,68

6,54%
-70,83%
-100,00%
-100,00%
-48,41%
-48,41%
0,00%
6,68%
6,68%
0,00%
6,51%

TOTAL ACTIU

678.452,58

636.834,82

41.617,76

6,54%

2.015

2.014

678.954,33
678.954,33
639.328,40
862.888,66
862.888,66
-223.560,26
-223.560,26

639.328,40
639.328,40
518.003,68
741.563,94
741.563,94
-223.560,26
-223.560,26

39.625,93

PATRIMONI NET I PASSIU
A) Patrimoni Net
A-1.- Fons Propis
V. Resultats exercicis anteriors
1. Remanent
120. Remanent
2. Resul. Negat. Exerc.ant.
121 Resul.Negat.
VII. Resultat exercici
B) Passiu Corrent
III.- Deutes a curt plaç.
5. Altres passiu financ.
561 Depòsits a C.P.
V.- Creditors diversos
1.- Proveïdors
400.- Proveïdors
3.- Creditors div.
410 Creditors serv. Div.
419 Creditors op. Com.
TOTAL ACTIU

VARIACIO

%

121.324,72

39.625,93
39.625,93
121.324,72
121.324,72
121.324,72
0,00
0,00
0,00
-81.698,79

6,20%
6,20%
23,42%
16,36%
16,36%
0,00%
0,00%
-67,34%

-501,75
0,00
0,00
0,00
-501,75
24,10
24,10
-525,85
0,00
-525,85

-2.493,58
0,00
0,00
0,00
-2.493,58
0,00
0,00
-2.493,58
0,00
-2.493,58

1.991,83
0,00
0,00
0,00
1.991,83
0,00
0,00
1.967,73
0,00
1.967,73

-79,88%
0,00%
0,00%
0,00%
-79,88%
-100,00%
-100,00%
-78,91%
0,00%
-78,91%

678.452,58

636.834,82

41.617,76

6,54%

Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2015.
2.015
456.043,95
456.043,95
0,00
0,00
-418.218,89
-52.741,82
-56,95
-365.420,05

2.014
417.267,49
417.267,49
0,00
0,00
-299.036,00
-101.552,20
0,00
-197.483,80

VARIACIO
38.776,46
38.776,46
0,00
0,00
-117.601,94
52.476,30
-56,95
-170.021,29

%
9,29%
9,29%
0,00%
0,00%
39,86%
-48,06%
-100,00%
85,04%

Resultat explotació

37.825,06

118.231,49

-78.825,48

-68,01%

12. Ingressos financ.
b) Instruments financers
13. Despeses financeres
b) Despeses financeres
Resultat financer
Resultat

1.800,87
1.800,87
0,00
0,00
1.800,87
39.625,93

3.244,79
3.244,79
-151,56
-151,56
3.093,23
121.324,72

-1.443,92
-1.443,92
151,56
151,56
-1.292,36
-80.117,84

-44,50%
-44,50%
100,00%
100,00%
-41,78%
-67,34%

1. Import net de negocis
a) Ingressos:
5. Altres ingres. explot.
Subv. Incorp. Explotació
7. Altres desp. Explotació
a) Serv. Exteriors
b) Tributs
d) Altres desp. gest. Corr.

DESGLÒS DE CONCEPTES.
Per poder analitzar i comprovar l’origen dels resultats
obtinguts, a continuació es detallen els diferents comptes
comptables indicant descripció i comparatiu de xifres:
COMPTE
6230000
6270000
6290000
6290002
6290003
6290004
6290006
6290007
6290008
6290010
6290011
6290999
6310000
6510001
6510002
6510003
6520000

CONCEPTE
Ser. Prof. Ind.
Publ. Propag.
Altres Serveis
Altres Entitats
Despeses MRW
Despeses telef.
Desp.Viatge
Desp. Assemb.
Desp. Jorn.Volunt.
Desp. Jorn.Trobada
Jornada Comissio
Desp. Varies
Altres Tributs
Aportacio CECAS
Taula Entitats
Aport. IMO
Ajudes altres ent.
TOTALS

2.015
2.014
DIFERENCIA
8.348,05
5.435,94
2.912,11
6.960,30
0,00
6.690,30
23.137,80 21.119,22
2.018,58
354,06
4.898,36
-4.544,30
1.462,25
2.457,22
-994,97
1.761,99
2.253,11
-491,12
4.694,87
4.528,37
166,50
984,11
533,90
450,21
0,00
639,80
-639,80
-842,70 56.565,93 -57.408,63
715,00
0,00
715,00
5.167,85
3.120,35
-2.047,50
56,95
0,00
56,95
24.000,00 24.000,00
0,00
4.898,36
0,00
8.898,36
1.320,00
0,00
1.320,00
335.200,00 173.483,80 155.716,20
418.218,89 299.036,00 117.600,25

%
53,57%
100,00%
9,56%
-92,77%
-40,49%
-21,80%
3,68%
84,32%
-100,00%
-101,49%
100,00%
-79,75%
-100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
86,88%
39,86%

Les dades aquí exposades, coincideixen amb les dades
incloses a la comptabilitat examinada.
De la revisió detallada d’aquest quadre comparatiu es poden
extreure dues conclusions:
- L’aspecte més important a considerar és l’augment,
en el seu conjunt, del total de despeses suportades.
o La diferència més important es localitza al
compte
652
Ajudes
a
altres
entitats.
Pràcticament s’ha duplicat l´import, donat que
CÀRITAS CATALUNYA ha augmentat les ajudes
a les diverses Càritas Diocesana de Catalunya,
en comparació a l’exercici 2014:
Beques Menjador
Lliure Disp. Programes
Berenar i reforç escolar
Programes diversos
TOTAL:

161.000,00
150.000,00
19.700,00
4.500,00
335.200,00

En quant al capítol dels ingressos es remarca el fet que,
durant el transcurs d’aquest exercici 2015, CÀRITAS
CATALUNYA no ha rebut cap tipus de subvenció ni ajuda, de
naturalesa pública, essent finançades la totalitat de les
despeses
assumides
amb
fons
privats
procedents
majoritàriament de particulars.
Al quadre següent es pot comprovar aquesta observació:

Nº
COMPTE
723,00
723,00
723,00
723,04
723,06
740,00
769,00

CONCEPTE
Donatius
Donacio Corp. H10
CaixaBank
Don. Acte Cofradia Cava
Jorn.Form. Girona
Subvencions Generalitat
Ingressos financers
TOTALS

2.015
2.014
DIFERENCIA
%
414.823,95 313.424,97
101.398,98
32,35%
0,00 50.000,00
-50.000,00 -100,00%
20.610,00 20.500,00
110,00
0,54%
20.610,00 20.419,57
190,43
0,93%
0,00 12.922,95
-12.922,95 -100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
1.678,73
3.244,79
-1.566,06
-48,26%
457.722,68 420.512,28
37.210,40
8,85%

Els donacions procedents de particulars han permès
compensar la reducció d’ingressos de caire empresarial o
públic.
Es deixa constància que la Corporació H10 no ha realitzat
cap aportació, per haver finalitzat el conveni signat a l’exercici
2013.
En quan al volum de donacions rebudes per particulars,
s’aporta el següent quadre interanual on es pot determinar
l’evolució d’aquest tipus d’aportacions:

La sostenibilitat en el nivell d’ingressos de particulars permet
mantenir el conjunt dels fons propis positius i consolidar un
nivell de tresoreria suficient per abordar projectes els quals,
en aplicació del criteri de prudència, s’haurien d’ajustar a
pressupostos anuals, calculats de forma prèvia a la seva
execució.
L’efecte econòmic directe que es produeix per disposar
d’aquests fons propis, es comprova en el fet que CÀRITAS
CATALUNYA no manté cap tipus d’endeutament, estalviant
costos financers.

S’ha comprovat que CÀRITAS CATALUNYA no ha subscrit
cap tipus de producte financer, disposant dels fons de
tresoreria en liquiditat total.
Amb el propòsit de mantenir una correcta distribució de
despeses i tresoreria es recomana elaborar pressupostos
anuals de projectes, adjudicant a cadascun bé una part dels
recursos actuals disponibles o bé una financiació concreta, a
través de donacions especifiques per cada finalitat.
D’aquesta forma, prèviament es podrà determinar la situació
financera de CÀRITAS CATALUNYA, fet que permetrà
adoptar les mesures corresponents a cada moment.
Les despeses comptabilitzades, finançades íntegrament a
través dels recursos propis de CÀRITAS CATALUNYA, han
estat destinades a la realització d’activitats compreses al seu
objecte social.
Igualment, a travès del comptes, corresponents a l´exercici
2015, s´ha confeccionat el pressupost de l´any 2016, el qual
ha estat revisat, amb l´objectiu de determinar la viabilitat del
mateix, ademès de comprovar la proporcionalitat entre els
conceptes i imports pressupuestats i la realitat econòmica
d´exercicis anteriors.
D´acord amb el quadre següent, es determina, en el seu
conjunt, l´aplicació del criteri de prudència, donat que el
resultat encara que negatiu, representa un 1,91.- %, dels
fons propis, per tant, el finançament d´aquest dèficit, serà a
càrreg dels recursos propis, evitant, costos financers,
provocats per un endeutament extern.
Analitzant per capítols, els ingressos mantenen, en el seu
conjunt, una regularitat, la qual es considera real, una
vegada comprovada l´estadística del quadre d´ingressos
anterior.
La desviació de les despeses està determinada per la creació
de noves aportacions a les Càrites Diocesanes, en concepte de
“Berenars Infantils” i la realització de dues activitats, de
caràcter anual, “Trobada Tarragona” i “Formació voluntariat
Barcelona”.

No obstant, el conjunt de conceptes de despesa destinats a
les Càrites Diocesanes, es manté al mateix nivell, que a
l´exercici 2014.
Si les previsions d´ingressos i despeses es mantenen en els
nivells pressupostats, CÀRITAS CATALUNYA no requerirà de
cap tipus de finançament aliè.
No obstant, davant la
irregularitat en els ingressos, es recomana soportar les
despeses més importants, d´acord amb els nivells de
tresoreria.
Any 2016

PRESSUPOST 2016

Any 2015

Pressupost
1.

INGRESSOS

Pressupost

Realitzat

467.000,00 100,00% 440.000,00 456.043,95

3,65%

74,95% 329.000,00 394.009,61

19,76%

Donatius Particulars

350.000,00

Donatius Empreses

35.000,00

7,49%

70.000,00

15.000,00

-78,57%

Donatius Punts estrella

30.000,00

6,42%

0,00

4.013,47

100,00%

Sopar del Cava

50.000,00

10,71%

40.000,00

41.220,00

3,05%

2.000,00

0,43%

1.000,00

1.800,87

80,09%

480.000,00 100,00% 437.000,00 418.218,89

-4,30%

Ingressos Financers
2.

DESPESES

Traspàs Diocesanes

150.000,00

31,25% 200.000,00 154.500,00

-22,75%

Beques Menjador

150.000,00

31,25% 170.000,00 161.000,00

-5,29%

Berenars Infantils

70.000,00

14,58%

0,00

19.700,00

100,00%

Trobada Tarragona

37.000,00

7,71%

0,00

0,00

0,00%

6.000,00

1,25%

0,00

0,00

0,00%

Form.
Voluntariat
Barcelona
IMO. Ulleres Infants

5.000,00

1,04%

5.000,00

6.960,30

-73,60%

CECAS

24.000,00

5,00%

24.000,00

24.000,00

0,00%

Publicitat

10.000,00

2,08%

8.000,00

1.489,07

-81,39%

8.000,00

1,67%

15.000,00

0,00

-100,00%

Programes/Col·laboracions
Altres despeses Generals
Despeses Administració
Serveis Professionals
3.

RESULTAT

0,00

0,00%

0,00

12.180,61

100,00%

11.500,00

2,40%

15.000,00

26.659,04

77,73%

8.500,00

1,77%

8.348,05

0,00%

-13.000,00 100,00%

3.000,00

39.625,93 1220,86%

PROCEDIMENTS LEGALS EN TRÀMIT.
Donada la personalitat jurídica de caire privat de CARITAS
CATALUNYA, considerant que el territori d´actuació engloba
la totalitat de Catalunya, i estant ja inscrita al Registro de
Entidades Religiosas, organ depenent del Ministerio de
Justicia, per tant, amb capacitat per accedir a subvencions
públiques, es troba iniciat i en tràmit, amb perspectiva de
constituir un requisit d´obligat compliment,
el procès
d´inscripció al Llibre de Registre d´Entitats Religioses, en
cumpliment de la Resolució JUS/1459/2015, publicada pel
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en
la que s´especifica:
“2.- Proposar a tots els departaments de la Generalitat de
Catalunya que, quan s´aprovin bases reguladores de
subvencions en les quals es prevegi les entitats religioses com
a beneficiàries de les subvencions, s´hi estableixi com a criteri
de valoració que l´entitat estigui anotada en el Llibre de
registre d´entitats religioses que gestiona la Direcció General
de Dret i d´Entitats Jurídiques.”
Continuant amb els procediments de solicitud de
subvencions públiques, CARITAS CATALUNYA, ha iniciat les
gestions necessàries per l´aplicació de les directives marcades
a la Llei de Transparència 19/2014, que encara que es tracti
d´una normativa estatal, queden sotmeses a la mateixa, les
comunitats autònomes, tenint aquéstes, un plaç de dos anys
per adaptar-se, finalitzant al desembre del 2016.
La previsió amb la que es treballa, indica que, les entitats
privades com CARITAS CATALUNYA, encara que, en aquest
moment, no estiguin obligades ha realitzar els procediments
que recull la Llei 19/2014 sobre transparència, la tramitació
de peticions de subvencions i altres gestions, com seran
regulades per la Generalitat de Catalunya, s´iniciaran nous
procediments, en tots els àmbits de l´Administració Pública.
El primer pas s´ha realitzat publicant un Pla estratègic de
políques de transparència, abarcant el període 2015-2017, a
travès del Comissionat per a la Transparència i l´Accès a la
Informació Pública, en data 01/07/2015, en el que a l´Apartat
4.1.6 Informació en l´activitat subvencional, detalla les

actuacions que s´hauran implementar, amb l´objectiu de
recollir les dades referents a beneficiaris, justificacions, gestió
de solicituds, centralització de pagaments, creació de noves
plataformes informàtiques per tramitar documentalment
aquest tipus de gestions…
ESDEVENIMENTS
RELLEVANTS
DESPRÉS
TANCAMENT A DATA 31 DE DESEMBRE DE 2015.

DEL

No s’han produït esdeveniments rellevants desprès del
tancament.

INSTITUT QUALITAS, S.L.
Joan López Masoliver.
Departament econòmic i tributari.

