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INFORMED' AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMES PER UN AUDITOR 
INDEPENDENT 

Al Consell Diocese de Caritas Diocesana de Barcelona, per encarrec de la Direcci6: 

Opini6 

Hem auditat els comptes anuals de Caritas Diocesana de Barcelona (en endavant, la "lnstituci6"), 
que comprenen el balanc de situaci6 a 31 de desembre de 2021, el compte de perdues i guanys i 
la mernoria, corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data. 

Segons la nostra opini6, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, 
la imatge fidel del patrimoni i de la situaci6 financera de Caritas Diocesana de Barcelona a 31 de 
desembre de 2021, aixf com dels seus resultats, corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta 
data, de conformitat amb el mare normatiu d'informaci6 financera que resulta d'aplicaci6 (que 
s'identifica a la Nota 2.1 de la mernoria adjunta) i, en particular, amb els principis i criteris 
comptables que hi estiguin continguts. 

Fonament de l'opini6 

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 mes endavant en la secci6 Responsabilitats de /'auditor en relaci6 amb 
l'auditoria dels comptes anua/s del nostre informe. 

Som independents de la lnstituci6 de conformitat amb els requeriments d'etica, inclosos els 
d'independencia, que s6n aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals a Espanya segons 
allo que exigeix la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes. En aquest sentit, 
no hem prestat serveis diferents als de l'auditoria de comptes ni hi han concorregut situacions o 
circurnstancies que, d'acord amb allo que estableix l'esmentada normativa reguladora, hagin 
afectat la necessaria independencia de manera que s'hagi vist compromesa. 

Considerem que l'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient 
adequada per a la nostra opini6. 

Deloitte, S.L. lnscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 13.650, secci6n B", folio 188, hoja M-54414, inscripci6n 96a. C.I.F.: B-79104469. 
Domicilio social: Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso, 28020, Madrid. 



Aspectes mes rellevants de l'auditoria 

Els aspectes mes rellevants de l'auditoria s6n aquells que, segons el nostre judici professional, 
han estat considerats com els riscos d'incorrecci6 material mes significatius en la nostra auditoria 
dels comptes anuals del perfode actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la nostra 
auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formaci6 de la nostra opini6 sobre aquests, 
i no expressem una opini6 per separat sobre aquests riscos. 

Reconeixement i classificaci6 dels ingressos de l'activitat propia 

Descripci6 

Tai i com s'explica a la Nota 1, les principals 
fonts d'ingressos de la lnstituci6 provenen 
de quotes d'associats, donatius i 
subvencions publiques i privacies. Aquests 
ingressos es registren rnajoritariament 
tenint en consideraci6 l'origen i tipologia 
dels mateixos, aixf com la seva finalitat. 
Ates que el reconeixement i classificaci6 
d'aquests ingressos resulta complex per les 
casufstiques especffiques dels mateixos, 
hem considerat que la ocurrencia i 
classificaci6 dels ingressos es un dels 
aspectes mes rellevants per l'auditoria. 

Procediments aplicats en l'auditoria 

I Els nostres procediments d'auditoria han 
inclos, entre d'altres, l'enteniment del 
proces seguit per la lnstituci6 per al 
reconeixement i classificaci6 dels ingressos 
en base a la seva tipologia i finalitat, aixf 
com la realitzaci6 de proves analftiques 
substantives rnitjancant les quals hem 
avaluat la raonabilitat dels volums 
d'ingressos de l'exercici 2021 respecte ales 
tendencies dels exercicis anteriors. Tambe 
hem realitzat proves substantives en detail, 
en base selectiva, per avaluar si els 
ingressos han estat registrats en 
concordancia amb les normes de registre i 
valoraci6 aplicables i tenint en consideraci6 
les condicions contractuals corresponents, 
aixf com la seva finalitat. 
Per ultim, hem avaluat si els 
desglossaments d'informaci6 inclosos a les 
Notes 4.8, 4.13, 11 i 15.1 dels comptes 
anuals adjunts en relaci6 amb aquest 
aspecte resulten adequats als requerits pel 
mare normatiu d'informaci6 financera 
aplicable. 
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Responsabilitat de la Comissi6 Permanent de la lnstituci6 en relaci6 amb els comptes 
anuals 

La Comissi6 Permanent de la lnstituci6 es responsable de formular els comptes anuals adjunts, 
de forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situaci6 financera i dels resultats de la 
lnstituci6, de conformitat amb el mare normatiu d'informaci6 financera aplicable a l'entitat a 
Espanya, i del control intern que consideri necessari per permetre la preparaci6 de comptes 
anuals lliures d'incorrecci6 material, a causa de frau o error. 

En la preparaci6 dels comptes anuals, la Comissi6 Permanent de la lnstituci6 es responsable de la 
valoraci6 de la capacitat de la lnstituci6 per continuar com a empresa en funcionament, revelant, 
segons correspongui, les questions relacionades amb empresa en funcionament i utilitzant el 
principi comptable d'empresa en funcionament excepte si l'esmentada Comissi6 Permanent de 
la lnstituci6 te la intenci6 de liquidar la lnstituci6 ode cessar les seves operacions, o si no existeix 
cap altra alternativa realista. 

Responsabilitats de l'auditor en relaci6 amb l'auditoria dels comptes anuals 

Els nostres objectius s6n obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt 
estan lliures d'incorrecci6 material, a causa de frau o error, i emetre un informe d'auditoria que 
conte la nostra opini6. 

Seguretat raonable es un alt grau de seguretat pero no garanteix que una auditoria realitzada de 
conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya 
sempre detecti una incorrecci6 material quan existeixi. Les incorreccions poden ser degudes a 
frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot preveure 
raonablement que influeixen en les decisions econorniques que els usuaris prenen basant-se en 
els comptes anuals. 

En l'Annex I d'aquest informe d'auditoria s'inclou una descripci6 mes detallada de les nostres 
responsabilitats en relaci6 amb l'auditoria dels comptes anuals. Aquesta descripci6, que es troba 
a les pagines 4 i 5 del present document, es part integrant del nostre informe d'auditoria. 

DELOITTE, S.L. 
lnscrita en el R.O.A.C. nurn, 50692 

!i/M:i?d 
Jose Antonio Gonzalez 
lnscrit en el R.O.A.C. nurn. 20152 

21 de juny de 2022 
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Annex I del nostre informe d'auditoria 

Addicionalment a l'inclos en el nostre informe d'auditoria, en aquest Annex incloem les nostres 
responsabilitats respecte a l'auditoria dels comptes anuals. 

Responsabilitats de !'auditor en relaci6 amb l'auditoria dels comptes anuals 

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

• ldentifiquem i valorem els riscos d'incorrecci6 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 
opini6. El rise de no detectar una incorrecci6 material a causa de frau es mes elevat que en el 
cas d'una incorrecci6 material a causa d'error, ja que el frau pot implicar col·lusi6, falsificaci6, 
omissions deliberades, manifestacions intencionadament erronies o l'elusi6 del control intern. 

• Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l'auditoria amb la finalitat de dissenyar 
procediments d'auditoria que siguin adequats en funci6 de les clrcumstancles, i no amb la 
finalitat d'expressar una opini6 sabre l'eficacia del control intern de la lnstituci6. 

• Avaluem si les polftiques comptables que s'apliquen s6n adequacies i la raonabilitat de les 
estimacions comptables i la corresponent informaci6 revelada per la Comissi6 Permanent de 
la lnstituci6. 

• Concloem sabre si es adequada la utilitzaci6, per part de la Comissi6 Permanent de la lnstituci6, 
del principi comptable d'empresa en funcionament i, basant-nos en l'evidencia d'auditoria 
obtinguda, concloem sabre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb 
condicions que poden generar dubtes significatius sabre la capacitat de la lnstituci6 per 
continuar com a empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, 
es requereix que cridem l'atenci6 en el nostre informe d'auditoria sabre la corresponent 
informaci6 revelada en els comptes anuals de la lnstituci6 o, si aquestes revelacions no s6n 
adequacies, que expressem una opini6 modificada. Les nostres conclusions es basen en 
l'evidencia d'auditoria obtinguda fins a la data del nostre informe d'auditoria. No obstant aixo, 
els fets o condicions futurs poden ser la causa que la lnstituci6 deixi de ser una empresa en 
funcionament. 

• Avaluem la presentaci6 global, l'estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la 
informaci6 revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents 
de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel. 
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Ens comuniquem amb la Comissi6 Permanent de la lnstituci6 en relaci6 amb, entre altres 
questions, l'abast i el moment de realitzaci6 de l'auditoria planificats i les troballes significatives 
de l'auditoria, aixf com qualsevol deflciencia significativa del control intern que identifiquem en 
el transcurs de l'auditoria. 

Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicaci6 a la Comissi6 Permanet de la 
lnstituci6, determinem els que han estat de la major significativitat en l'auditoria dels comptes 
anuals del perfode actual i que s6n, en consequencia, els riscos considerats mes significatius. 

Descrivim aquests riscos en el nostre informe d'auditoria llevat que les disposicions legals o 
reglarnentaries prohibeixin revelar publicarnent la questio, 
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Caritas Diocesana de 
Barcelona 
Comptes anuals de 
l'exercici anual acabat el 
31 de desembre de 2021, 
juntament amb l'lnforme d'Auditoria 
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EXCEDENT DE L'EXERCICI 
Ingresses de l'actlvltat propla • 
ngressos de la nstituci6 per l'activitat propia 
Subvenclons d' explotaci6 incorporades al resultat de I 'exercici 
Despeses per ajudes I altres- 
Despeses de colaboracions 
Altres Ingresses d'explotacl6- 
ngressos accessoris I altres de gesti6 corrent 
Despeses de personal- 
Sous, salaris i assimilats 
Carregues socials 
Altres despeses d'explotac16- 
Serveis exteriors 
Tributs 
Subvencions, donaclons i llegats de capital traspassats a l'excedent de l'exerclcl 
Amortltzaci6 de l'lmmobilitzat 
Deterlorament I resultat per alienaclons d'inmobllltzat 
Resultats extraordlnarls 
EXCEDENT DE L'ACTIIIITAT 
Ingresses fmancers- 
Atercers 

Despesa financlera- 
A tercers 
eterlorament I resultat per alienaclons d'instruments financers- 

Resultals per alienacions i altres 
EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES 
EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS 
Im pos tos sobre beneficis 
VARIACIO DEL PATRIMONI NET RECONEGUDAA L'EXCEDENT DE L'EXERCICI 
Ingresses i despeses lmputats directament al patrlmoni net: 

• Per valoraci6 d'lnstruments financers- 
Actius financers disponibles per a la venda 

• Subvencions, donaclons i llegats rebuts 
Varlacl6 del patrlmonl net per ingresses i despeses reconeguts dlrectament en ell per a la venta 
Reclass1ficacions a l'excedent de l'exercici 

- Subvencions, donaclons i llegats rebuts 
Varlacl6 de patrimoni net per reclasslficacions a l'excedent de l'exercici 
RESULT AT TOTAi. VARIACIO DEL PATRIMONI NET DE L'EXERCICI 

Notes de la 
Memoria 

Nota 15.1 

Notes 11.2 i 11.3 
Nola 15.2 

Nota8 

Nota 15.3 

Nola 11.1 
Notes 5, 6 i 7 

Notes 6, 7110 

Nola 15.4 

Nota 15.4 

Notes 9.1 i 9.3 

Nola 11.1 

Nota 11.1 

Exercici 
2021 

17.687 
11.923 
5.764 

(9.654) 
(9.654) 

704 
704 

(8.011) 
(6.167) 
(1.844) 
(3.204) 
(3.160) 

(44) 
4.558 
(910) 

707 
594 

1.283 
211 
211 

(231) 
(231) 

334 
334 
314 

1.597 

1.597 

(148) 
(148) 
7.003 
6.855 

4.558 
4.558 
3.894 

Exerclcl 
2020 

16.598 
11.934 
4.664 

(10.255) 
(10.255) 

647 
647 

(7.717) 
(6.030) 
(1.687) 
(3.561) 
(3.520) 

(41) 
1.324 
(951) 

397 

3.991 

63 
63 

4.682 
4.745 

1.324 
1.324 

570 

CARITAS DIOCESANA DE BARCELONA 
COMPTE DE PEROUES I GUANYS OE L'EXERCICI 2021 

(Milers d'Euros) 

Les Notes 1 a 20 descrites a la Mamoria adjunta forrnen part integrant del compte de perdues i guanys corresponent a l'exercici 2021. 
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Caritas Diocesana de Barcelona 

Mernorta corresponent a l'exercici anual 
acabat el 31 de desembre de 2021 

1. Activitat de la lnstituci6 

Caritas Diocesana de Barcelona (en endavant, "la lnstituci6") es una lnstituci6 Canonica amb personalitatjuridica 
propia, dedicada a fins d'interes social. Es un organisme oficial de l'Arxidiocesi de Barcelona i te per missi6 
promoure, orientar, potenciar, coordinar i realitzar l'acci6 caritativo-social de l'Esqlesla a favor de tots els 
necessitats d'auxili. Les principals fonts de finanr;:ament d'aquesta lnstituci6 provenen de les quotes d'associats, 
donatius i subvencions publiques i privacies. 

La lnstituci6 te la seu social a la Placa Nova num. 1 de Barcelona, i durant l'exercici 2002 va traslladar gran part 
de les seves oficines a Via Laietana nurn, 5 de Barcelona. 

Regim Juridic 

Caritas Oiocesana de Barcelona es una lnstituci6 amb personalitat juridica propia, inscrita amb el num. 00153 al 
Registre d'Entitats Religioses de la Direcci6 General d'Assumptes Religiosos del Ministeri de Justfcia d'acord amb 
el que estableix la llei 30/1994, de 24 de novembre, en la Secci6 18 Capitol I del titol 11. 

Els organs interns de govern son, segons els estatuts, el Consell Diocesa i la Comissi6 Permanent. A 31 de 
desembre de 2021, els membres del Consell Diocesa son: 

Delegat Pastoral Social i Caritativa 

. Joan Costa 

Delegat episcopal 

Mn. Jose Matias Aibar 

Director 

Sr. Salvador Busquets i Vila 

Durant l'exercici 2014, el Cardenal Arquebisbe de Barcelona, el Bisbe de Sant Feliu de Llobregat i el Bisbe de 
Terrassa, van signar el conveni de creaci6 de les naves Caritas Diocesanes de Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. 
Amb l'objectiu d'ajudar a la posada en marxa de les dues naves Carttas Diocesanes, Caritas Diocesana de 
Barcelona va donar un ajut pel total dels bens inmobles que corresponien a la zona geografica de Sant Feliu de 
Llobregat i Terrassa, i bens mobles segons acords recollits en el conveni. L'inforrnaci6 mes rellevant sobre aquest 
esdeveniment es va recollir a la rnernoria de l'exercici 2014. 

Secretaria general 

Sra. Cristina Garcia Marsa 

Consellers 
Sr. Esteve Camps i Sala 
Sr. Ernesto Casa Aruta 
Sr. Mateu Martinez i Guarro 
Sr. Ricard Melich i Niub6 
Sra. Marta Pluja 
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Sr. Xavier Oncins i Casanova 
Sr. Joan Rigol i Roig 
Sr. Joan Rado i Punsola 
Sra. Anna Roig i Llort 
Sr. Eduard Sala i Paixau 



2. Bases de presentaci6 dels comptes anuals 

2.1. Marc normatiu d'informaci6 financera aplicable a la lnstituc/6 

Aquests comptes anuals han estat formulats pels membres de la Comissi6 Permanent de la lnstituci6 d'acord 
amb el mare normatiu d'informaci6 financera aplicable a la lnstituci6, que es l'establert en: 

1) Codi de Comerc;: i la resta de legislaci6 mercantil. 

2) Pia General de Comptabilitat aprovat pel Real Decret 1514/2007 i les seves adaptacions sectorials, 
aixi com pel Real Decret 1159/2010, de 17 de setembre, el Real Decret 602/2016, de 2 de 
desembre, i el Real Decret 1/2021, de 12 de gener, pel qual s'introdu'ien algunes modificacions en 
el Pia General de Comptabilitat. Aixf mateix, la lnstituci6 ha considerat els termes continguts a 
l'Adaptaci6 Sectorial del Pia General de Comptabilitat ales entitats sense anim de lucre aprovada 
pel Reial Decret 1491/2011, de 24 d'octubre. 

3) Les normes d'obligat compliment aprovades per l'lnstitut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes en 
desenvolupament del Pia General de Comptabilitat i les seves normes complementaries. 

4) La resta de normativa comptable espanyola que resulti d'aplicaci6. 

2.2. lmatge fide/ 
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- L'avaluaci6 de possibles perdues per deteriorament de determinats actius (vegeu la Nota 4.2). 
- La vida util dels actius intangibles, materials i de les inversions irnrnobillaries (vegeu les Notes 4.1, 4.2 

i 4.3). 
- El valor raonable de determinats actius rebuts a titol gratu"it. 
- L'avaluaci6 de les provisions i contingencies aixf com, en el seu cas, la seva quantificaci6 (vegeu les 

Notes 4.9 i 4.12). 

Prlncipis comptables no obllgatoris aplicats 

Malgrat que aquestes estimacions s'han realitzat basant-se en la millor informaci6 disponible al tancament 
de l'exercici 2021, es possible que esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a 
l'alca o a la baixa) en els proxirns exercicis, la qual cosa es realitzaria, si s'escau, de manera prospectiva. 

Aspectes critics de la valoraci6 i estimaci6 de la incertesa 

No s'han aplicat principis comptables no obligatoris. Addicionalment, els membres de la Comissi6 Permanent 
han formutat aquests comptes anuals considerant la totalitat dels principis i normes comptables d'aplicaci6 
obtiqatoria que tenen un efecte significatiu en aquests comptes anuals. No hi ha cap principi comptable que, 
sent obligatori, hagi deixat d'aplicar-se. 

Per altra banda, els comptes anuats de l'exercici 2020 van ser aprovats pel consell Diocesa celebrat el 15 de 
Juny de 2021. 

Els comptes anuals adjunts han estat obtinguts dels registres comptables de la lnstituci6 i es presenten 
d'acord amb el mare normatiu d'informaci6 financera que Ii resulta d'aplicaci6 i, en particular, els principis i 
criteris comptables continguts en aquest, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situaci6 
financera i dels excedents de la lnstituci6 produits durant el corresponent exercici. Aquests comptes anuals, 
que han estat formulats pels membres de la Comissi6 Permanent de ta lnstituci6, se sotmetran a l'aprovaci6 
per part del Consell Dlocesa i s'estima que seran aprovats sense cap modificaci6. 

La informaci6 que conte aquesta mernoria referida a l'exercici 2021 es presenta a efectes comparatius amb 
la informaci6 de l'exercici 2020. 

En l'elaboraci6 dels comptes anuals adjunts s'han utilitzat estimacions realitzades pels Membres de la 
Comissi6 Permanent de la lnstituci6 per valorar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i 
compromisos que hi figuren registrats. Basicarnent aquestes estimacions es refereixen a: 

2.5. Comparaci6 de la informaci6 



L'aplicaci6 dels criteris comptables en els exercicis 2020 i 2021 ha estat uniforme, no existint, per tant, 
operacions o transaccions que s'hagin registrat seguint principis contables diferents que puguessin originar 
discrepancies en la interpretaci6n de Jes xifres comparatives en ambd6s periodes. 

2.6. Agrupaci6 de partides 

Determinades partides del balanc, i del compte de perdues i guanys, es presenten de forma agrupada per 
facilitar la seva comprensi6, si be, en la mesura que sigui significativa, s'ha inclos la informaci6 desagregada 
a Jes corresponents notes de la memoria. 

2. 7. Correcci6 d'errors 

En J'elaboraci6 dels comptes anuals adjunts no s'han detectat errors significatius que hagin suposat la 
reexpresi6 dels imports incorporats en els comptes anuals de J'exercici 2020. 

2.8. Canvis de criteris comptab/es 

A partir del 1 de gener de l'exercici 2021 resulta d'aplicaci6 la nova norma de registre i valoraci6 per el 
reconeixement d'ingressos prevista en el Reial Decret 1/2021. En relaci6 amb la citada norma, per la 
naturalesa del negoci de la lnstituci6, la aplicaci6 dels canvis recollits en la NRV 148 "lngressos per ventes i 
prestaci6 de serveis" ha suposat que el reconeixement d'ingressos no hagi diferit del que s'aplicava amb 
anterioritat als mateixos. 

Aixi mateix, tarnbe resulten d'aplicaci6 a partir de 1'1 de gener de 2021 els nous criteris de classificaci6 i 
valoraci6 dels instruments financers previstos en el Reial decret 1/2021 que es recullen en la Nota 4.5, i 
suposen una modificaci6 respecte als aplicats en exercicis anteriors. 

Seguint Jes regles contingudes en l'apartat 6 de la disposici6 transitoria segona, la lnstituci6 ha decidit aplicar 
els nous criteris de manera prospectiva, considerant a l'efecte de classificaci6 dels actius financers els fets i 
clrcumstancies que existeixen a 1'1 de gener de 2021, data d'aplicaci6 inicial. 

La informaci6 comparativa no s'ha adaptat als nous criteris de valoraci6, no obstant aixo, els valors en llibres 
han estat ajustats als nous criteris de presentaci6. 

El segOent quadre recull una conciliaci6 a 1 de gener de 2021 per a cada classe d'actius i passius financers 
entre la categoria de valoraci6 inicial amb el corresponent import en llibres determinat d'acord amb l'anterior 
normativa i la nova categoria de valoraci6 amb el seu import en llibres determinat d'acord amb els nous 
criteris. 
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Actius financers 

I Total classificaci6 segons nous criteris 31/12/2020 

Ajustos de valoracio registrats en Patrimoni per nous 
criteris al O 1/01/2021 

Saldos inicials segons nova classificacio i valoracio al 
01/01/2021 

5.364 I 

5.3641 

5.4851 

5.4851 
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Milers d'euros 

Classificaci6 segons nous 
criteris a 31/12/2020 

Valor en 
llibres Estats Cost VRamb 

Financers amortitzat canvis enPN 
31/12/2020 

Grup, multigrup i associades 
-Grup 5 5 - 

Inversions financeres 
- Instruments de patrimoni 5.485 - 5.485 
-Credits a tercers 124 124 - 
-Altres actius financers 139 139 - 

Prestecs i partides a cobrar 
-Credits comercials amb empreses del Grup i associades - - - 
-Credits comercials amb tercers 1.299 1.299 - 
-Credits no comercials 3.797 3.797 - 

Total classificacio i valoracio segons Estats Financers 10.849 31/12/2020 



Passius financers 

Normes de registre i valoraci6 

La proposta de distribuci6 de l'excedent de l'exercici 2021 forrnulada pels Membres de la Comissi6 Permanent es 
la d'aplicar-lo fntegrament al Fons Social de la lnstituci6, augmentant-lo en l'esmentada quantia. 

Milers d'euros 
Classificaci6 segons 

nous criteris a 
31/12/2020 

Valor en llibres Estats Coste amortitzat Financers 31/12/2020 

Deutes 
-Deutes amb entitats de credit 15.193 15.193 

Prestecs i partides a pagar 
-Credits comercials 1.831 1.831 
-Altres credits no comercials 1.048 1.048 

Total classificaci6 i valoraci6 segons Estats 18.072 Financers 31/12/2020 

18.0721 

18.0721 

Ajustos de valoraci6 registrats en Patrimoni per 
nous criteris al 01/01/2021 

Total classificaci6 segons nous criteris 
31/12/2020 

Saldos inicials segons nova classificaci6 i 
valoraci6 al 01/01/2021 

Distribuci6 de l'excedent 

4. 

Les principals norrnes de registre i valoraci6 utilitzades per la lnstituci6 en l'elaboraci6 dels seus comptes anuals 
dels exercicis 2021 i 2020, d'acord amb les establertes pel Pia General de Comptabilitat i l'adaptaci6 sectorial 
aprovada pel RD 1491/2011, han estat les segOents: 

4.1. lmmobilitzat intangible 

La lnstituci6 distingeix entre actius generadors de fluxos d'efectiu i no generadors de fluxos d'efectiu, essent 
aquests ultirns aquells l'objectiu dels quals no es l'obtenci6 d'un rendiment economic, sin6 el potencial de 
servei a la instituci6. 

Com a norma general, l'immobilitzat intangible, ja siguin elements generadors o no generadors de fluxos 
d'efectiu, es valora inicialment pel seu preu d'adquisici6 o cost de producci6. Posteriorrnent es valora pel seu 
cost minorat per la corresponent amortitzaci6 acumulada i, si escau, per les perdues per deteriorament que 
hagi experimentat. Aquests actius s'amortitzen en funci6 de la seva vida util. 

Aplicacions lnformatiques: 
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La lnstituci6 registra en aquest compte els costos produits en l'adquisici6 i el desenvolupament de programes 
d'ordinador. Els costos de manteniment de les aplicacions intormatiques es registren en el compte de perdues 
i guanys de l'exercici en que es produeixen. L'amortitzaci6 de les aplicacions infonnatiques es realitza aplicant 
el rnetode lineal durant un periode de quatre anys. 

4.2. lmmobilitzat material 
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La lnstituci6 amortitza l'immobilitzat material seguint el rnetode lineal, aplicant percentatges d'amortitzaci6 
anual calculats en funci6 dels anys de vida util estimada dels respectius bens, segons el detall segi.ient: 

Anys devida 
util estimada 

Construccions 100 
Instal· lacions tecniques 20 
Mobiliari 20 
Equips informatics 8 
Elements de transport 8 

Les despeses de conservaci6 i manteniment dels diversos elements que componen l'immobilitzat material 
s'imputen al compte de perdues i guanys de l'exercici en que es produeixen. Per contra, els imports invertits 
en millores que contribueixin a augmentar la capacitat o eflclencia o a allargar la vida util d'aquests bens es 
registren com a major cost d'aquests. 

Per als immobles rebuts en herencia o donaci6, la lnstituci6 segueix el criteri de comptabilitzar-los pel valor 
raonable del be concedit (coincident amb caracter general amb la taxaci6 de mercat realitzada per un expert 
independent previarnent a l'acceptaci6 d'herencia), amb abonament al compte "Subvencions, donacions i 
llegats rebuts" del Patrimoni Net. Aquest compte es va reduint a mesura que la lnstituci6 amortitza aquests 
immobles, de manera que l'amortitzaci6 no te efecte en el compte de perdues i guanys. 

Deteriorament de valor d'actius intangibles i materials i inversions immooltisries 

L'immobilitzat material, ja siguin elements generadors o no generadors de fluxos d'efectiu, es valora 
inicialment pel seu preu d'adquisici6, cost de producci6 o pel seu valor raonable, en el cas d'elements 
adquirits a titol gratu"it, i posteriorment es minora per la corresponent amortitzaci6 acumulada i les perdues 
per deteriorament, si n'hi haques, conforme al criteri esmentat en aquesta mateixa nota. 

Al tancament de cada exercici o sempre que existeixin indicis de perdua de valor, la lnstituci6 procedeix a 
estimar mitjancant el denominat "Test de deteriorament" la possible perdua de valor que redueixi el valor 
recuperable dels mencionats actius a un import inferior al del seu valor en llibres. L'import recuperable es 
determina com el major import entre el valor raonable menys els costos de venta i el valor en us. 

Donats els indicis de perdua de valor existents com a consequencia de la situaci6 del mercat immobiliari, la 
Direcci6 de la lnstituci6 ha implantat un procediment per a la realitzaci6, amb una determinada frequencia, 
del "test de deteriorament" corresponent als immobles del que es propletaria la lnstituci6 consistent en la 
taxaci6 selectiva de determinats immobles atenent a la magnitud dels imports registrats en comptabilitat i la 
seva localitzaci6. Els resultats de Jes esmentades taxacions son extrapolats a la resta d'immobles pels quals 
la lnstituci6 te indicis de deteriorament. 

,Inversions immobiliaries 

L'epigraf d'inversions immoblliarles del balanc de situaci6 recull els valors de terrenys, edificis i altres 
construccions que es mantenen, be per explotar-los en regim de lloguer, be per obtenir una plusvalua en la 
seva venda com a consequencla dels 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 4.2, relativa a l'immobilitzat 
material. 

La lnstituci6 distingeix entre actius generadors de fluxos d'efectiu i no generadors de fluxos d'efectiu, essent 
aquests ultims aquells l'objectiu dels quals no es l'obtenci6 d'un rendiment economic, sin6 el potencial de 
servei a la instituci6. 



4.4. Arrendaments 

Els arrendaments es classifiquen com a arrendaments financers, sempre que de les seves condicions es 
dedueixi que es transfereixen a l'arrendatari substancialment els riscos i beneficis inherents a la propietat de 
l'actiu objecte del contracte. Els altres arrendaments es classifiquen com a arrendaments operatius. 

Arrendament operatiu 

Arrendador 

Els ingressos i les despeses derivats dels acords d'arrendament operatiu es carreguen al compte de perdues 
i guanys a l'exercici en que es meriten. 

Aixf mateix, el cost d'adquisici6 del be arrendat es presenta en el balanc conforme a la seva naturalesa, 
incrementat per l'import dels costos del contracte directament imputables, els quals es reconeixen com a 
despesa en el termini del contracte, aplicant el mateix criteri utilitzat per al reconeixement dels ingressos de 
l'arrendament. 

Qualsevol cobrament o pagament que es pugui realitzar en contractar un arrendament operatiu es tractara 
com un cobrament o pagament anticipat que s'imputara a resultats al llarg del perfode de l'arrendament, a 
mesura que es cedeixin o rebin els beneficis de l'actiu arrendat. 

Arrendatari 

4.5.1. Actius financers 

Instruments financers 

Classificaci6 

Credits per operacions comercials: originats en la venda de bens o en la prestaci6 de serveis 
per operacions de transit amb cobrament ajornat, i 

i) 

a. Actius financers a cost amortitzat: inclou actius financers, fins i tot els admesos a negociaci6 en un 
mercat organitzat, per als quals la lnstituci6 rnante la inversi6 amb l'objectiu de percebre els fluxos 
d'efectiu derivats de l'execuci6 del contracte, i les condicions contractuals de l'actiu donen lloc, en dates 
especificades, a fluxos d'efectiu que s6n (micament cobraments de principal i interessos sobre l'import 
del principal pendent. 

Les despeses derivades dels acords d'arrendament operatiu es carreguen al compte de perdues i guanys en 
l'exercici en que es meriten. 

Amb caracter general, s'inclouen en aquesta categoria: 

Qualsevol cobrament o pagament que pugui realitzar-se en contractar un arrendament operatiu, es tractara 
com un cobrament o pagament anticipat que s'irnputara a resultats al llarg del perfode de l'arrendament, a 
mesura que es cedeixin o rebin els beneficis de l'actiu arrendat. 

ii) Credits per operacions no comercials: procedeixen d'operacions de prestec o credit concedits 
per la lnstituci6 els cobraments de la qual s6n de quantia determinada o determinable. 

Actius financers a valor raonable amb canvis en el patrimoni net: s'inclouen en aquesta categoria els 
actius financers les condicions contractuals dels quals donen lloc, en dates especificades, a fluxos 
d'efectiu que s6n (micament cobraments de principal i interessos sobre l'import del principal pendent, i no 
es mantenen per a negociar ni procedeix la seva classificaci6 en la categoria anterior. Tambe s'inclouran 
en aquesta categoria les inversions en instruments de patrimoni designades irrevocablement per la 
lnstituci6 en el moment del seu reconeixement inicial, sempre que que no es mantinguin per a negociar 
ni hagin de valorar-se al cost. 
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Va/oraci6 inicial 

Els actius financers es registren, en termes generals, inicialment al valor raonable de la contraprestaci6 
lliurada mes els costos de la transacci6 que siguin directament atribu"ibles. No obstant aixo, es reconeixeran 
en el compte de perdues i guanys de l'exercici els costos de transacci6 directament atribu"ibles als actius 
registrats a valor raonable amb canvis en el compte de perdues i guanys. 

Valoraci6 posterior 

Els actius financers que posseeix la lnstituci6 a cost amortitzat es registraran aplicant aquest criteri de 
valoraci6 imputant al compte de perdues i guanys els interessos reportats aplicant el metode del tipus 
d'lnteres efectiu. 

Els actius financers inclosos en la categoria de valor raonable amb canvis en el patrimoni net es registraran 
pel seu valor raonable, sense deduir els costos de transacci6 en que es poques inc6rrer en la seva 
alienaci6. Els canvis que es produeixin en el valor raonable es registraran directament en el patrimoni net, 
fins que l'actiu financer sigui baixa del balanc o es deteriori, moment en que l'import aixi reconegut, 
s'lmputara al compte de perdues i guanys. 

Almenys al tancament de l'exercici la lnstituci6 realitza un "test de deterioraci6" per als actius financers que 
no estan registrats a valor raonable. Es considera que existeix evidencia objectiva de deterioraci6 si el valor 
recuperable de l'actiu financer es inferior al seu valor en llibres. Quan es produeix, el registre d'aquesta 
deterioraci6 es registra en el compte de perdues i guanys. 

En particular, i respecte a les correccions valoratives relatives als actius financers a cost amortitzat, el criteri 
utilitzat per la lnstituci6 per a calcular les corresponents correccions valoratives, si n'hi haques, es estimar 
el valor raonable d'aquests saldos en funci6 dels fluxos d'efectiu futurs estimats. 

La lnstituci6 dona de baixa els actius financers quan expiren o s'han cedit els drets sobre els fluxos d'efectiu 
del corresponent actiu financer i s'han transferit substancialment els riscos i beneficis inherents a la seva 
propietat, com ara en vendes en ferma d'actius, cessions de credits comercials en operacions de "factoring" 
en les quals l'empresa no rete cap rise de credit ni d'lnteres o les titulitzacions d'actius financers en les 
quals l'empresa cedent no rete financ;:aments subordinats ni concedeix cap mena de garantia o assumeix 
algun altre tipus de rise. 

Per contra, la lnstituci6 no dona de baixa els actius financers, i reconeix un passiu financer per un import 
igual a la contraprestaci6 rebuda, en les cessions d'actius financers en les quals es retingui substancialment 
els riscos i beneficis inherents a la seva propietat, com ara el descompte d'efectes, el "factoring amb recurs", 
les vendes d'actius financers amb pactes de recompra a un preu fix o al preu de venda mes un interes i les 
titulitzacions d'actius financers en les quals l'empresa cedent rete financ;:aments subordinats o un altre tipus 
de garanties que absorbeixen substancialment totes les perdues esperades. 

4.5.2. Passius financers 

Els passius financers es classifiquen en les segOents categories de valoraci6: 

a. Passius financers a cost amortitzat: s6n aquells debits i partides a pagar que te la lnstituci6 i que s'han 
original en la compra de bens i serveis per operacions de transit de l'empresa, o aquells que, sense tenir un 
origen comercial, no sent instruments derivats, procedeixen d'operacions de prestec o credit rebuts per la 
lnstituci6. Aquests passius es valoren inicialment al valor raonable de la contraprestaci6 rebuda, ajustada 

els costos de la transacci6 directament atributbles. Amb posterioritat, dites passives es valoren d'acord amb 
el seu cost amortitzat. 

Els actius i passius es presenten separadament en el balanc;: i (micament es presenten pel seu import net 
quan la lnstituci6 te el dret exigible a compensar els imports reconeguts i, a mes, tenen la intenci6 de liquidar 
les quantitats pel net ode realitzar l'actiu i cancel·lar el passiu simultaniarnent. 

La lnstituci6 dona de baixa els passius financers quan s'extingeixen les obligacions que els han generat. 
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El deute financer es reconeix inicialment per !'import del valor raonable d'aquesta, registrant-se tarnbe els 
costos en que s'hagi incorregut per a la seva obtenci6. En perfodes posteriors, la diferencia entre els fons 
obtinguts ( nets dels costos necessaris per a la seva obtenci6) i el valor de reemborsament, en el cas que n'hi 
haques i fora significativa, es reconeix en el compte de resultats durant la vida del deute d'acord amb el tipus 
d'interes efectiu. 

4.6. Classificacio de saldos entre corrent i no corrent 

En el balanc de situaci6 adjunt, els saldos es troben classificats entre corrents i no corrents. Els corrents 
comprenen aquells saldos que la lnstituci6 estima desemborsar o realitzar en el transcurs del cicle normal 
de l'explotaci6, es a dir, en un perfode inferior a dotze mesos; aquells altres que no corresponen amb aquesta 
classificaci6 es consideren no corrents. 

4. 7. Impost sabre beneficis 

La lnstituci6, ates que no te anirn de lucre, es una entitat totalment exempta de l'lmpost sobre lnstituci6s en 
els termes previstos en el Tito! II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de reqirn fiscal de les entitats sense 
anim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. 

Aixf mateix, el principi d'exempci6 de les institucions eclesiastlques es recull en els acords entre l'Estat Espanyol 
i la Santa Seu sobre assumptes economics firmat a la Ciutat del Vatica el 3 de gener de 1979. 

4.8. lngressos i despeses 

Els ingressos i despeses es registren quan es produeix el corrent real de bens o serveis que els mateixos 
representen, amb independencia del moment en que es produeixi el corrent monetari o financer derivada 
d'ells. 

Els ingressos ordinaris procedents de la venda de bens i de la prestaci6 de serveis es valoren per !'import 
monetari rebut o, en el seu cas, pel valor raonable de la contraprestaci6 rebuda, o que s'espera rebre, i que 
excepte evldencia en contra sera el preu acordat dedu'it qualsevol descompte, impostos i els interessos 
incorporats al nominal dels credits. S'incloura en la valoraci6 dels ingressos la millor estimaci6 de la 
contraprestaci6 variable quan no es considera altament probable la seva reversi6. 

El reconeixement dels ingressos es produeix quan (o a mesura que) es produeix la transferencla al client del 
control sobre els bens o serveis compromesos. 

Els ingressos reconeguts al llarg del temps, per correspondre a bens o serveis el control dels quals no es 
transfereix en un moment del temps, es valoren considerant el grau de realitzaci6 de la prestaci6 a la data 
de balanc, sempre que es disposi d'informaci6 fiable per a realitzar el mesurament del grau de realitzaci6. 
En cas contrari sol es reconeixeran ingressos en un import equivalent als costos incorreguts que s'espera 
que siguin raonablement recuperats en el futur. 

Els ingressos derivats de compromisos que s'executen en un moment determinat es registren en aquesta 
data, comptabilitzant com a exlstencies els costos incorreguts fins a aquest moment en la producci6 dels 
bens o serveis. 

Els ingressos per prestaci6 de serveis es reconeixen considerant el grau de realitzaci6 de la prestaci6 a la 
data de balanc, sempre que el resultat de la transacci6 pugui ser estimat amb fiabilitat. 

Els interessos rebuts d'actius financers es reconeixen utilitzant el rnetode del tipus d'interes efectiu. 

4.9. Provisions I contingencies 

Els membres de la Comissi6 Permanent en la formulaci6 dels comptes anuals diferencien entre: 

1. Provisions: saldos creditors que cobreixen obligacions actuals derivades de successos passats, la 
cancel·laci6 de les quals es probable que origini una sortida de recursos, pero que resulten 
indeterminats en quant al seu import i/ o moment de cancel·laci6. 
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2. Passius contingents: obligacions possibles sorgides com a consequencia de successes passats, la 
materialitzaci6 futura de les quals esta condicionada al fet que ocorri, o no, un o mes esdeveniments 
futurs independents de la voluntat de la lnstituci6. 

Els comptes anuals recullen totes les provisions respecte a les quals s'estima que la probabilitat que s'hagi 
d'atendre l'obligaci6 es major que en cas contrari. Els passius contingents no es reconeixen en el balanc de 
situaci6, sin6 que s'informa sobre aquests a les notes de la memona, en la mesura que no siguin considerats 
com a remots. 

Les provisions es valoren pel valor actual de la millor estimaci6 possible de l'import necessari per cancel-lar 
o transferir l'obligaci6, tenint en compte la informaci6 disponible sobre el succes i les seves consequencles, 
i els ajustos que sorgeixin per l'actualitzaci6 d'aquestes provisions es registren com una despesa financera 
conforme es va meritant. 

4.13. Subvencions, donacions i 1/egats 

4.11. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 

4.12. Compromisos per retribucions al personal 

12 

Per a la comptabilitzaci6 de les subvencions, donacions i llegats rebuts, la lnstituci6 segueix els criteris 
segi.ients: 

A 31 de desembre de 2012, la lnstituci6 mantenia comptabilitzada una provisi6 corresponent a determinats 
compromises adquirits amb el personal de la lnstituci6, d'acord al conveni subscrit, i corresponents a un 
premi d'antiguitat i a un complement de jubilaci6 parcial. En ambd6s casos, el valor actual dels compromises 
adquirits va esser determinat mitjanc;ant un calcul actuarial. Al 31 de desembre de 2013 es va acordar amb 
el personal de la lnstituci6 la cancel-laci6 d'aquests compromises mitjanc;ant un pagament (mic. Amb la 
aplicaci6 del nou conveni subscrit per la lnstituci6 no s'estableixen premis per antiguitat de manera que a 31 
de desembre de 2021 no hi ha registrats compromisos per retribucions al personal (no hi havia registrats 
compromises per retribucions a 31 de desembre de 2020). 

Es consideren actius de naturalesa mediambiental els bens que s6n utilitzats de manera duradora en 
l'activitat de la lnstituci6, la finalitat principal dels quals es la minimitzaci6 de l'impacte mediambiental i la 
protecci6 i millora del medi ambient, incloent-hi la reducci6 o eliminaci6 de la contaminaci6 futura. L'activitat 
de la lnstituci6 per la seva naturalesa no te un impacte mediambiental significatiu. 

1. Subvencions, donacions i llegats de capital no reintegrables: es valoren pel valor raonable de 
!'import o el be concedit, en funci6 de si s6n de caracter monetari o no, i s'imputen a resultats en 
proporci6 a la dotaci6 a l'amortitzaci6 efectuada en el periode per als elements subvencionats o, si 
s'escau, quan es produeixi la seva alienaci6 o correcci6 valorativa per deteriorament, a excepci6 de 
les rebudes de socis o propietaris que es registren directament en els fons propis i no constitueixen 
cap inqres, Les subvencions, donacions o llegats no reintegrables que s'obtinguin sense assignaci6 
a una finalitat especifica es comptabilitzaran directament a l'excedent de l'exercici en el que es 
reconeguin. 

La compensaci6 a rebre d'un tercer al moment de liquidar l'obligaci6, sempre que no existeixin dubtes que 
aquest reemborsament sera percebut, es registra com a actiu, excepte en el cas que existeixi un vincle legal 
pel qual s'hagi exterioritzat part del rise, i en virtut del com la lnstituci6 no estigui obligada a respondre; en 
aquesta situaci6, la compensaci6 es tinora en compte per estimar l'import pel qual, si escau, figurara la 
corresponent provisi6. 

D'acord amb la legislaci6 vigent, la lnstituci6 esta obligada al pagament d'indemnitzacions a aquells empleats 
amb els quals, sota determinades condicions, rescindeixi les seves relacions laborals. Per tant, les 
indemnitzacions per acomiadament susceptibles de quantificaci6 raonable es registren com a despesa a 
l'exercici en que s'adopta la decisi6 de l'acomiadament i es creen les expectatives valides enfront a tercers. 
En els comptes anuals adjunts no s'ha registrat cap provisi6 per aquest concepte, ja que no estan previstes 
situacions d'aquesta naturalesa. 

4.10. lndemnitzacions per acomiadament 



2. Subvencions de caracter reintegrable: mentre tinguin el caracter de reintegrables es comptabilitzen 
com a passius. 

3. Subvencions d'explotaci6: s'abonen a resultats en el moment en qua es concedeixen, excepte si es 
destinen a financar deficit d'explotaci6 d'exercicis futurs; en aquest cas s'imputaran en aquests 
exercicis. Si es concedeixen per financar despeses especffiques, la imputaci6 es realitzara a 
mesura que es meritin les despeses financades, 
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419 1.991 
419 1.991 

Entrades Saldo final 
Milers d'Euros 

1.572 
1.572 

Saldo inicial 

Milers d'Euros 
Sal do Saldo 

Total Immobilitzat Intangible inicial final 

Cost 1.572 1.991 
Amortitzacions (1.305) (1.400) 
Total net 267 591 

Cost 

Total cost 
A licacions informati ues 

Milers d'Euros 
Amortitzaci6 Saldo inicial Dotacions Saldo final 

Aplicacions informatiques (1.305) (95) (1.400) 
Total amortitzacie (1.305) (95) (1.400) 

El moviment produit en aquest epigraf del balanc de situaci6 en els exercicis 2021 i 2020 ha estat el sequent: 

4.14. Actius no corrents i grups alienables d'elements mantinguts per a la venda 

La lnstituci6 classifica un actiu no corrent o un grup alienable com a mantingut per a la venda quan ha pres 
la decisi6 de la seva venda, i s'estima que aquesta es realitzara en els proxims dotze mesos. 

Aquests actius o grups alienables es valoren pel seu valor comptable o pel seu valor raonable dedu"its els 
costos necessaris per a la venda, el menor. 

Els actius classificats com a no corrents mantinguts per a la venda no s'amortitzen, pero a la data de 
tancament de cada balanc de situaci6 es realitzen les corresponents correccions valoratives perque el valor 
comptable no excedeixi el valor raonable menys els costos de venda. 

Els ingressos i les despeses generades pels actius no corrents i grups alienables d'elements, mantinguts per 
a la venda, que no compleixin els requisits per qualificar-los com a operacions interrompudes, es reconeixen 
a la partida del compte de perdues i guanys que correspongui segons la seva naturalesa. 

Exercici 2021 

lmmobilitzat intangible 



Exercici 2020 

lmmobilitzat material 

Exercici 2021 

Les inversions realitzades durant l'exercici 2021 i 2020 corresponen, principalment, als costos incorreguts en el 
desenvolupament e implantaci6 de la nova aplicaci6 lnforrnatica per a la gesti6 social i comptable de la lnstituci6. 
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17.118 
7.823 

495 
957 
117 

26.510 

Saldo final 

667 

696 
(29) 

Traspassos 
(Nota 7 i 10) 

(809 

(800) 
(9) 

Baixes 

Milers d'Euros 

En trades 

17.155 67 
7.289 572 

495 
774 183 
111 6 

25.824 828 

Saldo inicial 

Milers d'Euros 
Sal do Saldo 

Total Immobilitzat Intangible inicial final 

Cost 1.419 1.572 
Amortitzacions (1.216) (1.305) 
Total net 203 267 

Milers d'Euros 
Cost Saldo inicial En trades Saldo final 

Aplicacions informaticues 1.419 153 1.572 
Total cost 1.419 153 1.572 

Milers d'Euros 
Amortitzaci6 Saldo inicial Dotacions Saldo final 

Aplicacions informatiques (1.216) (89) (1.305) 
Total amortitzacie (1.216) (89) (1.305) 

Total cost 

Terrenys i construccions 
Instal· lacions tecniques 
Mobiliari 
Equips informatics 
Elements de trans ort 

Cost 

Al tancament de l'exercici 2021 la lnstituci6 te elements de l'immobilitzat intangible totalment amortitzats que 
segueixen en us per import de 1.292 milers d'euros (1.041 milers d'euros a l'exercici 2020). 

Els moviments produits en aquest capftol del balanc de situaci6 en els exercicis 2021 i 2020, com tarnbe la 
inforrnaci6 mes significativa que afecta aquest epfgraf, han estat els sequents: 



Milers d'Euros 
Amortitzacions Saldo inicial Dotacions Baixes Traspassos Saldo final (Nota 7 i 10) 

Terrenys i construccions (2.437) (158) 22 (17) (2.590) 
lnstal · lacions tecniques (5.330) (344) 3 3 (5.668) 
Mobiliari (488) (3) - - (491) 
Equips informatics (690) (133) - - (823) 
Elements de transport (115) - - - (115) 
Total amortitzacid (9.060) (638} 25 (14) (9.687) 

Milers d 'Euros 

Deterioraments Saldo inicial Traspassos Saldo final Do tac ions (Nota 7 i 10) 

Terrenvs i construccions (499) 2 - (497) 
Total deterioraments (499) 2 - (497) 

Total lmmobilitzat material Milers d'Euros 
Saldo inicial Saldo final 

Cost 25.824 26.388 
Amortitzacions (9.060) (9.565) 
Deterioraments (499) (497) 
Total net 16.265 16.326 

Milers d'Euros 

Cost Saldo inicial En trades Baixes Traspassos Saldo final (Nota 7 i 10) 

Terrenys i construccions 16.736 179 - 240 17.155 
Instal· lacions tecniques 7.135 154 - - 7.289 
Mobiliari 495 - - - 495 
Equips informatics 689 85 - - 774 
Elements de transport 119 - {8) - 111 
Total cost 25.174 418 (8) 240 25.824 

Milers d'Euros 

Amortitzacions Saldo inicial Dotacions Baixes Traspassos Saldo final (Nota 7 i 10) 

Terrenys i construccions (2.215) (237) - 15 (2.437) 
Instal· lacions tecniques (4.948) (382) - - (5.330) 
Mobiliari (485) (3) - - (488) 
Equips informatics (680) (10) - - (690) 
Elements de transport 012) (3) - - (115) 
Total amortitzacio (8.440) (635) - 15 (9.060) 
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Milers d'Euros 

Deterioraments Saldo inicial Do tac ions Traspassos Saldo final (Nata 7 i 10) 

Terrenys i construccions (499) - - (499) 
Total deterioraments (499) - - (499) 

Total Immobilitzat material Milers d'Euros 
Saldo inicial Saldo final 

Cost 25.174 25.824 
Amortitzacions (8.440) (9.060) 
Deterioraments (499) (499) 
Total net 16.235 16.265 

es addicions de l'exercici 2021 registrades en l'epigraf "Terrenys i construccions" inclouen tres inmobles rebuts 
en herencia per un valor de taxaci6 de 561 milers d'euros (322 milers d'euros a l'exercici 2020). 

Per altra banda, s'han traspassat a l'exercici 2021 a l'immobilitzat material de l'epfgraf "Actius No Corrents 
Mantinguts per a la Venda" sis inmobles durant el present exercici (sis inmobles a l'exercici 2020). Addicionalment, 
s'ha traspassat a l'inmobilitzat material de l'epigraf "Inversions lnrnoblllaries" nou inmobles (nou inmobles a 
l'exercici 2020). 

I detail del valor brut dels immobles que la lnstituci6 te registrats a 31 de desembre de 2021 i 2020, d'acord a la 
seva naturalesa i finalitat, a l'epigraf "lmmobilitzat material", es el sequent: 

2021 2020 
Immobles Numero Milers Numero Milers 

d'immobles d'Euros d'immobles d'Euros 

Activitat social i propia 89 16.157 80 16.194 
Activitat oronia - administraci6 1 961 1 961 
Total 90 17.118 81 17.155 

Aixi mateix, el detail del valor brut dels immobles que la lnstituci6 te registrats a 31 de desembre de 2021 i a 31 
de desembre de 2020 a l'epigraf "lmmobilitzat material", atenent al seu origen, es el sequent: 

2021 2020 
Immobles Numero Milers Numero Milers 

d'immobles d'Euros d'immobles d'Euros 

Immobles comprats 32 6.090 31 7.320 
Immobles rebuts en herencia 58 11.028 50 9.835 
Total 90 17.118 81 17.155 
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La lnstituci6 posseeix immobles, el valor brut dels quals per separat de la construcci6 i del terreny, al tancament 
dels exercicis 2021 i 2020, es el segi.ient: 

Immobles Milers d'Euros 
2021 2020 

Terrenys 2.984 2.305 
Construccions 14.134 14.850 
Total 17.118 17.155 

Al tancament dels exercicis 2021 i 2020 la lnstituci6 tenia elements de l'immobilitzat material totalment amortitzats 
que seguien en us, conforme al segi.ient detail: 

Milers d'Euros 
Descripci6 Valor comptable (brut) 

2021 2020 

Construccions 280 - 
Instal · lacions tecniques 4.383 3.313 
Mobiliari 461 461 
Equips informatics 685 664 
Elements de transport 110 84 
Total 5.919 4.522 

Per la seva banda, durant l'exercici 2021 la lnstituci6 ha procedit a vendre 56 actius. El resultat de la venta ha 
estat d'un benefici de 23 milers d'euros, registrat a l'eprfgaf "Deteriorament i resultat per alienacions d'inmobilitzat" 
del compte de perdues i guanys adjunt. 

Inversions hnmoblllarles 

Els moviments produTts en aquest capitol del balanc de situaci6 en els exercicis 2021 i 2020, com tambe la 
informaci6 mes significativa que afecta aquest ep[graf, han estat els segi.ients: 
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Milers d'Euros 

346 
346 

Traspassos 
(Nota 6 i Saldo final 

10 
Baixes 

346 
346 

Saldo inicial 

Total Inversions Immobiliaries Milers d'Euros 
Saldo inicial Saldo final 

Cost 14.975 18.760 
Amortitzacions (2.525) (2.757) 
Deterioraments (346) (346) 
Total net 12.104 15.657 

Deterioraments 

Total deterioraments 
Terren s i construccions 

Exercici 2020 

Milers d'Euros 
Cost Saldo inicial En trades Baixes Traspassos Saldo final 

ota 6 i lO 

Terren s i construccions 11.976 713 2.286 14.975 
Total cost 11.976 713 2.286 14.975 

Milers d'Euros 
Amortitzacions Saldo inicial Do tac ions Baixes Traspassos Saldo final (Nota 6 i 10) 

Terren s i construccions (2.251) (226 48 2.525 
Total amortitzacions (2.251 226) 48 2.525 

Total Inversions Immobiliaries Milers d'Euros 
Saldo inicial Saldo final 

Cost 11.976 14.975 
Amortitzacions (2.251) (2.525) 
Deterioraments (346) (346) 
Total net 9.379 12.104 
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Milers d'Euros 

Deterioraments Traspassos 
Saldo inicial Baixes (Nota 6 i Saldo final 

10) 

Terrenys i construccions (346) - - (346) 
Total deterioraments (346) - - (346) 

Les addicions de l'exercici 2021 registrades en l'epigraf ''Terrenys i construccions" es composen de 18 immobles, 
els quals han estat rebuts en herencia durant el present exercici (6 inmobles a l'exercici 2020). 



Per altra banda, durant l'exercici 2021 es registren a l'epigraf "Inversions lmrnobilisrles" els traspassos de 16 
inmobles de l'epigraf "Actius no corrents mantinguts per a la venda" (15 inmobles a l'exercici 2020) i un inmoble 
registrat a l'epigraf "lnmovilitzat material" (1 inmoble a l'exercici 2020). 

Les baixes de l'exercici 2021 registrades a l'epigraf "Terrenys i construccions" van incloure la venda d'un inmoble 
el qual va ser rebut en herencla per valor de 182 milers d'euros, registrant un benefici de 68 milers d'euros en el 
compte de perdues i guanys adjunt. (7 inmobles venuts a l'exercici 2020, rebuts en herencia per valor de 926 
milers d'euros per un benefici de 855 milers d'euros). 

Tipus d' inversions i la seva destinaci6 

El detall del valor brut dels immobles que la lnstituci6 tenia registrats a 31 de desembre de 2021 i a 31 de desembre 
de 2020, d'acord amb la seva naturalesa i finalitat, a l'epigraf d'inversions lrnrnobtliaries, es el segi.ient: 

2021 2020 
Immobles Numero Cost (Milers Numero Cost (Milers 

d'immobles d'Euros) d'immobles d'Euros) 

Lloguer indefinit - renda antiga 27 3.507 23 2.175 
Lloguer renovable 96 12.885 68 9.235 
Nua propietat 14 2.052 31 3.076 
Terrenys 1 167 1 2 
Altres 7 149 10 487 
Total 145 18.760 133 14.975 

La totalitat de les inversions lmmoblllartes incloses en aquest epigraf corresponen a immobles localitzats a la ciutat 
de Barcelona i rodalies. En relaci6 als immobles rebuts en herencia, alguns d'ells s6n rebuts incorporant contractes 
de lloguer indefinits i altres en regim de nua propietat. Pel que fa a aquests ultirns, la lnstituci6 no pot disposar dels 
mateixos fins a l'extinci6 del dret d'usdefruit. 

Aixi mateix, el detall del valor brut dels immobles que la lnstituci6 te registrats a l'epigraf d'inversions immobiilaries 
a 31 de desembre de 2021 i a 31 de desembre de 2020, atenent al seu origen, es el segi.ient: 

2021 2020 
Immobles Numero Cost (Milers Numero Cost (Milers 

d'immobles d'Euros) d'immobles d'Euros) 

Immobles comprats 20 2.932 21 3.031 
Immobles rebuts en herencia 111 13.776 81 8.868 
Immobles rebuts en herencia - 14 2.052 31 3.076 nua propietat 
Total 145 18.760 133 14.975 

La lnstituci6 posseeix inversions immoblllaries, el valor net de les quals per separat de la construcci6 i del terreny, 
tancament dels exercicis 2021 i 2020 es el segi.ient: 

Immobles Milers d'Euros 
2021 2020 

Terrenys 2 360 
Construccions 15.655 11.744 
Total 15.657 12.104 
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Per la seva banda, durant l'exercici 2021 la lnstituci6 ha procedit a vendre 85 inmobles. El resultat de la venta ha 
estat d'un benefici de 69 milers d'euros, registrat a l'eprigaf "Deteriorament i resultat per alienacions d'inmobilitzat" 
del compte de perdues i guanys adjunt. 

8. Arrendaments 

Arrendadors operatius - arrendador 

Al llarg dels seus anys d'activitat, la lnstituci6 ha rebut en herencla o donaci6 determinats pisos, la totalitat d'ells 
situats a la ciutat de Barcelona i rodalies. La majoria dels pisos rebuts en herencia o donaci6 que no s6n utilitzats 
per a l'activitat propla (coordinaci6 de l'obra social i administraci6, vegeu Nota 6) es troben llogats per la lnstituci6 
(vegeu Nota 7). 

Pel que fa a la naturalesa del contractes de lloguer mantinguts al tancament de l'exercici 2021, 28 pisos (25 durant 
l'exercici 2020) es troben en reqim de lloguer indefinit de renda antiga (d'acord als contractes incorporats a la 
donaci6 o herencia), i un total de 97 pisos (59 durant l'exercici 2020) s6n llogats a tercers (fonamentalment de 
rendes desfavorides) mltlancant contractes amb un venciment maxim, renovable, de set anys. 

Al tancament dels exercicis 2021 i 2020 la lnstituci6 tenia contractades amb els arrendataris les segi.ients quotes 
d'arrendaments minimes, d'acord amb els actuals contractes en vigor, sense tenir en compte la repercussi6 de 
despeses comunes, increments futurs per IPC, ni actualitzacions futures de rendes pactades contractualment: 

Milers d'Euros 
2021 2020 

Menys d'un any 704 637 
Entre un i cine anys 1.651 1.717 
Mes de cine anys 778 792 
Total 3.133 3.146 

L'import de les quotes contingents reconegudes com a ingressos als exercicis 2021 i 2020 es de 704 i 673 milers 
d'euros respectivament, que a la vegada han general unes despeses comunitaries de 67 i 49 milers d'euros 
respectivament. 

Arrendataris operatius - arrendatari 

Al tancament dels exercicis 2021 i 2020, la lnstituci6 tenia contractats amb arrendadors tercers, entre d'altres, 
arrendaments operatius de cert equipament inforrnafic, el lloguer de diversos locals i pisos, en els quals realitza 
acci6 social. El periode de lloguer de la totalitat d'aquests contractes te una durada aproximada de cine anys, 
satisfent la lnstituci6 una quota que oscil·la entre els 50 i els 1.837 euros mensuals. L'import de les quotes 
d'arrendament operatiu reconegudes com a despesa en els exercicis 2021 i 2020 es de 170 i 166 milers d'euros 
respectivament. 
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9. Actius financers (llarg i curt termini} 

Desglossaments per categories de valoraci6 dels actius financers 

El valor en llibres dels epigrafs "Inversions en em preses del grup i associades a curt termini", "Inversions financeres 
a llarg i curt termini" i "Deutors comercials i altres comptes a cobrar", es classifica a l'efecte de valoraci6 en les 
segOents categories al tancament de l'exercici 2021 i 2020: 

Milers d'Euros 

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini 

Total 
Instruments de Credits i altres Instruments de Credits i altres patrimoni patrimoni 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
Actius financers a VR amb 
canvis en el patrimonio net: 
Inversions financeres 4.502 4.270 316 155 6.112 1.215 142 108 11.072 5.748 

Actius financers a cost 
amortitzat: 
Deutors comercials i altres 
comptes per cobrar - - - - - - 5.401 5.096 5.401 5.096 
Inversions financeres arup - - - - - 5 - - - 5 
Total 4.502 4.270 316 155 6.112 1.220 5.543 5.203 16.473 10.849 

El saldo de l'epigraf "Inversions financeres a llarg termini" al tancament dels exercicis 2021 i 2020, esta 
compost pels segOents elements: 
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4.818 

Total 

276 276 
40 40 

316 4.502 

4.502 4.502 

Instruments financers a llarg termini 
Instruments Credits i 
de patrimoni altres 

Milers d'Euros 

Actius financers a valor raonable amb canvis en 
el patrimoni net 
Actius financers a cost amortitzat- 
Prestecs i partides a cobrar 
Fiances i diposits 
Total 

Categories 

Exercici 2021 

9.1. Inversions financeres a llarg termini 



Exercici 2020 

9.2. Deutors comercials i altres comptes a cobrar corrents i no corrents 

La composici6 de l'epigraf "Deutors comercials i altres comptes a cobrar'' de l'actiu corrent i no corrent al 
tancament dels exercicis 2021 i 2020 es el segi.ient: 

La partida ''fiances i dlposits" al 31 de desembre de 2021 inclou, principalment, diposits amb venciment 
superior a un any per import de 40 milers d'euros (39 milers d'euros durant l'exercici 2020). 
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Milers d'Euros 
2021 2020 

Deutors diversos 1.601 1.298 
Prestecs i partides a cobrar per credits al personal 20 12 
Entitats publiques deutores per subvencions (Notes 11.2 i 11.3) 3.780 3.785 

- Entitats publiques deutores a curt termini 3.780 3.785 
Total 5.401 5.095 

Milers d'Euros 
Instruments financers a llarg termini 

Categories Instruments Credits i Total de patrimoni altres 

Actius financers a valor raonable amb canvis en 4.270 4.270 el patrimoni net - 
Actius financers a cost amortitzat- 
Prestecs i partides a cobrar - 16 16 
Fiances i diposits - 39 39 
Deutors diversos - 100 100 
Total 4.270 155 4.425 

Al tancament de l'exercici 2021, i d'acord amb la valoraci6 dels "Actius financers a valor raonable amb canvis 
en el patrimoni net" mantinguts, la lnstituci6 ha disminu'it la valoraci6 dels mateixos en un import de 148 milers 
d'euros. Al tancament de l'exercici 2020 va incrementar la valoraci6 en un import de 63 milers d'euros. 
Ambdues variacions amb carrec al compte "Ajustos per valoraci6 d'actius financers disponibles per a la 
venda" del patrimoni net. Aixi mateix, durant els exercicis 2021 i 2020 la lnstituci6 ha venut unes inversions 
financeres rebudes en herencia, amb un guany per la venda que ha estat de 356 milers d'euros (28 milers 
d'euros de perdua durant l'exercici 2020), registrat a l'eprigaf "Deteriorament i resultat per alienacions 
d'instruments financers - Resultat per alienacions i altres" del compte de perdues i guanys adjunt. 

Dins de la partida "Actius financers a valor raonable amb canvis en el patrimoni net" la lnstituci6 te registrades 
determinades inversions financeres, totes elles rebudes en herencia i donaci6 durant el present exercici o en 
anys anteriors. 
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Milers d'Euros 
2021 

Valor en Correcci6 

Llibres Acumulada 
per Deterioro 

Import vencut impagat: 
Menys de 90 dies 45 - 
Entre 90 i 180 dies 397 - 
Entre 180 i 360 dies 3 - 
Mes de 360 dies 30 (5) 

474 (5) 

Milers d'Euros 
2021 2020 

Fons d'inversi6 6.112 1.215 
Total 6.112 1.215 

Amb caracter general la lnstituci6 rnante la seva tresoreria i actius liquids equivalents en entitats financeres 
d'elevat nivell creditici. Els seus comptes a cobrar a clients no estan garantides mitjanc;;ant assegurances de 
credit. 

A continuaci6, es presenta informaci6 per als actius financers en mora o deteriorats al tancament de l'exercici 
2021 corresponents amb la partida "Deutors comercials i altres comptes a cobrar corrents i no corrents": 

El saldo dels comptes de l'epfgraf "Inversions financeres a curt termini" al tancament dels exercicis 2021 i 
2020 es el sequent: 

I detail dels instruments de patrimoni mantinguts per la lnstituci6 a 31 de desembre de 2021 i a 31 de desembre 
2020 es el sequent: 

9.3. Inversions financeres a curt termini 

Exercici 2021 

Milers d' Euros 
Inversions financeres a curt termini 

2021 2020 
Instruments Credits Instruments Credits 

Categories 
de 

i altres 
Total de 

i altres 
Total 

patrimoni patrimoni 

Actius financers a valor raonable 6.112 6.112 1.215 1.215 amb canvis en el patrimoni net 

� 

Actius financers a cost amortitzat- 
Prestecs i particles a cobrar per 108 108 108 108 credits a tercers 
Fiances i diposits 34 34 
Total 6.112 142 6.254 1.215 108 1.323 



2. Rise de liquiditat: 

Per tal d'assegurar la liquiditat i poder atendre tots els compromisos de pagament que es deriven de la 
seva activitat, la lnstituci6 disposa de la tresoreria que mostra el seu balanc. 

Els moviments produits en aquest capitol del batanc de situaci6 en els exercicis 2021 i 2020, com tambe la 
informaci6 mes significativa que afecta aquest epigraf, han estat els sequents: 
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Milers d'Euros 

Saldo Traspassos 

inicial En trades Baixes (Notes 6 i Saldo final 
7 

Actius no corrents 4.673 1.551 (903) (2.493) 2.828 
mantin uts er a la venda 
Total 4.673 1.551 (903) (2.493) 2.828 

Els diposlts a curt termini a 31 de desembre de 2021 meriten un tipus d'interes de mercat. 

lnformac/6 sobre naturalesa i el nive/1 de rise dels instruments financers 

La totalitat de les inversions esmentades han estat rebudes en herencia i donaci6 en anys anteriors i durant 
el mateix exercici 2021. Al tancament de l'exercici 2021 i 2020, i d'acord amb la valoraci6 dels fons d'inversi6 
mantinguts, la lnstituci6 no ha variat la valoraci6 dels mateixos, amb carrec al compte "Ajustos per valoraci6 
d'actius financers disponibles per a la venda" del patrimoni net. 

La gesti6 dels riscos financers de la lnstituci6 esta centralitzada en la Direcci6 Financera, que actua sota les 
directrius de la Comissi6 Econornica i sota les poHtiques generals financeres de la lnstituci6, la qual te 
establerts els mecanismes necessaris per controlar l'exposici6 a les variacions en el tipus d'interes, aixi com 
tarnbe als riscos de credit i liquiditat. Tot seguit s'indiquen els principals riscos financers que tenen impacte a 
la lnstituci6: 

1. Rise de credit 

Amb caracter general la lnstituci6 rnante la seva tresoreria i actius liquids equivalents en entitats 
financeres d'elevat nivell creditici. Addicionalment, cal esmentar que la part mes significativa dels 
comptes a cobrar de la lnstituci6 es corresponen amb subvencions atorgades per organismes publics i 
entitats de reconeguda solvencia, 

Ex!;lrcici 2021 

Milers d'Euros 

Sal do Traspassos 

inicial En trades Baixes (Notes 6 i Saldo final 
7 

Actius no corrents 2.828 1.092 (2.234) (823) 863 
mantin uts er a la venda 
Total 2.828 1.092 (2.234) (823) 863 

La lnstituci6 te la intenci6 ferma de vendre a curt termini diversos immobles rebuts en herencia en els exercicis 
anteriors i durant l'exercici 2021. Atenent al compliment dels requisits establerts en el Pia General de Comptabilitat 
perque aquests actius siguin classificats com a "Actius no corrents mantinguts per a la venda" (vegeu Nota 4.14), 
la lnstituci6 ha registrat aquests immobles en aquest epigraf del balanc de situaci6 a 31 de desembre de 2021. 



La descripci6 detallada, en milers d'euros, dels elements patrimonials classificats en aquest epfgraf a 31 de 
desembre de 2021 i 2020 es la segOent: 

Per la seva banda, durant l'exercici 2021 la lnstituci6 ha procedit a vendre 3 inmobles (6 immobles durant l'exercici 
2020). El resultat de la venta ha estat d'un benefici de 615 milers d'euros (405 milers d'euros durant l'exercici 
2020), registrat a l'eprfgaf "Deteriorament i resultat per alienacions d'inmobilitzat" del compte de perdues i guanys 
adjunt. 

2021 2020 
Finca rustica Albons (Girona) 85 86 
Immoble cl Aurora (Barcelona) - 12 
Immoble c/Barcelona (Hospitalet de Llobregat) - 34 
Immoble c/Capitan Arenas (Barcelona) - 30 
Immoble c/Lleida (Vilanova i la Geltni) 70 70 
Immoble c/Pamplona (Barcelona) 104 130 
Immoble cNillaroel (Barcelona) - 125 
Immoble Gran Via Corts Catalanes (Barcelona) - 288 
Immoble Pg. D'En Llorenc Serra (Santa Coloma) 60 60 
Inmoble Avinguda de Xile (Barcelona) - 512 
Inmoble Avinguda Roma (Barcelona) 9 9 
Inmoble c/ Las Torres (Barcelona) - 70 
Inmoble c/Alcolea (Barcelona) - 180 
Inmoble c/Canvis Nous (Barcelona) 57 57 
Inmoble c/Comerc (Barcelona) 9 8 
Inmoble c/Doctor Fleming (Barcelona) - 213 
Inmoble c/Finestrelles (Hospitalet de Llobregat) - 129 
Inmoble c/Holanda (Barcelona) - 1 
Inmoble c/Mallorca (Barcelona) - 150 
Inmoble c/Mallorca (Barcelona) - 75 
Inmoble c/Maresma (Barcelona) - 122 
Inmoble c/Salses (Barcelona) - 261 
Inmoble c/Sant Lluis (Barcelona) 45 45 
lnmoble cNiolant d'Hongria (Barcelona) 18 18 
Inmoble Rue Verdun (Paris) - 52 
Inmoble Urbanizaci6n (El Vendrell) 28 28 
Immoble Rossell6 322, Baixos la (Barcelona) 133 - 
Immoble Sant Lluis 80-82 - Pk-3 (Barcelona) 32 - 

Immoble Sant Lluis 80-82 - Pk-4 (Barcelona) 146 - 
Immoble Violant d'Hongria 79-81-Pk (Barcelona) 4 - 
Terreny c/Pamplona (Barcelona) 63 63 
Total 863 2.828 

A l'exercici 2021, la lnstituci6 ha traspassat 20 inmobles previament classificats com a immobilitzat material o 
inversions imrnobiliaries (vegeu Nota 6 i 7) a Actius no corrents mantinguts per a la venda .. lgualment, ha 
traspassat 22 inmobles del compte d'Actius no corrents mantinguts per a la venda als epfgrafs de immobilitzat 
material i inversions imrnobiliarles (vegeu Nota 6 i 7), per un valor net de 653 milers d'euros i 170 milers d'euros, 
respectivament. 
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11. Patrimoni Net i Fons Social 

El Fons Social esta constitu'it pels immobles que eren propietat de la lnstituci6 a 1'1 de gener de 1979, i que foren 
revalorats en aquesta data. Aquest Fons Social varia per l'aplicaci6 del superavit o deficit de cada exercici. 

D'acord amb els seus estatuts, la lnstituci6 es constitueix a perpetu"itat. No obstant aixo, en el cas d'una eventual 
liquidaci6, el romanent es destinaria a finalitats d'ordre social i assistencial, similars a les de la lnstituci6 dissolta. 

Durant 2011 es van incorporar al Fons Social 139 milers d'euros per l'import rebut com a consequencla de la 
dissoluci6 de la Fundacio Lluc Cuatre. 

Durant 2015 es van incorporar al Fons Social 6 milers d'euros per l'import rebut com a consequencia de la 
dissoluci6 de l'Associaci6 de Lluita contra la Distonia a Catalunya. 

11.1. Subvencions, donacions i herencies no reintegrables 

Els moviments produits en aquest capftol del balanc de situaci6 en els exercicis 2021 i 2020, com tarnbe la 
informaci6 mes significativa que afecta aquest epigraf, han estat els sequents: 

Exercicl 2021 

Milers d'Euros 

Saldo inicial En trades Imputaci6 a Saldo final resultats 

Altres subvencions, donacions i llegats: 
Bens Immobles 22.790 4.809 (2.889) 24.710 
Actius financers 3.830 2.051 (769) 5.112 
Donacions i llegats monetaris 1.835 - (900) 935 
Altres subvencions - 143 - 143 
Total cost 28.455 7.003 (4.558) 30.900 

Exercici 2020 

Milers d'Euros 

Saldo inicial En trades Imputacio a Saldo final resultats 

Altres subvencions, donacions i llegats: 
Bens Immobles 21.743 2.287 (1.240) 22.790 
Actius financers 3.354 560 (84) 3.830 
Donacions i llegats monetaris - 1.835 - 1.835 
Total cost 25.097 4.682 (1.324) 28.455 

ens immobles 

er als immobles rebuts en herencia o donaci6, la lnstituci6 segueix el criteri de comptabilitzar-los pel valor 
raonable del be rebut (coincident amb caracter general amb la taxaci6 de mercat realitzada per un expert 
independent previament a l'acceptaci6 d'herencla), amb abonament al compte "Subvencions, donacions i llegats 
rebudes" del Patrimoni Net. Aquest compte es va reduint a mesura que la lnstituci6 amortitza aquests immobles i 
quan es produeix una correcci6 valorativa per deteriorament, de manera que l'amortitzaci6 i el deteriorament no 
te efecte en el compte de perdues i guanys. 
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Exercici 2019 

Actius financers 

Termini 
Ambit dels projectes a financar previst 31.12.2020 

d'imputaci6 

Donaci6 monetaria 2020 Altres accions 2020-2022 1.835 
Total import 1.835 

Termini 
Ambit dels projectes a financar previst 31.12.2021 

d'imputaci6 

Donaci6 monetaria 2021 Altres accions 2020-2022 935 
Total import 935 

La informaci6 sobre les subvencions d'explotaci6 com tarnbe dels resultats imputats al compte de perdues i guanys 
procedents d'aquestes, es mostra a continuaci6. La totalitat d'aquestes subvencions otorgades per organismes 

Explotaci6 social i administraci6 (vegeu Nota 6). 
Inversions tmrnobillarles per al manteniment de l'activitat (vegeu Nota 7). 
Disponibles per a la venta (vegeu Nota 10). 

Les donacions rnonetaries que tenia registrades la lnstituci6, corresponen a donacions rebudes durant l'any 2015 
i anteriors, concedides amb la finalitat de financ;;ar projectes i obra social de caracter especific, d'acord amb la 
voluntat dels corresponents donants durant un perfode determinat. En la totalitat dels casos, aquests imports s'han 
anat imputant a resultat a mesura que es meritaven les despeses associades als projectes especificats. 

Al tancament de l'exercici 2021 i 2020 les donacions i llegats monetaris pendents d'imputar a resultats s6n els 
sequents: 

Donacions i 1/egats monetaris 

11.2. Subvencions d'exp/otac/6 

Durant l'exercici 2020 la lnstituci6 va dur a terme una campanya de captaci6 de donatius destinats a oferir 
ssistencia a aquelles persones que s'hagin vist afectades per la pandemia del Covid-19, per import de 1.835 
ilers d'euros, dels quals 900 milers d'euros han sigut aplicats al 2021 i 935 milers d'euros seran aplicats a 

I exercici 2022. 

Respecte a l'irnport imputat a resultats durant l'exercici 2021, 410 milers d'euros corresponen a l'amortitzaci6 de 
l'exercici, 2.479 al valor net comptable d'immobles alienats en l'exercici 2021 (vegeu Notes 7 i 10). De t'Import 
imputat a resultats durant l'exercici 2020, 403 milers deuros corresponen a l'amortitzaci6 de l'exercici i 873 al valor 
net comptable de 6 immobles alienats en l'exercici 2020 (vegeu Notes 7 i 10). 

La finalitat de la totalitat dels immobles rebuts en herencia es correspon amb les segOents activitats: 

El;, actius financers rebuts en herencia o donaci6 corresponen fonamentalment a tons d' inversi6 (vegeu Nota 9). 
La, lnstituci6 segueix el criteri de comptabilitzar els actius financers per valor raonable def be rebut, amb abonament 
al compte "Subvencions, donacions i herencies rebuts" del Patrimoni. Aquests valors s'imputen al resultat de 
l'eX:ercici en el que es produeix l'alienaci6, baixa o depreciaci6 d'aquests. 
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publics i entitats privades, han estat concedides per financar el deficit d' explotaci6, pel que han estat registrades 
amb abonament al resultat dels exercicis 2021 i 2020 respectivament. Al tancament dels exercicis 2021 i 2020 la 
lnstituci6 havia complert tots els requisits necessaris per a la percepci6. 

Exercici 2021 

Milers d'Euros 

Pendent de Subvencions Cobraments Pendent de 
cobrament a otorgades 2021 rebuts durant cobrament a 
31.12.2020 (Nota 15.1) 2021 31.12.2021 

Subvencions rebudes d'organismes 
publics- 
Generalitat de Catalunya 684 1.187 (1.134) 737 
Caritas Espanyola 225 474 (401) 298 
Carites Catalunya 184 (56) 128 
Ajuntament de Comella 15 (15) 
Fons Social Europeu 6 (5) 
Ajuntament de Barcelona 869 1.629 (1.498) 1.000 
Ajuntament de Badalona 33 32 (33) 32 
Ajuntament de l'Hospitalet 180 423 (165) 438 
Ajuntament de Santa Coloma 20 20 (20) 20 
Diputaci6 Provincial 6 12 (10) 8 

2.023 3.976 (3.337) 2.662 
Subvencions rebudes d'entitats privades- 
Fundaci6 Carmen y Maria Jose Godo 52 75 (75) 52 
Fundaci6 Roca Pi 73 (73) 
Fundaci6 Reale 20 (11) 9 

Fundaci6 Creatia 7 (7) 
I Fundaci6 Roviralta 5 (5) 

I Fundaci6 Inocente 20 (20) 
Fundaci6 Ibercaja (1) 

I Fundaci6 La Caixa - Paidos 75 140 (116) 99 

I 
Fundaci6 La Caixa - Pere Oliveres 52 (173) (121) 

272 248 (481) 39 
Total subvencions 2.295 4.224 (3.818) 2.701 
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Exercici 2020 

Milers d'Euros 

Pendent de Subvencions Cobraments Pendent de 
cobrament a otorgades rebuts durant cobramenta 
31.12.2019 2020 2020 31.12.2020 (Nota 15.1) 

Subvencions rebudes d'organismes publics- 
Generalitat de Catalunya 684 1.012 (1.254) 442 
Caritas Espanyola 225 501 (563) 163 
Carites Catalunya 15 (15) 
Ajuntament de Comella 15 (15) 
Fons Social Europeu 6 (5) 
Ajuntament de Barcelona 869 1.104 (878) 1.095 
Ajuntament de Badalona 33 33 (33) 33 
Ajuntament de l'Hospitalet 180 165 (180) 165 
Ajuntament de Santa Coloma 20 20 (20) 20 
Diputaci6 Provincial 6 10 (10) 6 

2.023 2.875 (2.973) 1.925 
Subvencions rebudes d'entitats privades- 
Fundaci6 Carmen i Maria Jose God6 52 75 (72) 55 
Fundaci6 Roca Pi 73 73 

20 
Fundaci6 La Caixa - Paidos 75 36 (111) 

Fundaci6 La Caixa - Pere Oliveres 52 120 172 
Fundaci6 Reale 20 20 
undaci6 Roviralta 5 (5) 

Fundaci6 Inocente 5 (5) 
Fundaci6 Ordesa 5 (5) 

272 256 (208) 320 
Total subvencions 2.295 3.131 (3.181) 2.245 



11.3. Subvencions, donacions i herencies de caracter reintegrable 

Durant els exercicis 2021 i 2020, la lnstituci6 ha rebut subvencions per a les que es considera que no s'havien 
complert tots els requisits necessaris per considerar-les com a no reintegrables. Es per aquest motiu que estan 
registrades en el passiu del balanc al tancament dels exercicis 2021 i 2020. 

L'import pendent de cobrament a 31 de desembre de 2021 i 2020, la imputaci6 a resultats aixl com el passiu 
registrat relacionat ambles subvencions rebudes de caracter reintegrable es desglossa a continuaci6 (en milers 
d'euros): 

Exercici 2021 

lmputaci6 a Deute 
resultat 2021 

31.12.2021 (Nota 15.1) 

627 

371 
67 
14 

1.079 

Pendent de 
cobrament a 
31.12.2021 

Subvencions 
otorgades 

2021 

Subvencions Cobraments 
otorgades rebuts 

2021 durant2021 

Deute 
31.12.2020 

Pendent de 
cobrament a 
31.12.2020 

Caritas Espanyola 12 627 (12) 
Fundaci6 La Caixa - Pere Oliveres 120 (120) 

Generalitat de Catalunya Cospe 183 (183) 
Generalitat de Catalunya IRPF 1.133 (1.133) 

neralitat de Catalunya Unitat convivencia Sant Camil 371 
Generalitat de Catalunya Singulars 81 (14) 
Generalitat de Catalunya SOC 14 
Ajuntament de Barcelona 78 (78 
Total 1.540 1.079 (1.540) 

30 

(*) Al'exercici 2021 s'ha rebut i cobrat una subvenci6 de 106 milers d'euros que s'aplicara al 2022 i que esta 
registrada a l' epigraf "Periodificacions a curt termini". 

106 

627 

371 
67 
14 

1.185 

Caritas Espanyola 12 627 (12) 
Fundaci6 La Caixa - Pere Oliveres 120 (120) 
Generalitat de Catalunya Cospe 183 (183) 
Generalitat de Catalunya IRPF 1.133 (1.133) 
Generalitat de Catalunya Unitat convivencia Sant Camil 371 
Generalitat de Catalunya Singulars 81 (14) 
Generalitat de Catalunya SOC 14 
Ajuntament de Barcelona 78 (78) 
Fundaci6 Roca i Pi (*) 106 

otal 1.540 1.185 (l.540) 



Exercicl 2020 

Pendent de Subvencions Cobraments Pendent de 
cobrament a otorgades rebuts cobrament a 
31.12.2019 2020 durant2020 31.12.2020 

Caritas Espanyola - 12 - 12 
Generalitat de Catalunya Cospe - 455 - 455 
Generalitat de Catalunya IRPF 455 183 (455) 183 
Generalitat de Catalunya SOC 1.078 1.133 (1.078) 1.133 
Fundaci6 La Caixa - Pere Oliveres - 14 - 14 
Ajuntament de Barcelona - 78 - 78 
Total 1.533 1.540 (1.533) 1.540 

Subvencions lmputaci6 a 
Deute otorgades resultat Deute 

31.12.2019 2020 (Nota 31.12.2020 2020 15.1) 

Caritas Espanyola - 12 - 12 
Generalitat de Catalunya Cospe - 455 - 455 
Generalitat de Catalunya IRPF 455 183 (455) 183 
Generalitat de Catalunya SOC 1.078 1.133 (1.078) 1.133 
Fundaci6 La Caixa - Pere Oliveres - 14 - 14 
Ajuntament de Barcelona - 78 - 78 
Total 1.533 1.540 (1.533) 1.540 

Passius financers 

a composici6 i moviment d'aquest epigraf del balanc de situaci6 adjunt a 31 de desembre de 2021 i 2020 es la 
egOent: 

Els imports registrats per la instituci6 al epigraf "Periodificacions a curt termini" corresponen, entre altres, a la 
donaci6 rebuda de la Generalitat de Catalunya, per import de 1.079 milers d'euros, la qual es merita durant 
l'exercici 2021. Per altra banda, fins l'any 2017, la subvenci6 de l'IRPF estava centralitzada a Caritas Espanyola. 
Des de llavors, les convocat6ries es gestionen directament amb la Generalitat de Catalunya, instituci6 atorgant 
(Nota 16). En el passiu resten registrats la part corresponent a l'exercici 2020. 

Total Res ta 
d'an s 

Llarg termini 

2024 

Milers d'Euros 

2023 
Curt termini 

Pasius financiers a cost amortitzat: 
Deutes amb entitats de credit 
Deutes amb empreses del grup i associades (Nota 16) 
Creditors comercials i altres com tes a pagar 
Total 

827 
12 

3.201 
4.040 

828 

828 

840 

840 

11.702 

11.702 

13.370 

13.370 
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Exercici 2020 

II, " Milers d'Euros 
i Llarg termini 

Curt termini 
2022 2023 Res ta Total I d'anys 

!� 
Pasius flnanciers a cost amortitzat: 
Deutes amb entitats de credit 1.371 1.827 1.855 10.140 13.822 
Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.879 - - - - I 
Total 4.250 1.827 1.855 10.140 13.822 

I 
I 

I 

12.1. Passius tinencers a 1/arg termini 

El saldo dels comptes de l'epfgraf "Deutes a llarg termini" a el tancament dels exercicis 2021 i 2020 es el segOent: 

Milers d'Euros 
2021 2020 

Deutes amb entitats de credit a llarg termini 13.370 13.822 

Total 13.370 13.822 

El detail per venciments de les partides que formen part de l'epigraf "Deutes a llarg termini" es el segOent: 

Exercici 2021 

Milers d'Euros 

2023 2024 2025 2026 2027 i Total seguents 

Deutes amb entitats de credit a llarg termini 828 840 866 878 9.958 13.370 
828 840 866 878 9.958 13.370 

Exercici 2020 

Milers d'Euros 

2022 2023 2024 2025 2026 i Total segiients 

eutes amb entitats de credit a llarg termini 1.827 1.855 1.885 1.046 7.209 13.822 
1.827 1.855 1.885 1.046 7.209 13.822 

32 



Durant l'exercici 2020 la lnstituci6 va formalitzar 4 contractes de prestec per un import total de 15 milions d'euros 
amb diferents entitats financeres. Els detallem a continuaci6: 

Prestec ICO concedit pel Banc Sabadell per un import de 5 milions d'euros. La devoluci6 s'efectua mitjan�nt 
pagaments mensuals, sent la durada del prestec de 5 anys, comptant un primer any de carencia, El prestec 
s'ha renegociat al 2021, deixant de ser un prestec ICO, passant a ser un credit normal. Han canviat les 
condicions de venciment, sent la durada del nou prestec de 15 anys. 

Prestec hipotecari concedit per Fiare per un import de 5 milions d'euros. La devoluci6 s'efectua rnitiancant 
pagaments mensuals, sent la durada del prestec de 25 anys. 

Prestec personal concedit per Caixabank per un import de 3 milions d'euros. La devoluci6 s'efectua rnitlancant 
pagaments mensuals, sent la durada del prestec de 1 O anys. 

Prestec hipotecari concedit per Triodos Bank per un import de 2 milions d'euros. La devoluci6 s'efectua 
mitlancant pagaments mensuals, sent la durada del prestec de 15 anys. 

Els contractes de deute esmentats es van formalitzar amb l'objectiu de mantenir la liquiditat de l'lnsituci6 davant 
de l'incertesa generada pel COVID-19, la qual s'espera que impacti sobretot en el mercat inmobiliari, reduint una 
de les fons d'ingressos de la lnsitutci6. 

Adicionalment, durant l'exercici 2019 la lnstituci6 va formalitzar cine contractes de prestecs bonificats amb l'lnstitut 
Catala de Finances per un import total de 353 milers d'euros. Aquests contractes de deute es van formalitzar amb 
l'objecte de financar l'adquisici6 de vivendes destinades al lloguer social. 

La devoluci6 dels prsstecs s'efectuara rnitjancant pagaments mensuals, sent la durada dels prestecs de 25 anys. 
Aquests prestecs meriten un tipus d'interes de mercat. 

12.1. Passius financers a curt termini 

El saldo dels comptes de l'epigraf "Deutes a llarg termini" a el tancament dels exercicis 2021 i 2020 es el segOent: 

1.371 
1.371 

827 
827 

Milers d'Euros 
2021 2020 

Total 
Deutes amb entitats de credit a curt termini 

continuaci6 es detalla la informaci6 requerida per la Disposici6 addicional tercera de la Llei 15/2010, de 5 de 
iol (modificada a traves de la Disposici6 final segona de la Llei 31/2014, de 3 de desembre) preparada conforme 
la Resoluci6 del ICAC de 29 de gener de 2016, sobre la informaci6 a incorporar en la rnemoria dels comptes 

nuals en relaci6 amb el periode mitja de pagament a prove'idors en operacions comercials. 

2021 2020 
Dies 

Periode mitia de pagament a proveeidors 31,15 42,30 

Ratio d'operacions pagades 29,57 41,79 

Ratio d'operacions pendents de naaament 47,66 47,07 
Import (Milers d'euros) 

Total pagaments realizats 11.938 8.818 

Total pagaments pendents 1.137 933 
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I 
I 

Conforme a la Resoluci6 del ICAC, per al calcul del periode mitja de pagament a prove'idors s'han tingut en 
compte les operacions comercials corresponents al lliurament de bens o prestacions de serveis reportades des 
de la data d'entrada en vigor de la Llei 31/2014, de 3 de desembre. 

Es consideren proveidors, als exclusius efectes de donar la informaci6 prevista en aquesta Resoluci6, als 
creditors comercials per deutes amb subministradors de bans o serveis, inclosos en la partida "Creditors 
diversos" del passiu corrent del balanc de situaci6. 

S'enten per "Perfode mitja de pagament a prove'idors" el termini que transcorre des del lliurament dels bens o 
la prestaci6 dels serveis a carrec del provetdor i el pagament material de l'operaci6. 

El termini maxim de pagament aplicable segons la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i per la qual s'estableixen 
les mesures de lluita contra la morositat en les operaciones comercials i de conformitat amb la llei 11 /2013, del 
26 de juliol, s'estableix un termini maxim de 30 dies a excepci6 de que existeixi un acord entre les parts amb 
un termini maxim de 60 dies. 

14.1. Sa/dos corrents amb Jes Administracions publiques 

La composici6 dels saldos corrents amb les Administracions publiques al tancament dels exercicis 2021 i 
2020 es la sequent: 

Sa/dos creditors 

Milers d'Euros 
2021 2020 

Hisenda Publica creditora per IV A 17 17 
Hisenda Publica creditora per IRPF 260 256 
Organismes de la Seguretat Social creditors 163 146 
Total 440 419 

14.2. Exerclcis pendents de comprovaci6 i actuacions inspectores 

Segons el que s'estableix en la legislaci6 vigent, els impostos no poden considerar-se definitivament liquidats 
fins que les declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut 
el termini de prescripci6 de quatre anys. Al tancament de l'exercici 2021 la lnstituci6 te oberts a inspecci6 els 
ultirns quatre exercicis pels impastos que Ii s6n d'aplicaci6. Els Consellers de la lnstituci6 consideren que 
s'han practical adequadament les liquidacions dels esmentats impostos, per la qual cosa, encara que 
sorgeixin discrepancies en la interpretaci6 normativa vigent pel tractament fiscal atorgat a les operacions, els 
eventuals passius resultants, en cas de materialitzar-se, no afectarien de manera significativa als comptes 
anuals adjunts. 
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Milers d'Euros 
2021 2020 

Carregues socials: 
Assegurances socials 1.756 1.642 
Altres carreaues socials 88 45 
Total 1.844 1.687 

Activitats 
Milers d'Euros 

2021 2020 

Quotes associats 2.225 1.945 
Donatius i col· lectes 8.651 8.607 
Herencies monetaries 1.947 1.382 
Subvencions d'explotaci6 incorporades a l'excedent 5.764 4.664 de l'exercici (Nota 11.2 i 11.3) 
Total 18.587 16.598 

Tipus d'ajuda 
Milers d'Euros 

2021 2020 

Ajudes socials 2.114 3.700 
A entitats vinculades i tarjetes alimentaries 2.220 1.948 
A traves d'altres entitats 151 172 
Subvencions sol· licitades i otorgades per adjudicaci6 publica 1.013 976 
Altres 4.156 3.459 
Total 9.654 10.255 

El saldo del compte "Carreques socials" dels exercicis 2021 i 2020 presenta la composici6 sequent: 

La distribuci6 de les despeses de colaboraci6 de la lnstituci6 per a l'activitat corresponent als exercicis 2021 
i 2020, distribu"ida per categories de tipologia d'ajuda, es la sequent: 

La distribuci6 dels ingressos de la lnstituci6 per a l'activitat pr6pia corresponent als exercicis 2021 i 2020, 
distribu"ida per categories d'activitats, es la sequent; 

15.3. Carregues socials 

15.2. Despeses per ajudes i altres 

15.1. lngressos de la lnstituci6 per l'activitat propia 

15. lngressos i despeses 
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15.4.lngressos i despeses financeres 

eracions i saldos amb arts vinculades 

Milers d'Euros 
2021 2020 

1.133 
1.133 

Ingres sos lngressos 

Subvencions reintegrables (vegeu Nota 11.3): 
Caritas Espanyola IRPF 

Fins l'any 2017, la subvenci6 de l'IRPF estava centralitzada a Caritas Espanyola. Les proxirnes convocat6ries 
es gestionen directament amb la Generalitat de Catalunya, instituci6 atorgant (Nota 11.3). 

El detail d'operacions realitzades amb parts vinculades durant els exercicis 2021 i 2020 es el sequent: 

Durant l'exercici 2021 la lnstituci6 ha venut inversions financeres rebudes en herencia durant l'exercici 2021 
i exercicis anteriors, generant un guany de 334 milers d'euros (perdua de 28 milers d'euros en l'exercici 2020) 
registrats a l'epigraf "Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers" del compte de perdues 
i guanys adjunt (veure Nota 9.1 ). 

L'import dels ingressos financers per a l'exercici 2021 es composa principalment pels interessos per valor de 
23 milers d'euros (38 milers d'euros durant l'exercici 2020), meritats dels valors de renta fixa e imposicions a 
termini que mante la lnstituci6 en entitats financeres. Durant el 2021 la entitat ha cobrat dividends per valor 
de 188 milers d'euros de les inversions financeres que manta la lnstituci6 (116 milers d'euros en l'exercici 
2020). 

16.1. Operacions amb vincu/ades 

16.2. Sa/dos amb vinculades 

L'import dels saldos en el balanc amb empreses vinculades al tancament dels exercicis 2021 i 2020 es el 
seguent: 

Milers d'Euros 

Saldos a cobrar per subvencions (Nota 11.3): 
Caritas Espanyola 

Comptes a pagar 
Caritas L'Hospitalet 
Caritas Cornella 

Sal dos 
Deutors 

2021 
Saldos 

creditors 

(9) 
(3) 

(12) 

Sal dos 
Deutors 

2020 

5 

5 

Saldos 
creditors 
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16.3. Retribucions al Consell Diocesa i al Comite de Dlrecci6 

Durant els exercicis 2021 i 2020 els membres del Consell Diocesa de la lnstituci6 no han meritat cap tipus de 
retribuci6. Tanmateix, al tancament dels exercicis 2021 i 2020 no es mantenen comptes o credits concedits 
als membres del Consell Diocesa, ni s'havia contret amb els mateixos qualsevol obligaci6 en rnateria de 
pensions o assegurances de vida. 

Per la seva part, les retribucions percebudes durant l'exercici 2021 per l'equip Directiu de la lnstituci6 han 
ascendit a 230 milers d'euros, mateix import que per 2020. L'equip Directiu esta format per 5 persones (3 
homes i 2 dones). A data de tancament dels exercicis 2021 i 2020, no existeixen comptes ni credits concedits 
a personal de la Direcci6. 

18.1. Personal 

Altra tnformacle 

Categories 2021 2020 

A (Comandament) 29 30 
B (Tecnics) 112 117 
C (Administratius) 45 39 
D (Personal de suooort) 1 1 
Total 187 187 

Categories 2021 2020 
Homes Dones Homes Dones 

A (Comandament) 11 25 10 18 
B (Tecnics) 25 116 26 116 
C (Administratius) 12 43 14 44 
D (Personal de support) 4 2 4 3 
E (Mosso personal de neteia) I - 2 - 
Total 53 186 56 181 

I Consell Dlocesa de la lnstituci6 esta format, a 31 de desembre de 2021, per 14 persones: 11 homes i 3 dones. 

i · mateix la lnstituci6 te empleats a 31 de desembre de 2021 quatre treballadors amb una discapacitat superior 
o igual al 33% (cine a 31 de desembre de 2020). 

El nombre mitja de persones empleades durant els exercicis 2021 i 2020, detallat per categories, es el sequent: 

Aixi mateix, la distribuci6 per sexes al tancament dels exercicis 2021 i 2020, detallat per categories, es la sequent: 

lnfcrmaelc sobre medi ambient 

Ateses les activitats a les quals es dedica la lnstituci6, aquesta no te responsabilitats, despeses, actius ni 
provisions o contingencies de naturalesa mediambiental que puguin ser significatius en relaci6 amb el patrimoni, 
la situaci6 financera i els resultats de la lnstituci6. Per aquest motiu, no s'inclouen els desglossaments especifics 
en aquesta rnemoria. 

� 

17. 
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18.2.Honoraris d' auditoria 

Durant els exercicis 2021 i 2020, els honoraris relatius als serveis d'auditoria de comptes i altres serveis prestats 
per !'auditor de la lnstituci6, Deloitte, S.L., o per una empresa vinculada a !'auditor per control, propietat comuna o 
gesti6, han estat els sequents: 

Milers d'euros 

Honoraris per serveis prestats per Deloitte, 
S.L. i per empreses vinculades 

2021 2020 

Serveis d'auditoria 24 23 
Altres serveis de verificaci6 21 15 
Total serveis auditoria i relacionats 45 38 

Serveis d'assessorament fiscal - - 
Serveis exigits per la normativa aplicable - - 
Altres serveis - - 
Total Serveis Professionals - - 
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A continuaci6 es descriuen els origens i la utilitzaci6 dels actius monetaris representatius d'efectiu i altres liquids 
equivalents, classificant els moviments i indicant-ne la variaci6 neta de l'exercici (en milers d'Euros): 

Exercici Exerclci 
2021 2020 

(3.676 5.000) 
1.597 (3.991) 

(4.669) (764) 
910 951 

(4.558) (1.324) 
(211) (154) 

231 132 
(707) (397) 
(334) 28 
(584) (267) 
(556) {204) 

7 
322 (105) 

(355) 44 
5 (9) 

(20) 22 
211 154 

(231) (132) 

(199 954 
(4.414) (475) 

(419) (153) 
(322) 

(3.995) 
4.215 1.429 

221 
12 

2.819 1.242 
1.163 187 

853 16.673 
143 1.835 
143 1.835 

(996) (162) 
(996) (162) 

15.000 
15.000 

4.728 12.627 

16.808 4.181 
12.080 16.808 

Nota 13 

Nota 6 
Nota 7 

Nota 10 
Nota 9.3 

Nota 5 
Nota 6 
Nota 7 

Nota 9.1 

Nota 11.1 

Nota 15.3 

Notes de la 
Memoria 

Notes 7 i 10 
Nota 15.3 

Notes 5, 6 i 7 
Nota 11.1 
Nota 15.4 

Les Notes 1 a 20 descrites a la Mem6ria adjunta forrnen part integrant del balanc de situaci6 a 31 de desembre de 2021. 

- ltres actius corrents 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIO (II) 
Pagaments per inversions- 
- lmmobilitzat intangible 
- lmmobilitzat material 
- lnwrsions lrnmobillaries 
- Altres actius financers 
Cobraments per desinversions- 
- lmmobilitzat material 
- lnwrsions Immoblllaries 
- Actius no corrents mantinguts per a la wnda 
- Altres actius financers 

- Creditors i altres comptes a pagar 
- Altres passius corrents 
- Altres actius i passius no corrents 
Altres fluxos d'efectiu de les actlvitats d'explotaci6- 
- Cobraments d1nteressos i di'Adends 
- Pagament d1nteressos 

Efectiu o equtvalents a 11nici de l'exercici 
Efectiu o equlvalents al final de l'exercici 

CARil AS DIOCESANA DE BARCELONA 
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU DE L'EXERCICI 2021 

(Milers d'Euros) 

AUGMENT/DISMINUCIO NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (1+11+111) 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIO (I) 
Excedent de l'exercici abans d'impostos 
Ajustos al resultat: 
- Amortitzaci6 de i'immobilitzat 
- lmputaci6 de subwncions 
- Ingresses financers 
- Despesa financera 
- Resultats per baixes i alienacions d1mmobilitzat 
- Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers 
Canvls en el capital corrent- 
- Deutors i altres comptes a cobrar 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANCAMENT (Ill) 
Cobraments per Instruments de patrimoni- 
- Subwncions, donacions i Illegals rebuts 
Pagaments per instruments de passiu financer- 
- Devoluclo de deute amb tercers 
Cobraments per Instruments de passlu financer- 
- Emisi6 de deute amb tercers 

Estat de fluxos d'efectiu 
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20. Fets posteriors 

No s'han produit altres fets posteriors rellevants per a la lnstituci6 amb posterioritat al tancament de l'exercici i fins 
la data de formulaci6 dels comptes anuals. 

Barcelona, 21 de juny de 2022. 

Els membres de la Comissi6 Permanent 

Secretaria general 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

� 
Sra. Cristina Garcia Marsa 

Con sellers 

� 
Sr. Xavier Oncins i Casanova 

Sra� 

6 

40 


