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ESTATUTS DE CÀRITAS DIOCESANA
DE MALLORCA
CAPÍTOL I.- NATURALESA, MISSIÓ i FINALITAT
ARTICLE 1r.- CÀRITAS DIOCESANA DE MALLORCA és l’organisme oficial d’acció caritativa i promoció social de l’Església
al Bisbat de Mallorca. Té com a missió promoure, orientar i
coordinar l’acció de la caritat i la justícia social, a la nostra
Església, tenint una especial dedicació a l’atenció de les persones més vulnerables, empobrides i excloses. Aquest servei
neix de la fidelitat a l’Evangeli de Jesús i vol respondre als
reptes que planteja la nostra societat.
ARTICLE 2n.- Fou erigida canònicament per Decret del Bisbe
de Mallorca, Exm. i Rvdm. Dr. D. Jesús Enciso Viana, amb
data vuit de desembre de 1961 i li conferí personalitat jurídica pròpia. Fou inscrita en el Registre d’Entitats Religioses
del Ministeri de Justícia amb el número 247 – SE / C, i amb
l’acord I de l’Instrument de Ratificació, de 4 de setembre de
1979, de l’acord de 3 de gener de 1979, entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre assumptes jurídics, i el Reial decret
142/1981, de 9 de gener, sobre organització i funcionament
del Registre d’Entitats Religioses. També està inscrita per la
Conselleria de Presidència del Govern Balear al seu Registre
d’Entitats que desenvolupen activitats en el camp de l’Acció
Social amb el número 259.
ARTICLE 3r.- Té personalitat jurídica pròpia, tant eclesiàstica
com civil, de la qual participen els diferents àmbits de la seva
estructura orgànica, d’acord amb aquests Estatuts; actua
amb lliure iniciativa i responsabilitat, i gaudeix d’autonomia
plena en l’administració dels seus béns i recursos, dins els
marges assenyalats en la legislació canònica i civil.
ARTICLE 4t.- D’acord amb la pròpia missió i la personalitat
de la seva erecció, i segons els articles 2 i 3 i la disposició
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addicional novena de la Llei 49/2002 de règim fiscal de les
entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, Càritas Diocesana de Mallorca és una entitat sense
fins lucratius
ARTICLE 5è.- Per al compliment d’aquesta missió s’utilitzaran tots els mitjans i recursos que es considerin necessaris
i estiguin a l’abast de Càritas Diocesana de Mallorca. En
particular, i tan sols amb caràcter indicatiu, assenyalam:
a) Difondrà l’esperit de caritat i justícia social, procurant formar la consciència de la comunitat diocesana respecte a la comunicació cristiana de béns i
al compliment dels deures de la justícia.
b) Promourà i coordinarà iniciatives eclesials, a fi de
solucionar els problemes dels necessitats, i cooperarà, en la mesura que sigui possible i convenient,
amb els organismes civils d’assistència i acció social, així com amb les entitats d’acció caritativa de
la Diòcesi de Mallorca i d’altres confessions.
c) Potenciarà, animarà i acompanyarà els grups de
voluntaris, tant a nivell parroquial com d’arxiprestat
i també de programes diocesans, com a resposta
més propera a les necessitats i situacions d’exclusió
social en el seu àmbit i com a suport a tot el treball
social dels distints serveis i/o programes que duu
a terme Càritas Mallorca.
d) Estudiarà els problemes que planteja la vulnerabilitat, la pobresa i l’exclusió en la diòcesi, n’investigarà
les causes i conseqüències, i promourà, animarà i
requerirà solucions conformes a la dignitat de la
persona humana i a les exigències de la justícia,
d’acord amb l’Evangeli.
e) Acompanyarà els necessitats per a millorar les seves
condicions de vida.
f) Assumirà de manera efectiva la dimensió universal
de la Caritat i, en coordinació amb Càritas Espa4

g)

h)

i)
j)

nyola, Caritas Internationalis i altres institucions
de l’Església, promourà i acompanyarà projectes de
desenvolupament als països empobrits del nostre
món, i promourà a Mallorca una actuació social i
personal coherent amb les necessitats d’aquests
pobles empobrits.
Igualment, podrà promoure i acompanyar projectes
de cooperació o desenvolupament acordats directament amb altres entitats o institucions de països
empobrits.
Fomentarà l’economia social, podent dur a terme
activitats econòmiques de caràcter mercantil, sempre dins els fins d’interès humà i social de Càritas. També, amb aquesta mateixa finalitat, podrà
acordar amb altres entitats d’àmbit social activitats
conjuntes per a una major i millor atenció a persones en situació de risc social. Qualsevol superàvit
en aquestes activitats es reinvertirà en els mateixos
projectes o semblants.
Prioritzarà l’atenció als darrers, les persones no ateses i els col·lectius amb dificultats especials per la
inserció social signe de l’opció preferent pels pobres.
Animarà en tot moment el ministeri de la caritat a
la nostra diòcesi.

ARTICLE 6è.-Càritas Diocesana de Mallorca es regeix pels
presents Estatuts i per la normativa que li sigui aplicable
tant del Codi de Dret Canònic i la normativa diocesana com
de la legislació civil que pertoqui.
En l’àmbit supradiocesà és membre de Càritas Espanyola i
de Càritas Balears i es coordina amb les directrius d’aquestes
institucions de les que forma part.
Està domiciliada a Palma de Mallorca, al carrer Seminari,
número 4, baixos.
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CAPÍTOL II.- DIRECCIÓ JERÀRQUICA
ARTICLE 7è.- La màxima direcció jeràrquica de Càritas Diocesana de Mallorca correspon al Bisbe de la diòcesi, el qual,
pel fet de ser-ne el President nat, recorda en tot moment els
criteris evangèlics i les pautes d’acció caritativa que considera convenients per al bon funcionament de la institució i
per a la inserció de la seva tasca en el conjunt de la pastoral
diocesana.
ARTICLE 8è.- El Bisbe nomenarà el Delegat Episcopal perquè
el representi en tots els òrgans de Càritas Diocesana. Tot i
això, si el Bisbe assisteix a les reunions d’aquests òrgans de
govern, la persona en qui hagi delegat tendrà veu i vot com
un membre més. La durada del nomenament i les funcions
del Delegat Episcopal seran les que el Bisbe determini.
CAPÍTOL III.- ÒRGANS DE DECISIÓ,
REPRESENTACIÓ I GOVERN
ARTICLE 9è.- Càritas Diocesana de Mallorca es regeix pels
següents òrgans:
a) El President.
b) El Consell Directiu Diocesà.
c) La Comissió Permanent.
EL PRESIDENT
ARTICLE 10è.- El President.
1. La Presidència correspon al Bisbe de Mallorca així com
la direcció i la supervisió de la marxa i el funcionament
de Càritas Diocesana. Podrà exercir aquest càrrec
personalment o a través de la persona que ell delegui.
2. Al President li correspon:
a. Establir els criteris i normes d’acció que consideri convenients pel bon funcionament i per a
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b.
c.
d.

e.

f.

la inserció de la seva labor en el conjunt de la
pastoral diocesana.
L’aprovació i la reforma dels Estatuts de Càritas
Diocesana de Mallorca.
La federació, segregació o dissolució de Càritas
Diocesana, així com dels seus organismes i serveis autònoms.
El nomenament i el cessament del Delegat Episcopal per a Càritas i de la persona que exerceixi
la Direcció. Aquests nomenaments tendran un
termini de quatre anys.
Nomenar i cessar, a proposta de la Direcció, els
càrrecs que exerceixin l’Administració General
i la Secretaria General. Aquests nomenaments
tendran un termini de quatre anys.
Tenir esment del funcionament de Càritas Diocesana, d’acord amb els seus objectius.

EL CONSELL DIRECTIU DIOCESÀ
ARTICLE 11è.- El Consell Directiu Diocesà és l’òrgan superior
de govern, representació i gestió de Càritas Diocesana, i és
format pels càrrecs següents:
a) Pel Bisbe de la diòcesi com a President.
b) Pel Vicari General.
c) Pel Delegat Episcopal.
d) Per la persona que assumeixi la Direcció diocesana.
e) Per la persona que assumeixi l’Administració diocesana.
f) Pel vocal d’Acció Social de la CONFER.
g) Per un representant dels grups de
voluntaris de Càritas a cada un dels Arxiprestats i un representant dels voluntaris de programes específics de Càritas
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diocesana.
h) Pels coordinadors responsables dins
les distintes àrees de Càritas Diocesana
de Mallorca.
i) Per la persona que assumeixi la Secretaria general.
ARTICLE 12è.- Correspon al Consell Directiu Diocesà:
a) Mantenir un diàleg metòdic i ordenat que permeti
establir criteris, programes d’acció i orientacions
pràctiques per als diferents àmbits de Càritas en
la diòcesi.
b) Establir les prioritats d’actuació i aprovar els plans
i programes que li presenti la Comissió Permanent.
c) Aprovar els comptes anuals (balanç, compte de
resultats i memòria) de Càritas Diocesana corresponents a l’exercici tancat el trenta-un de desembre
de cada any, i el pla d’activitats i pressupost de
Càritas Diocesana per al nou exercici.
d) Resoldre i decidir aquells assumptes que li proposi
el Bisbe, el Delegat Episcopal, o la Comissió Permanent.
e) Elevar al Bisbe, a proposta de la Comissió Permanent, les modificacions d’aquests Estatuts que es
considerin convenients.
f) Aprovar els reglaments de règim intern dels serveis
de Càritas.
ARTICLE 13è.- El Consell Directiu Diocesà es reunirà, amb
caràcter ordinari, dues vegades a l’any. Amb caràcter extraordinari, sempre que el Bisbe, el Delegat Episcopal, la meitat
de membres del Consell Directiu Diocesà o la persona que
assumeixi la Direcció ho considerin convenient.

8

1. El Consell Directiu Diocesà es considerarà vàlidament
constituït quan assisteixin més de la meitat dels seus
membres, i és necessària la presència del President o de
la persona en qui delegui la seva responsabilitat. Si no
s’aconseguís la majoria referida, es convocarà una nova
reunió entre vint-i-quatre hores i els set dies següents a
la primera reunió. Són vàlids els acords d’aquesta segona
reunió, sigui quin sigui el nombre d’assistents, sempre
que hi hagi el President o la persona en qui hagi delegat la
seva responsabilitat. S’estableix el correu electrònic com
a mitjà de convocatòria de les reunions, amb l’Ordre del
Dia corresponent, que han de ser convocades amb una
antelació mínima de deu dies, excepte que, per raons
d’urgència, el President acordàs un termini menor.
2. En tots els punts que no sigui necessari una altra majoria,
bastarà per a prendre acords la majoria simple i, en cas
d’empat, resoldrà el President.
3. La persona que assumeixi la Direcció diocesana serà el
responsable de la convocatòria, l’ordre del dia, i la presa
dels acords en les sessions d’aquest òrgan, i la que assumeixi la Secretaria General n’aixecarà la corresponent acta
que serà aprovada pel ple del Consell Directiu Diocesà.
LA COMISSIÓ PERMANENT
ARTICLE 14è.- La Comissió Permanent és l’òrgan executiu
del Consell Directiu Diocesà i de gestió habitual de les activitats ordinàries de Càritas Diocesana, i està formada per:
a) El Delegat Episcopal.
b) La persona que assumeixi la Direcció Diocesana.
c) La persona que assumeixi l’Administració
General.
9

d) La persona que assumeixi la Secretaria General.
e) Els coordinadors responsables dins les distintes àrees de Càritas Diocesana de Mallorca.
ARTICLE 15è.- Correspon a la Comissió Permanent:
a) Ser responsable de totes les activitats i serveis assumits per Càritas Diocesana de Mallorca.
b) Prendre les decisions que consideri necessàries per al
desenvolupament de Càritas en la diòcesi d’acord amb
els criteris establerts pel Consell Directiu Diocesà.
c) Preparar tots els assumptes que s’han de sotmetre a
la decisió del Consell Directiu Diocesà i convocar-ne
les reunions.
d) Proposar al Consell Directiu Diocesà el pla anual de
treball de Càritas Diocesana perquè l’estudiï i, si s’escau, l’aprovi.
e) Responsabilitzar-se de les funcions que li siguin confiades pel Consell Directiu Diocesà.
f) Fixar els criteris i les normes d’elaboració del pressupost anual i de la comptabilitat.
g) Revisar i conformar el pressupost anual que presentarà, a l’aprovació del Consell Directiu Diocesà, a finals
del segon semestre de cada any.
h) Presentar, el primer semestre de cada any, a l’aprovació del Consell Diocesà, els comptes anuals.
i) Aprovar les plantilles i normes de contractació del
personal en règim laboral.
j) Acceptar herències i tota classe de llegats, de conformitat amb el que es disposa als articles 24 i 25.
k) Realitzar tota classe d’actes d’administració, disposició,
gravamen i domini sobre béns immobles, amb subjecció al que s’estableix als articles 29, 32 i 33 d’aquests
Estatuts, d’acord amb el Codi de Dret Canònic, la
normativa diocesana i la legislació civil.
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l) Administrar els recursos de Càritas Diocesana, d’acord
al Capítol VI d’aquests Estatuts.
m) En cas d’urgència, prendre la decisió més adequada.
En aquests casos, s’informarà d’aquesta decisió a la
següent reunió del Consell Directiu Diocesà.
ARTICLE 16è.- La Comissió Permanent es reunirà, com a
mínim, una vegada al mes i sempre que ho exigeixin els assumptes que s’han de tractar. Les reunions seran convocades
i dirigides per la persona que assumeixi la Direcció.
1. La Comissió Permanent es considerarà reunida quan,
prèvia convocatòria de tots els seus membres, assisteixin
més de la meitat d’aquests, i és necessària la presència
de la persona que assumeix la direcció o de la persona
en qui delegui la seva responsabilitat.
2. En tots els punts en què no sigui necessària una altra
majoria, bastarà per a prendre acords la majoria simple
i, en cas d’empat, resoldrà la persona que n’assumeix la
direcció.
3. La persona que assumeix la direcció dirigirà i serà la
responsable de la convocatòria, l’ordre del dia, i la presa
d’acords en les sessions d’aquest òrgan, i la persona que
assumeixi la Secretaria General n’aixecarà la corresponent
acta que serà aprovada posteriorment.
CAPÍTOL IV.ÒRGANS UNIPERSONALS PERMANENTS DE GOVERN
EL DELEGAT EPISCOPAL
ARTICLE 17è.- El Delegat Episcopal té, amb caràcter indicatiu, les següents funcions:
a) Vetllar per la identitat cristiana i eclesial de les diverses
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b)

c)
d)
e)
f)

activitats de Càritas i promoure la seva coordinació i
integració en l’acció pastoral de la diòcesi.
Aportar, tant al Consell Directiu Diocesà com a la Comissió Permanent com a les persones que ostenten
una responsabilitat, els criteris d’orientació aprovats
pel Bisbe.
Promoure i potenciar, amb la direcció de Càritas, la
incorporació i formació de les persones que volen col·
laborar en les tasques i serveis de Càritas Mallorca.
Presidir, en absència del Bisbe i en nom d’ell, els òrgans
de govern, com a membre de ple dret, amb veu i vot.
Informar i assessorar el Bisbe sobre el funcionament
general de Càritas.
Suspendre, com a mesura preventiva, l’execució de
qualsevol acord si, al seu parer, aquests precisen la
coneixença i el vist-i-plau de part del Bisbe.

EL/ LA DIRECTOR/A DIOCESÀ/NA
ARTICLE 18 è.- Correspon a la persona que assumeixi la
direcció diocesana, amb caràcter indicatiu, les següents
funcions:
a) Representar Càritas Diocesana, per delegació permanent del Consell Directiu Diocesà, en tota classe
d’organismes, públics i privats, eclesiàstics i civils.
b) Impulsar el servei de Càritas en tota la diòcesi i
coordinar-ne les diverses activitats.
c) Animar al compliment de les finalitats institucionals
de Càritas Diocesana.
d) Convocar la Comissió Permanent i el Consell Directiu Diocesà, tant per pròpia iniciativa, com a
proposta del Bisbe, o de la persona que assumeixi
la seva delegació, o també a proposta d’un terç dels
integrants de la Comissió o del Consell.
e) Dirigir les reunions del Consell Directiu Diocesà i
de la Comissió Permanent.
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f) Proposar al President de Càritas Diocesana de Mallorca les persones que consideri més adequades
per exercir els càrrecs a l’Administració General i
a la Secretaria General.
g) Dirigir les campanyes aprovades pel Consell Directiu Diocesà i fer efectius els seus acords.
h) Portar la gestió dels afers de personal contractat i
del voluntariat de Càritas Diocesana.
i) Nomenar i cessar, amb el parer favorable del Delegat
Episcopal, els coordinadors responsables dins les
distintes àrees de Càritas Diocesana de Mallorca.
j) Exercir les facultats que li confereixen aquests Estatuts i aquelles que li siguin expressament delegades.
k) Executar els acords del Consell Directiu Diocesà i
de la Comissió Permanent d’acord amb la legislació
civil i eclesiàstica.
l) Dur a terme altres funcions o responsabilitats que li
encarregui el Bisbe, el Delegat Episcopal, el Consell
Directiu Diocesà o la Comissió Permanent.
m) Signar convenis i realitzar qualsevol acte jurídic en
nom de Càritas Diocesana de Mallorca, amb l’acord
de la Comissió Permanent i seguint la normativa
canònica dels béns eclesiàstics.
n) Quan ho consideri oportú, la persona en qui recaigui la direcció, per pròpia iniciativa o a proposta
del Consell Directiu Diocesà o de la Comissió Permanent, pot convocar com Assemblea de Càritas
Mallorca tots els agents de les Càritas parroquials,
arxiprestals, de programes i/o projectes, tant voluntaris com contractats.
En cas d’absència o de qualsevol altra causa que li impedeixi
l’exercici del càrrec, la persona en qui recaigui la direcció
serà substituïda pel membre del Consell Directiu Diocesà que
hagi designat expressament o, a falta d’aquesta designació,
pel membre més antic de la Comissió Permanent.
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EL/LA SECRETARI/ÀRIA GENERAL
ARTICLE 19è.- Són funcions del/la Secretari/ària general,
indicant únicament les més importants:
a) Trametre les convocatòries de les reunions del Consell Diocesà i la documentació corresponent.
b) Encarregar-se de la correspondència de Càritas
Diocesana.
c) Expedir els certificats sol·licitats.
d) Actuar com a secretari de les reunions del Consell
Diocesà i de la Comissió Permanent, aixecar-ne les
corresponents actes.
e) Tenir cura de tota la documentació de Càritas Diocesana.
f) Altres funcions o tasques que li encarregui la Comissió Permanent o la direcció diocesana.
En cas d’absència o de qualsevol altra causa que li impedeixi l’exercici del càrrec, les funcions de la Secretaria general
seran interinament assumides pel membre més jove de la
Comissió Permanent, excepte la persona que té el càrrec de
la Direcció.
L’ADMINISTRADOR/A GENERAL
ARTICLE 20è.- Les seves funcions principals són:
a) Administrar tots els béns de Càritas Diocesana
de Mallorca i de les obres sociocaritatives que en
depenguin, tenint cura que es compleixin totes les
normatives legalment exigibles.
b) Vetllar perquè es compleixi la finalitat dels donatius,
els ajuts i les subvencions.
c) Tenir cura de l’assegurança dels béns de la institució.
d) Proposar l’obtenció dels recursos tenint present la
comunicació cristiana de béns.
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e) Dirigir i controlar la comptabilitat de Càritas Diocesana i vetllar pel compliment del seu pressupost
anual.
f) Preparar la consolidació del pressupost de cada
nou exercici i dels comptes anuals de l’exercici
anterior. Presentar-los, per a la seva aprovació, al
Consell Directiu Diocesà i, una vegada aprovats, a
l’Administració diocesana.
g) Altres funcions d’ordre administratiu que li encarregui el Consell Directiu Diocesà o la Comissió
Permanent.
LES ÀREES DE CÀRITAS MALLORCA
ARTICLE 21è.- Càritas Diocesana de Mallorca estructurarà
el seu desenvolupament institucional en àrees relacionades
i coordinades entre si. Al capdavant d’aquestes àrees una
persona n’assumirà la coordinació. Així, a títol indicatiu, les
àrees del desenvolupament institucional són:
ACCIÓ SOCIAL PER A LA INCLUSIÓ:
- Acció de Base: Palma i Part Forana
- Accions per a l’Ocupació.
• SENSIBILITZACIÓ: Economia Social i Solidària, Comunicació, Animació, i Codesenvolupament i Cooperació.
• SERVEIS TRANSVERSALS: Seguiment de projectes,
Desenvolupament de persones, Administració i Logística.
•

A més d’aquests àrees se’n podran crear altres d’acord amb
les necessitats del servei de la Caritat. De la mateixa manera se’n podran suprimir. Tot això, amb l’acord del Consell
Directiu Diocesà.
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En tots els serveis que conformen les distintes àrees, es potenciarà i es comptarà amb persones voluntàries que han
optat pel servei de la caritat des de la seva opció solidària i
evangèlica, a més del personal contractat que sigui necessari.
Es tindrà cura de la seva formació, coordinació i animació.
CAPÍTOL V.- CÀRITAS I EL VOLUNTARIAT EN L’ÀMBIT
PARROQUIAL i ARXIPRESTAL
ARTICLE 22è.- L’organització dels diversos grups que treballen a les Càritas Parroquials ha d’ésser la més apropiada a
la realitat, a les circumstàncies i a les necessitats de cada
parròquia. En especial el rector i el Consell Pastoral Parroquial procuraran que hi hagi un Grup Parroquial de voluntaris
de Càritas, com a unitat bàsica de l’acció i el servei caritatiu
a la Parròquia.
ARTICLE 23è.- Es promourà la coordinació dels diversos
grups parroquials d’un mateix Arxiprestat per a una millor
realització conjunta de les activitats i serveis d’acció caritativa i social. Cada Arxiprestat designarà una persona que
representi el grup arxiprestal al Consell Directiu Diocesà
de Càritas.
Tots aquests grups parroquials o arxiprestals, estan integrats
per persones voluntàries, les quals donen vida a tota l’acció
social per la justícia i el desenvolupament humà i evangèlic.
Càritas diocesana de Mallorca tindrà cura de la seva formació, animació i coordinació.
CAPÍTOL VI.- RÈGIM ECONÒMIC DE CÀRITAS
ARTICLE 24è.- Essent Càritas Diocesana de Mallorca un
organisme diocesà erigit pel Bisbe de Mallorca, els seus béns
són béns eclesiàstics i es regeixen per la normativa del Codi
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de Dret Canònic, per les prescripcions diocesanes i per la
normativa de les lleis civils que pertoqui, constituint un patrimoni autònom destinat a les seves finalitats especifiques.
ARTICLE 25è.- CÀRITAS DIOCESANA DE MALLORCA es
nodreix dels següents recursos:
a) Donacions, herències, llegats i ajuts.
b) Subvencions atorgades per qualsevol entitat o institució, tant pública com privada.
c) Convenis i contractes acordats amb institucions.
d) Quotes i aportacions de participants.
e) Recaptacions de col·lectes.
f) Rendes de béns patrimonials.
g) Ingressos per qualsevol activitat dels seus departaments.
h) Altres que li puguin pertànyer o se li puguin concedir.
Càritas diocesana de Mallorca es beneficiarà de les aportacions o subvencions que li puguin concedir Càritas Espanyola
i Càritas Balears dels seus fons.
ARTICLE 26è.- Càritas Diocesana de Mallorca administrarà
amb plena autonomia i responsabilitat els recursos que obtingui per a la realització i l’acompliment dels seus programes
i finalitats.
ARTICLE 27è.- Càritas Diocesana de Mallorca funcionarà en
règim de pressupost. El pressupost serà anual, coincidirà
amb l’any natural, s’hi especificaran els ingressos i les despeses, i serà equilibrat. Totes les despeses seran subjectes
a la consignació i control pressupostari.
ARTICLE 28è.- Les herències s’entendran acceptades, sempre, a benefici d’inventari.
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ARTICLE 29è.- Les operacions de crèdit s’ajustaran a les
previsions pressupostàries i només podran efectuar-se amb
l’autorització de l’Ordinari. Tot acte que excedeixi els límits
de l’administració ordinària necessita també l’autorització
escrita de l’Ordinari (can. 1281 i 1292).
ARTICLE 30è.- Càritas Diocesana de Mallorca emprarà el
sistema de comptabilitat, adaptat al pla general de comptabilitat vigent, d’acord amb el Dret Mercantil. Els exercicis
econòmics coincidiran amb l’any natural.
ARTICLE 31è.- Durant el primer semestre de cada any, qui
exerceixi la funció d’Administració general de Càritas, en
nom de la Comissió Permanent, formularà i presentarà a
l’aprovació del Consell Diocesà els comptes anuals (balanç
de situació, compte de resultats i memòria) tancats el trentaun de desembre.
ARTICLE 32è.- Els comptes anuals, una vegada aprovats
pel Consell Directiu Diocesà, seran entregats a l’Ordinari que
encarregarà la seva revisió al consell Diocesà d’Assumptes
Econòmics (can. 1287).
ARTICLE 33è.- Els béns i rendes de Càritas estan permanentment afectes a la realització i compliment de les finalitats de la institució. Càritas establirà el sistema que millor
garanteixi la finalitat d’aquelles donacions i deixes que li
siguin atorgades amb una destinació determinada en vistes
a complir la voluntat dels donants.
ARTICLE 34è.- Els béns de naturalesa mobiliària i immobiliària provenint de donants només podran alienar-se a títol
onerós, en les condicions establertes pel donant o causant,
i amb l’autorització de l’Ordinari.
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ARTICLE 35è.- Càritas a la diòcesi de Mallorca fomentarà la
comunicació cristiana de béns en tots els seus àmbits.
CAPÍTOL VII- MODIFICACIÓ D’ESTATUTS
ARTICLE 37è.- Aquests Estatuts podran ser modificats pel
Bisbe per iniciativa pròpia o a proposta del Consell Directiu
Diocesà o de la Comissió Permanent. En ambdós casos serà
necessària la majoria absoluta de vots amb un informe al
Bisbe.
CAPITOL VIII- DISSOLUCIÓ DE CÀRITAS
A LA DIÒCESI DE MALLORCA
ARTICLE 37è.- La dissolució de Càritas a la Diòcesi de Mallorca, com a organització estructurada de conformitat amb
aquests Estatuts, només podrà ser decretada pel Bisbe de
la diòcesi.
		
Si s’arriba a produir aquesta situació, es designarà una
comissió liquidadora, la qual, després de complerts tots els
compromisos contrets, lliurarà el patrimoni restant al Bisbe
de la diòcesi perquè sigui destinat a finalitats d’ordre caritatiu i social.
Palma, 11 de juliol 2014, festa de Sant Benet
					
Guillem Vaquer Homar
Delegat Episcopal
a Càritas		

Margalida Maria
Riutort Cloquell
Directora de Càritas
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