
La Fundació Champagnat sotmet els comptes anuals a una au-
ditoria externa. L’empresa Faura-Casas Auditors-Consultors SL 
realitza l’informe d’auditoria tot validant els comptes anuals. 
Creiem que és una molt bona eina per assegurar – encara més 
– l’òptima gestió dels recursos de la Fundació.

L’informe de l’auditoria comptable es pre-
senta al Protectorat de Fundacions de la 
Generalitat de Catalunya. Aquest Protec-
torat –que depèn del Departament de 
Justícia– vetlla pel compliment de les obli-
gacions legals i estatutàries de les funda-
cions. 

INFORMACIÓ ECONÒMICA

8.357 famílies han confiat en 
la missió marista a Catalunya 
durant el curs 14-15, als col·le-
gis i a les obres socials maris-
tes.

1.396 persones han format 
part del personal contractat 
pels col·legis maristes de Ca-
talunya, les obres socials ma-
ristes, els serveis centrals de 
la Fundació i la Casa de Colò-
nies Mogent durant el curs 
14-15.

420 persones han col·laborat 
setmanalment amb la mis-
sió marista a Catalunya, com 
a animadors dels diferents 
moviments juvenils maristes i 
com a voluntaris de les obres 
socials maristes, durant el 
curs 14-15.

BENEFICIARIS

FAMÍLIES

PERSONAL 
CONTRACTAT

COL·LABORADORS

Els ingressos i les despeses dels vuit col·legis maristes de Ca-
talunya, de la Casa de Colònies i de les obres socials maristes 
durant el curs 2014-2015 han estat els següents: 

Concert
educatiu
45,72%

Donacions
de les
famílies
9,44%

Quotes
escolars
i serveis
43,00%

Serveis públics
Obres socials
1,48%

Subvencions
0,36%

Inversions
i manteniment
6,10%

Funcionament
20,64%

Formació
0,62%

Personal
72,64%

INGRESSOS: 49.392.180,64 €

Concert educatiu
22.582.190,51 €
Quotes escolars i serveis
21.236.748,04 €
Subvencions
179.442,40 €
Serveis públics. Obres socials
729.805,14 €
Donacions de les famílies
4.663.994,55 €

DESPESES: 49.392.180,64 €

Personal
35.876.953,29 €
Formació
308.476,35 €
Funcionament
10.192.904 €
Inversions i manteniment
3.013.847 €

10.777 infants i joves han es-
tat beneficiaris de la missió 
marista a Catalunya durant el 
curs 14-15, als col·legis i a les 
obres socials maristes.


