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1. Introducció

Us presentem el Pressupost 2018 d’Esplais Catalans que és la traducció numèrica del Pla de Treball per

aquest proper curs, estructurat seguint el mateix esquema per facilitar-ne la comprensió i el seguiment. 

Un pressupost és una estimació d’ingressos i despeses per un període determinat, en aquest cas per a

l’any  vinent.  La  situació  econòmica  aparentment  és  més  clara  que  l’any  anterior  quan  fruit  de  la

intervenció de les finances de la Generalitat per part del Govern de l’Estat vam haver de presentar dos

escenaris pressupostaris diferents, tot i així, la situació política no permet fer prediccions precises. 

Per l’any 2019 pressupostem que la subvenció amb la Generalitat de Catalunya, que representa el 60%

dels nostres ingressos, es mantindrà igual que al 2018. Considerem que seria raonable que s’incrementés

fruit del creixement de l’associació en nombre i implicació, però preferim ser cauts i mantenim el mateix

import  que  el  de  l’any  anterior.  Igualment  no  està  garantit  i  caldrà  treballar  políticament  perquè

realment sigui així. 

Pel que fa a la subvenció provinent del 0.7% de finalitats socials de la renda de les persones físiques

(IRPF),  estimem  que  també  mantindrem  el  mateix  import.  Aquesta  subvenció  que  originàriament

atorgava el Ministeri d’Assumptes Socials i que ara fa 1 anys va traspassar a la Generalitat representa poc

més del 15% dels ingressos. Aquesta subvenció, per la seva naturalesa, presenta més riscos que l’anterior i

caldrà seguir d’aprop els nous criteris d’atorgament que vagi definint la Generalitat. 

Si a aquestes quantitats li sumem el 5% d’ingressos que provenen de les Administracions locals, ens

trobem  amb  que  el  80%  dels  ingressos  provenen  de  fons  públics,  aquesta  gran  dependència  del

finançament públic fa que estiguem a mercè de la conjuntura econòmica i política general. Destacar que

preveient que el 2018, igual que els darrers exercicis, es tancarà amb un resultat positiu, destinem una

part del romanent de l’associació al pressupost del 2019. 

A nivell de despeses dir que s’organitzen en els mateixos apartats que el Pla de Treball i busquen que

Esplac pugui continuar complint la seva missió d’enfortir  els  esplais. Així, el 26% de les despeses es

destinen els esplais de forma directa a través de les distribucions. Igualment l’altra gran partida, amb el

41% de les despeses, és la  dels Equips, també dedicats al suport als  esplais entre els quals l’atenció

personalitzada. Sense oblidar la formació, que amb prop del 10% del pressupost és una partida any rere
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any prioritzada per millorar la qualitat pedagògica i organitzativa dels esplais a través dels cursos Marta

Mata,  l’Escola  d’Esplac  o  les  formacions  dels  sectors.  El  2019  també  inclou  una  partida  important

destinada a la Monifesta’t del Vendrell, que és la gran activitat de l’associació pel proper any. 

Volem que el pressupost sigui comprensible pels esplais, per això a les primeres pàgines trobareu un

resum  de  les  principals  partides,  així  com  una  sèrie  de  gràfiques  explicatives  per  facilitar-ne  la

comprensió.  Seguidament hi trobareu el mateix pressupost més desglossat, per entendre la finalitat de

cadascuna  de  les  partides.  Finalment,  una  explicació  de  les  principals  partides  i  els  canvis  més

significatius respecte de l’any anterior.
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DESPESES % INGRESSOS %

3. PROJECTES 2018-2019 40.925,70 € 3,82% 1. FINANÇAMENT PÚBLIC 907.686,00 € 84,74%
6.000,00 € 0,56% 1.1 GENERALITAT DE CATALUNYA 817.710,50 € 76,34%

3.2 Monifesta't 2019 34.925,70 € 3,26% 1.2 ADMINISTRACIÓ CENTRAL 0,00 € 0,00%
4. ACCIONS ORDINÀRIES 1.030.250,70 € 96,18% 1.3 DIPUTACIONS I ADMINISTRACIONS LOCALS 61.255,00 € 5,72%
4.1. ORGANITZACIÓ 537.393,54 € 50,17% 25.220,50 € 2,35%

44.888,50 € 4,19% 3.500,00 € 0,33%
7.700,00 € 0,72%
5.600,00 € 0,52% 2. QUOTES 124.823,50 € 11,65%

31.168,50 € 2,91% 55.716,00 € 5,20%
420,00 € 0,04% 33.000,00 € 0,43%

458.684,48 € 42,82% 0,00 € 3,08%
43.004,35 € 4,01% 4.050,00 € 0,38%

5.200,00 € 0,49% 7.000,00 € 0,65%
409.780,13 € 38,26% 1.500,00 € 0,14%

700,00 € 0,07% 23.557,50 € 2,20%
33.820,56 € 3,16%

4.2 ATENCIÓ PERSONALITZADA 312.705,16 € 29,19% 3. ALTRES INGRESSOS 38.666,90 € 3,61%
4.3. PLA DE FORMACIÓ 111.008,00 € 10,36% 150,00 € 0,01%

84.974,00 € 7,93% 2.000,00 € 0,19%
7.634,00 € 0,71% 17.000,00 € 1,59%

0,00 € 0,00% 3.000,00 € 0,28%
3.000,00 € 0,28% 0,00 € 0,00%

100,00 € 0,01% 1.500,00 € 0,14%
500,00 € 0,05% 300,00 € 0,03%

8.880,00 € 0,83% 14.216,90 € 1,33%
3.000,00 € 0,28% 500,00 € 0,05%

920,00 € 0,09%
4.4 COMUNICACIÓ 350,00 € 0,03%
4.5. GESTIÓ DE RECURSOS 62.270,00 € 5,81%
4.6. INFORMÀTICA 6.524,00 € 0,61%

TOTAL DESPESES   1.071.176,40 € 100,00% TOTAL INGRESOS 1.071.176,40 € 100,00%

RESULTAT -0 €

Import Import

3.1 Projectes Pla de Treball 2018 - 2019

1.4 Institucions Europees
4.1.1 Espais de participació 1.5 Altres subvencions
4.1.1.1 Assemblea General
4.1.1.2 Gran Comitè
4.1.1.3 Sectors geogràfics 2.1 Quotes esplais 
4.1.1.4 Comissions i grups de treball 2.2 Quotes per assegurances
4.1.2 Un equip d'equips 2.3 Quotes per participació en activitats dels sectors
4.1.2.1 Equip de Coordinació 2.4 Quotes Escola d’Esplac
4.1.2.2 Equips generals de sector 2.5 Quotes de socis i sòcies col·laboradores
4.1.2.3 Secretaria Tècnica (Despesa de Personal) 2.6 Quotes dinar AGO
4.1.2.4 Sopars d'Equip d'equips 2.7 Quotes Monifesta't
4.1.3 Relacions externes i treball en xarxa

3.1 Interessos financers
4.3.1 Programa Marta Mata 3.2 Subvencions oficials de capital
4.3.2 Escola d’Esplac 3.3 Ingressos per lloguers i despeses de comunitat
4.3.3 Training Course 3.4 Ingressos per transport de formacions internacionals
4.3.4 Formacions Internacionals 3.5 Venda de publicacions
4.3.5 Jornades de Lleure i Feminismes 3.5 Xec Encís
4.3.6 Jornades Reduint Petjada: Les coses pel seu nom 3.6 Ingressos per abonar taxes a Justícia
4.3.7 Programa Teresa Claramunt 3.7 Romanent
4.3.8 Programa Joan Salas 3.8 Fonts privades d'ingressos: fundacions, premis...
4.3.9 Programa Anselm Clavé



2. Les Despeses

El bloc de despeses del pressupost, com els punts del Pla de Treball, està dividit en dos grans blocs. Per
una banda tenim l’apartat de projectes 2018-2019, que inclou la partida destinada a la Monifesta’t i la
destinada a desenvolupar els altres 6 projectes d’aquest curs. Per altra banda tenim la partida d’Accions
Ordinàries,  que  inclou  totes  les  partides  que  fan  viable  el  funcionament  diari  de  l’associació   i  el
desenvolupament de les accions recurrents que duem a terme.

Tot  seguit  adjuntem  un  gràfic  en  que  podeu  veure  el  repartiment  de  les  despeses  per  blocs  i  una

comparativa entre el que es va destinar a cada apartat el curs passat:
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Com es veu en la gràfica, la partida més important correspon a les despeses d’Organització que inclouen 
les despeses de personal, sous i salaris, i les despeses dels equips i espais de participació com l’AGO, els 
Grans Comitès o els Sectors. Segueixen a aquesta partida, per volum de despesa, la destinada a l’Atenció 
Personalitzada, que inclou les distribucions als esplais, i la de Pla de Formació que inclou les despeses 
dels cursos de monitores i directores.

En la gràfica de variació es pot veure, a més, com la majoría de despesa per cada bloc es manté, tan sols
baixa sensiblement la de projectes, que hem ajustat donada la poca despesa executada durant el 2018, i
augmenta la de Gestió de Recursos.

Per últim us adjuntem una gràfica amb l'evolució de la distribució als esplais que, com es veu a la gràfica,
augmenta lleugerament.

Detall de les despeses:

Tot seguit trobareu el detall de les despeses. En aquest apartat hi detallem les partides més importants i 
expliquem les variacions principals. Com veureu la numeració d’aquestes es correspon a la del Pla de 
Treball per facilitar-ne la lectura.

3. Projectes (Pressupost 2018 - 83.170,00 € / Pressupost 2019 – 40.925,70 €): 
En aquesta partida s’agrupen totes les despeses destinades als Projectes que s’han plantejat al Pla de 
Treball. Dins de la partida destaquen dos grans blocs, per una banda la Monifesta’t 2019 i per l’altre els 6 
projectes amb una partida única.

3.1. Projectes Pla de Treball (Pres. 2018 – 15.000 €/Pres. 2019 - 6.000 €):

Aquesta  partida  agrupa el  pressupost  per  tots  els  projectes  menys la  Monifesta’t. Des de l’Equip  de
Coordinació s’ha optat per tenir una sola partida per tots els projectes que s’anirà repartint a mesura que
es defineixin les accions que es desenvoluparan. Amb aquesta proposta es pretén oferir més flexibilitat a
l’hora d'executar les accions i prioritzar aquelles més innovadores. El pressupost d’aquest any es redueix
respecte al  de l’any  passat  perquè aquest  no es  va arribar  a  executar. Dels  15.000 €  previstos, a  10

ESPLAC | Pressupost 2018    9

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0 €

50.000 €

100.000 €

150.000 €

200.000 €

250.000 €

300.000 €

Evolució de la partida destinada a distribucions als esplais



d’octubre no s’havia executat res.

3.2. Monifesta’t (Pres. 2016 – 22.783,81 €/Pres. 2019 - 34.925,70 €): 

La Monifesta’t serà el projecte més important de l’associació per aquest curs i esperem que compti amb
una  alta  participació.  El  pressupost  s’incrementa  respecte  l’executat  de  l’última  edició,  l’any  2016,
principalment per dos motius, un increment de participants de l’associació i perquè aquest any apostem
per augmentar la qualitat i la diversitat dels espais de formació i debat, així com la durada, passant d’una
a  dues  nits.  També  cal  destacar  que  com  a  contrapartida  s’incrementa  la  partida  de  quotes  en  els
ingressos en comparació amb l’executat de l’any 2016.

4. Accions Ordinàries (Pres. 2018 - 1.037.105,16 € / Pres. 2019 - 1.030.250,70 €): 

4.1. Organització (Pres. 2018 – 534.908,14 €/Pres. 2019 - 537.393,54 €)

4.1.1 Espais de participació (Pres. 2018 – 45.305,00 €/Pres. 2019 – 44.888.50 €)

Aquesta partida inclou totes les despeses relacionades amb els espais de presa de decisió i participació
d’Esplac: Assemblees, Grans Comitès, Comissions i Sectors Geogràfics. No hi ha variacions significatives
en aquestes partides.

4.1.1.1 Assemblea general (Pres. 2018 – 9.200,00 €/Pres. 2019 - 7.700,00 €)

Enguany l’AGO es manté en el format de dos dies. El pressupost disminueix perquè es redueix la partida
del Servei de Càtering per a les participants, es redueixen de manera equivalent les quotes que es cobren.
A part s’incrementa lleugerament el cost del personal tècnic de l’espai.

4.1.1.3 Sectors geogràfics (Pres. 2018 – 30.085,00 €/Pres. 2019 - 31.168,50 €)

Després  de  la  reformulació  de  l’estructura  del  Pla  de  Treball  la  partida  de  Sectors  s’inclou  al  bloc
d’organització. Respecte al curs anterior veiem una petita desviació en positiu a la partida per l’augment
de participants. Aquest any, com a novetat, s’han aplicat els  nous criteris  de distribució aprovats en
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l’última AGO per calcular la quantitat de diners de les quotes de participació dels esplais que es destinen
directament a les activitats de sector.

4.1.2. Un equip d’equips (Pres. 2018 – 452.542,58 €/Pres. 2019 - 458.684,48 €)

Aquesta  partida  inclou  totes  les  despeses  relacionades  amb  els  Equips  de  l’associació,  despeses  de
desplaçaments i dietes, tancades i reunions i, sobretot, els sous i salaris. Aquesta partida és la que té una
variació més gran respecte als anys anteriors, diferència que s’explica en els apartats següents.

4.1.2.2. Equips generals de sectors (Pres. 2018 – 5.200,00 €/Pres. 2019 5.200,00 €)

Aquesta partida es manté respecte el  2018 per cobrir  tots els  desplaçaments  dels EGS pel  territori  i
garantir així la seva tasca en visites i espais de decisió.

4.1.2.3. Secretaria Tècnica (Pres. 2018 – 405.369,67 €/Pres. 2019 - 409.780,13 €)

Agrupem  tota  la  despesa  laboral  dels  tècnics  i  tècniques  d’Esplac.  Es  tracta  d’un  pressupost  de
continuïtat respecte l’any 2018, amb la consolidació de la majoria de places tècniques i amb els reforços
puntuals per algunes activitats com ara l’Escola d’Esplac i, enguany, la Monifesta’t. Un any més, amb la
voluntat de ser més clars i evitar confusions es presenten per una banda el sou brut de cada posició
tècnica  i  separadament  el  que  correspon  a  la  Seguretat  Social  a  càrrec  de  l’associació.  El  lleuger
increment respecte el  curs passat és principalment per la consolidació de la majoria  de places de la
Secretaria  Tècnica  que  incrementa  lleugerament  el  salari  d’algunes  persones  respecte  l’any  anterior
d’acord amb l’escala salarial de l’associació.

4.1.3  Relacions  externes  i  treball  en  xarxa  (Pres.  2018  –  37.060,56  €/Pres.  2019  -

33.820,56 €)

4.1.3.2. International Falcon Movement (Pres. 2018 – 9.850 €/Pres. 2019 – 6.970,00 €)

Aquesta partida inclou la quota de federació i els desplaçaments dels representants d’Esplac als òrgans
de participació de l’IFM. La disminució en el pressupost es deu a que s’ha reduït la despesa per assistir al
Congress (AGO Triannual de l’IFM) a l’espera de saber on se celebrarà enguany.

4.1.4.3. Servei de voluntariat Europeu (Pres. 2018 – 25.220,56 €/Pres. 2019 - 25.220,56 €)

Per segon any consecutiu realitzarem dues acollides i dos enviaments de voluntaris europeus. La despesa
es finançarà al 100% amb fons europeus, tal i com mostra la partida d’ingressos 1.4.1 Erasmus + (SVE).

4.2. Atenció Personalitzada (Pres. 2018 – 308.755,16 €/Pres. 2019 – 312.705,16 €)

En aquest bloc es recullen totes les despeses relacionades amb el suport als esplais i hi destaquen les
partides de distribució als esplais, l'assegurança dels esplais i les diferents partides de beques.

4.2.2.  Assessorament  i  formació  en  l'organització  de  l'esplai  (Pres.  2018  –  5.800,00

€/Pres. 2019 – 6.400,00 €)

Aquesta partida s’incrementa lleugerament per l’augment del cost de l’agenda a causa d’un canvi de
proveïdor en el disseny i maquetació.

4.2.3 Assessorament i formació en la gestió legal, administrativa i econòmica de l’esplai

(Pres. 2018 – 302.555,16 €/Pres. 2019 – 306.205,16 €)

Les variacions en aquesta partida es deuen en un increment de les Beques de l’Ajuntament de Barcelona i
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de la partida Distribució econòmica de curs i d’estiu, aquesta última incorpora la donació que poden fer
els socis i sòcies de part de la seva quota.

4.3. Pla de Formació (Pres. 2018 – 128.730,50 €/Pres. 2019 – 111.008,00 €)

La diferència en el pressupost dedicat al Pla de Formació (el conjunt de partides destinades a organitzar
jornades formatives i a subvencionar diferents cursos) és perquè aquest curs es preveu que l’organització
del Training Course es gestioni a través de l’Escola Lliure el Sol. A més s’han pressupostat dues partides
noves, una per a desenvolupar projectes conjunts amb l’Escola i una altre per realitzar un curs d’èxit
Teresa Claramunt.

4.3.2. Escola d'Esplac (Pres. 2018 – 8.089,30 €/Pres. 2019 – 7.634,00 €)

La disminució es deu, principalment, a una reducció del cost de l’allotjament de l’Escola d’Esplac.

4.3.7 Programa Teresa Claramunt (Pres. 2018 - 6.345,50 €/Pres. 2019 - 8.880,00 €)

L’increment en aquesta partida es deu a la incorporació d’un curs d’èxit del programa Teresa Claramunt.
Fins ara es comptava amb el curs d’acollida i creixement i aquest any com a novetat s’incorpora l’etapa
d’èxit.

4.4. Comunicació (Pres. 2018 – 550 €/Pres. 2019 - 350 €)

Aquesta partida recull les despeses en accions de comunicació generals que no tinguin relació amb la
informàtica, en aquest cas el pressupost per a la realització de l'acta anual del SomEsplai.cat.

4.5. Gestió de Recursos (Pres. 2018 – 57.637,32 €/Pres. 2019 – 62.270,00 €)

Aquesta  partida,  que  recull  diversos  serveis  que  contractem,  com  poden  ser  els  bancaris,  els
subministraments i costos de manteniment de la seu d'Avinyó 44, ha augmentat lleugerament. Aquest
augment es deu a l'augment del cost de l'auditoria, la incorporació d’una nova partida per l’adaptació a la
nova normativa de protecció de dades i a la incorporació de la despesa d’una subvenció per a la millora
del local, però que té el seu ingrés corresponent.

4.6. Informàtica (Pres. 2018 – 6.524,00 €/Pres. 2019 – 6.524,00 €)

Aquesta partida recull totes les despeses relacionades amb el manteniment de les diferents webs d'Esplac
i del servidor, i enguany la nova intranet, l’Era. La despesa es manté.
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PRESSUPOST DETALLAT ANY 2019 D’ESPLAIS CATALANS

DESPESES
3. PROJECTES 2018-2019 40.925,70 € 83.170,00 € -42.244,30 €

6.000,00 € 15.000,00 € -9.000,00 €
0,00 € 68.170,00 € -68.170,00 €

3.2 Monifesta't 2019 34.925,70 € 0,00 € 34.925,70 €
8.445,00 € 6.200,00 € 2.245,00 €

10.375,00 € 7.100,00 € 3.275,00 €
5.715,00 € 24.500,00 € -18.785,00 €
9.650,00 € 8.920,00 € 730,00 €

740,70 € 650,00 € 90,70 €
0,00 € 20.000,00 € -20.000,00 €
0,00 € 300,00 € -300,00 €
0,00 € 500,00 € -500,00 €

4. ACCIONS ORDINÀRIES 1.030.250,70 € 1.037.105,16 € -6.854,47 €
4.1. ORGANITZACIÓ 537.393,54 € 534.908,14 € 2.485,40 €

44.888,50 € 45.305,00 € -416,50 €
7.700,00 € 9.200,00 € -1.500,00 €
2.000,00 € 4.500,00 € -2.500,00 €
2.500,00 € 2.500,00 € 0,00 €

800,00 € 400,00 € 400,00 €
350,00 € 350,00 € 0,00 €
900,00 € 900,00 € 0,00 €
550,00 € 550,00 € 0,00 €
600,00 € 0,00 € 600,00 €

5.600,00 € 5.600,00 € 0,00 €
600,00 € 600,00 € 0,00 €

5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 €
31.168,50 € 30.085,00 € 1.083,50 €

1.743,86 € 2.541,00 € -797,14 €
4.540,62 € 3.927,00 € 613,62 €
6.924,82 € 7.786,00 € -861,18 €
2.151,38 € 1.888,00 € 263,38 €

893,12 € 1.041,00 € -147,88 €
1.638,78 € 1.002,00 € 636,78 €
3.698,59 € 2.178,00 € 1.520,59 €

996,63 € 933,00 € 63,63 €
1.906,85 € 1.899,00 € 7,85 €
2.579,66 € 3.153,00 € -573,34 €
4.094,19 € 3.737,00 € 357,19 €

Import 2019 Pressupost 2018 Diferència 

3.1 Projectes Pla de Treball 2018 - 2019
3.2 Esplaiada 2018

3.2.1 Activitats i material
3.2.2 Manutencions
3.2.3 Difusió
3.2.4 Desplaçaments
3.2.5 Imprevistos
3.2.6 Autocars
3.2.7 Allotjament
3.2.8 Imprevistos

4.1.1 Espais de participació
4.1.1.1 Assemblea General
4.1.1.1.1 Servei de Càtering
4.1.1.1.2 Lloguer espais
4.1.1.1.3 Personal tècnic de l’espai
4.1.1.1.4 Material
4.1.1.1.5 Disseny/Comunicació
4.1.1.1.6 Allotjament i Dietes Organització
4.1.1.1.7 Facilitació Assemblea
4.1.1.2 Gran Comitè
4.1.1.2.1 Manutencions
4.1.1.2.2 Casa de colònies
4.1.1.3 Sectors geogràfics
4.1.1.3.1 Activitats sector Bages-Berguedà
4.1.1.3.2 Activitats sector Baix Llobregat
4.1.1.3.3 Activitats sector Barcelona
4.1.1.3.4 Activitats sector Barcelonès Nord
4.1.1.3.5 Activitats sector Camp de Tarragona
4.1.1.3.6 Activitats sector Girona
4.1.1.3.7 Activitats sector Maresme
4.1.1.3.8 Activitats sector Osona-Ripollès
4.1.1.3.9 Activitats sector Penedès-Garraf-Anoia
4.1.1.3.10 Activitats sector Vallès Oriental
4.1.1.3.11 Activitats sector Vallès Occidental
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420,00 € 420,00 € 0,00 €
420,00 € 420,00 € 0,00 €

458.684,48 € 452.542,58 € 6.141,90 €
43.004,35 € 41.245,91 € 1.758,44 €

5.700,00 € 5.700,00 € 0,00 €
600,00 € 600,00 € 0,00 €

34.204,35 € 32.445,91 € 1.758,44 €
2.500,00 € 2.500,00 € 0,00 €
5.200,00 € 5.200,00 € 0,00 €
5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 €

200,00 € 200,00 € 0,00 €
409.780,13 € 405.396,67 € 4.383,46 €

32.575,57 € 31.673,39 € 902,18 €
22.329,09 € 17.514,17 € 4.814,92 €
25.120,23 € 23.828,81 € 1.291,42 €
23.187,22 € 23.132,73 € 54,49 €
16.746,82 € 16.680,16 € 66,66 €
14.457,00 € 17.797,73 € -3.340,73 €

11.912,57 € 11.692,36 € 220,21 €
11.912,57 € 11.865,16 € 47,41 €
11.912,57 € 11.184,05 € 728,52 €

11.912,57 € 11.865,16 € 47,41 €

11.565,60 € 11.925,03 € -359,43 €
11.912,57 € 11.692,36 € 220,21 €
14.890,71 € 14.615,45 € 275,26 €
11.565,60 € 12.160,31 € -594,71 €
11.010,45 € 10.751,60 € 258,85 €
17.000,23 € 16.932,56 € 67,67 €

8.802,71 € 8.767,67 € 35,04 €
6.500,00 € 6.500,00 € 0,00 €
2.882,00 € 2.882,00 € 0,00 €
2.500,00 € 2.500,00 € 0,00 €
1.965,00 € 1.965,00 € 0,00 €
2.850,00 € 3.200,00 € -350,00 €
5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 €
5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 €
2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 €

93.935,71 € 93.937,63 € -1,92 €
9.166,67 € 9.166,67 € 0,00 €
9.166,67 € 9.166,67 € 0,00 €

700,00 € 700,00 € 0,00 €
700,00 € 700,00 € 0,00 €

4.1.1.4 Comissions i grups de treball
4.1.1.4.1 Reunions comissions i grups de treball
4.1.2 Un equip d'equips
4.1.2.1 Equip de Coordinació
4.1.2.1.1 Desplaçaments i dietes Equip de Coordinació
4.1.2.1.2 Lloguer d'espais reunions i tancades
4.1.2.1.3 Despesa de personal Secretaria General (37,50 hores/setmanals)
4.1.2.1.4 Desplaçaments i dietes Secretaria General
4.1.2.2 Equips generals de sector
4.1.2.2.1 Desplaçaments EGS
4.1.2.2.2 Coordinacions territorials
4.1.2.3 Secretaria Tècnica (Despesa de Personal)
4.1.2.3.1 Gerència (37,50 hores/setmanals)
4.1.2.3.2 Cap Projectes (35 hores/s.)
4.1.2.3.3 Cap Comunicació (37,50 hores/s.)
4.1.2.3.4 Comptabilitat (37,50 hores/s.)
4.1.2.3.5 Cap d'Informàtica (25 hores/s.)
4.1.2.3.6 Suport a projectes (25 hores/s.)
4.1.2.3.7 Coordinació de projectes generals i del sector Bages-Berguedà, Osona Ripollès 
(20 hores/s.)
4.1.2.3.8 Coordinació de projectes generals i del sector Baix Llobregat (20 hores/s.)
4.1.2.3.9 Coordinació de projectes generals i del sector Barcelona (20 hores/s.)
4.1.2.3.10 Coordinació de projectes generals i del sector Barcelonès-Nord i Vallès 
Oriental (20 hores/s.)
4.1.2.3.11 Coordinació de projectes generals i del sector Camp de Tarragona i Penedès-
Garraf-Anoia (20 hores/s.)
4.1.2.3.12 Coordinació de projectes generals i del sector Maresme Girona (20 hores/s.)
4.1.2.3.13 Coordinació de projectes generals i del sector Vallès Occidental (25 hores/s.)
4.1.2.3.14 Coordinació de projectes Internacionals (20 hores/s.)
4.1.2.3.15 Suport Informàtica (20 hores/s.)
4.1.2.3.16 Administració (37,50 hores/s.)
4.1.2.3.17 Suport a Comunicació (20 hores/s)
4.1.2.3.18 Despesa extraordinària de personal: Gran Comitè
4.1.2.3.19 Despesa extraordinària de personal: AGO
4.1.2.3.20 Despesa extraordinària de personal: Escola d'Esplac
4.1.2.3.21 Despesa extraordinària de personal: Tancada
4.1.2.3.22 Despesa extraordinària de personal: Monifesta't
4.1.2.3.23 Pla de relleu i complements 
4.1.2.3.24 Desplaçaments i dietes Secretaria Tècnica
4.1.2.3.25 Tancada Secretaria Tècnica
4.1.2.3.26 Cost de la Seguretat Social a càrrec de l’associació
4.1.2.3.27 Suport Esplac SOC 1 (37,5h) (Inclou seguretat social empresa)
4.1.2.3.28 Suport Esplac SOC 2 (37,5h) (Inclou seguretat social empresa)
4.1.2.4 Sopars d'Equip d'equips
4.1.2.4.1 Àpats
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33.820,56 € 37.060,56 € -3.240,00 €
0,00 € 500,00 € -500,00 €
0,00 € 500,00 € -500,00 €

6.970,00 € 9.850,00 € -2.880,00 €
5.850,00 € 5.850,00 € 0,00 €

120,00 € 0,00 € 120,00 €
1.000,00 € 4.000,00 € -3.000,00 €

25.220,56 € 25.220,56 € 0,00 €
12.884,03 € 12.884,03 € 0,00 €
12.336,53 € 12.336,53 € 0,00 €

600,00 € 460,00 € 140,00 €
250,00 € 250,00 € 0,00 €
350,00 € 210,00 € 140,00 €

1.030,00 € 1.030,00 € 0,00 €
400,00 € 400,00 € 0,00 €

330,00 € 330,00 € 0,00 €
300,00 € 300,00 € 0,00 €

4.2 ATENCIÓ PERSONALITZADA 312.705,16 € 308.755,16 € 3.950,00 €
100,00 € 400,00 € -300,00 €
100,00 € 400,00 € -300,00 €

0,00 € 300,00 € -300,00 €
100,00 € 100,00 € 0,00 €

6.400,00 € 5.800,00 € 600,00 €
50,00 € 50,00 € 0,00 €
50,00 € 50,00 € 0,00 €

6.350,00 € 5.750,00 € 600,00 €
5.800,00 € 5.200,00 € 600,00 €

50,00 € 50,00 € 0,00 €
500,00 € 500,00 € 0,00 €

306.205,16 € 302.555,16 € 3.650,00 €
25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 €

204.205,16 € 202.455,16 € 1.750,00 €
21.000,00 € 19.100,00 € 1.900,00 €
45.000,00 € 45.000,00 € 0,00 €
11.000,00 € 11.000,00 € 0,00 €

4.3. PLA DE FORMACIÓ 111.008,00 € 128.730,55 € -17.722,55 €
84.974,00 € 86.717,75 € -1.743,75 €
70.934,00 € 73.697,75 € -2.763,75 €

5.100,00 € 3.760,00 € 1.340,00 €
7.140,00 € 3.760,00 € 3.380,00 €
1.800,00 € 5.500,00 € -3.700,00 €
7.634,00 € 8.089,30 € -455,30 €
3.513,00 € 4.978,00 € -1.465,00 €

711,00 € 280,00 € 431,00 €
2.210,00 € 1.800,00 € 410,00 €

400,00 € 210,00 € 190,00 €
800,00 € 741,30 € 58,70 €

0,00 € 80,00 € -80,00 €

4.1.3 Relacions externes i treball en xarxa
4.1.3.1 Moviment Laic i Progressista
4.1.3.1.1 Quota federació
4.1.3.2 International Falcon Movement
4.1.3.2.1 Quota
4.1.3.2.2 Quota solidaritat internacional
4.1.3.2.3 Desplaçaments i representació
4.1.3.3 Servei de voluntariat Europeu
4.1.3.3.1 Enviament de Voluntaris
4.1.3.3.2 Acollida de Voluntaris
4.1.3.4 Consells de Joventut
4.1.4.3.1 Quotes Consell de Joventut de Barcelona (CJB)
4.1.4.3.2 Quotes Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC)
4.1.3.5 Relacions amb entitats
4.1.3.5.1 Quota Taula per la Infància i l'Adolescència a Catalunya (TIAC)
4.1.3.5.2 Quota Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes 
(FOCIR)
4.1.4.5.3 Donació

4.2.1 Assessorament i formació en temes pedagògics
4.2.1.1 Banc de recursos
4.2.1.1.1 Edicions i compra de recursos
4.2.1.1.2 Logística
4.2.2 Assessorament i formació en l’organització de l’esplai
4.2.2.1 Campaments, colònies i rutes
4.2.2.1.1 Impressió cartells d'estiu
4.2.2.2 Comunicació i difusió
4.2.2.2.1 Agenda
4.2.2.2.2 Cartells de curs
4.2.2.2.3 Publicacions i edicions
4.2.3 Assessorament i formació en la gestió legal, administrativa i econòmica de 
l’esplai
4.2.3.1 Assegurança Responsabilitat Civil i Accidents
4.2.3.2 Distribució econòmica de curs i d’estiu
4.2.3.3 Distribució Beques Ajuntament de Barcelona
4.2.3.4 Distribució Beques Generalitat
4.2.3.5 Distribució de material de curs

4.3.1 Programa Marta Mata
4.3.1.1 Descomptes cursos associatius
4.3.1.2 Càpsules als esplais
4.3.1.3 Formació als sectors
4.3.1.4 Descomptes cursos monitors/es i directors/es
4.3.2 Escola d’Esplac
4.3.2.1 Casa de colònies
4.3.2.2 Manutencions
4.3.2.3 Desplaçaments i honoraris Formadors
4.3.2.4 Material i  lloguers
4.3.2.5 Dissenys i materials de difusió
4.3.2.6 Lloguers de materials
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0,00 € 20.078,00 € -20.078,00 €
3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 €
3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 €

100,00 € 500,00 € -400,00 €
500,00 € 500,00 € 0,00 €

8.880,00 € 6.345,50 € 2.534,50 €
2.760,00 € 3.172,75 € -412,75 €
3.060,00 € 3.172,75 € -112,75 €
3.060,00 € 0,00 € 3.060,00 €
3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 €
3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 €

920,00 € 500,00 € 420,00 €
920,00 € 500,00 € 420,00 €

2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 €
2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 €

4.4 COMUNICACIÓ 350,00 € 550,00 € -200,00 €
300,00 € 500,00 € -200,00 €

50,00 € 50,00 € 0,00 €
4.5. GESTIÓ DE RECURSOS 62.270,00 € 57.637,32 € 4.632,68 €

13.600,00 € 13.600,00 € 0,00 €
12.500,00 € 12.500,00 € 0,00 €

1.100,00 € 1.100,00 € 0,00 €
48.670,00 € 44.037,32 € 4.632,68 €

6.800,00 € 6.800,00 € 0,00 €
2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 €
4.500,00 € 4.500,00 € 0,00 €

25.070,00 € 22.437,32 € 2.632,68 €
600,00 € 600,00 € 0,00 €
500,00 € 500,00 € 0,00 €

7.500,00 € 7.500,00 € 0,00 €
1.600,00 € 1.600,00 € 0,00 €
2.400,00 € 2.400,00 € 0,00 €
8.000,00 € 6.367,32 € 1.632,68 €

300,00 € 300,00 € 0,00 €
1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 €

250,00 € 250,00 € 0,00 €
270,00 € 270,00 € 0,00 €
150,00 € 150,00 € 0,00 €

1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 €
1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €

10.300,00 € 10.300,00 € 0,00 €
4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 €
4.500,00 € 4.500,00 € 0,00 €

800,00 € 800,00 € 0,00 €
1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 €

4.3.3 Training Course
4.3.4 Formacions Internacionals
4.3.4.1 Desplaçaments 
4.3.5 Jornades de Lleure i Feminismes
4.3.6 Jornades Reduint Petjada: Les coses pel seu nom
4.3.7 Programa Teresa Claramunt
4.3.7.1 Curs d'acollida Teresa Claramunt
4.3.7.2 Curs de creixement Teresa Claramunt
4.3.7.3 Curs d'èxit Teresa Claramunt
4.3.8 Programa Joan Salas
4.3.8.1 Formació Secretària Tècnica
4.3.9 Programa Anselm Clavé
4.3.9.1 Curs d'acollida i creixement
4.3.10 Projectes de col·laboració amb l'Escola
4.3.10.1 Projectes de col·laboració amb l'Escola

4.4.1 Gestió del Grup de treball i la revista digital Somesplai.cat

4.4.2 Estratègia i dinamització de les xarxes socials de l’associació

4.5.1 Amortitzacions i Impostos
4.5.1.1 Amortitzacions
4.5.1.2 Impost Béns Immobles Ajuntament de Barcelona
4.5.2 Serveis generals 
4.5.2.1 Manteniment local Avinyó 44
4.5.2.2 Subvenció millora del local Avinyó 44
4.5.2.3 Material d’oficina i d’equips informàtics
4.5.2.4 Serveis professionals
4.5.2.4.1 Assegurança Comunitat Avinyó
4.5.2.4.2 Missatgeria
4.5.2.4.3 Neteja i manteniment oficina
4.5.2.4.4 Prevenció riscos laborals
4.5.2.4.5 Gestoria laboral
4.5.2.4.6 Auditoria 
4.5.2.4.7 Serveis bancaris
4.5.2.4.8 Interessos bancaris
4.5.2.4.9 Notaria
4.5.2.4.10 Taxes Justícia
4.5.2.4.11 Assessorament fiscal 
4.5.2.4.12 Assessorament Jurídic
4.5.2.4.13 Adaptació nova normativa de RGPD
4.5.2.5  Subministraments
4.5.2.5.1 Telefonia i internet
4.5.2.5.2 Electricitat
4.5.2.5.3 Gas
4.5.2.5.4 Aigua
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4.6. INFORMÀTICA 6.524,00 € 6.524,00 € 0,00 €
4.6.1 Google Apps i drive 324,00 € 324,00 € 0,00 €
4.6.2 Dominis 200,00 € 200,00 € 0,00 €
4.6.3 Manteniment Informàtic 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 €
4.6.4 Recull de dades Pla Estratègic: Panoràmic d’associacions 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 €

TOTAL DESPESES   1.071.176,40 € 1.120.275,16 € -49.098,77 €

RESULTAT 0,00 €



3. Els Ingressos

Pel que fa als ingressos el pressupost s’assembla molt al del curs passat tot i que hi ha una diferència
d’uns 50.000  €  associada  a  dues despeses  directes. Per  una  banda aquest  any  la  subvenció  per  a  la
realització  del  Training  Course  la  sol·licitarà  l’Escola  i  per  l’altra  no  celebrarem  l’Esplaiada  sinó  la
Monifesta’t, així que preveiem uns ingressos molt menors en concepte de quotes per la dimensió menor
de l’esdeveniment.

Tot seguit adjuntem dues gràfiques. A la primera es mostra com es distribueixen els ingressos i  a la
segona l’evolució del finançament públic segons administració.
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Com es veu a la primera de les gràfiques les administracions públiques segueixen sent el nostre principal
finançador. Amb un 85% dels ingressos seguim sent una associació altament depenent i això ens segueix
obligant a fer esforços per buscar altres fonts d’ingressos.

En aquest sentit veiem com aquest finançament segueix suposant una part estable dels diners que rebem.

Pel que fa a la distribució dels ingressos segons les administracions veiem que aquest any hi ha hagut una
caiguda important dels ingressos de l’administració estatal compensada per un augment dels ingressos
de la  Generalitat. Aquest  canvi  en el  repartiment  es  deu a  que ara  és  la  Generalitat  qui  reparteix  i
gestiona el 0,7% de l’IRPF destinat a projectes socials. D’entrada això no és un problema però ens exposa
més als problemes de liquiditat d’una sola administració i ens fa altament dependents. A més genera
incerteses perquè no sabem si la Generalitat seguirà fent servir els mateixos criteris per distribuir que
feia servir l'administració central.

Detall dels ingressos:

Tot seguit fem una descripció de les principals partides dels ingressos i de les variacions que hi pugui haver 

amb el pressupostat de l’any 2018:

1. Finançament Públic (Pres. 2018 – 928.012,14 € / Pres. 2019 – 907.686,00 €):

Aquesta partida, que inclou tots els ingressos d’administracions públiques, varía en uns 20.000 € menys.
Com s’ha explicat a la introducció aquesta variació es deu a que no pressupostem rebre la subvenció per a
la realització del Training Course. Aquesta subvenció la demanarà l’Escola enlloc nostre.

1.1. Generalitat de Catalunya (Pres. 2018 – 674.776,64 €/Pres. 2019 – 817.710,50 €)

Com s’ha explicat a la introducció hi ha una variació important en aquesta partida. Aquest any rebem les
subvencions  del  0,7% de l’IRPF a  través  de la  Generalitat  de Catalunya  i  no de l’Estat. Això ha fet
augmentar molt els ingressos d’aquest institució i ha deixat a 0 els que rebem del Ministerio de Igualdad,

Servicios Sociales e Igualdad. Tot i això aquest canvi no afecta als ingressos totals que percebem com a
associació.

1.2. Administració Central (Pres. 2018 – 165.710,00 €/Pres. 2019 – 0,00 €)

El finançament de l’Administració ha quedat a 0 per dos motius. Per una banda la Generalitat és qui
gestiona les subvencions de l’IRPF i per l’altra serà l’Escola Lliure el Sol qui sol·liciti, aquest curs, el
finançament per a realitzar el Training Course.

1.3. Diputacions i Administracions Locals (Pres. 2018 – 58.805,00 €/Pres. 2019 – 

61.255,00 €)

La partida es manté estable, amb una variació mínima fruit de l’augment de la partida destinada a beques
de l’Ajuntament de Barcelona.

1.4. Institucions Europees (Pres. 2018 – 25.220,50 €/Pres. 2019 – 25.220,50 €)

La partida es manté estable perquè hem rebut la mateixa subvenció per acollir dues persones voluntàries
en el marc del projecte del Servei de Voluntariat Europeu.
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2. Quotes (Pres. 2018 – 161.148,75 €/Pres. 2019 – 124.823,50 €)

Aquesta partida recull totes les quotes, les de federació, activitats i assegurances. Com els últims anys no
hem imputat els ingressos dels sectors perquè els pressupostos d'aquests no estan tancats. Com s’ha
explicat al principi aquesta partida té una variació important en negatiu. L’any passat varem pressupostar
més de 60.000 € en concepte de quotes per l’Esplaiada mentre que aquest curs només preveiem ingressar
23.000 € en quotes per la Monifesta’t. Evidentment la caiguda dels ingressos va associada a una caiguda
de les despeses.

3. Altres ingressos (Pres. 2018 – 31.114,27 €/Pres. 2019 –38.666,90 €)

Aquesta partida, que recull tots els ingressos que no provenen de fonts públiques o de quotes, també
varia d’una manera important. Aquesta variació és fruit de l’aplicar més romanent per cobrir l’augment
de la despesa. El romanent són fons propis de l’associació que preveiem aplicar quan hi ha grans actes.
Tot i això aquesta aportació no s’acostuma a fer ja que la disminució de la despesa ho acostuma a fer
innecessari. Aquesta variació sovint és deguda a que des d’alguns esplais no es justifica la distribució a
temps i no la podem repartir.

20     ESPLAC |  Pressupost 2018



ESPLAC | Pressupost 2018     21

INGRESSOS

1. FINANÇAMENT PÚBLIC 907.686,00 € 928.012,14 € -20.326,14 €
1.1 GENERALITAT DE CATALUNYA 817.710,50 € 674.776,64 € 142.933,86 €

766.377,16 € 623.443,30 € 142.933,86 €
563.905,00 € 563.905,00 € 0,00 €

14.538,30 € 14.538,30 € 0,00 €
45.000,00 € 45.000,00 € 0,00 €

142.933,86 € 0,00 € 142.933,86 €
33.000,00 € 33.000,00 € 0,00 €
18.333,34 € 18.333,34 € 0,00 €

1.2 ADMINISTRACIÓ CENTRAL 0,00 € 165.710,00 € -165.710,00 €
0,00 € 20.078,00 € -20.078,00 €
0,00 € 20.078,00 € -20.078,00 €
0,00 € 145.632,00 € -145.632,00 €

1.3 DIPUTACIONS I ADMINISTRACIONS LOCALS 61.255,00 € 58.805,00 € 2.450,00 €
53.945,00 € 52.295,00 € 1.650,00 €
19.795,00 € 19.795,00 € 0,00 €
24.150,00 € 22.500,00 € 1.650,00 €
10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 €

800,00 € 1.000,00 € -200,00 €
860,00 € 860,00 € 0,00 €

0,00 € 500,00 € -500,00 €
4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 €

150,00 € 150,00 € 0,00 €
1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 €

25.220,50 € 25.220,50 € 0,00 €
25.220,50 € 25.220,50 € 0,00 €
3.500,00 € 3.500,00 € 0,00 €
3.500,00 € 3.500,00 € 0,00 €

Import 2019 Pressupost 2018
Diferència 
2018-19

1.1.1 Departament de Benestar Social i Família
1.1.1.1 Subvenció Direcció General de Joventut
1.1.1.2 Subvenció Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
1.1.1.3 Subvenció Direcció General de Joventut – Beques 
1.1.1.4 Subvencions provinents del 0,7% de l'IRPF
1.1.2 Fons Social de les Caixes
1.1.3 SOC Garantia Juvenil 18-19

1.2.1 Instituto de la Juventud
1.2.1.1 Erasmus + (Training Course)
1.2.2 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

1.3.1 Ajuntament de Barcelona
1.3.1.1 Conveni
1.3.1.2 Beques Ajuntament de Barcelona
1.3.1.3 Subvencions districte i ciutat Ajuntament de Barcelona
1.3.2 Ajuntament de Terrassa
1.3.3 Ajuntament de Badalona
1.3.4 Ajuntament de Tarragona
1.3.5 Diputació de Barcelona
1.3.6 Consell Comarcal d’Osona
1.3.7 Ajuntament de Mataró
1.4 Institucions Europees
1.4.1 Erasmus + (SVE)
1.5 Altres subvencions
1.5.1 Diplocat
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2. QUOTES 124.823,50 € 161.148,75 € -36.325,25 €
55.716,00 € 55.230,00 € 486,00 €

4.614,00 € 5.082,00 € -468,00 €
13.278,00 € 13.278,00 € 0,00 €

7.914,00 € 7.854,00 € 60,00 €
3.036,00 € 2.916,00 € 120,00 €
2.076,00 € 1.446,00 € 630,00 €
2.004,00 € 2.004,00 € 0,00 €
5.286,00 € 4.356,00 € 930,00 €
1.680,00 € 1.716,00 € -36,00 €
3.918,00 € 3.798,00 € 120,00 €
6.534,00 € 6.474,00 € 60,00 €
5.376,00 € 6.306,00 € -930,00 €

33.000,00 € 33.000,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.050,00 € 3.525,00 € 525,00 €
7.000,00 € 2.750,00 € 4.250,00 €
1.500,00 € 4.000,00 € -2.500,00 €

0,00 € 62.643,75 € -62.643,75 €
23.557,50 € 0,00 € 23.557,50 €

3. ALTRES INGRESSOS 38.666,90 € 31.114,27 € 7.552,63 €
150,00 € 150,00 € 0,00 €

2.000,00 € 6.076,57 € -4.076,57 €
17.000,00 € 17.700,00 € -700,00 €
3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 €

0,00 € 300,00 € -300,00 €
1.500,00 € 721,04 € 778,96 €

300,00 € 300,00 € 0,00 €
14.216,90 € 2.366,66 € 11.850,24 €

500,00 € 500,00 € 0,00 €

TOTAL INGRESSOS 1.071.176,40 € 1.120.275,16 € 49.098,76 € 

RESULTAT 0,00 €

2.1 Quotes esplais 
2.1.1 Quotes sector Bages-Berguedà
2.1.2 Quotes sector Barcelona
2.1.3 Quotes sector Baix Llobregat
2.1.4 Quotes sector Barcelonès-Nord
2.1.5 Quotes sector Camp de Tarragona
2.1.6 Quotes sector Girona
2.1.7 Quotes sector Maresme
2.1.8 Quotes sector Osona-Ripollès
2.1.9 Quotes sector Penedès-Garraf-Anoia
2.1.10 Quotes sector Vallès Occidental
2.1.11 Quotes sector Vallès Oriental
2.2 Quotes per assegurances
2.3 Quotes per participació en activitats dels sectors
2.3.1 Quotes activitats sector Bages-Berguedà
2.3.2 Quotes activitats sector Barcelona
2.3.3 Quotes activitats sector Barcelonès-Nord
2.3.4 Quotes activitats sector Baix Llobregat
2.3.5 Quotes activitats sector Camp de Tarragona
2.3.6 Quotes activitats sector Girona
2.3.7 Quotes activitats sector Maresme
2.3.8 Quotes activitats sector Osona-Ripollès
2.3.9 Quotes activitats sector Penedès-Garraf
2.3.10 Quotes activitats sector Vallès Occidental
2.3.11 Quotes activitats sector Vallès Oriental
2.4 Quotes Escola d’Esplac
2.5 Quotes de socis i sòcies col·laboradores
2.6 Quotes dinar AGO
2.7 Quotes Esplaiada
2.7 Quotes Monifesta't

3.1 Interessos financers
3.2 Subvencions oficials de capital
3.3 Ingressos per lloguers i despeses de comunitat
3.4 Ingressos per transport de formacions internacionals
3.5 Venda de publicacions
3.5 Xec Encís
3.6 Ingressos per abonar taxes a Justícia
3.7 Romanent
3.8 Fonts privades d'ingressos: fundacions, premis...




