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1.Presentació

El document que teniu al davant és la memòria econòmica de l’any 2021, on es recull i
explica l’activitat econòmica d’Esplac del 2021, que se sotmetrà a votació a la propera
Assemblea General Extraordinària del mes de juny.

L’estructura del document es divideix en tres grans blocs: el compte de resultats, on
s’expliquen i detallen les despeses, els ingressos i les principals desviacions respecte el
pressupost; el balanç de situació, que indica i analitza la situació financera de l’associació a
31 de desembre de 2021; i la proposta d’aplicació del resultat.

Com cada any, s’ha treballat per fer una execució pressupostària basada en el Pla de Treball i
el Pla Estratègic, aprovats en Assemblea, i perquè la informació econòmica que aquí es recull
sigui el més entenedora possible.

Del tancament d’enguany, destaquem principalment que es mantenen baixos els ingressos i
despeses totals i no experimenten ni una gran pujada ni una gran caiguda: els ingressos han
baixat un 1,37% i les despeses han pujat un 0,61%. Això ho podem vincular a la continuïtat
de la majoria de restriccions per la Covid-19 que han impedit fer activitat amb normalitat al
llarg de l’any.

A diferència de l’any passat, però, quan vam fer el pressupost del 2021 vam poder tenir en
compte la realitat de la pandèmia i, per tant, ens hem pogut ajustar millor a aquesta nova
situació. És per això que la diferència entre el pressupostat i l’executat és menor que l’any
passat.

Finalment, com a conclusió, podem fer una lectura positiva de l’exercici econòmic. La
situació excepcional que hem viscut aquest 2021 ha fet molt dificil l’execució pressupostària
malgrat aquest any haguem pogut fer una millor previsió que l’any passat. Tot i així, ens
preocupa l’alta dependència que tenim de l’administració pública en el finançament de
l’entitat, donat que any rere any Esplac té més esplais i participants, i en canvi, el finançament
públic s’ha vist reduït de manera constant en els últims anys.
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2.Compte de resultats 2021

2.1. Què és el compte de
resultats?
El compte de resultats que es presenta
aquest any presenta una línia continuista
respecte l’any passat. S’han mantingut els
nivells baixos d’ingressos i també de
despeses de l’any passat.

A continuació adjuntem un gràfic on es pot
veure l’evolució en els últims deu anys.

Què és el compte de resultats?

És el document on es detallen els
ingressos i les despeses d’un projecte o
entitat durant un període concret de
temps. En general segueixen una estructura
estandarditzada per llei. En aquest cas el
compte de resultats compet a tota
l’associació i comprèn el període 2020.
L’estructura és pròpia de l’associació i està
adaptada per facilitar-ne la comprensió.

Evolució dels ingressos i despeses entre els anys 2010 i 2021

Del gràfic destaquem que:

● En primer lloc, mantenim un nivell d’ingressos per sobre dels 900.000€ des de fa sis
anys. Tot i això, seguim sense rebre la subvenció del Fons Social de Caixes i les
subvencions que financen gran part de la nostra activitat es mantenen als mateixos
nivells, malgrat creixem en nombre d’esplais i participants. Per suplir aquesta caiguda
hem demanat altres subvencions que ens han atorgat, però que no ens aporten la
seguretat que necessitem pel creixement estructural de la nostra entitat.

● En segon lloc, la pandèmia ha seguit tenint efectes en el baix nivell d’activitat i, per
tant, el baix nivell de despesa.

● En tercer lloc, com hem comentat anteriorment, ja vam preveure un baix nivell
d’activitat en l’elaboració del pressupost i, per tant, no ha suposat cap gran canvi
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respecte el que havíem pressupostat. És per això que hem tornat a reduir la diferència
entre ingressos i despeses, que ha estat de 21.777,20€.

Evolució del resultat entre els anys 2010 i 2021

A l’Annex 1 hi podeu trobar el resum del compte de resultats, amb la columna de despeses i
ingressos i les principals partides.

2.2. Les despeses

Aquest any s’han mantingut les baixes despeses amb les quals ens vam trobar l’any passat a
causa de les restriccions de la Covid-19. Tot i que a finals d’any es va començar a recuperar
una certa normalitat en l’activitat, els inicis de l’any 2021 van continuar marcats per la
pandèmia.

A diferència de l’any passat, però, la variació entre les despeses executades i les
pressupostades és de -29.341,87 €, una xifra molt inferior a la de l’any passat, que suposa
una variació negativa d’un 3% en la despesa. Podríem dir, doncs, que aquest any vam
poder preveure els efectes de la pandèmia a l’hora de realitzar el pressupost i ens vam
ajustar a una previsió de despesa més baixa.

És per això que aquesta variació està molt repartida en totes les partides del pressupost. Tot i
això, destaca la variació de les següents partides:

● Per una banda, s’ha executat una part molt petita de la partida de sectors geogràfics.
Això es deu a les poques activitats que s’han pogut realitzar aquest curs a causa de la
pandèmia.

● Per altra banda, a la partida d’equip d’equips també hi ha una gran variació a causa
de dos factors. Primer de tot, hi han hagut diversos relleus a l’equip tècnic que han fet
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que es reduís la despesa en salaris. I per una altra banda, es mantenen baixes les
despeses en desplaçaments de tots els equips, ja que moltes reunions s’han seguit
fent de forma telemàtica.

● Finalment, també volem destacar la variació de la partida de les distribucions.
Enguany, destquem que l’import distribuït és superior al de l’any passat i per tant
en fem una valoració molt positiva. A més, també hem tramitat una subvenció
extraordinària per pal·liar els efectes de la Covid-19, que hem pogut repartir entre
els esplais.

El 2021 la despesa ha quedat distribuida de la següent manera:

Repartiment de la despesa de l’any 2021

Es pot observar que la partida més important correspon a la despesa destinada a cobrir els
costos generats pels equips de persones voluntàries i treballadores de l’associació, dins
dels quals hi trobem, en la major part, els salaris de la Secretaria Tècnica i, amb menys volum
de despesa, els desplaçaments i dietes del Gran Comitè. Tot plegat, suposa un 43,81% de
les despeses d’Esplac.

Tot seguit, la despesa més gran és la de la distribució, que és la partida que reben
directament als esplais seguint els criteris de distribució i que suposa un 19,90% de la
despesa total d’Esplac. Mentre que l’any passat la distribució ordinària va baixar a causa de la
disminució d’activitat, aquest curs hem distribuit un total de 189.183,22 €, una xifra
superior a la del 2019. L’augment de la distribució es deu a que els esplais han justificat
millor la distribució i gràcies a això hem pogut repartir més diners.

La tercera partida més gran és la d’Atenció Personalitzada que aquest any ha crescut
perquè hem distribuit una subvenció extraordinària a causa de la COVID.
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El Pla de Formació també suposa gran part de la despesa d’Esplac, concretament un
11,46%. Aquesta despesa contemple els descomptes que Esplac ofereix als cursos de
monitores i directores Marta Mata i també les càpsules gratuïtes pels esplais. Aquesta
partida s’ha reduït respecte el pressupost a causa de la unificació de les tarifes de la
Cooperativa que han suposat un ajustament dels preus de l’Escola Lliure el Sol.

A la graella que us adjuntem a continuació es pot veure una comparació de la despesa
executada per blocs entre el 2020 i el 2021.

2020 2021
Diferència
absoluta

Diferència
percentual

Projectes 2020-21 (sense
Campaments Pedagògics) 1.842,53€ 434,93 € -1.407,6€ -76,39%

Organització (sense sectors
geogràfics ni Equip d’Equips) 13.263,43€ 20.179,51€ 6.916,08€ 52,24%

Sectors Geogràfics 14.627,52€ 17.535,77 € 2.908,25€ 20%

Un equip d'equips 426.917,21€ 416.431,83 € -10.485,38€ -2%

Atenció personalitzada (sense
distribucions) 113.282,42€ 120.938,83€ 7.656,41€ 7%

Distribucions 198.420,56€ 189.183,22 € -9.237,34€ -5%

Pla de formació 105.229,45€ 108.945,44 € 3.715,99€ 3%

Comunicació 120,00€ 0,00€ -120€ -100%

Gestió de recursos 53.160,45€ 52.479,68 € -680,77€ -1%

Informàtica 17.883,10€ 17.198,25 € -684,85€ -4%

Totals 944.746,67 € 950.517,93 € 5.771,26€ 0,6%

Tot seguit passem a revisar les variacions més importants en les partides de despeses i a
detallar-ne les causes.

3. PROJECTES 2020 - 2021 (Press. 4.500,00 € - Exec. 3.217,17 € - Dif. -1.282,83 €):
aquesta partida inclou els diners destinats als projectes ordinaris de l’associació.

3.1.1 Projectes 2020 - 2021 (Press. 1.500,00 € - Exec. 434,93 € - Dif. -1.065,07 €):
aquesta partida està destinada als projectes de l’associació i ha de cobrir els costos de
la creació de materials o publicacions diverses. És una partida que costa que els grups
de treball executin. Enguany la partida s’ha utilitzat per a la traducció d’un fulletó a
l’àrab i les seves impressions, les Jornades d’Interculturalitat i el Premi Dissident.

3.1.2 Línies pedagògiques (Campaments Pedagògics) (Press. 3.000,00 € - Exec.
2.782,24 € - Dif. -217,76 €): dins de la partida de Projectes, dins el de Línies
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Pedagògiques, hi ha la partida que s’ha destinat a la realització dels Campaments
Pedagògics, que es van poder celebrar el juny de 2021.

4. ACCIONS ORDINÀRIES (Press. 975.359,80 € - Exec. 942.892,53 €- Dif. -32.467,27 €):
en aquesta partida s’hi inclouen les despeses relacionades amb l’activitat ordinària de
l’associació.

4.1 ORGANITZACIÓ (Press. 484.410,06 € - Exec. 454.147,11 €- Dif. -30.262,95 €):
aquesta partida inclou totes les despeses relacionades amb espais de participació d’Esplac,
equips i relacions externes: assemblees, sectors, grups de treball, secretaria tècnica o EGS.

4.1.1 Espais de participació (Press. 39.614,00 € - Exec. 27.398,34 €- Dif.
-12.215,66 €): la diferència negativa en aquest apartat es deu principalment a la
baixa despesa dels Sectors Geogràfics, que han fet molt poca activitat a causa de les
restriccions de la pandèmia.

4.1.1.1 Assemblea General (Press. 6.950,00 € - Exec. 6.432,78 €- Dif.
-517,22 €): a l’AGO celebrada el novembre vam poder-nos estalviar el que
teníem pressupostat per lloguer d’espais i personal tècnic, ja que ens ho va
facilitar l’Ajuntament de Vila-seca. Tot i això, ens vam haver de gastar més
diners en el càtering i també en material audiovisual i de difusió.

4.1.1.2 Gran Comitè (Press. 3.300,00 € - Exec. 3.429,79 €- Dif. 129,79 €):
enguany hem recuperat els Grans Comitès presencials i n’hem pogut realitzar
dos amb pernoctació. Hem superat lleugerament el que havíem pressupostat
perquè havíem fet una previsió pensant en la situació de restriccions per la
pandèmia.

4.1.1.3 Sectors geogràfics (Press. 29.214,00 € - Exec. 17.535,77 €- Dif.
-11.678,23 €): explicat a 4.1.1. Espais de participació.

4.1.2 Un equip d'equips (Press. 434.346,06 € - Exec. 416.431,83 €- Dif. -17.914,23
€): aquesta partida inclou les despeses relacionades amb els equips de voluntàries i
treballadores d’Esplac: EGS, RdC, Equico i Secretaria Tècnica. La diferència entre la
quantitat pressupostada i l’executada es deu principalment als diversos processos de
relleu que hi ha hagut a la Secretaria Tècnica i també als pocs desplaçaments, que
detallem a continuació.

4.1.2.1 Equip de Coordinació (Press. 37.147,37 € - Exec. 36.214,98 €- Dif.
-932,39 €): aquesta partida inclou els desplaçaments i lloguer d’espais per
reunions o tancades de l’Equip de Coordinació i també el salari de la Secretaria
General. Aquest curs la despesa ha estat menor de la pressupostada
principalment a causa dels pocs desplaçaments. Tot i això, s’han hagut de
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destinar més diners dels previstos pel lloguer d’espais per fer tancades en
albergs o cases de colònies.

4.1.2.3 Secretaria Tècnica (Despesa de Personal) (Press. 393.898,69 € -
Exec. 378.917,40 €- Dif. -14.981,29 €): en aquesta partida s’hi inclouen totes
les despeses de la Secretaria Tècnica. Les variacions en general venen
motivades per quatre motius:

● Relleus en diferents places com és el cas de la plaça de Cap de
Comunicació, Coordinació de Projectes dels sectors Baix Llobregat,
Baix Besòs i Vallès Oriental i Camp de Tarragona i Penedès Garraf i
Anoia.

● Relleu solapat del Responsable d’Informàtica. És a dir, hem tingut
dues persones en aquesta plaça durant un temps.

● Canvis en algunes places, com l’ampliació d’hores a les places de
Suport de Comunicació i també de Coordinació de Projectes del Sector
Barcelona i del Sector Vallès Occidental per l’augment d’esplais del
Sector Barcelona i el canvi a mitja jornada de la plaça d’Administració.

● Permís de paternitat a la plaça de Gerència.

4.1.3 Relacions externes i treball en xarxa (Press. 10.450,00 € - Exec. 10.316,94 €-
Dif. -133,06 €): en aquesta partida s’hi inclouen les quotes de participació a entitats i
plataformes externes. La diferència es deu principalment a que el Congress de l’IFM,
és a dir, la seva assemblea general, es va fer virtualment i, per tant, no va generar
despesa. Tot i això, hem incorporat la quota de participació a Lafede.cat, que no
teníem pressupostada, i ens han augmentat lleugerament la quota de l’IFM-SEI.

4.2 ATENCIÓ PERSONALITZADA (Press. 299.416,75 € - Exec. 310.122,05 €- Dif.
10.705,30 €): en aquesta partida s’hi imputen les despeses relacionades amb l’assegurança i
la distribució als esplais. Es tracta d’una de les poques partides que té una diferència positiva
entre pressupostat i executat pels motius que desgranem a continuació.

4.2.2.2 Comunicació i difusió (Press. 5.950,00 € - Exec. 6.216,77 €- Dif.
266,77 €): aquesta diferència es deu principalment a que ens hem gastat més
del que havíem pressupostat en la impressió d’agendes per l’actualització de
preus del proveïdor.

4.2.3.1 Assegurança Responsabilitat Civil i Accidents (Press. 23.000,00 € -
Exec. 25.947,25 €- Dif. 2.947,25 €): la despesa en assegurança ha estat més
alta del que havíem previst i, fins i tot, ha superat la despesa prèvia a la
pandèmia (per exemple, el 2019 vam tenir una despesa de 22.020€). Això ha
estat, per una banda, perquè es van realitzar més activitats d’estiu de les que
es feien abans de la pandèmia.
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4.2.3.2 Distribució econòmica de curs i d’estiu (Press. 197.366,75 € - Exec.
189.183,22 €- Dif. -8.183,53 €): aquesta és la partida que va destinada
directament als esplais. Hem distribuit menys diners del que havíem
pressupostat perquè el pressupost s’elabora distribuint el 100% de l’import
disponible, enguany, però, alguns esplais no han pogut justificar correctament
i no s’ha pogut repartir el total de la partida. Tot i això, hem distribuit més
diners que el 2020 (185.477,42€) i que el 2019 (187.565,46€). Aquesta és
una molt bona notícia, ja que no només recuperem les distribucions prèvies a
la pandèmia, sinó que també l’augmentem.

4.2.3.3 Distribució Beques Ajuntament de Barcelona (Press. 17.000,00 € -
Exec. 12.532,40 €- Dif. -4.467,60 €): aquest curs hem hagut de renunciar a
una part de l’import que havíem demanat perquè els esplais de Barcelona no
han pogut justificar les beques assignades.

4.2.3.4 Distribució Beques Generalitat (Press. 45.000,00 € - Exec.
44.856,00 €- Dif. -144,00 €): tot i que no hem distribuit totes les Beques de la
Generalitat que havíem previst, ens hi hem acostat més que el curs passat. Tot
i això, anys anteriors s’arribaven a exhaurir aquestes beques i ens preocupa
que no es demani el mateix nombre de beques que altres anys. Volem que
l’esplai sigui un espai accessible per tothom i si es demanen menys beques
pot ser que algunes famílies que ho necessiten no les estiguin rebent.

4.2.3.5 Distribució de material de curs (Press. 11.000,00 € - Exec. 8.886,41
€- Dif. -2.113,59 €): aquesta distribució és la que fa referència al Xec de
material d’Incoop. Enguany, els esplais han demanat menys xecs dels que
havíem pressupostat.

4.2.3.6 Distribució Subvenció extraordinària COVID (Press. 0,00 € - Exec.
22.500,00 €- Dif. 22.500,00 €): enguany hem demanat una subvenció
extraordinària de la COVID que no teníem pressupostada que hem repartit
pels esplais que ho han sol·licitat.

4.3 PLA DE FORMACIÓ (Press. 119.529,00 € - Exec. 108.945,44 €- Dif. -10.583,56 €):
aquesta partida inclou tot el que es destina a formació. Tant a jornades com formació de
monis, dires, dirigents i Secretaria Tècnica.

4.3.1 Programa Marta Mata (Press. 79.975,00 € - Exec. 82.551,00 €- Dif. 2.576,00
€): aquesta partida fa referència als cursos de monitores i directores de lleure i la
diferència es deu principalment a les següents tres partides.

4.3.1.1 Descomptes cursos associatius (Press. 61.675,00 € - Exec.
52.236,00 €- Dif. -9.439,00 €): aquesta partida fa referència als descomptes
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als cursos associatius Marta Mata i la diferència entre el pressupostat i
l’executat es deu principalment als canvis de tarifes de l’Escola Lliure el Sol.

4.3.1.2 Càpsules als esplais (Press. 5.720,00 € - Exec. 10.540,00 €- Dif.
4.820,00 €): pel què fa a la partida destinada a pagar la càpsula gratuïta per
esplai, aquest any s’han fet més càpsules de les que havíem pressupostat
D’aquesta manera compensem l’estalvi de les noves tarifes de l’escola donant
més formació gratuïta als esplais.

4.3.1.3 Formació als sectors (Press. 8.320,00 € - Exec. 11.475,00 €- Dif.
3.155,00 €): igual com amb la partida de les càpsules, enguany també s’han
fet més formacions als sectors de les que havíem pressupostat.

4.3.1.4 Descomptes cursos monitors/es i directors/es (Press. 300,00 € -
Exec. 650,00 €- Dif. 350,00 €): aquests són els descomptes que es fan a les
monitores que cursen el títol de monitora o directora a l’Escola Lliure el Sol en
cursos que no són Marta Mata. Enguany, aquesta partida inclou el curs de
monitores de Manresa d’hivern.

4.3.1.6 Col·laboració Jornades (Press. 600,00 € - Exec. 4.800,00 €- Dif.
4.200,00 €): havíem pressupostat una partida de 600€ per la col·laboració de
l’Escola en la preparació dels Campaments Pedagògics, però finalment
aquesta partida també ha incorporat el desenvolupament del monogràfic de
relleu online, el monogràfic de tresoreria i la revisió del contingut del catàleg.

4.3.2 Escola d’Esplac (Press. 5.624,00 € - Exec. 1.984,12 €- Dif. -3.639,88 €): com
que l’Escola d’Esplac va ser virtual, la despesa va ser molt menor de la que s’havia
pressupostat.

4.3.3 Erasmus + (Training Course) (Press. 22.830,00 € - Exec. 10.650,69 €- Dif.
-12.179,31 €): aquesta partida és la que va destinada a les despeses que genera el
Training Course. Aquest any, la despesa és menor perquè participants de diversos
països finalment no van poder-hi assistir per les restriccions derivades de la crisi de la
Covid-19.

4.3.4 Formacions Internacionals (Press. 1.000,00 € - Exec. 388,30 €- Dif. -611,70
€): l’única despesa que hi ha hagut en aquesta partida fa referència a un Congrés
sobre educació transformadora al qual va assistir l’Equip de Coordinació.

4.3.8 Programa Teresa Claramunt (Press. 4.800,00 € - Exec. 1.980,00 €- Dif.
-2.820,00 €): la partida Teresa Claramunt és la que està destinada a la formació per
dirigents. Per aquest curs s’havia previst que es realitzarien un curs d’Acollida i un de
Creixement i, finalment, només s’ha realitzat el d’Acollida.
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4.3.10 Justice programme & rights, equality and citizenship programme- Kids got
rights (Press. 0,00 € - Exec. 5.500,41 €- Dif. 5.500,41 €): aquesta partida no la
teníem pressupostada perquè es tracta de les despeses associades al projecte Kids
got rights, un projecte subvencionat no resolt a l’hora d'elaborar el pressupost.

4.3.11 Subvenció Fons provinents pacte d'estat contra la violència de gènere
(Press. 0,00 € - Exec. 3.060,00 €- Dif. 3.060,00 €): aquesta partida tampoc estava
pressupostada. Es tracta d’una subvenció que vam demanar i ens han concedit per
poder realitzar formació sobre violència de gènere.

4.5 GESTIÓ DE RECURSOS (Press. 53.095,00 € - Exec. 52.479,68 €- Dif. -615,32 €):
aquesta partida reuneix les despeses derivades de l’activitat ordinària com manteniment
d’oficines o compra de material. Enguany aquesta partida ha estat molt ajustada al que
havíem pressupostat.

4.5.2.1 Manteniment local Avinyó 44 (Press. 8.000,00 € - Exec. 9.534,38 €-
Dif. 1.534,38 €): s’ha executat més del que teníem previst en la partida del
manteniment del local d’Avinyó perquè hi hem fet una sèrie de millores per
habilitar les sales que hem posat a lloguer.

4.5.2.5 Subministraments (Press. 9.400,00 € - Exec. 7.267,44 €- Dif.
-2.132,56 €): la despesa en subministraments ha estat menor de la
pressupostada perquè s’ha continuat amb el teletreball d’algunes
treballadores.

4.6 INFORMÀTICA (Press. 18.058,99 € - Exec. 17.198,25 €- Dif. -860,74 €): aquesta
partida inclou les despeses relacionades amb les webs corporatives i altres eines
informàtiques. Enguany aquesta despesa ha estat lleugerament inferior de la pressupostada
perquè hem tingut menys despeses en els serveis informàtics externs de la que havíem
previst.

4.6.3 Manteniment Informàtic (Press. 2.500,00 € - Exec. 3.404,58 €- Dif. 904,58 €):
aquesta partida és lleugerament superior del que havíem pressupostat. S’hi inclou el
manteniment dels servidors, pàgina web i altres aplicacions informàtiques.

4.6.4 Serveis informàtics externs (Press. 15.000,00 € - Exec. 13.271,99 €- Dif.
-1.728,01 €): explicat al punt 4.6.

5. Renúncia subvenció Barcelona 2020 (Press. 0,00 € - Exec. 4.408,23 €- Dif. 4.408,23 €):
aquesta partida no estava pressupostada i fa referència a la renúncia de Beques de Barcelona
de l’any 2020, a causa que alguns esplais no van presentar la documentació d’Hisenda o
tenien justificacions pendents. I la renúncia d’una subvenció atorgada l’any 2020 que hem
hagut de retornar per no poder desenvolupar les accions previstes a causa de la pandèmia.
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A l’Annex 2 hi detallem totes les despeses executades durant aquest curs.

2.3. Els ingressos

Com hem explicat anteriorment, tant els ingressos com les despeses d’aquest any s’han
mantingut en els nivells de l’any passat. Aquest fet es deu a la lleugera caiguda del
finançament públic amb la qual ens trobem any rere any que es deu a una baixada general
de les subvencions que rebem. A més, en realitzar menys activitat a causa de les restriccions
per la Covid-19, també han caigut les quotes que rebem.

Repartiment dels ingressos l’any 2021

Com es pot observar en el gràfic anterior, seguim depenent majoritàriament del finançament
públic. Enguany, ha crescut el percentatge que suposa el finançament públic pel què fa
als ingressos d’Esplac i hem arribat a un 87,2% (el 2020 suposava un 85,6%). Com que el
finançament públic és la nostra principal font d’ingressos i cada any pateix una lleugera
caiguda, el Gran Comitè ens comprometem a investigar noves fonts d’ingressos per reduir
aquesta dependència. Les quotes segueixen suposant un 11,2% dels nostres ingressos, la
mateixa xifra que l’any passat, i els ingressos propis s’han reduït a un 1,6%. Pel què fa al
finançament públic, al següent gràfic hi podeu observar com han evolucionat els ingressos
segons la font de finançament:
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Tot seguit passem a revisar les variacions més importants en les partides d’ingressos i a
detallar-ne les causes:

1. FINANÇAMENT PÚBLIC (Press. 855.390,00 € - Exec. 847.502,43 € - Dif. -7.887,57 €):
la partida de finançament públic inclou totes les subvencions que rebem. Com ja hem
comentant en som molt depenents. Aquest any, tot i que s’ha ajustat més que l’any passat al
que havíem pressupostat, ha seguit baixant.

1.1 Generalitat de Catalunya (Press. 777.405,00 € - Exec. 780.144,91 € - Dif.
2.739,91 €): a Generalitat de Catalunya és el nostre principal financiador. Aquest any
ha augmentat lleugerament el seu finançament, però això es deu a un fet excepcional,
ja que s’ha distribuït una subvenció extraordinària de 23.000€ per pal·liar els efectes
de la Covid-19. El finançament de la Generalitat prové dels tres blocs que detallem a
continuació:

1.1.1 Departament de Benestar Social i Família (Press. 777.405,00 € -
Exec. 771.894,91 € - Dif. -5.510,09 €): del departament rebem diners de la
Direcció General de Joventut (DGJ), la Direcció General d’Acció Cívica i
Comunitària (DGACC), una altra de la DGJ que va destinada a les beques i una
de subvencions provinents del 0,7% de l’IRPF.

A més, aquest curs hem rebut quatre nous ingressos que no havíem
pressupostat: dues subvencions extraordinàries per pal·liar els efectes de la
Covid-19, una de 23.000€ destinada als esplais i una de 1.500€ destinada a
Esplac, una nova línia de la subvenció de la DGACC i una altra per la
prevenció de la violència masclista. Aquestes noves subvencions sumen un
total de 30.550€ que ajuden a pal·liar la lleugera caiguda de la subvenció de
la DGACC i de la resta de fonts de finançament públic.

Volem destacar que en aquest apartat hi ha un error en el sumatori del
pressupost que no afecta al total, ja que correspon a la quantitat del punt 1.1, i
no només al Departament de Benestar Social i Família.

1.1.2 Fons Social de les Caixes (Press. 30.000,00 € - Exec. 0,00 € - Dif.
-30.000,00 €): aquest any tampoc hem rebut la subvenció del Fons Social de
les Caixes.

1.1.3 Diplocat (Press. 2.000,00 € - Exec. 8.250,00 € - Dif. 6.250,00 €): la
subvenció del Diplocat és la que rebem per la representació a l’estranger i
aquest curs hem ingressat més del que teníem previst perquè ens ha
subvencionat la quota de participació a l’IFM-SEI.

1.2 Administració Central (Press. 22.830,00 € - Exec. 10.216,00 € - Dif. -12.614,00
€): en aquesta partida hi tenim en compte la subvenció que rebem d’Erasmus + per la
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realització del Training. Com que finalment hem generat menys despesa per aquesta
activitat del que esperàvem, també hem rebut menys ingressos.

1.3 Diputacions i Administracions Locals (Press. 55.155,00 € - Exec. 49.877,44 € -
Dif. -5.277,56 €): a Esplac rebem finançment de diverses administracions locals. Entre
elles destaca l’Ajuntament de Barcelona. Aquest any, però, la partida de l’Ajuntament
de Barcelona ha estat més baixa del que havíem previst.

1.3.1 Ajuntament de Barcelona (Press. 47.795,00 € - Exec. 39.270,65 € -
Dif. -8.524,35 €): el finançament que rebem de l’Ajuntament de Barcelona ha
caigut considerablement del que havíem pressupostat per dos motius. Per una
banda, hem rebut menys dels ingressos que havíem pressupostat de les
subvencions de districte i ciutat. Per altra banda, els esplais han demanat
menys beques de les que s’havien pressupostat.

1.3.2 Ajuntament de Terrassa (Press. 600,00 € - Exec. 0,00 € - Dif. -600,00
€): aquest any hem deixat de rebre aquesta subvenció perquè l’Ajuntament de
Terrassa vol destinar els fons a entitats de la ciutat que desenvolupin activitat
íntegrament a Terrassa, treballarem per recuperar aquesta subvenció pel
següent exercici.

1.3.4 Diputació de Barcelona (Press. 4.500,00 € - Exec. 8.111,55 € - Dif.
3.611,55 €): aquesta es desvia en 3.611,55 € positius perquè enguany també
vam presentar el projecte dels Campaments Pedagògics, pel qual ens van
concedir una subvenció de 3.257,60 €. Això, sumat a la subvenció que
demanem cada any, fa que augmenti la partida en 3.611,55 €.

1.4 Institucions Europees (Press. 0,00 € - Exec. 7.264,08 € - Dif. 7.264,08 €): de les
institucions europees rebem finançament per projectes concrets. En aquest cas, no
havíem pressupostat cap partida per projectes concrets, però finalment hem ingressat
la subvenció corresponent al projecte Kids Got Rights!, que no havíem pressupostat.

2. QUOTES (Press. 104.480,00 € - Exec. 108.975,29 € - Dif. 4.495,29 €): la nostra segona
font de finançament son les quotes. Hi ha tres tipus de quotes diferents: les quotes per
formar part d’Esplac (tant d’esplais com de socis i sòcies col·laboradores), les quotes per
activitats de sector i les quotes per participar en activitats generals.

2.1 Quotes esplais (Press. 57.888,00 € - Exec. 58.284,00 € - Dif. 396,00 €) i 2.5
Quotes de socis i sòcies col·laboradores(Press. 4.000,00 € - Exec. 4.814,15 € - Dif.
814,15 €) tant els ingressos de quotes dels esplais com els dels socis i sòcies
col·laboradores han estat lleugerament superiors al que esperàvem. Aquestes quotes,
de 6 € per infant i moni, es mantenen des de fa anys i amb l’augment d’esplais i de
participants als esplais veiem com aquesta partida augmenta cada any, millorant el
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finançament propi d’Esplac. Enguany, destaca la pujada als sectors Barcelona i Baix
Llobregat.

2.3 Quotes per participació en activitats dels sectors (Press. 0,00 € - Exec.
4.525,14 € - Dif. 4.525,14 €): els pressupostos dels sectors no s’elaboren amb tant
detall ni amb prou temps com per incloure les quotes al pressupost d’Esplac i, per
tant, no les podem pressupostar. Tot i això, s’ha ingressat una quantitat molt més
reduïda que la d’anys anteriors a causa de la poca activitat que s’ha realitzat a causa
de les restriccions de la pandèmia (el 2019 es van ingressar 15.426€ en quotes i el
2018, 16.987€).

2.4 Quotes Escola d’Esplac (Press. 1.392,00 € - Exec. 393,00 € - Dif. -999,00 €):
com que l’Escola d’Esplac finalment es va fer virtual i, per tant, va suposar menys
despesa, també se’n van reduir les quotes. És per això que s’ha ingressat menys del
que havíem pressupostat.

2.6 Quotes dinar AGO (Press. 1.500,00 € - Exec. 409,00 € - Dif. -1.091,00 €): com
que vam tenir menys despeses del que havíem previst, vam decidir pagar la quota del
dinar de l’AGO a les dirigents que van fer tasques d’organització aquells dies. És per
això que finalment vam ingressar menys quotes del que havíem pressupostat.

2.10 Quotes Kids Got Rights (Press. 0,00 € - Exec. 450,00 € - Dif. 450,00 €):
aquesta partida que no havíem pressupostat fa referència a les quotes de participació
a les activitats del projecte Kids got Rights.

2.11 Quotes Training Course (Press. 0,00 € - Exec. 670,00 € - Dif. 670,00 €): en un
inici no havíem previst que els participants del Training assumissin una quota i és per
això que no ho havíem pressupostat. Tot i així, a mesura que avançava el projecte vam
decidir aplicar una petita quota per participant per acabar d’equilibrar ingressos i
despeses.

3. ALTRES INGRESSOS (Press. 19.989,80 € - Exec. 15.817,41 € - Dif. -4.172,39 €): aquesta
partida reuneix la resta d’ingressos que tenim com a associació, ingressos derivats de la
venda de materials o de lloguers. Aquesta partida ha caigut perquè no hem fet el préstec a
Incoop i perquè hem imputat a la partida de despeses el Xec Incoop.

3.2 Préstec Incoop SCCL (Press. 2.500,00 € - Exec. 0,00 € - Dif. -2.500,00 €): aquest
curs no hem fet el préstec amb Incoop que havíem pressupostat.

3.4 Ingressos per lloguers i despeses de comunitat (Press. 8.000,00 € - Exec.
8.090,79 € - Dif. 90,79 €): aquest any ja havíem pressupostat menors ingressos per
lloguers, ja que hem aprofitat una de les sales que havien quedat buides per tenir més
distància a l’oficina i garantir les mesures de seguretat per la Covid-19. És per això
que vam preveure menys ingressos i ens hi hem ajustat.
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3.5 Ingressos per transport de formacions internacionals (Press. 500,00 € - Exec.
0,00 € - Dif. -500,00 €): aquesa partida fa referència a quan en les activitats
internacionals Esplac paguem el transport de les participants per avançat i,
posteriorment, les participants ens retornen aquest import. Havíem pressupostat una
partida de 500€ pel Common Ground que s’havia de celebrar l’estiu del 2021, però
finalment no es va realitzar.

3.7 Xec Incoop (Press. 2.000,00€ - Exec. 0,00 € - Dif. -2.000,00 €): explicant al punt
3.

3.8 Ingressos per abonar taxes a Justícia (Press. 300,00 € - Exec. 0,00 € - Dif.
-300,00 €): vam pressupostar el retorn de les taxes de Justícia per part dels esplais
quan Esplac els gestionem el tràmit del canvi de junta. Tot i això, amb la pandèmia
aquest tràmit ha passat a ser telemàtic i, per tant, ja no comporta cap taxa i, a més, els
esplais el poden fer de manera autònoma més fàcilment.

3.10 Fonts privades d'ingressos: fundacions, premis… (Press. 0,00 € - Exec.
1.026,75 € - Dif. 1.026,75 €): aquest import no pressupostat fa referència a que
l’anterior Secretari General va quedar-se el portàtil que utilitzava i va ingressar-ne el
valor corresponent.

A l’Annex 3 hi podeu veure el detall dels ingressos d’aquest curs.

3. Balanç de situació

3.1. Què és el balanç de situació?

És un document comptable que recull, en un moment donat del temps, tots els elements de
titularitat de l'entitat i que són necessaris per a desenvolupar la seva activitat, coneguts com
a patrimoni de l'entitat. Es representa de la següent manera:

ACTIU (DRETS I BÉNS) PATRIMONI NET I PASSIU

ACTIU NO CORRENT (>1 any) PATRIMONI NET (Recursos propis)

Immobilitzat Capital (fons social)

Inversions Romanent-Excedents de l'exercici

Crèdits concedits a llarg Ingressos a distribuir diversos exercicis

ACTIU CORRENT (<1 any) PASSIU (Recursos aliens)

Deutors Passiu no corrent (>1 any)

Diners que ens deuen Deutes i obligacions a llarg termini
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Tresoreria Passiu corrent (<1 any)

Diners al Banc Crèdits a curt termini

Per què serveix el Balanç de situació?

És una eina que ens permet analitzar la solvència i la fortalesa financera de l'entitat. També
l'utilitzen els bancs per a valorar la viabilitat de concedir crèdit i l'administració pública el pot
tenir en compte per tal de concedir subvencions.

Estructura del Balanç de situació

El balanç es divideix en 3 grans apartats: l'actiu, el passiu i el patrimoni net.

Actiu: són els béns i drets de l'associació. S'organitza de més líquid (diners en metàl·lic), que
està a baix de tot, a menys líquid (immobilitzat), que ho trobem al capdamunt. Així es
diferencia entre:

● Actiu no corrent: són aquells béns o drets que es preveu que romandran a l'entitat
més d'un any. Per exemple, un edifici en propietat o una inversió financera.

● Actiu corrent: són aquells béns o drets que es preveu que romandran a l'entitat menys
d'un any. Per exemple, les existències de material o els diners al banc.

Patrimoni net i el passiu: per poder-se finançar, l’entitat utilitza el patrimoni net (recursos
propis) i el passiu (recursos aliens).

● El patrimoni net: són els fons propis, on s'inclouen el capital inicial aportat pels i les
sòcies i els superàvits d'exercicis anteriors.

○ Fons social: és el capital inicial dipositat pels fundadors/es de l'entitat i els
diners que amb els anys les associades han decidit capitalitzar.

○ Romanent: són les reserves, diners que s'han generat amb superàvits d'anys
anteriors i que s'han decidit guardar per poder dur a terme inversions futures o
eixugar pèrdues d'exercicis anteriors.

○ Ingressos a distribuir en diversos exercicis: aquest epígraf recull partides que,
com el seu propi nom indica, s'imputaran a resultats en diversos exercicis. Per
exemple, una subvenció rebuda per a l'adquisició d'immobilitzat, la qual
s'imputarà als resultats durant la vida útil de l'immobilitzat i no en l'exercici en
el qual es rep.

● Passiu: són les obligacions de l'associació, els seus deute
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BALANÇ DE SITUACIÓ A 31/12/2021
ACTIU 2021 2020 PATRIMONI NET I PASSIU 2021 2020

ACTIU NO CORRENT 198.860,25 € 214.834,29 € PATRIMONI NET 835.374,69 € 839.135,27 €
Immobilitzat intangible 685,57 € 832,90 € Fons Social 227.193,54 € 227.193,54 €
Patent Esplais Catalans 1.473,28 € 1.473,28 € Romanent 503.521,89 € 481.291,69 €
Amortització acumulada -787,71 € -640,38 € Excedents de l'exercici 21.777,20 € 41.078,19 €

Immobilitzat material 181.312,02 € 194.417,79 € Ingressos a distribuir diversos exercicis 82.882,06 € 89.571,85 €
Terreny (part proporcional 2n pis C/
Avinyó 44) 111.806,02 € 111.806,02 €

Subvencions oficials al capital (per
Immobilitzat material) 82.882,06 € 89.571,85 €

Bé immoble (Seu d'Esplac: 2n pis Avinyó
44) 205.068,33 € 205.068,33 €
Altres instal·lacions 26.755,62 € 26.755,62 €
Mobiliari 25.383,99 € 25.383,99 €
Equips per a processaments d'informació 39.973,71 € 39.973,71 €
Altre immobilitzat material 1.099,03 € 1.099,03 €
Amortització acumulada -228.774,68 € -215.668,91 €

PASSIU NO CORRENT 0,00 € 0,00 €
Inversions en empreses del grup 2.000,00 € 2.000,00 €
Participació Escola El Sol 2.000,00 € 2.000,00 €

Crèdit a llarg termini a esplais 3.118,55 € 5.847,65 €
Crèdit a llarg termini a esplais 3.118,55 € 5.847,65 €

Inv. Financeres permanents en capital 11.744,11 € 11.735,95 €
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Aportació Capital Coop57 11.744,11 € 11.735,95 €

ACTIU CORRENT 1.503.072,11 € 1.019.332,53 € PASSIU CORRENT 866.557,67 € 395.031,55 €
Deutors 597.793,10 € 367.266,46 € Creditors comercials 29.974,22 € 26.872,75 €
A compte a proveïdors 2.706,15 € 2.136,91 € Creditors diversos (proveïdors) 29.974,22 € 26.872,75 €
Clients diversos (Cooperacció i AFEV) 1.053,26 € 974,67 €
Entitats del grup, deutor (entitats MLP) 0,00 € 0,00 € Altres deutes no comercials 51.587,63 € 154.561,42 €

Provisió per a insolvències 0,00 € 0,00 €
Administracions públiques (Seg.Social,
IVA i IRPF) 34.086,12 € 29.538,09 €

Deutor per subvencions (subvencions) 590.807,40 € 356.920,60 €
Entitats del grup, creditores (MLP, FFGG i
ELLSOL) 17.196,13 € 19.418,88 €

Retencions a compte (Hisenda Pública) 2.041,15 € 4.894,60 € Esplais, creditors (projectes i beques) 0,00 € 104.564,48 €
Crèdit concedits a curt termini a esplais 1.185,14 € 2.339,68 € Entitats de crèdit (targetes de crèdit) 289,65 € 1.024,36 €

Remuneracions pendents de pagaments
(sous treballadors) 15,73 € 15,61 €

Tresoreria 896.954,08 € 652.066,07 €
Bancs 896.680,24 € 651.799,13 € Ajustaments per periodificació 784.995,82 € 213.597,38 €
Efectiu 273,84 € 266,94 € Ingressos anticipats 2022 (SVE i SOC) 0,00 € 0,00 €

Ingressos anticipats 2022 (DGJ DGACC i
IRPF) 715.386,32 € 182.241,88 €

Ajustaments per periodificació 8.324,93 € 0,00 € Ingressos anticipats 2022 (Escola
d'Esplac 2021, quotes anticipades i
assegurances)

69.609,50 € 31.355,50 €

Despeses anticipades 8.324,93 € 0,00 €

TOTAL ACTIU 1.701.932,36 € 1.234.166,82 € TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU
1.701.932,36
€ 1.234.166,82 €
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3.3. Anàlisi del Balanç de situació

L'anàlisi del balanç ens permet fer un diagnòstic sobre la situació financera de l'associació: si
l'associació té suficient liquiditat, quin grau d'endeutament té, la seva rendibilitat econòmica,
la fortalesa financera... entre d'altres aspectes rellevants de la seva gestió.

Liquiditat

L'actiu corrent (diners que podem convertir en efectiu de manera simple) ha de ser més gran
que el passiu corrent (deutes exigibles a curt termini). Si no és així es poden tenir problemes
de liquiditat i arribar a una situació de suspensió de pagaments.

Compararem aquestes dues quantitats.

Anàlisi: Actiu corrent (1.503.072,11 €) > Passiu corrent (866.557,67 €)

Resultat de l'anàlisi: Correcte

Endeutament

Ens indica el volum de deutes que té l'entitat. Si aquest valor se situa per sobre del 60% ens
indica que el volum de deute és excessiu i que l'entitat està perdent autonomia financera
sobre tercers, és a dir, s’està descapitalitzant.

Anàlisi: A 31/12/2020 el Passiu Corrent i No Corrent representa el 50,92% del total del
patrimoni net més el Passiu.

Cal destacar que els Passiu d’Esplac està únicament format per deutes a curt termini i no hi
ha deutes a llarg termini amb entitats financeres, i que bona part d’aquest deute a curt
termini no són obligacions de pagament, són subvencions reconegudes i resoltes per
executar-se en el següent exercici.

Resultat de l'anàlisi: Correcte

3.4. A destacar del Balanç de situació

De l’actiu no corrent

De l’immobilitzat intangible i immobilitzat material es mantenen, i com totes les inversions,
s'amortitzen al llarg dels anys i van perdent valor.
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El “Crèdit a llarg termini amb esplais”, és un crèdit sense interessos que Esplac vàrem
concedir de forma extraordinària a l’Esplai Eixam l’any 2013 per poder pagar el local i que
aquest, via liquidació, va retornant any rere any.

De l'actiu corrent

● Clients diversos (Cooperacció i AFEV): són factures pel lloguer de les sales de
Cooperacció i Afev que a 31 de desembre de 2021 encara no s'havien cobrat.

● Deutors per subvencions: aquesta partida correspon a subvencions que a data de 31
de desembre encara no hem cobrat encara que han estat atorgades. Aquest import és
superior que el de l’any passat.

● Tresoreria: correspon al saldo que tenim al banc a data 31/12/2021. Aquest import
és superior al de l’any anterior, correspon a les subvencions cobrades per la
Generalitat just abans de finalitzar l’exercicij

● Despeses anticipades 2021: correspon a despeses del 2022 que s’han pagat durant
el 2021, enguany aquest import és de 8.324,93 €.

Patrimoni net

● Romanent: són reserves de l'associació pendents d'aplicació i que es poden fer servir
amb diferents finalitats com eixugar pèrdues. Actualment el romanent ascendeix a
503.521,89 €, 22.230,2€ més que l'any passat. Aquesta quantitat no es correspon al
romanent de l’any 2020, que va ser de 41.078,19 €. Això es deu a que durant
l’auditoria de comptes s’hi van detectar alguns desajustos, un dels quals correspon a
la revocació parcial del conveni amb la DGJ de 2015 que no va quedar registrat en
l'exercici corresponent. D’aquesta manera, regularitzem el desajust reduint el
romanent en aquest import.

● Excedents de l'exercici: és el superàvit corresponent a aquest any, que aquest curs
són 21.777,20 €.

● Ingressos a distribuir en diversos exercicis: són les subvencions que hem rebut per
invertir en immobilitzat material i que anem amortitzant en diversos exercicis.

Del passiu corrent

● Creditors comercials: són aquelles factures que a 31 de desembre encara no
s'havien pagat. Això no implica estar en una situació d'impagament sinó que encara
no s'ha acabat el termini per pagar-les.

● Altres deutes no comercials: són els diners que devem a administracions, en
impostos i a l'Escola Lliure el Sol, per les aportacions i cursos.

● Ajustaments per periodificació: són ingressos anticipats que corresponen a
subvencions atorgades però que encara no s'han executat.

El total del balanç a 31 de desembre de 2021 és superior al del 2020. Això es deu a que
l’any 2019 teníem atorgades subvencions per executar durant l’any 2020 que en acabar l’any
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2020 encara no s’han obert les convocatòries per presentar-nos-hi. Això passa cada dos anys
perquè la subvenció de la Direcció General de Joventut s’atorga de manera bianual i, per tant,
aquest any no ha sigut així.

4. Proposta d’aplicació del resultat

Els excedents positius i negatius d'un exercici (superàvit o dèficit) s'acumulen al Balanç de
situació, passant a formar part del Patrimoni Net de l'associació, dins dues partides:

● Fons social: és l'import per constituir el fons de l'associació en el moment de la seva
constitució, més els superàvits d'anys anteriors que s'ha decidit capitalitzar. El fons
social està destinat únicament a enfortir financerament l'entitat, no és un fons
operatiu.

● Romanent: són les reserves, diners que s'han generat amb superàvits d'anys
anteriors i que es guarden per poder dur a terme inversions futures o eixugar pèrdues
d'exercicis anteriors. És un fons operatiu.

Ambdues partides serveixen per tenir més solvència i reforçar la liquiditat de l'associació,
aspectes importants per facilitar una bona gestió econòmica.

Així mateix, en el cas concret del romanent, ens permet acumular superàvits al llarg dels
anys per poder millorar la nostra liquiditat davant dels retards dels pagaments de
l'Administració, fer front a dèficits d'exercicis futurs i despeses imprevistes i guanyar
independència econòmica per la realització de projectes poc finançables.

Proposem, després de l'aprovació dels comptes anuals, destinar el superàvit de l'any 2021,
que ascendeix a 21.777,20 €, a la partida de romanent.
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ANNEX 1: RESUM DEL COMPTE DE RESULTATS

DESPESES
Pressupost

2021
Executat

31/12/2021
Dif. Executat -
Pressupostat

3. PROJECTES 2020 - 2021 4.500,00 € 3.217,17 € -1.282,83 €
3.1 PROJECTES PLA DE
TREBALL 2020 - 2021 4.500,00 € 3.217,17 € -1.282,83 €

4. ACCIONS ORDINÀRIES 975.359,80 € 942.892,53 € -32.467,27 €
4.1 ORGANITZACIÓ 484.410,06 € 454.147,11 € -30.262,95 €
4.1.1 Espais de participació 39.614,00 € 27.398,34 € -12.215,66 €
4.1.1.1 Assemblea General 6.950,00 € 6.432,78 € -517,22 €
4.1.1.2 Gran Comitè 3.300,00 € 3.429,79 € 129,79 €
4.1.1.3 Sectors geogràfics 29.214,00 € 17.535,77 € -11.678,23 €
4.1.1.4 Comissions i grups de
treball 150,00 € 0,00 € -150,00 €
4.1.2 Un equip d'equips 434.346,06 € 416.431,83 € -17.914,23 €
4.1.2.1 Equip de Coordinació 37.147,37 € 36.214,98 € -932,39 €
4.1.2.2 Equips generals de
sector 2.600,00 € 1.266,83 € -1.333,17 €
4.1.2.3 Secretaria Tècnica
(Despesa de Personal) 393.898,69 € 378.917,40 € -14.981,29 €
4.1.2.4 Sopars d'Equip
d'equips 700,00 € 32,62 € -667,38 €
4.1.3 Relacions externes i
treball en xarxa 10.450,00 € 10.316,94 € -133,06 €
4.1.3.1 International Falcon
Movement 9.120,00 € 8.250,00 € -870,00 €
4.1.3.2 Servei de voluntariat
Europeu 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4.1.3.3 Consells de Joventut 600,00 € 1.666,94 € 1.066,94 €
4.1.3.4 Relacions amb
entitats 730,00 € 400,00 € -330,00 €
4.2 ATENCIÓ
PERSONALITZADA 299.416,75 € 310.122,05 € 10.705,30 €
4.2.1 Assessorament i
formació en temes
pedagògics 100,00 € 0,00 € -100,00 €
4.2.1.1 Banc de recursos 100,00 € 0,00 € -100,00 €
4.2.2 Assessorament i
formació en l’organització de
l’esplai 5.950,00 € 6.216,77 € 266,77 €
4.2.2.1 Campaments, colònies 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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i rutes
4.2.2.2 Comunicació i difusió 5.950,00 € 6.216,77 € 266,77 €
4.2.3 Assessorament i
formació en la gestió legal,
administrativa i econòmica
de l’esplai 293.366,75 € 303.905,28 € 10.538,53 €
4.3 PLA DE FORMACIÓ 119.529,00 € 108.945,44 € -10.583,56 €
4.3.1 Programa Marta Mata 79.975,00 € 82.551,00 € 2.576,00 €
4.3.2 Escola d’Esplac 5.624,00 € 1.984,12 € -3.639,88 €
4.3.3 Erasmus + (Training
Course) 22.830,00 € 10.650,69 € -12.179,31 €
4.3.4 Formacions
Internacionals 1.000,00 € 388,30 € -611,70 €
4.3.6 Jornades Reduint
Petjada 1.100,00 € 701,92 € -398,08 €
4.3.7 Jornades Dissidents 1.200,00 € 450,00 € -750,00 €
4.3.8 Programa Teresa
Claramunt 4.800,00 € 1.980,00 € -2.820,00 €
4.3.9 Programa Joan Salas 3.000,00 € 1.679,00 € -1.321,00 €
4.3.10 Justice programme &
rights, equality and
citizenship programme- Kids
got rights 0,00 € 5.500,41 € 5.500,41 €
4.3.11 Subvenció Fons
provinents pacte d'estat
contra la violència de gènere 0,00 € 3.060,00 € 3.060,00 €
4.4 COMUNICACIÓ 850,00 € 0,00 € -850,00 €
4.5 GESTIÓ DE RECURSOS 53.095,00 € 52.479,68 € -615,32 €
4.5.1 Amortitzacions i
Impostos 14.200,00 € 14.528,95 € 328,95 €
4.5.2 Serveis generals 38.895,00 € 37.950,73 € -944,27 €
4.6 INFORMÀTICA 18.058,99 € 17.198,25 € -860,74 €
4.6.1 Google Apps i drive 358,99 € 324,00 € -34,99 €
4.6.2 Dominis 200,00 € 197,68 € -2,32 €
4.6.3 Manteniment
Informàtic 2.500,00 € 3.404,58 € 904,58 €
4.6.4 Serveis informàtics
externs 15.000,00 € 13.271,99 € -1.728,01 €

5. Renúncia subvenció
Barcelona 2020 0,00 € 4.408,23 € 4.408,23 €

TOTAL DESPESES 979.859,80 € 950.517,93 € -29.341,87 €
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INGRESSOS
Pressupost

2021
Executat

31/12/2021

Dif. Executat
-

Pressupostat

1. FINANÇAMENT PÚBLIC 855.390,00 € 847.502,43 € -7.887,57 €
1.1 Generalitat de Catalunya 777.405,00 € 780.144,91 € 2.739,91 €
1.2 Administració Central 22.830,00 € 10.216,00 € -12.614,00 €
1.3 Diputacions i
Administracions Locals 55.155,00 € 49.877,44 € -5.277,56 €
1.4 Institucions Europees 0,00 € 7.264,08 € 7.264,08 €

2. QUOTES 104.480,00 € 108.975,29 € 4.495,29 €
2.1 Quotes esplais 57.888,00 € 58.284,00 € 396,00 €
2.2 Quotes per assegurances 36.500,00 € 37.750,00 € 1.250,00 €
2.3 Quotes per participació en
activitats dels sectors 0,00 € 4.525,14 € 4.525,14 €
2.4 Quotes Escola d’Esplac 1.392,00 € 393,00 € -999,00 €
2.5 Quotes de socis i sòcies
col·laboradores 4.000,00 € 4.814,15 € 814,15 €
2.6 Quotes dinar AGO 1.500,00 € 409,00 € -1.091,00 €
2.7 Quotes Campaments
pedagògics 1.500,00 € 1.230,00 € -270,00 €
2.8 Quotes Jornades Reduint
Petjada 500,00 € 105,00 € -395,00 €
2.9 Quotes Jornades
Dissidents 1.200,00 € 345,00 € -855,00 €
2.10 Quotes Kids Got Rights 0,00 € 450,00 € 450,00 €
2.11 Quotes Training Course 0,00 € 670,00 € 670,00 €

3. ALTRES INGRESSOS 19.989,80 € 15.817,41 € -4.172,39 €
3.1 Interessos financers 0,00 € 10,08 € 10,08 €
3.2 Préstec Incoop SCCL 2.500,00 € 0,00 € -2.500,00 €
3.3 Subvencions oficials de
capital 6.689,80 € 6.689,79 € -0,01 €
3.4 Ingressos per lloguers i
despeses de comunitat 8.000,00 € 8.090,79 € 90,79 €
3.5 Ingressos per transport de
formacions internacionals 500,00 € 0,00 € -500,00 €
3.7 Xec Incoop 2.000,00 € 0,00 € -2.000,00 €
3.8 Ingressos per abonar taxes
a Justícia 300,00 € 0,00 € -300,00 €
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3.9 Romanent 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3.10 Fonts privades
d'ingressos: fundacions,
premis... 0,00 € 1.026,75 € 1.026,75 €

TOTAL INGRESOS 979.859,80 € 972.295,13 € -7.564,67 €
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ANNEX 2: DETALL DE LES DESPESES

DESPESES Pressupost
2021

Executat
31/12/2021

Dif. Executat -
Pressupostat

3. PROJECTES 2020 - 2021 4.500,00 € 3.217,17 € -1.282,83 €

3.1 PROJECTES PLA DE
TREBALL 2020 - 2021 4.500,00 € 3.217,17 € -1.282,83 €

3.1.1 Projectes 2020 - 2021 1.500,00 € 434,93 € -1.065,07 €

3.1.2 Línies pedagògiques
(Campaments Pedagògics) 3.000,00 € 2.782,24 € -217,76 €

3.2.1 Activitats i material 0,00 €

3.2.2 Manutencions 0,00 €

3.2.3 Difusió 0,00 €

3.2.4 Desplaçaments 0,00 €

3.2.5 Imprevistos 0,00 €

3.2.6 Autocars 0,00 €

3.2.7 Allotjament 0,00 €

3.2.8 Imprevistos 0,00 €

4. ACCIONS ORDINÀRIES 975.359,80 € 942.892,53 € -32.467,27 €

4.1 ORGANITZACIÓ 484.410,06 € 454.147,11 € -30.262,95 €

4.1.1 Espais de participació 39.614,00 € 27.398,34 € -12.215,66 €

4.1.1.1 Assemblea General 6.950,00 € 6.432,78 € -517,22 €

4.1.1.1.1 Servei de Càtering 2.000,00 € 2.073,51 € 73,51 €

4.1.1.1.2 Lloguer espais 2.000,00 € 210,94 € -1.789,06 €

4.1.1.1.3 Personal tècnic de
l’espai 1.000,00 € 316,25 € -683,75 €
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4.1.1.1.4 Material 100,00 € 1.634,30 € 1.534,30 €

4.1.1.1.5 Disseny/Comunicació 700,00 € 1.041,38 € 341,38 €

4.1.1.1.6 Allotjament i Dietes
Organització 550,00 € 826,40 € 276,40 €

4.1.1.1.7 Facilitació Assemblea 600,00 € 330,00 € -270,00 €

4.1.1.2 Gran Comitè 3.300,00 € 3.429,79 € 129,79 €

4.1.1.2.1 Manutencions 300,00 € 309,33 € 9,33 €

4.1.1.2.2 Casa de colònies 3.000,00 € 3.120,46 € 120,46 €

4.1.1.3 Sectors geogràfics 29.214,00 € 17.535,77 € -11.678,23 €

4.1.1.3.1 Activitats sector
Bages-Berguedà 3.279,00 € 1.560,52 € -1.718,48 €

4.1.1.3.2 Activitats sector Baix
Llobregat 3.768,00 € 1.514,18 € -2.253,82 €

4.1.1.3.3 Activitats sector
Barcelona 6.165,00 € 6.757,32 € 592,32 €

4.1.1.3.4 Activitats sector Baix
Besòs 1.455,00 € 1.387,32 € -67,68 €

4.1.1.3.5 Activitats sector Camp
de Tarragona 849,00 € 484,50 € -364,50 €

4.1.1.3.6 Activitats sector
Girona 681,00 € 0,00 € -681,00 €

4.1.1.3.7 Activitats sector
Maresme 3.081,00 € 416,80 € -2.664,20 €

4.1.1.3.8 Activitats sector
Penedès-Garraf-Anoia 2.205,00 € 1.202,81 € -1.002,19 €

4.1.1.3.9 Activitats sector
Ripollès-Osona-Moianès 1.368,00 € 1.375,49 € 7,49 €

4.1.1.3.10 Activitats sector
Vallès Oriental 3.000,00 € 1.316,33 € -1.683,67 €

4.1.1.3.11 Activitats sector
Vallès Occidental 3.363,00 € 1.520,50 € -1.842,50 €
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4.1.1.4 Comissions i grups de
treball 150,00 € 0,00 € -150,00 €

4.1.1.4.1 Reunions comissions i
grups de treball 150,00 € 0,00 € -150,00 €

4.1.1.4.2 Jornades per infants i
joves 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.1.2 Un equip d'equips 434.346,06 € 416.431,83 € -17.914,23 €

4.1.2.1 Equip de Coordinació 37.147,37 € 36.214,98 € -932,39 €

4.1.2.1.1 Desplaçaments i
dietes Equip de Coordinació 4.000,00 € 2.601,38 € -1.398,62 €

4.1.2.1.2 Lloguer d'espais
reunions i tancades 100,00 € 679,64 € 579,64 €

4.1.2.1.3 Secretaria General
(37,50 hores/s.) 31.047,37 € 31.395,34 € 347,97 €

4.1.2.1.4 Desplaçaments i
dietes Secretaria General 2.000,00 € 1.538,62 € -461,38 €

4.1.2.2 Equips generals de
sector 2.600,00 € 1.266,83 € -1.333,17 €

4.1.2.2.1 Desplaçaments EGS 2.500,00 € 1.266,83 € -1.233,17 €

4.1.2.2.2 Coordinacions
territorials 100,00 € 0,00 € -100,00 €

4.1.2.3 Secretaria Tècnica
(Despesa de Personal) 393.898,69 € 378.917,40 € -14.981,29 €

4.1.2.3.1 Gerència (37,50
hores/setmanals) 35.064,60 € 32.079,53 € -2.985,07 €

4.1.2.3.2 Cap Projectes (37,50
hores/s.) 24.525,71 € 24.335,88 € -189,83 €

4.1.2.3.3 Cap Comunicació
(37,50 hores/s.) 26.905,07 € 25.460,30 € -1.444,77 €

4.1.2.3.4 Comptabilitat (37,50
hores/s.) 26.447,02 € 26.315,40 € -131,62 €

4.1.2.3.5 Responsable
d'Informàtica (20 hores/s.) 12.623,39 € 13.133,19 € 509,80 €
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4.1.2.3.6 Suport a projectes (30
hores/s.) 18.318,25 € 18.203,50 € -114,75 €

4.1.2.3.7 Coordinació de
projectes generals i del sector
Bages-Berguedà, Ripollès
Osona Moianès (20 hores/s.) 12.212,17 € 12.117,68 € -94,49 €

4.1.2.3.8 Coordinació de
projectes generals i del sector
Baix Llobregat (20 hores/s.) 12.212,17 € 11.932,71 € -279,46 €

4.1.2.3.9 Coordinació de
projectes generals i del sector
Barcelona (20 hores/s.) 12.212,17 € 12.419,80 € 207,63 €

4.1.2.3.10 Coordinació de
projectes generals i del sector
Barcelonès-Nord i Vallès
Occidental (20 hores/s.) 12.212,17 € 11.577,42 € -634,75 €

4.1.2.3.11 Coordinació de
projectes generals i del sector
Camp de Tarragona i
Penedès-Garraf-Anoia (20
hores/s.) 12.212,17 € 11.733,31 € -478,86 €

4.1.2.3.12 Coordinació de
projectes generals i del sector
Maresme Girona i projectes
Internacionals(32 hores/s.) 19.539,47 € 19.440,97 € -98,50 €

4.1.2.3.13 Coordinació de
projectes generals i del sector
Vallès Oriental (20 hores/s.) 11.856,48 € 12.308,37 € 451,89 €

4.1.2.3.14 Administració (37,50
hores/s.) 17.819,91 € 14.306,70 € -3.513,21 €

4.1.2.3.15 Suport a
Comunicació (20 hores/s) 11.398,03 € 13.366,15 € 1.968,12 €

4.1.2.3.16 Coordinació de
projectes Internacionals (20
hores/s.) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.1.2.3.17 Suport Informàtica
(20 hores/s.) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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4.1.2.3.18 Despesa
extraordinària de personal:
Gran Comitè i tancades Equico 6.000,00 € 6.881,30 € 881,30 €

4.1.2.3.19 Despesa
extraordinària de personal:
AGO 3.000,00 € 2.996,46 € -3,54 €

4.1.2.3.20 Despesa
extraordinària de personal:
Escola d'Esplac 2.600,00 € 2.179,89 € -420,11 €

4.1.2.3.21 Despesa
extraordinària de personal:
Tancada Secretaria Tècnica 2.100,00 € 1.773,87 € -326,13 €

4.1.2.3.22 Despesa
extraordinària de personal:
Campaments pedagògics 1.500,00 € 1.474,05 € -25,95 €

4.1.2.3.23 Pla de relleu i
complements 8.000,00 € 4.067,22 € -3.932,78 €

4.1.2.3.24 Desplaçaments i
dietes Secretaria Tècnica 4.000,00 € 2.510,38 € -1.489,62 €

4.1.2.3.25 Tancada Secretaria
Tècnica 2.000,00 € 1.817,55 € -182,45 €

4.1.2.3.26 Cost de la Seguretat
Social a càrrec de l’associació 99.139,91 € 96.485,77 € -2.654,14 €

4.1.2.3.27 Suport Esplac SOC 1
(37,5h) (Inclou seguretat social
empresa) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.1.2.3.28 Suport Esplac SOC 2
(37,5h) (Inclou seguretat social
empresa) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.1.2.4 Sopars d'Equip
d'equips 700,00 € 32,62 € -667,38 €

4.1.2.4.1 Àpats 700,00 € 32,62 € -667,38 €

4.1.3 Relacions externes i
treball en xarxa 10.450,00 € 10.316,94 € -133,06 €

4.1.3.1 International Falcon
Movement 9.120,00 € 8.250,00 € -870,00 €
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4.1.3.1.1 Quota 8.000,00 € 8.250,00 € 250,00 €

4.1.3.1.2 Quota solidaritat
internacional 120,00 € 0,00 € -120,00 €

4.1.3.1.3 Desplaçaments i
representació 1.000,00 € 0,00 € -1.000,00 €

4.1.3.2 Servei de voluntariat
Europeu 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.1.3.2.1 Enviament de
Voluntaris 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.1.3.2.2 Acollida de Voluntaris 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.1.3.3 Consells de Joventut 600,00 € 1.666,94 € 1.066,94 €

4.1.3.3.1 Quotes Consell de
Joventut de Barcelona (CJB) 250,00 € 250,00 € 0,00 €

4.1.3.3.2 Quotes Consell
Nacional de Joventut de
Catalunya (CNJC) 350,00 € 350,00 € 0,00 €

4.1.3.4.3 Quota Lafede.cat 0,00 € 1.066,94 € 1.066,94 €

4.1.3.4 Relacions amb entitats 730,00 € 400,00 € -330,00 €

4.1.3.4.1 Quota Taula per la
Infància i l'Adolescència a
Catalunya (TIAC) 400,00 € 400,00 € 0,00 €

4.1.3.4.2 Quota Federació
d'Organitzacions Catalanes
Internacionalment
Reconegudes (FOCIR) 330,00 € 0,00 € -330,00 €

4.2 ATENCIÓ
PERSONALITZADA 299.416,75 € 310.122,05 € 10.705,30 €

4.2.1 Assessorament i
formació en temes pedagògics 100,00 € 0,00 € -100,00 €

4.2.1.1 Banc de recursos 100,00 € 0,00 € -100,00 €

4.2.1.1.1 Logística i compra de
recursos 100,00 € 0,00 € -100,00 €
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4.2.2 Assessorament i
formació en l’organització de
l’esplai 5.950,00 € 6.216,77 € 266,77 €

4.2.2.1 Campaments, colònies i
rutes 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.2.2.1.1 Impressió cartells
d'estiu 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.2.2.1.2 Desplaçaments
Common Ground 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.2.2.2 Comunicació i difusió 5.950,00 € 6.216,77 € 266,77 €

4.2.2.2.1 Agenda 5.900,00 € 6.216,77 € 316,77 €

4.2.2.2.2 Cartells de curs i CCR 50,00 € 0,00 € -50,00 €

4.2.3 Assessorament i
formació en la gestió legal,
administrativa i econòmica de
l’esplai 293.366,75 € 303.905,28 € 10.538,53 €

4.2.3.1 Assegurança
Responsabilitat Civil i Accidents 23.000,00 € 25.947,25 € 2.947,25 €

4.2.3.2 Distribució econòmica
de curs i d’estiu 197.366,75 € 189.183,22 € -8.183,53 €

4.2.3.3 Distribució Beques
Ajuntament de Barcelona 17.000,00 € 12.532,40 € -4.467,60 €

4.2.3.4 Distribució Beques
Generalitat 45.000,00 € 44.856,00 € -144,00 €

4.2.3.5 Distribució de material
de curs 11.000,00 € 8.886,41 € -2.113,59 €

4.2.3.6 Distribució Subvenció
extraordinària COVID 0,00 € 22.500,00 € 22.500,00 €

4.3 PLA DE FORMACIÓ 119.529,00 € 108.945,44 € -10.583,56 €

4.3.1 Programa Marta Mata 79.975,00 € 82.551,00 € 2.576,00 €

4.3.1.1 Descomptes cursos
associatius 61.675,00 € 52.236,00 € -9.439,00 €

4.3.1.2 Càpsules als esplais 5.720,00 € 10.540,00 € 4.820,00 €
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4.3.1.3 Formació als sectors 8.320,00 € 11.475,00 € 3.155,00 €

4.3.1.4 Descomptes cursos
monitors/es i directors/es 300,00 € 650,00 € 350,00 €

4.3.1.5 CIM (Curs d'inicació al
monitoratge) 3.360,00 € 2.850,00 € -510,00 €

4.3.1.6 Col·laboració Jornades 600,00 € 4.800,00 € 4.200,00 €

4.3.2 Escola d’Esplac 5.624,00 € 1.984,12 € -3.639,88 €

4.3.2.1 Allotjament 2.960,00 € 405,00 € -2.555,00 €

4.3.2.2 Manutencions 344,00 € 180,62 € -163,38 €

4.3.2.3 Desplaçaments i
honoraris Formadors 1.490,00 € 854,00 € -636,00 €

4.3.2.4 Material i lloguers 300,00 € 0,00 € -300,00 €

4.3.2.5 Dissenys i materials de
difusió 530,00 € 544,50 € 14,50 €

4.3.3 Erasmus + (Training
Course) 22.830,00 € 10.650,69 € -12.179,31 €

4.3.4 Formacions
Internacionals 1.000,00 € 388,30 € -611,70 €

4.3.4.1 Desplaçaments 1.000,00 € 388,30 € -611,70 €

4.3.5 Jornades de Lleure i
Feminismes 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.3.6 Jornades Reduint Petjada 1.100,00 € 701,92 € -398,08 €

4.3.7 Jornades Dissidents 1.200,00 € 450,00 € -750,00 €

4.3.8 Programa Teresa
Claramunt 4.800,00 € 1.980,00 € -2.820,00 €

4.3.8.1 Curs d'acollida Teresa
Claramunt 2.000,00 € 1.980,00 € -20,00 €

4.3.8.2 Curs de creixement
Teresa Claramunt 2.800,00 € 0,00 € -2.800,00 €
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4.3.8.3 Curs d'èxit Teresa
Claramunt 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.3.9 Programa Joan Salas 3.000,00 € 1.679,00 € -1.321,00 €

4.3.9.1 Formació Secretaria
Tècnica 3.000,00 € 1.679,00 € -1.321,00 €

4.3.10 Justice programme &
rights, equality and citizenship
programme- Kids got rights 0,00 € 5.500,41 € 5.500,41 €

4.3.11 Subvenció Fons
provinents pacte d'estat contra
la violència de gènere 0,00 € 3.060,00 € 3.060,00 €

4.3.11.1 Formacions contra la
Violència de gènere 0,00 € 3.060,00 € 3.060,00 €

4.4 COMUNICACIÓ 850,00 € 0,00 € -850,00 €

4.4.1 Gestió del Grup de treball
i la revista digital Somesplai.cat 300,00 € 0,00 € -300,00 €

4.4.2 Estratègia i dinamització
de les xarxes socials de
l’associació 50,00 € 0,00 € -50,00 €

4.4.3 Llicències i programari 500,00 € 0,00 € -500,00 €

4.5 GESTIÓ DE RECURSOS 53.095,00 € 52.479,68 € -615,32 €

4.5.1 Amortitzacions i
Impostos 14.200,00 € 14.528,95 € 328,95 €

4.5.1.1 Amortitzacions 13.000,00 € 13.253,10 € 253,10 €

4.5.1.2 Impost Béns Immobles
Ajuntament de Barcelona 1.200,00 € 1.275,85 € 75,85 €

4.5.2 Serveis generals 38.895,00 € 37.950,73 € -944,27 €

4.5.2.1 Manteniment local
Avinyó 44 8.000,00 € 9.534,38 € 1.534,38 €

4.5.2.2 Subvenció millora del
local Avinyó 44 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.5.2.3 Material d’oficina i
d’equips informàtics 4.500,00 € 4.844,02 € 344,02 €
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4.5.2.4 Serveis professionals 16.995,00 € 16.304,89 € -690,11 €

4.5.2.4.1 Assegurança
Comunitat Avinyó i
responsabilitat d'administradors 600,00 € 651,03 € 51,03 €

4.5.2.4.2 Assegurança
responsabilitat d'administradors 375,00 € 365,01 € -9,99 €

4.5.2.4.3 Missatgeria 500,00 € 678,11 € 178,11 €

4.5.2.4.4 Prevenció riscos
laborals 2.000,00 € 1.717,25 € -282,75 €

4.5.2.4.5 Gestoria laboral 2.500,00 € 2.284,48 € -215,52 €

4.5.2.4.6 Auditoria 7.600,00 € 7.830,97 € 230,97 €

4.5.2.4.7 Serveis bancaris 600,00 € 401,44 € -198,56 €

4.5.2.4.8 Interessos bancaris 500,00 € 402,74 € -97,26 €

4.5.2.4.9 Notaria 250,00 € 138,27 € -111,73 €

4.5.2.4.10 Taxes Justícia 270,00 € 31,44 € -238,56 €

4.5.2.4.11 Assessorament fiscal 400,00 € 381,15 € -18,85 €

4.5.2.4.12 Assessorament
Jurídic 400,00 € 363,00 € -37,00 €

4.5.2.4.13 Adaptació nova
normativa de RGPD 1.000,00 € 1.060,00 € 60,00 €

4.5.2.5 Subministraments 9.400,00 € 7.267,44 € -2.132,56 €

4.5.2.5.1 Telefonia i internet 4.000,00 € 3.708,32 € -291,68 €

4.5.2.5.2 Electricitat 3.800,00 € 2.122,15 € -1.677,85 €

4.5.2.5.3 Gas 800,00 € 390,24 € -409,76 €

4.5.2.5.4 Aigua 800,00 € 1.046,73 € 246,73 €

4.6 INFORMÀTICA 18.058,99 € 17.198,25 € -860,74 €

4.6.1 Google Apps i drive 358,99 € 324,00 € -34,99 €

4.6.2 Dominis 200,00 € 197,68 € -2,32 €
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4.6.3 Manteniment Informàtic 2.500,00 € 3.404,58 € 904,58 €

4.6.4 Serveis informàtics
externs 15.000,00 € 13.271,99 € -1.728,01 €

5. Renúncia subvenció
Barcelona 2020 0,00 € 4.408,23 € 4.408,23 €

TOTAL DESPESES 979.859,80 € 950.517,93 € -29.341,87 €
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ANNEX 3: DETALLS DELS INGRESSOS

INGRESSOS
Pressupost

2021
Executat

31/12/2021

Dif. Executat
-

Pressupostat
1. FINANÇAMENT PÚBLIC 855.390,00 € 847.502,43 € -7.887,57 €
1.1 Generalitat de Catalunya 777.405,00 € 780.144,91 € 2.739,91 €
1.1.1 Departament de
Benestar Social i Família 777.405,00 € 771.894,91 € -5.510,09 €
1.1.1.1 Subvenció Direcció
General de Joventut 563.905,00 € 563.905,00 € 0,00 €
1.1.1.2 Subvenció Direcció
General d’Acció Cívica i
Comunitària 10.000,00 € 7.582,00 € -2.418,00 €
1.1.1.3 Subvenció Direcció
General de Joventut – Beques 45.000,00 € 44.856,00 € -144,00 €
1.1.1.4 Subvencions provinents
del 0,7% de l'IRPF 126.500,00 € 125.001,91 € -1.498,09 €
1.1.1.5 Subvenció
extraordinària Gene en l'àmbit
de l'eduaciío en el lleure i
extraescolars per a fer front a
les conseqüències de la
COVID19 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €
1.1.1.6 Subvenció
extraordinària Generalitat per a
pal·liar els efectes de la
COVID19 (Esplais) 0,00 € 23.000,00 € 23.000,00 €
1.1.1.7 Subvenció Direccio
general d'acció cívica i
comunitaria- F2 Voluntariat 0,00 € 1.550,00 € 1.550,00 €
1.1.1.8 Subvenció COSPE- v2
Prevenció violència masclista 0,00 € 4.500,00 € 4.500,00 €
1.1.2 Fons Social de les Caixes 30.000,00 € 0,00 € -30.000,00 €
1.1.3 Diplocat 2.000,00 € 8.250,00 € 6.250,00 €
1.1.4 SOC Garantia Juvenil 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.2 Administració Central 22.830,00 € 10.216,00 € -12.614,00 €
1.2.1 Instituto de la Juventud 22.830,00 € 10.216,00 € -12.614,00 €
1.2.1.1 Erasmus + (Training
Course) 22.830,00 € 10.216,00 € -12.614,00 €
1.3 Diputacions i
Administracions Locals 55.155,00 € 49.877,44 € -5.277,56 €
1.3.1 Ajuntament de Barcelona 47.795,00 € 39.270,65 € -8.524,35 €
1.3.1.1 Conveni 19.795,00 € 19.795,00 € 0,00 €
1.3.1.2 Beques Ajuntament de
Barcelona 20.000,00 € 16.375,65 € -3.624,35 €
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1.3.1.3 Subvencions districte i
ciutat Ajuntament de Barcelona 8.000,00 € 3.100,00 € -4.900,00 €
1.3.2 Ajuntament de Terrassa 600,00 € 0,00 € -600,00 €
1.3.3 Ajuntament de Badalona 860,00 € 1.190,00 € 330,00 €
1.3.4 Diputació de Barcelona 4.500,00 € 8.111,55 € 3.611,55 €
1.3.4.1 Diputacio de
Barcelona-Presidència 0,00 € 3.257,60 € 3.257,60 €
1.3.4.2 Diputació de Barcelona 4.500,00 € 4.853,95 € 353,95 €
1.3.5 Consell Comarcal
d’Osona 100,00 € 0,00 € -100,00 €
1.3.6 Ajuntament de Mataró 1.300,00 € 1.305,24 € 5,24 €
1.4 Institucions Europees 0,00 € 7.264,08 € 7.264,08 €
1.4.1 Erasmus + (SVE) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.4.2 Justice programme &
rights, equality and citizenship
programme- Kids got rights 0,00 € 7.264,08 € 7.264,08 €

2. QUOTES 104.480,00 € 108.975,29 € 4.495,29 €
2.1 Quotes esplais 57.888,00 € 58.284,00 € 396,00 €
2.1.1 Quotes sector
Bages-Berguedà 6.558,00 € 6.588,00 € 30,00 €
2.1.2 Quotes sector Baix
Llobregat 7.536,00 € 7.914,00 € 378,00 €
2.1.3 Quotes sector Barcelona 12.330,00 € 13.224,00 € 894,00 €
2.1.4 Quotes sector Baix Besòs 2.910,00 € 2.802,00 € -108,00 €
2.1.5 Quotes sector Camp de
Tarragona 1.698,00 € 1.644,00 € -54,00 €
2.1.6 Quotes sector Girona 1.200,00 € 1.332,00 € 132,00 €
2.1.7 Quotes sector Maresme 6.162,00 € 5.898,00 € -264,00 €
2.1.8 Quotes sector
Penedès-Garraf-Anoia 4.278,00 € 4.380,00 € 102,00 €
2.1.9 Quotes sector
Ripollès-Osona-Moianès 2.736,00 € 2.616,00 € -120,00 €
2.1.10 Quotes sector Vallès
Occidental 6.480,00 € 6.246,00 € -234,00 €
2.1.11 Quotes sector Vallès
Oriental 6.000,00 € 5.640,00 € -360,00 €
2.2 Quotes per assegurances 36.500,00 € 37.750,00 € 1.250,00 €
2.3 Quotes per participació en
activitats dels sectors 0,00 € 4.525,14 € 4.525,14 €
2.3.1 Quotes activitats sector
Bages-Berguedà 0,00 € 465,00 € 465,00 €
2.3.2 Quotes activitats sector
Baix Llobregat 0,00 € 321,00 € 321,00 €
2.3.3 Quotes activitats sector
Barcelona 0,00 € 2.536,50 € 2.536,50 €
2.3.4 Quotes activitats sector 0,00 € 140,00 € 140,00 €
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Baix Besòs
2.3.5 Quotes activitats sector
Camp de Tarragona 0,00 € 105,00 € 105,00 €
2.3.6 Quotes activitats sector
Girona 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2.3.7 Quotes activitats sector
Maresme 0,00 € 77,16 € 77,16 €
2.3.8 Quotes activitats sector
Penedès Garraf i Anoira 0,00 € 206,00 € 206,00 €
2.3.9 Quotes activitats sector
Ripollès-Osona-Moianès 0,00 € 211,00 € 211,00 €
2.3.10 Quotes activitats sector
Vallès Occidental 0,00 € 175,00 € 175,00 €
2.3.11 Quotes activitats sector
Vallès Oriental 0,00 € 288,48 € 288,48 €
2.4 Quotes Escola d’Esplac 1.392,00 € 393,00 € -999,00 €
2.5 Quotes de socis i sòcies
col·laboradores 4.000,00 € 4.814,15 € 814,15 €
2.6 Quotes dinar AGO 1.500,00 € 409,00 € -1.091,00 €
2.7 Quotes Campaments
pedagògics 1.500,00 € 1.230,00 € -270,00 €
2.8 Quotes Jornades Reduint
Petjada 500,00 € 105,00 € -395,00 €
2.9 Quotes Jornades
Dissidents 1.200,00 € 345,00 € -855,00 €
2.10 Quotes Kids Got Rights 0,00 € 450,00 € 450,00 €
2.11 Quotes Training Course 0,00 € 670,00 € 670,00 €

3. ALTRES INGRESSOS 19.989,80 € 15.817,41 € -4.172,39 €
3.1 Interessos financers 0,00 € 10,08 € 10,08 €
3.2 Préstec Incoop SCCL 2.500,00 € 0,00 € -2.500,00 €
3.3 Subvencions oficials de
capital 6.689,80 € 6.689,79 € -0,01 €
3.4 Ingressos per lloguers i
despeses de comunitat 8.000,00 € 8.090,79 € 90,79 €
3.5 Ingressos per transport de
formacions internacionals 500,00 € 0,00 € -500,00 €
3.6 Ingressos per
desplaçaments del Common
Ground 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3.7 Xec Incoop 2.000,00 € 0,00 € -2.000,00 €
3.8 Ingressos per abonar taxes
a Justícia 300,00 € 0,00 € -300,00 €
3.9 Romanent 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3.10 Fonts privades
d'ingressos: fundacions,
premis... 0,00 € 1.026,75 € 1.026,75 €
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TOTAL INGRESSOS 979.859,80 € 972.295,13 € -7.564,67 €
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