
PR
ES

SU
PO

ST
 2

02
1

-1-

PRESSUPOST 2021

ASSEMBLEA
GENERAL
ORDINÀRIA

DEL 20 AL 26 DE MAIG

DOCUMENT

DE TREBALL



PR
ES

SU
PO

ST
 2

02
1

-2-

COMENTARIS DEL PRESSUPOST 2021

Davant la situació incerta que encara mantenim enguany, la confecció del pressupost per l’exercici 
2021 s’ha basat pràcticament només en el reflex de les partides fixes i ajustades a la realitat actu-
al, especialment pel que fa als ingressos de les quotes de socis i sòcies, encara que esperem que 
l’actual campanya de captació de socis i sòcies, així com la percepció cada vegada més clara que 
l’Assemblea és la punta de llança del procés, farà que aquesta partida tingui una evolució positiva 
durant el 2021.

La previsió d’ingressos i compres per marxandatge també ha estat molt prudent. Les incerteses 
per l’evolució de la pandèmia i l’arribada de les vacunes determinaran com evolucionarà la situació 
actual i la capacitat de les AB per tornar a reprendre les seves activitats. 

Tot plegat, si continuen les restriccions, i com a conseqüència de la dificultat de fer accions al 
carrer que ens facin visibles, preveiem que el manteniment d’ingressos i despeses per l’any 2021 
ens deixi un superàvit a final d’any que ens permeti mantenir la independència econòmica que 
mantenim fins ara.

La millor notícia seria que el pressupost es quedés molt curt.

Tresoreria i Comissió de Gestió Econòmica
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Pressupost 2021 SEU AT TOTAL

1) INGRESSOS DE L’ENTITAT PER LA SEVA PRÒPIA ACTIVITAT 1.779.903 807.747 2.587.650 

a) Quotes d'usuaris i afiliats 1.317.903 807.747 2.125.650 

c) Donacions i llegats 12.000 12.000 

d) Vendes i ingressos ordinaris de l'activitat comercial 450.000 0 450.000 

5) APROVISIONAMENTS -200.000 0 -200.000 

               COMPRES ACTIVITAT -200.000 0 -200.000 

7) DESPESES DE PERSONAL -866.125 0 -866.125 

a) Sous, salaris -666.250 -666.250 

b) Càrregues socials -199.875 -199.875 

8) ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -866.232 -463.450 -1.329.682 

a) Serveis exteriors. -814.232 -463.450 -1.277.682 

a2) Arrendaments i cànons -52.182 -115.350 -167.532 

LLOGUER LOCAL -52.182 -115.350 -167.532 

a3) Reparacions i conservació -4.000 0 -4.000 

62200000 REPARACIONS I CONSERVACIÓ -4.000 -4.000 

a4) Serveis professionals independents -302.000 0 -302.000 

GESTORIES-CONSULTORIES -115.000 0 -115.000 

INFORMÀTICS EXTERNS -65.000 -65.000 

ADVOCATS-PROCURADORS -100.000 -100.000 

SERVEIS PROF.  EXTERNS -22.000 0 -22.000 

a5) Transports -34.000 0 -34.000 

62400001 TRANSPORTS MERCADERIES -34.000 0 -34.000 

a6) Primes d’assegurances -11.000 -4.000 -15.000 

62500000 PRIMES D'ASSEGURANCES -11.000 -4.000 -15.000 

a7) Serveis bancaris -22.000 0 -22.000 

62600000 SERV.BANCARIS I SIMILARS -22.000 0 -22.000 

a9) Subministraments -27.900 -11.400 -39.300 

ELECTRICITAT -9.000 -1.900 -10.900 

AIGUA -700 -1.700 -2.400 

COMUNICACIONS -18.200 -7.800 -26.000 

a10) Altres serveis -361.150 -332.700 -693.850 

MATERIAL D'OFICINA -3.800 -1.400 -5.200 

CONNEXIONS INTERNET/LLICÈNCIES -80.000 0 -80.000 

IMPRESSIÓ MATERIAL -14.700 -83.300 -98.000 

NETEJA -8.650 -2.000 -10.650 

DIVERSOS -24.000 -36.000 -60.000 

VIATGES I DESPLAÇAMENTS -30.000 -10.000 -40.000 

SERVEIS DIVERSOS DELS ACTES -200.000 -200.000 -400.000 

B) TRIBUTS -52.000 0 -52.000 

9) AMORTIZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT -37.650 0 -37.650 

AMORTITZACIÓ IMMOB.INTANGIBLE -10.350 -10.350 

AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL -27.300 -27.300 

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ -190.104 344.297 154.193 
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