INFORME ECONÒMIC 2021 I PRESSUPOST 2022
Liquidació del Pressupost de 2021
L’exercici 2021 ha estat el primer sense activitat en el “Pis de Gràcia”, atès que es van haver de
deixar de fer estades d’aprenentatge, per la falta de demanda per part de les famílies sòcies,
com a conseqüència de la COVID-19.
No obstant això, a primers d’any es va entrar en converses amb la propietat del pis, la Diputació
de Barcelona, per veure si ens podien oferir algun altre recurs d’habitatge, d’una superfície més
gran, que pogués ser un habitatge permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual.
Aquestes converses no van resultar favorables i finalment es va rescindir anticipadament el
contracte de lloguer amb data 28 d’abril de 2021.
Tampoc va prosperar la proposta que el Pis de Gràcia fos arrendat a una altra entitat del nostre
sector, suggerida per Entresol, tot i que inicialment la Diputació ho va veure bé. Això va
determinar que Entresol hagués de deixar lliure el pis, sense poder recuperar el valor del
mobiliari i altre equipament.
Com a conseqüència d’aquestes circumstàncies, es van tenir els costos des de primer de gener
fins a 28 d’abril corresponents a lloguers i subministraments i es va incórrer en una pèrdua per
venda de l’immobilitzat, com es recull en la liquidació del pressupost, del quadre següent. Per
altra banda, vam haver de renunciar a subvencions per al 2021, que ja teníem concedides en
ferm.
Liquidació Pressupost 2021 i Pressupost 2022

Quotes socis de règim general
Quotes socis honoraris
Aplicació de reserves

TOTAL INGRESSOS (Activitat Associativa)
Telèfon

Despeses grals., i material fungible
Despeses bancaries (i financeres)
Altres despeses (Viatges, tributs, desp- diverses)
Lloguer (Hotel Entitats)
Assegurances (oficina)
Despeses de gestoria
Quota Dincat
Comunicació i redacció d'informes tècnics

Total despeses Activitat Associativa

Pressupost

Realitzat

2021

31/12/2021

Pressupost
Diferència

2022

2.400,00 €
- €
1.609,00 €
4.009,00 €

2.250,00 €
350,00 €
6.186,56 €
8.786,56 €

-150,00 €
350,00 €
4.577,56 €
4.777,56 €

3.200,00 €
- €
- €
3.200,00 €

- €
200,00 €

116,83 €
188,74 €

116,83 €
-11,26 €

108,00 €
400,80 €

70,00 €

38,64 €

-31,36 €

50,00 €

300,00 €

6,70 €

-293,30 €

200,00 €

160,00 €

227,15 €

67,15 €

252,00 €

400,00 €

206,00 €

-194,00 €

206,00 €

480,00 €
- €
790,00 €

921,72 €
335,00 €
- €

441,72 €
335,00 €
-790,00 €

598,20 €
335,00 €
1.050,00 €

2.400,00 €

2.040,78 €

-359,22 €

3.200,00 €

1.609,00 €

1.619,76 €

10,76

-

€

€

290,38 €

290,38

-

€

Amortitzacions immobilitzat
Pèrdues per venda immobilitzat
Neteja Pis Gràcia, per entrega a la propietat
Total despeses Pis de Gràcia

- €
- €
- €
1.609,00 €

147,30 €
3.939,54 €
56,50 €
6.053,48 €

147,30
3.939,54
56,50
4.444,48 €

-

€
€
€
€

TOTAL DESPESES

4.009,00 €

Lloguer del Pis de Gràcia gener - abril 2021
Electricitat+Aigua+Gas del Pis de Gràcia

RESULTAT DE L'EXERCICI

-

-

€

8.094,26 €

4.085,26 €

3.200,00 €

692,30 €

692,30 €

-
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€

INFORME ECONÒMIC 2021 I PRESSUPOST 2022
El finançament es va fer amb càrrec a reserves per un import de 6.186,56€, en front dels
1.609,00€ previstos inicialment.
El resultat de l’exercici ha estat de 692,30€.
El Balanç a 31 de desembre de 2021 és el que es recull en el quadre següent, que reflecteix una
disminució del Patrimoni Net d’un 18,5%, passant a ser de 24.260,54€.

Balanços 2021 i 2020
2021

2020

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
III. Immobilitzat material
VI. Inversions financeres a llarg termini
B) ACTIU CORRENT
IV. Deutors comercials i altres comptes a cobrar
VIII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

0,00 €
0,00 €
0,00 €

4.756,84 €
4.266,84 €
490,00 €

24.260,54 € 25.062,86 €
0,00 €

5.592,39 €

24.260,54 € 19.470,47 €

Total Actiu 24.260,54 € 29.819,70 €

PASSIU
A) PATRIMONI NET
24.260,54 € 29.754,80 €
A-1) Fons propis
21.884,95 € 21.192,65 €
A-3) Subvencions donacions i llegats rebuts
2.375,59 € 8.562,15 €
C) PASSIU CORRENT
0,00 €
64,90 €
Total Patrimoni Net i Passiu (A+B+C) 24.260,54 € 29.819,70 €

Pressupost 2022
La darrera columna del primer quadre, recull el pressupost del 2022, que es formula tenint en
compte les següents bases pressupostàries:
1) Han quedat rescindits tots els contractes i liquidats tots els drets i obligacions relatius al
Pis de Gràcia, per la qual cosa queda sense efecte el projecte pressupostari “Pis de
Gràcia” que era habitual des de l’exercici 2017.
2) La previsió d’ingressos per quotes dels socis es fa en base al manteniment durant tot
l’any del nombre de socis a 5 de maig de 2022 (32 socis). Aplicant una quota de 100€
l’any, per fer possible l’activitat de comunicació i la realització d’informes tècnics amb
suport extern (per un import de 1.050€). Aquesta quota representa tornar als nivells que
havien estat normals abans de la pandèmia: 75€ els anys 2016 i 2017, 100€ el 2018,
150€ el 2019 i 2020 i 75€ el 2021.
El total del pressupost resultant és de 3.200,00€, enfront dels 4.009,00€ del pressupost 2021,
que no obstant ha estat liquidat per un total de despeses de 8.094,26€, degut a les desviacions
provocades pel tancament del Pis de Gràcia, explicades a l’inici del present document.
Barcelona, 5 de maig de 2022
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