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Explicació del canvi d’estil amb la presentació dels comptes.

En l’any 2019 , s’ha incorporat un programa comptable que segueix els criteris del PGC i 

l’assentament comptable establert.

Això suposa una variació en la presenta

presentació d’aquelles partides que actualment son d’interès principal.

Tot i això, per aquest exercici es presenten els comptes amb els dos sistemes l’antic i l’actual i 

s’incorpora les dades de l’anterior

També s’ha introduït a la pestanya resum de funcions el pressupost presentat per el 2019 i les 

desviacions de les partides, fent el càlcul de cada partida tenint en compte la disgregació del 

concepte en les diferents seccions 

diferents seccions com Festa Major, Festes de Maig, Nadal,...)

A partir d’ara la presentació del comptes serà global i disgregat amb les diferents seccions 

comptables que hem establert: Festes de Maig

Milla, Sant Jordi, Sant Joan, Ordinari

 

Explicació del compte de resultats 2019

L’exercici ha estat tancat en positiu , amb un superàvit de 

Unes existències amb materials 

Si analitzem les activitats festives del nostre calendari, en bona part son autosuficients 

econòmicament, excepte Festes de Maig que potser son les festes que mes activitats aportem 

i que menys suport econòmic exterior rebem. També cal afegir no s’ha p

suport de patrocinadors rebut, per exemple a la Milla, no podem computar el cost dels 

patrocinadors del final de la zona d’avituallament.

En aquest ordre de mes profit 

Ara ve Nadal, Botiga Festa Major, i en negatiu, Sant Joan, Reis i Festes de Maig.

Memòria econòmica de l'any 2019 i comparació amb el 

Explicació del canvi d’estil amb la presentació dels comptes 

Explicació del compte de resultats 2019 

Balanç de sumes i saldos 2019 

Balanç de sumes i saldos 2018 

Explicació del canvi d’estil amb la presentació dels comptes.

En l’any 2019 , s’ha incorporat un programa comptable que segueix els criteris del PGC i 

l’assentament comptable establert. 

Això suposa una variació en la presentació dels comptes però no altera el resultat ni la 

presentació d’aquelles partides que actualment son d’interès principal. 

Tot i això, per aquest exercici es presenten els comptes amb els dos sistemes l’antic i l’actual i 

s’incorpora les dades de l’anterior exercici per poder comparar. 

També s’ha introduït a la pestanya resum de funcions el pressupost presentat per el 2019 i les 

desviacions de les partides, fent el càlcul de cada partida tenint en compte la disgregació del 

concepte en les diferents seccions de la taula. (ej. La partida d’apats està disgregada en 

diferents seccions com Festa Major, Festes de Maig, Nadal,...) 

A partir d’ara la presentació del comptes serà global i disgregat amb les diferents seccions 

comptables que hem establert: Festes de Maig, Festa Major, Ara ve Nadal, Loteria, Reis, Maps, 

Milla, Sant Jordi, Sant Joan, Ordinari 

Explicació del compte de resultats 2019   

L’exercici ha estat tancat en positiu , amb un superàvit de 5.271,51. € . 

Unes existències amb materials de 4.858,33€           

Si analitzem les activitats festives del nostre calendari, en bona part son autosuficients 

econòmicament, excepte Festes de Maig que potser son les festes que mes activitats aportem 

i que menys suport econòmic exterior rebem. També cal afegir no s’ha pogut valorar tot el 

suport de patrocinadors rebut, per exemple a la Milla, no podem computar el cost dels 

zona d’avituallament. 

En aquest ordre de mes profit obtingut a menys per activitats: Sant Jordi, MAPS

ra ve Nadal, Botiga Festa Major, i en negatiu, Sant Joan, Reis i Festes de Maig.
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i comparació amb el 

Explicació del canvi d’estil amb la presentació dels comptes. 

En l’any 2019 , s’ha incorporat un programa comptable que segueix els criteris del PGC i 

ció dels comptes però no altera el resultat ni la 

Tot i això, per aquest exercici es presenten els comptes amb els dos sistemes l’antic i l’actual i 

També s’ha introduït a la pestanya resum de funcions el pressupost presentat per el 2019 i les 

desviacions de les partides, fent el càlcul de cada partida tenint en compte la disgregació del 

de la taula. (ej. La partida d’apats està disgregada en 

A partir d’ara la presentació del comptes serà global i disgregat amb les diferents seccions 

Loteria, Reis, Maps, 

Si analitzem les activitats festives del nostre calendari, en bona part son autosuficients 

econòmicament, excepte Festes de Maig que potser son les festes que mes activitats aportem 

ogut valorar tot el 

suport de patrocinadors rebut, per exemple a la Milla, no podem computar el cost dels 

APS, Loteria, Milla, 

ra ve Nadal, Botiga Festa Major, i en negatiu, Sant Joan, Reis i Festes de Maig. 



  

 

La nostra principal font d’ingressos ve de les quotes, ingressos amb activitats i subvencions

Respecte a les despeses, no hi ha cap partida que realment suposi una gran 

al 2018, l’únic que tot una mica més ajustat ha fet augmentar aquest superàvit que el 2018 va 

ser 2.151,77. Excepte les inscripcions a la Milla, que si s’ha reduït quasi a la meitat, però no ha 

perjudicat el resultat, per què les despes

Balanç de sumes i saldos 2019

Descripció

Compra de pirotècnia 

Àpats 

botiga 

Peces de vestir per a socis 

Materials de construcció, manteniment, atrezo

Manteniment material grups de mú

Eines, maquinaria i infraestructures

Atencions personals 

Materials d'esbarjo 

Despeses secretaria 

Tallers infantils 

Material divulgatiu i de marxandatge

Instruments musicals 

Publicitat
0,50%

Quotes dels socis
21,49%

Ajuntament

Ingressos 2019

La nostra principal font d’ingressos ve de les quotes, ingressos amb activitats i subvencions

Respecte a les despeses, no hi ha cap partida que realment suposi una gran diferencia respecte 

al 2018, l’únic que tot una mica més ajustat ha fet augmentar aquest superàvit que el 2018 va 

151,77. Excepte les inscripcions a la Milla, que si s’ha reduït quasi a la meitat, però no ha 

perjudicat el resultat, per què les despeses eren variables en funció de les inscripcions.

Balanç de sumes i saldos 2019 

Descripció Deure Haver

1.105,98 

7.192,86 

2.792,02 

2.011,85 

Materials de construcció, manteniment, atrezo 2.415,72 

material grups de música 745,89 

Eines, maquinaria i infraestructures 443,95 

124,00 

87,83 

31,85 

137,01 

divulgatiu i de marxandatge 54,35 

85,00 

Altres ingressos
0,87%

Aportacions 
específiques socis

9,21%

Contractacions 
d'espectacles

6,99%

Donatius
1,33%

Ingressos per 
activitats
49,41%

Subvenció 
Ajuntament

9,97%

Subvenció 
Generalitat

0,22%
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La nostra principal font d’ingressos ve de les quotes, ingressos amb activitats i subvencions 

 

diferencia respecte 

al 2018, l’únic que tot una mica més ajustat ha fet augmentar aquest superàvit que el 2018 va 

151,77. Excepte les inscripcions a la Milla, que si s’ha reduït quasi a la meitat, però no ha 

es eren variables en funció de les inscripcions. 

Haver Saldo 

0,00 1.105,98 

0,00 7.192,86 

0,00 2.792,02 

0,00 2.011,85 

0,00 2.415,72 

0,00 745,89 

0,00 443,95 

0,00 124,00 

0,00 87,83 

0,00 31,85 

0,00 137,01 

0,00 54,35 

0,00 85,00 

Contractacions 
d'espectacles

Donatius
1,33%

Ingressos per 



  

 

Menjar barra MAPS 

Contractacions musicals 

Descripció

Contractació de tècnics audio-llum

Contractacions de professionals externs

Lloguer de maquinaria i eines 

Lloguer material so 

Reparacions  i conservació 

Serveis de professionals independ

Transports 

Desplaçaments 

Primes de d’assegurances 

Serveis bancaris i similars 

Divulgació i Publicitat 

Quotes i serveis informàtics 

Subministrament de telèfon 

Quotes a entitats associades 

Despeses de material de oficina 

Despeses de material neteja 

Pèrdues en gestió corrent 

Despeses excepcionals 

Donacions i aportacions extraordinàries

MAPS ( Comissió de Festes ) 

Peces de vestir per a socis 

Contractacions 

Publicitat i difusió 

inscripcions a La Milla del Drac 

Subvenció Ajuntament de Barcelona

Subvenció Generalitat de Catalunya

Donatius loteries 

Aportacions àpats 

quotes de socis 

Ingressos excepcionals 

  

Balanç de sumes i saldos 2018

Concepte

Actuacions contractades 

Aportacions Col·laboradors 

Assegurances 

Atencions personals 

Classes música 

Parades divulgatives 

Contractacions Festes de Maig 

Contractacions Nadal 

Despeses de Secretaria 

2.257,02 

2.004,62 

Descripció Deure Haver

llum 3.267,00 

Contractacions de professionals externs 818,24 

240,89 

181,20 

87,22 

de professionals independents 819,95 

15,00 

301,24 

806,75 

420,07 

1.462,54 

274,00 

20,00 

250,00 

 84,77 

18,30 

120,20 

142,67 

Donacions i aportacions extraordinàries 0,00 4.236,00

0,00 12.648,68

0,00 1.677,00

0,00 2.521,00

0,00 181,30

0,00 949,00

Ajuntament de Barcelona 0,00 3.600,00

Subvenció Generalitat de Catalunya 0,00 80,00

0,00 480,00

0,00 1.647,00

0,00 7.757,52

0,00 314,00

30.819,99 36.091,50

Balanç de sumes i saldos 2018 

Concepte Ingressos 

2.350,00 

99,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4.139,69 

0,00 

0,00 

0,00 
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0,00 2.257,02 

0,00 2.004,62 

Haver Saldo 

0,00 3.267,00 

0,00 818,24 

0,00 240,89 

0,00 181,20 

0,00 87,22 

0,00 819,95 

0,00 15,00 

0,00 301,24 

0,00 806,75 

0,00 420,07 

0,00 1.462,54 

0,00 274,00 

0,00 20,00 

0,00 250,00 

0,00 84,77 

0,00 18,30 

0,00 120,20 

0,00 142,67 

4.236,00 -4.236,00 

12.648,68 -12.648,68 

1.677,00 -1.677,00 

2.521,00 -2.521,00 

181,30 -181,30 

949,00 -949,00 

3.600,00 -3.600,00 

80,00 -80,00 

480,00 -480,00 

1.647,00 -1.647,00 

7.757,52 -7.757,52 

314,00 -314,00 

36.091,50 -5.271,51 

Despeses 

 0,00 

 0,00 

 578,33 

 120,00 

 820,00 

 1.854,16 

 450,00 

 200,00 

 168,02 



  

 

Desplaçaments (cotxe,Tmb.Renfe)

Desplaçaments (cotxe,Tmb.Renfe)

Concepte

Divulgació i publicitat 

Interessos i comissions bancaris 

Lloguer de Transport 

Loteria Nadal 

Manteniment instruments música

Material botiga 

Material oficina 

Material taller/atrezzo/figures 

Milla 

Pirotècnia 

Quotes associacions/federacions …

Quotes de socis 

Rifa Pastis Festes de Maig 

Servei d'àpats 

Subvencions Ajuntament 

Subvencions Generalitat 

Tallers 

Varis 

Vestits socis 

Web-manteniment servidor i domini 

MAPS (Comissió de Festes) 

Eines 

Material divulgatiu i de marxandatge

Telèfon 

Marató 

Marató 

  

TOTAL: 

  

  

SALDO FINAL EXERCICI 2018 

 

  

Desplaçaments (cotxe,Tmb.Renfe) 1.075,00 

Desplaçaments (cotxe,Tmb.Renfe)   

Concepte Ingressos 

0,00 

 19,94 

0,00 

1.466,00 

Manteniment instruments música 0,00 

8,80 

0,00 

25,86 

1.016,00 

0,00 

Quotes associacions/federacions … 0,00 

7.564,04 

317,00 

1.318,50 

3.600,00 

320,00 

0,00 

208,63 

1.643,00 

manteniment servidor i domini Hosting 0,00 

15.557,82 

0,00 

divulgatiu i de marxandatge 0,00 

0,00 

1.085,50 

  

  

41.814,78 

  

  

2.151,78 
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 1.345,00 

 772,56 

Despeses 

 1.537,02 

 383,42 

 45,92 

 1.337,00 

 524,25 

 234,32 

 432,44 

 1.752,83 

 675,16 

 1.485,12 

 700,00 

 439,74 

 0,00 

 3.968,55 

 0,00 

 0,00 

 73,02 

 693,86 

 1.696,79 

 274,00 

 15.451,39 

 46,59 

 113,25 

 280,99 

 1.085,50 

 123,77 

   

 39.663,00 

   

   

   


