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INFORME DE GESTIÓ DE L’EXERCICI 2021 
 

Els comptes anuals de l’Associació Ventijol de l’exercici anual tancat amb data 31 de desembre 

de 2021 inclouen: La liquidació del pressupost de l’any 2021, el pressupost de l’any 2022 i la 

memòria de notes explicatives del període comprès entre els dies 1 de gener i 31 de desembre 

de l’any 2021. La memòria econòmica resumeix les principals característiques de l’evolució 

econòmica de l’Associació Ventijol. 

 

EVOLUCIÓ ECONÒMICA I SITUACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ 
 

Els ingressos derivats de l’activitat fundacional durant l’exercici anual tancat amb data 31 de 

desembre de 2021, han estat de 371.437,98 € i les despeses han suposat 421.124,44 €.  Aquesta 

diferència es tradueix en unes pèrdues de 49.686,46€. 

Els ingressos han tingut un increment d’un 14,15% respecte dels ingressos de l’exercici anterior, 

mentre que les despeses han tingut un increment  del 25,09% en relació a les de l’any 2020.  

 

PROBLEMÀTICA EN LA COMPARATIVA DELS EXERCICIS       

2020-2021 
Se'ns presenta la problemàtica d'haver de comparar l'exercici 2020 amb l'exercici 2021 quan no 

són comparables.   És com voler compara pomes amb peres. 

Tenim l'exercici 2020 que és un exercici orfe com a conseqüència de l'aplicació de l'ERTO, on els 

ingressos es van reduir i les despeses, especialment de personal i Seguretat Social, també van 

patir una reducció ja que el SEPE es van fer càrrec de les despeses socials i del 70% de les 

nòmines durant 3 mesos que va ser el que va durar l'ERTO. 

Per tant, apareixen uns percentatges totalment desfigurats i que cal prendre en un context 

completament anòmal. 
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INGRESSOS DE L’EXERCICI 2021 
 

INGRESSOS PRIVATS 214.598,02€ 

Programa Caixa Proinfància 129.181,61€ 

Aportacions famílies 41.490,75€ 

Aportació CaixaBank – Oficina Sant Andreu 0,00€ 

Entitats privades (Aldees, L’Esperança, Fundació La Caixa, Manresa) 37.533,20€ 

Altres 1.793,09€ 

Donatius 4.599,37€  
  
INGRESSOS PÚBLICS 156.839,96€ 

GENERALITAT DE CATALUNYA        106.089,12€ 

     Departament de Salut 32.400,00€ 

     Secretaria de Família 24.188,72€ 

     Departament de Treball (subvenció extraordinària) 5.181,80€ 

     Departament de Treball (tram autonòmic de l’assignació tributària del 0,7%) 27.577,60€ 

     Departament de Justícia 14.741,00€ 

     I.C.A.A. (Institut Català Adopció i Acolliment) 2.000,00€ 

     I.C.D. (Institut Català de les Dones) 0,00€ 

 
ADMINISTRACIÓ LOCAL/PROVINCIAL 50.750,84€ 

     Ajuntaments 45.026,60€ 

     Diputació de Barcelona 5.724,24€ 

 

INGRESSOS TOTALS 371.437,98€ 
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EVOLUCIÓ i DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS  

DES DE L’ANY 2011 A L’ANY 2021 
Segons com s’indica en el següent gràfic, els ingressos des de l’any 2011, han evolucionat de la 
manera següent: 
  

Any Privats Públics Total Ingressos 
2011 178.675,00 € 281.332,53 € 460.007,53 € 

2012 210.926,84 € 224.597,30 € 435.524,14 € 

2013 252.841,22 € 188.422,03 € 441.263,25 € 

2014 151.904,69 € 200.809,43 € 352.714,12 € 

2015 170.625,29 € 187.619,34 € 358.244,63 € 

2016 228.260,58 € 181.710,91 € 409.971,49 € 

2017 166.685,78 € 200.599,94 € 367.285,72 € 

2018 89.966,83 € 162.774,45 € 252.741,28 € 

2019 151.424,81 € 155.426,59 € 306.851,40 € 

2020 184.990,18 € 140.414,24 € 325.404,42 € 

2021 214.598,02 € 156.839,96 € 371.437,98 € 
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Distribució percentual dels ingressos 
Ajuntaments 45.026,60 12,12 % 
Aportacions famílies 41.490,75 11,17 % 
Diputació de Barcelona 5.724,24 1,54 % 
Fundació Bancària La Caixa (O.S.D.) 0,00 0,00 % 
Fundació Bancària La Caixa (Proinfància) 129.181,61 34,78 % 
Entitats privades (Aldees, L'Esperança, Manresa, Zèfir) 37.533,20 10,10 % 
Generalitat de Catalunya  Dpt. Justicia 14.741,00 3,97 % 
Generalitat de Catalunya  Dpt. Salut 32.400,00 8,72 % 
Generalitat de Catalunya  Dpt. Secr. Família 24.188,72 6,51 % 
Generalitat de Catalunya  Dpt. Treball 5.181,80 1,40 % 
Generalitat de Catalunya  Dpt. Treball (IRPF 0,7%) 27.577,60 7,42 % 
I.C.A.A. (Institut Català de l'Adopció i Acolliment) 2.000,00 0,54 % 
I.C.D. (Institut Català de les Dones)   0,00 0,00 % 
Donatius       4.599,37 1,24 % 
Altres ingressos 1.793,09 0,48 % 

  371.437,98 100,00 % 
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Distribució dels ingressos 
 
 
 

 
 
 
L'any 2021, pel que fa a la nostra Associació,  veiem com els ingressos privats han continuat 

superant els ingressos públics, tendència que ja va començar l’any 2019.  Això s'ha degut per 

una banda a la disminució gradual, any rere any, que venim suportant de les subvencions , 

encara que a nivell general els ingressos públics han crescut un +11,70% respecte a l’any 2020. 

Les subvencions de la Generalitat s'han reduït en un -2,28%,  si bé aquest percentatge realment 

es del -6,41% si no tenim en compte l’increment de un +35,92% en el programa de Justícia.  

En quan a les administracions locals, la subvenció de la Diputació de Barcelona h ‘experimentat 

un creixement del +52,70% i les aportacions dels Ajuntaments un +60,20% principalment per la 

subvenció bianual de l’Ajuntament de Castelldefels por un import (2021-2022) de 15.000,00 € 

per cada any, quan els anys anteriors havia sigut de només 4.100,00 €. 
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Si ens referim al sector privat, el programa Proinfància ha tingut una disminució del -2,91% per 

la falta de derivacions rebudes. 

El ingrés per part de les entitats privades com Aldees Infantils SOS, Fundació de l'Esperança, 

Fundació La Caixa, Casa de la Misericòrdia, etc.. han sofert un increment de un +143,84 % si bé 

es té que remarcar que dintre de les aportacions d’ens privats hi ha la subvenció “Catalunya 

2020” obtinguda de la Fundació de la Caixa per un import de 22.500,00 €. 

Les aportacions de famílies han un sofert un increment del +50,01% , per això s’ha tingut que 

incrementar la plantilla de terapeutes, si bé aquest percentatge s’ha de contextualitzar-lo amb 

l’any 2020. 

Aquest increment en la recaptació de les aportacions de les famílies, malauradament no s’ha 

vist reflectit a la compte de resultats, tota vegada que podríem dir que “estem morint de l’èxit”. 

El no tenir calculat el cost real de una sessió, incloent la resta de les despeses generals, fa que 

s’estiguin cobrant sessions per sota del seu cost real, incloses ja les subvencions.   Fins tal punt 

que com mes sessions fem,  mes diners estem perden. 

A partir del mes de setembre, ja es va corregir el preu de les sessions mes econòmiques, passant 

a ser la sessió mínima de 15,00 €, en de lloc de 5 i 10 € com s’ha fet fins ara. 

No obstant això cal revisar tota la política de preus de les visites, revisar el barem i la manera en 

que s’aplica.    S’han de canviar els criteris  que fins ara s’han utilitzat per calcular-lo, com son 

demanar la declaració de renda i no només la nòmina, i als autònoms també la declaració de 

renda i no els pagaments fraccionats.   Considerar també la conveniència de demanar certificat 

de convivència o l’empadronament per poder verificar les persones que composen la unitat 

familiar. 

Sota la meva opinió, es imprescindible crear un departament administratiu-econòmic-financer 

que supervisi any rere any l’evolució dels costos de la hora de sessió i també el “consum” que es 

vagi produint de les partides de les diferents subvencions per no “passar-se de frenada” i no fer- 

ne més de les que podem fer, atès el nostre pressupost. 
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DESPESES DE L’EXERCICI 2021 
Les despeses i els costos de l’Associació han estat de 421.124,44€, seguint el detall següent: 

 

DESPESES DE PERSONAL 380.432,90€ 

Sous i salaris 299.890,33 €      78,83% 

Seguretat Social empresa   75.110,01 €      19,74% 

Quilometratge personal    5.432,56 €        1,43% 
 

DESPESES D’ESTRUCTURA BCN 37.393,08€ 

Altres despeses diverses 1.787,71 €         4,78% 

Amortització immobilitzat immaterial i material 622,20 €         1,66% 

Arrendament 650,00 €         1,74%  

Assegurances 2.508,62 €         6,71% 

Comissions bancàries  736,50 €         1,97% 

Comunicacions 6.714,07 €       17,96% 

Consultoria    1.096,57 €         2,93% 

Correus i missatgeria    28,63 €         0,08% 

Despeses de direcció    581,25 €         1,55% 

Fotocopiadora 635,24 €         1,70% 

Gestoria laboral 3.617,88 €        9,68% 

Interessos financers 495,24 €         1,32% 

Manteniment informàtic  4.863,30 €       13,01% 

Manteniment oficina BCN 1.125,30 €         3,01% 

Material d’oficina 1.713,95 €         4,58% 

Neteja 2.530,81 €         6,77% 

Prèstec TV                                                                                           179,63 €          0,48%   

Prevenció de riscos laborals i salut 1.018,38  €         2,72% 

Protecció de dades 711,26 €         1,90% 
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Quotes entitats 1.581,72 €         4,23% 

Serveis professionals   1.242,40 €         3,32% 

Supervisió 1.462,20 €         3,93% 

Altres despeses imprevistes                                                          1.508,42 €         4,03% 
 

DESPESES D’ESTRUCTURA GIRONA 3.298,46€ 

Altres despeses diverses                                                                     0,00 €           0,00% 

Arrendament 2.783,00 €         84,37% 

Lloguer espai Figueres        515,46 €         15,63% 

Material d’oficina  0,00 €           0,00% 
 

DESPESES TOTALS 421.124,44€ 

 

 

EVOLUCIÓ DE LES DESPESES DES DE L’ANY 2016 A L’ANY 2021 

 
Comparativa de l’evolució de despeses des de l'any 2015 a l'any 2021 

 Any Personal Estructura BCN Estructura Girona Total despeses 

2015 285.903,42 € 116.092,03 € 401.995,45 € 

2016 340.305,88 € 53.314,45 € 9.179,43 € 402.799,76 € 

2017 353.059,21 € 51.068,95 € 9.996,68 € 414.124,84 € 

2018 299.131,55 € 70.774,35 € 23.113,44 € 393.019,34 € 

2019 286.992,85 € 53.404,42 € 9.119,40 € 349.516,67 € 

2020 296.363,21 € 37.165,16 € 3.135,04 € 336.663,41 € 

2021 380.432,90 € 37.393,08 € 3.298,46 € 421.124,44 € 
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DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DE LES DESPESES 

Distribució percentual de les despeses 
Sous i salaris 380.432,90 € 90,34 % 
Estructura Barcelona 37.393,08 € 8,88 % 
Estructura Girona 3.298,46 € 0,78 % 

  421.124,44 € 100,00 % 
 

 

Sous i  salaris 

Estructura 
Barcelona

Estructura Girona

Distribució percentual de les despeses

 

 

 

DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DE LES DESPESES DE PERSONAL 

Distribució percentual de les despeses de personal 
Direcció i coordinació 52.237,65 € 13,73% 
Administració 58.614,86 € 15,41% 
Atenció directa (nòmines i autònoms) 189.037,82 € 49,69% 
Seguretat Social 75.110,01 € 19,74% 
Despeses de desplaçament 5.432,56 € 1,43% 
  380.432,90 € 100,00% 
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Notes aclaridores sobre despeses de personal 

- Les despeses d’atenció directa (nòmines de terapeutes i autònoms) suposen gairebé la 

meitat de les despeses de personal, cosa ben lògica. 

- Les despeses de direcció i coordinació, que representen un 13,73% de les despeses, 

estan clarament sobredimensionades per la dimensió de la nostra entitat.   Aquest fet ja 

s’ha posat en coneixement de la direcció.    Aquest fet llastra considerablement els 

resultats econòmics i la tresoreria de la nostra entitat any rere any 

- Els sous i salaris inclouen la indemnització, per conciliació judicial, de 2.000,00 € a la 

treballadora Mª Àngels Fuentes. 

- Les despeses per desplaçament s’han incrementat en un 89,56% respecte a les de 

l’exercici 2020 com a conseqüència, dels desplaçaments a Mataró, Girona, Figueres i 

Olot, donat que no hem tingut a ningú a Girona per fer les teràpies i els tres terapeutes 
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que les han fet, s’han tingut que desplaçar des de Barcelona, Mataró i Polinyà amb cotxe 

propi pagant Ventijol el quilometratge a preu oficial de 0,19 €/km, o amb tren. 

- Hem continuat amb el procés progressiu de substitució de contractes d'autònoms per 

personal de plantilla. Això suposa d'una banda un preu per hora de terapeuta més 

avantatjós per a l'entitat i de l'altra evitar el risc de consideració de "fals autònom" en 

que podíem incórrer al tenir tants anys continuats a un terapeuta com a autònom. Ja hi 

han hagut sentències judicials recentment en aquest sentit.   S’ha substituït 2 autònoms 

de Girona (El Miquel i l’Elisabeth) per personal assalariat contractats a Barcelona per què 

no es va trobar a ningú a Girona en aquells moments. 

- I a més,  com a conseqüència de la major demanda d’atenció i la nova xarxa de 

Proinfància (Nou Barris I) que ens varen donar,  la plantilla es va incrementar en dos 

persones mes. 

- Finalment en l’any 2021 s’ha aplicat un increment lineal a compte del conveni de un 3%, 

això ha suposat 7.812,45 €.     Encara s’estan aplicant taules salarials de l’2018 tota 

vegada que el nou conveni no se ha signat.    En el seu moment tindrem que fer la revisió 

salarial dels anys 2019, 2020 i 2021. 
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RESULTATS DE L’EXERCICI 2021 

TOTAL INGRESSOS:  371.437,98€ 

TOTAL DESPESES:  421.124,44€ 

 

SALDO FINAL     -49.686,46€ 

 

 

DISTRIBUCIÓ DEL SALDO 
 

El tancament de l’exercici 2021 dona un resultat final negatiu de 49.686,46 €. Dèficit que es pot 

compensar, encara,  amb l’excedent d’exercicis anteriors. 

 

 

SITUACIÓ FISCAL 
 

L’entitat s’acull al règim fiscal de la Llei 49/2002, de 23 de desembre de les entitats sense ànim 

de lucre i els possibles beneficis reverteixen el 100% en les finalitats fundacionals. 
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INFORME DE VENTIJOL SOBRE L’EXERCICI ECONÒMIC 2021 
 

Els punts destacables de l’exercici 2021 es resumeixen en la següent relació: 

 

1. Els ingressos econòmics de l’any 2021 han estat de 371.437,98 € i han suposat un increment 

d’un 14,15% respecte dels ingressos de l’exercici anterior, mentre que les despeses han 

tingut un increment de l’ 25,09% en relació a les de l’any 2020, situant-se en 421.124,44 €. 

2. L’any 2021 tanca l’exercici amb un resultat negatiu d’ 49.686,46 €. 

3. El balanç de l’Associació s’ha reduït respecte a l’exercici anterior en un 47,07% exposant les 

causes a continuació: 

a. En l’Actiu: 

- Disminució en un -43,70% dels deutors (clients o finançadors de Ventijol): 

Són les factures i subvencions concedides i pendents de cobrar. 

- Es redueix el nivell de tresoreria respecte de l’any 2020.  Cal assenyalar que 

s’ha renovat, en el mes de novembre,  la pòlissa de crèdit, amb La Caixa, per 

un import de 20.000 € i que s’ha hagut de disposar de gairebé la totalitat de 

l’import disponible. 

b. En el Patrimoni Net i Passiu: 

- Els deutes i obligacions a curt termini (Passiu  corrent) han augmentat en un 

0,11%  envers l’exercici anterior. 

- El resultat negatiu de l’exercici (-49.686,46€) afecta a la baixada de 

patrimoni de l’entitat. 
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c. L’entitat tanca l’any 2021 amb menys capacitat per poder fer front als seus 

pagaments a curt termini, tot i que el fons de maniobra encara és positiu. 

 

4. Pel que fa referència al departament administratiu s’han produït les següents millores: 

a. S’ha continuat implementant el sistema de posar les despeses de desplaçament dins 

de les nòmines.   Això ens possibilita una millor manera de justificar-les,  ja que 

apareixen reflectides en les nòmines i d’aquesta manera tenim més despesa a l’hora 

de fer les justificacions de les subvencions. 

b. Creació d’un nou model de pagament de les despeses de desplaçament.   Ventijol 

paga únicament el que costaria el desplaçament en transport públic, el que faci el 

terapeuta ja es problema seu.   Pràcticament ja no es paguen dietes. 

c. Es quadren diàriament les aportacions de famílies a la caixeta amb les anotacions de 

les fitxes dels usuaris. 

d. S’ha fet un estudi del absentisme que patim per part dels usuaris i hem verificat que 

està al entorn del 20%.   Aquest fet quantificat suposa aproximadament un import de 

uns 1.700 € mensuals que es deixen de cobrar, ja que son sessions no realitzades i 

que a nosaltres ens costa,  ja que tenim aquestes hores reservades en la agenda del 

nostres terapeutes. 

e. S'ha contractat un terminal de TPV perquè es pugui realitzar el pagament de les 

sessions amb targeta de crèdit i d’aquesta manera agilitzar el cobrament de les 

sessions. 
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Notes aclaridores comptables 

- En l’Actiu de l’Associació s’inclouen tots els béns i drets que posseeix l’entitat:  

Equipament informàtic, mobles, clients, deutors, inversions financeres, diners (tant dels 

comptes bancaris com de l’efectiu de caixeta), etc. 

 

- El Patrimoni Net i Passiu de l’Associació Ventijol contempla: 

o El Patrimoni Net de l’entitat  Format pels Fons Propis: Capital social, excedents 

d’exercicis anteriors, resultat de l’exercici actual (tant si és benefici com pèrdua). 

o El Passiu  Són les obligacions i deutes que l’entitat té amb tercers: proveïdors, 

entitats financeres, Seguretat Social i Hisenda. 

 

- Comptablement, es parla de curt termini quan es realitzen operacions que no superen 

un any i, de llarg termini, quan duren més d’un any. 

o Exemples de curt termini: clients o deutors dels que cobrem de forma immediata, 

proveïdors o creditors als que paguem dintre de l’any.  

o Exemples de llarg termini: préstecs o rèntings que vencen en més de 12 mesos, 

immobilitzat que forma part de l’entitat més d’un any (locals, ordinadors, 

programes informàtics, mobles, etc.) 

 


