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Informació econòmica i pressupostària: 

Contractes/convenis: 
 

− Amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana pel transport de mobilitat reduïda, per les 
obres del Centre Ocupacional (a través d’una subvenció de 200.000 € de la Diputació). 
La seva duració es anual, prorrogable també anualment fins el 31/12/2015. L’import és 
de 18 € per hora. 

 
− Amb el Ministeri de Sanitat, Assumptes Socials i Igualtat pel transport d’usuaris i 

menjador, per un import de 4.000 € i 16.000 € respectivament, tots dos amb una vigència 
fins el 31/12/2015. 

 
Subvencions de l’Administració Pública:  

− Del Consell Comarcal del Vallès Oriental: Subvenció pel transport adaptat, per un import 
de 23.000 € per l’any 2014. 

− De la Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar i Família:  prestacions per 
places STO i SOI, amb una durada fins el 31/12/2014, per un import de 314.259,84 €. 

− De la Diputació de Barcelona: Subvenció pel suport físic i emocional a les famílies que 
tenen algun membre amb discapacitat, fins el 31/12/2014, per un import de 7.350 €. 

− Del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, tramitat a través de la Federació 
ECOM, de data 17/01/2015 per un import de 140.000 € amb càrrec a l’IRPF 2014, en 
execució del Programa 002/Centres d’atenció diürna, centres residencials i vivendes 
tutelades o de convivència. La duració està prevista per un màxim de 5 anys. 
 

Retribucions dels alts càrrecs i màxims responsables d’APINDEP, així com la taula salarial per 
categories, són les marcades pel Conveni aplicable, que actualment és el XIV Conveni Col·lectiu 
General de Centres i Serveis d’atenció a persones amb discapacitat. 

 
Els pressupostos:  
 

COMPTE D'EXPLOTACIÓ 
CONCEPTE DESGLOSSATS 2014 

DESPESES   
 5,- Aprovisionaments   
a) b) - Materials varis fungibles 8000 
c) Treballs de neteja, gestories, notar., 
lampistes, inclou auditoria 4500 
TOTAL 12500 
7,- Despeses de personal   
a) sous i salaris corresponents a: 225000 
Inserció laboral    
Estructura i altres (xofer, oli..)   
Centre ocupacional    
TOTAL SALARIS  225000 
b) ss (proporcional als salaris 50639 
altres (formació) 2300 
TOTAL 277939 
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8,- Altres despeses   
a)622- Reparacions i Conservació 7000 
 623- estudis de gestories,quotes federacions, 
obres. 1000 
624- Tarjes monitors 0 
625- Assegurances RC, vehicles, accidents, 
edifici 3500 
626- Comissions bancaries 800 
628- Llum, gas….. 8500 
629- SEPRA, , contraincendis, alarma, 
terap.indep. Gas.oil 22000 
b) tributs  500 
TOTAL ALTRES DESPESES 43300 
9,- Amortizacions 41700 
13,- despeses excepcionals- Campanya de 
Nadal 15000 
15,- Despeses financeres- Interessos crèdits ( 
icf) 45000 

TOTAL DESPESES 435439 
 
 

COMPTE D'EXPLOTACIÓ 
CONCEPTE DESGLOSSATS 2014 
INGRESSOS   
1,- Ingressos per activitats   
a) vendes: places co  307590 
aportació co usuaris/es  21000 
col.laboracions 7600 
venda altres serveis (transport…) 28000 
total venda serveis 364190 
b) quota ingrès a fons perdut per prestació serveis 3000 
d) aportació ASSOCIACIÓ per serveis 75000 
e) subvencions per  obres, diputación (200,000 €) amortización 3% 6000 
Subvenció once i la caixa equipament  17500 € amortització 25 % 4375 
Altres amortitzacions anteriors 11000 
total subvencions inversions 21375 
subvenció diputació a l'exercici projectes 10000 
subvencionsvaries  a l'exercici 15000 
total subvencions a l'exercici 25000 
TOTAL 46375 
6,- Altres ingressos activitats   
Ingressos diversos 16850 
13,- ingressos excepcionals- Campanya de Nadal 31000 
Ingressos financers 300 
TOTAL INGRESSOS 458715 
DIFERENCIA 23276 

 
Comptes anuals auditats: 


