
2020 Balanç econòmic de la nostra entitat.

Introducció

Des del 2018 vam decidir que, seguint les indicacions del codi ètic de les associacions sense ànim de lucre de 
Barcelona, publicaríem anualment al nostre web els comptes econòmics anuals per al coneixement de tothom.

Així mateix, la nostra entitat subratlla en l’article 26-d dels estatuts, disponibles al web també, el següent:

• L’Associació no podrà rebre ni demanarà subvencions amb caràcter regular i per tant, no dependrà dels 
diners de cap Administració, empresa o altres entitats amb objectius polítics o socials. 

• Això indica que per estatuts l’Associació 500x20 rebutja qualsevol subvenció i només viu de les quotes 
voluntàries dels seus socis/es, de les aportacions extraordinàries, premis i altres vies de finançament que 
usa el voluntariat per a obtenir ingressos.

• La nostra Associació està basada del tot en el voluntariat. Això vol dir, que no tenim cap alliberat perquè 
l’economia tan senzilla no ho permet.

També la comptabilitat de la Asc. 500X20 és simple i senzilla com ho són les fonts d’ingressos i despeses.



Balanç econòmic 2020
INGRESSOS i DESPESES

ROMANENT CAIXA 2020 a 2021 : 2652,23 €

L’any 2020 s’ha caracteritzat per la crisi de la pnadèmia que ha obligat a confinar-nos la qual 
cosa s’ha traduït en una absència de despeses corrents en altres anys com es la festa anual de 
l’entitat i l’absència de viatges que reporten moltes despeses.
Això s’ha traduït en un augment important de caixa.

LEGENDA:
ACTIU O ENTRADES PASSIU O DESPESES

romanent caixa saldo any anterior comunicacions correu, trucades, etc

quotes soci/a aportacions socis/es festa500x20 despeses en la festa anual maig

venda productes de merchandising transport viatges

extraordinari aportacions extres papereria fotocòpies, cartells

varis Ingressos inespecífics varis campanyes, extres

hosting compartir allotjament compra productes de merchandising

festa 500x20 ingressos participants hosting allotjament web


