
Concepte 2021

RETRIBUCIO TUTOR:                                                 

Són els diners que SOM rep de les persones a les que 

donem suport amb autorització del jutge.

173.836,00

DONACIONS:                                                              

Són els diners que SOM rep de donacions que fan 

persones perquè fem la nostra feina.

9.000,00

SUBVENCIONS PUBLIQUES:                                     

Són els diners que SOM rep per invertit en la seva feina.
1.965.708,00

SUBVENCIO OF. CAPITAL TRASP:                               

Són els diners que SOM rep per adquirir bens per la 

fundació.

14.068,00

LLEGATS DE CAPITAL:                                               

Són els diners que SOM rep de les herències i altres.
194.600,00

AJUDS ENTITATS PRIVADES:                                     

Són els diners que SOM rep d'altres organismes.
8.500,00

PROTECCIO FAMILIAR:                                                     

Són els diners que SOM rep per les prestacions per fill a 

càrreg.

2.721.574,00

REINTEGRAMENTS PISOS CEDITS:                              

Són els diners que SOM rep de les persones a les que 

donem suport com a compensació pel lloguer de pisos on 

viuen.

15.000,00

BONIFICACIÓ FUNDACIO TRIPARTITA:                       

Són els diners que SOM rep per fer formació pels 

treballadors.

5.670,00

INGRESSOS PER ARRENDAMENTS:                           

Són els diners que SOM rep pels pisos que té llogats.
22.692,00

INGRESSOS FINANCERS:                                            

Són els diners que SOM rep pels interesos dels fons 

d'inverisió.

7.200,00

5.137.848,00

PRESSUPOST D'INGRESOS

TOTAL DELS INGRESSOS PER L'ANY 2021



Concepte 2021

LLOGUERS:                                                     

Són les despeses per pagar els lloguers dels pisos i 

de les màquines.

48.448,00

REPARACIO I CONSERVACIO:                                                          

Són les despeses per reparar coses i la seva 

conservació.

4.284,00

GESTIONS:                                                          

Són les despeses per les gestions de notaria, 

assessoria, auditoria, gestions laborals…

43.326,00

LOCOMOCIO I VIATGES:                                     

Són les despeses dels cotxes i dels viatges que es 

fan.

43.000,00

ASSEGURANCES:                                                     

Són les despeses de les assegurances dels pisos, 

dels cotxes i altres.

8.974,00

SERVEIS BANCARIS:                                          

Són les despeses per les gestions dels bancs.
2.150,00

QUOTES I CURSOS:                                          

Són les despeses de les quotes d'entitats, de 

formació i de subscripcions.

19.988,00

SUBMINISTRAMENTS:                                    

Són les despeses de telèfons, aigua, llum, 

internet…

73.536,00

ALTRES SERVEIS:                                                    

Són les despeses de material d'oficina, neteja, 

correus, dietes, ordinadors, aire acondicionat, 

manteniment de cotxes, material sanitari...

139.592,00

TRIBUTS:                                                          

Són les despeses dels impostos.
8.200,00

DESPESES DE PERSONAL:                                                      

Són les despeses dels sous, de les persones que 

treballen a SOM.

2.141.516,00

DESPESES DELS TUTELATS:                                 

Són les despeses dels ajuts que donem a les 

persones a les que donem suport.

2.531.070,00

REINTEGRE SUBVENCIONS:                                        

Són diners que tornem de les subvencions que ens 

han donat.

1.000,00

DESPESES FINANCERES:                                       

Són les despeses de l'hipoteca de Som-Fundació.
10.568,00

AMORTIZACIONS:                                           

Són els diners que hem pagat per la compra de 

bens, cotxes, locals…

62.196,00

5.137.848,00

PRESSUPOST DE DESPESES

TOTAL DE LES DESPESES PER L'ANY 2021


