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Introducció
El Decret 235/1989, de 12 de setembre, pel qual es regula el
procediment per dur a terme l’autonomia de gestió
econòmica dels centres docents públics no universitaris del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
desplega el marc normatiu que està establert a la Llei 4/1988,
de 28 de març, reguladora de l’autonomia de gestió
econòmica dels centres docents públics. 

Queda palès en l’articulat d’aquesta normativa, que el
pressupost és el document bàsic on queda recollida la gestió
econòmica del centre, però també es posa de manifest que
la comptabilitat del centre és l’eina que permet registrar els
moviments que aquesta gestió comporta

www.escolasantmarc.cat



Despeses
 Son les partides en les que posem
els diners que tenim. Hi ha dos
grans partides; una de material
didàctic i una de activitats,
sortides i colònies.
L'escola té el compromís d'invertir
al voltant del 90% d'ingressos de
les famílies en material i suport per
a l'alumnat.

Ingressos
Inclou totes les partides
pressupostaries en que entren
diners a l'escola. A la nostra escola
tenim dues fonts d'ingressos: del
Departament d'Educació per
despeses de funcionament i de les
famílies en concepte de material i
activitats, sortides i colònies.
A més, comptem amb el suport de
l'Ajuntament de Calldetenes i de
l'Associació de Famílies de
l'Alumnat que fan inversions en
material, infraestructures i
manteniment.



Gestió economica 2021

Ingressos 
Departament 6410,95€

Material famílies
19.299,92€

Sortides famílies 7770, 65€
Colònies 5756,20€

Romanent 2020 23182,21€

 Despeses
Manteniment informàtica

4972€
Mobiliari 1070€

Projecte Pati 351€
Reprografia 512,78€

Projecte Ràdio (equipament
+ formació) 1240€

Material didàctic 17535,37€
Comissions bancaries

410,70€
Autocars 4383€

Sortides 11899,26€
Serveis externs 3431,75€

Retorn famílies 250€
Altres 155,34€ 

Romanent
 24727,41€
dels quals:

2664,85€ sortides
8231,12€

extrapessupostaris
(beques Consell Comarcal

Osona i Ministerio)
2500€ serveis externs
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