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E3ta~!ir un •Jressupost 
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Establir U:"' pressupost per a un exarcl.Cl econÓ:"'L'c D per a una deter
minada activitat o empresa consistaix en avaluar, per end::want, els ingr<:lssos i dej! 
;:,J'.':)S-93 -:;ue hor.¡ pot prevBure :¡ua es projuiràn durant l'ex3rcici o activitat. 

En el cas d'una colcnia, aix6 voldra dir: una llista dels i~ressos 
que han ;)reveu, emb una certa saguredat, que es produir3n a la caixa de la colonia 
i de las des_:Jeses qua ho::~ calcula que es faràn a la colonia. 

I un cc~ tinguem la llista dels ingrGssos previstos i la lliste de 
les des;¡ases a efectuar, serà la qusstió de comparar les duss llistes ... a veure 
quina es més llarga i a veure quina suna més diners: serà la "uesti6 de veure com 
ho¡:¡ podria augmentar una mica l'entrada de diners i per on es ;:¡odda retallar-ne 
la sortida. 

Les llistes dels ingressos, aviat les tindrem fetes. No ens presen
tor3n ca~ c1mplicaciD. 

Les llistes de las despeses son més probèem<Íti ;ues 
per endavant les despeses que caldrà fer? 

QQs tiQUS d'avaluacions 

cóm saber 

Abans de començar a avaluar el pressu:lOst de despeses de la colonia, 
ens ca~ disposar d'un cert nombre de dades que hem de coneieer amb c:aredat, les 
mBs im~ortants son les següents: 

·¡uan ts nanos vindràn a la colonia? 
aixó ens interessa per a poder aproximar el valor je les despeses 

- a 6n tindrli lloc àa colonia? 
ai;]' ens interessa, a part del ~reu del viatja, per a ;:¡aCer prsveure els 
preus a que hauran de c<Jnpnr el menjar 

I ara qua ~a ham dit üxó, passar~m apensar 1=:· for:-:1a com as ::ot eV.,!! 

~unr el pressuoost. Una )rimara remarca os la de que hi han :.!:Js ti:us diferents de 

de:>:Je::>cs: 

un ~rimer tipus sería el da les despeses que depenen ~ortament del nombre 
da nens que hi ha a la colonia: :¡ua as directament ~r:>porcional al no:nbrs 
de nens: tal seria el menjar, el ~reu del viatja en :ran, etc. 
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- un segòn tií"US de despesa sería el de les des.:eses -:;ue no de;:¡enan tan fcr
t:~r;¡ent del nonbre de nens de la col::Jnia: tal s::lt"Í::! ol l&oguer de la casa, 
el vDlor de les despeses de funci.Jnament del jeep de la colonia, els pa
ganants per transports de aliments, etc. 

Aht6 es important a 1 'hora de confegir el pressupost, perquè hi han c!es;Jeses 1ue es coneixen der:1anant un preu a un transportista i prou, ;:er exemple, 
~erò n'hi han també que s'han de calcular per cada nen i multiplicarles Jal nombre 
total de nens. 

Com que es més clara una imatge que cent paraules, h~us aquí un exem pl9 del :¡u e podria esser un pressu¡:.osst d'una colonia de 20 nens)!. durant 12 dí es. 

a.- Inoressos previstos 

Cuetes de 600 pessetes per nen •.•.•. 
Aportaci6 caixa estalvis , , •••••••••• 
Cari tas Parroquial •••••······ ••••.•• 
Beneficis d#una festa ;J:er als pares •• 

12.000 
2,0CO 
1.000 
2.000 

\ 
+ 5 monitors 

TOTAL INGRESSOS • , , ••.•••• , • • 17.000 

b.- Des:Jeses oravistes 

Viatja •••·••••• ••••• 
Transport •••••••••• 
Autom6bil propi , • , • , 

material Jocs ....... 
material Expressió .. 
material Gi~nas ..... 
f;1aterial Na tur a ..... 
Excursi6 ........... 
Assegurança 
Servei mé:dic 

........ ....... 

2,000 
500 
500 

500 
200 
400 
300 
300 

1.500 
500 

<:1anjar (40/noi/d!a) .12t000 
Sous cuina •·•••••••• 2.000 
Combustible •• , ...... 41400 

Re:;aracions casa 
Llol)uer cas3 , , ••••• 

2,000 
2.000 

3,000 

1.700 

2.000 

14,400 

4,000 

TOTAL DESPESSS •••••••••••••• 25.100 


