LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2016 DELEGACIÓ DEL COL·LEGI DE GEÒGRAFS A
CATALUNYA.
L’exercici comptable de l’any 2016 de la Delegació del Col·legi de Geògrafs a
Catalunya (en endavant DCGC) s’ha tancat amb uns ingressos de 23.077,6 € i unes
despeses de 23.195,8 €, el que dona un balanç negatiu de 118,2 €.

Estat dels comptes de l'exercici 2016.
Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya.
Executat 2016

Previst 2016

Variació
executatprevist

Ingressos corrents
Quotes
Visats
Aportació AGPC a les despeses corrents (local, personal, web...)
Total ingressos corrents

18.543,8 €
0,0 €
902,9 €
19.446,7 €

80,4%
0,0%
3,9%
84,3%

18.745,0 €
0,0 €
902,9 €
19.647,9 €

-1,1%
0,0%
-1,0%

1.731,0 €
0,0 €
0,0 €
1.251,7 €
648,2 €
3.630,9 €

7,5%
0,0%
0,0%
5,4%
2,8%
15,7%

2.215,0 €
600,0 €
20,0 €
1.251,7 €
0,0 €
4.086,7 €

-21,9%
-100,0%
-100,0%
0,0%
-11,2%

Ingressos no corrents
Esponsorització nova pàgina web
Formació (Cursos, jornades…)
Aportacions no corrents AGPC
Romanent
Aportació (Dietes de Representació DCGC a l'ICGC)
Total ingresos no corrents

23.077,6 €

Total ingresos

100,0%

23.734,6 €

-2,8%

Despeses corrents
Despeses de personal
Despeses corrents de la seu
Material d'oficina (papereria, correus, fotocopies, ordinador…)
Pàgina web (hostatge, dominis, manteniment, geonotícies)
Comisions i despeses bancàries
Assemblea i eleccions
Servei assessorament laboral/fiscal
Total despeses corrents

15.383,2 €
3.404,7 €
342,8 €
838,2 €
96,6 €
107,9 €
290,4 €
20.463,9 €

66,3%
14,7%
1,5%
3,6%
0,4%
0,5%
1,3%
88,2%

15.383,0 €
3.347,7 €
420,5 €
677,6 €
46,9 €
100,0 €
290,4 €
20.266,1 €

0,0%
1,7%
-18,5%
23,7%
105,9%
7,9%
0,0%
1,0%

516,0 €
176,2 €
0,0 €
1.338,4 €
164,3 €
37,0 €
500,0 €
0,0 €
2.731,9 €

2,2%
0,8%
0,0%
5,8%
0,7%
0,2%
2,2%
0,0%
11,8%

516,0 €
500,0 €
100,0 €
1.320,0 €
300,0 €
200,0 €
482,5 €
50,0 €
3.468,5 €

0,0%
-64,8%
-100,0%
1,4%
-45,2%
-81,5%
3,6%
-100,0%
-21,2%

Despeses no corrents
Intercol·legial de Col·legis professionals de Catalunya (Quota)
Dietes de representació
Col·laboració joves geografs
Pàgina web (millores)
Formació (Cursos, jornades…)
Olimpiades
Premi Jordi Amorós fi de grau
Imprevist
Total despeses no corrents

23.195,8 €

Total despeses

-118,2 €

Resultat exercici

100,0%

23.734,6 €

-2,3%

0,0 €

Pel que fa als ingressos, la principal partida correspon a les quotes de col·legiació
(18.543,8 €, un 80,4 %). Les aportacions de l’AGPC1 han estat de 902,9 € (un
3,9%). Totes dues partides constitueixen el gruix dels ingressos corrents, ja que
aquest any no s’han visat projectes. En total els ingressos corrents han sumat
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L’AGPC ha aportat un 4,2% d’algunes de les despeses corrents de la DCGC (local, personal i pàgina
web). El percentatge es recalcula anualment en funció del nombre d’Associats que no són Col·legiats
(16). Amb aquesta aportació els geògrafs i geògrafes que només són membres de l’Associació poden fer
ús del local, de les gestions que requereixin el suport del personal tècnic i de l’accés a la part protegida
de la pàgina web.
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19.446,7 €, un 84,3 % del total. Pel que fa als ingressos no corrents, hi ha dues
partides principals: l’esponsorització de la pàgina web (1.731 €, un 7,5 % dels
ingressos) i el romanent de l’exercici anterior (1.251,7 €, un 5,4 %). L’altre capítol
dels ingressos no corrents prové de l’aportació provinent de les dietes de
representació de la DCGC a l’ICGC (648,2 €, un 2,8 %). En total els ingressos no
corrents han estat de 3.630,9 €, un 15,7 % del total.

Balanç comptable exercici 2015. Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya.
INGRESSOS
Romanent; 1.251,7 €;
5,4%

Aportació (Dietes de
Representació DCGC a
l'ICGC); 648,2 €; 2,8%

Esponsorització nova
pàgina web; 1.731,0 €;
7,5%
Aportació AGPC a les
despeses corrents
(local, personal, web...);
902,9 €; 3,9%
Quotes; 18.543,8 €;
80,4%

Pel que fa a les despeses, entre les despeses corrents el capítol més important ha
estat el de personal (15.383,2€, un 66,3%), seguit de les de la seu (3.404,7 €, un
14,7%), que inclou el lloguer i els subministraments. Les despeses de manteniment
de la pàgina web (838,2 €, un 3,6%) és la tercera partida més important entre les
despeses corrents. Segueixen el material fungible d’oficina (342,8 €, un 1,5%), el
servei d’assessorament laboral i fiscal (290,4 €, un 1,3%), les despeses derivades
de la celebració de l’assemblea (107,9 €, un 0,5%) i, finalment, les comissions
bancàries (96,6 €, un 0,4%). En conjunt les despeses corrents comptabilitzen
20.463,9 €, un 88,2% del total de despeses. En el capítol de despeses no corrents
hi ha sis capítols: les millores de la pàgina web (1.338,4€, un 5,8%), la quota a la
intercol·legial de Col·legis professionals de Catalunya (516 €, un 2,2%), el premi
Jordi Amorós de fi de grau (500€, un 2,2%), les dietes de representació (176,2 €,
un 0,8%), cursos i formació (164,3 €, un 0,7%) i, finalment, les Olimpíades de
Geografia (37 €, un 0,2%). En total les despeses no corrents han estat de 2.731,9
€, un 11,8%.
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Balanç comptable exercici 2015. Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya.
DESPESES
Intercol·legial de
Col·legis professionals
de Catalunya (Quota);
516,0 €; 2,2%
Servei assessorament
laboral/fiscal; 290,4 €;
1,3%

Pàgina web (hostatge,
dominis, manteniment,
geonotícies); 838,2 €;
3,6%
Material d'oficina
(papereria, correus,
fotocopies, ordinador…);
342,8 €; 1,5%

Formació (Cursos,
jornades…); 164,3 €;
0,7%

Dietes de
representació;
176,2 €; 0,8%

Olimpiades; 37,0 €;
0,2%

Pàgina web (millores);
1.338,4 €; 5,8%

Premi Jordi Amorós fi de
grau; 500,0 €; 2,2%

Despeses corrents de la
seu ; 3.404,7 €; 14,7%
Despeses de personal;
15.383,2 €; 66,3%

Anàlisi de l’execució pressupostària de l’exercici 2016
El balanç comptable de l’exercici 2016 presenta un 2,8 % menys d’ingressos dels
que s’havien pressupostat i aprovat per l’Assemblea general ordinària de la DCGC
de 27 de maig de 2016 (23.077,6 € enfront 23.734,6 €). Aquesta desviació en els
ingressos es deu principalment a tres partides:
-

La manca d’ingressos per formació (-600€)

-

La retirada d’un sponsor del portal web (-484€)

-

Així mateix cal destacar, que els ingressos per quotes s’han reduït
lleugerament respecte a la previsió inicial (-201,3€).

Afortunadament, s’ha pogut contar amb una aportació no prevista de 648,2€ en
concepte de dietes de representació del president de la DCGC a l’ICGC.
Pel que fa a les despeses, en el tancament del 2016 han estat un 2,3% inferiors del
que s’havia pressupostat (23.195,8 € enfront 23.734,6 €). En general, les partides
més grans s’han ajustat al previst.
Cal fer notar que, malgrat que el balanç negatiu de l’exercici 2017 és molt reduït (118,2€), ja no es disposa de romanent, com era habitual en els tancaments dels
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darrers

anys.

En

aquest

sentit,

cal

tenir

present

que

el

romanent

que

aproximadament en les mateixes quantitats s’arrossega des de fa diversos exercicis
serveix per a que la DCGC tingui un mínim de liquiditat per afrontar despeses
immediates sense haver d’esperar a les transferències dels serveis generals del
Colegio. Finalment, cal tenir pressent que des de l’exercici 2013 la DCGC acumula
un deute de 1.000€ amb l’AGPC, que encara no ha pogut ser retornat.
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