LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2017
DELEGACIÓ DEL COL·LEGI DE GEÒGRAFS A CATALUNYA

L’exercici comptable de l’any 2017 de la Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya (en
endavant DCGC) s’ha tancat amb uns ingressos de 21.529,68€ i unes despeses de 21.251,96€,
el que dona un balanç positiu de 277,72€.

Pressupost 2017

Executat

Variació

Ingressos corrents
Quotes

18.543,75 €

86,1%

18.985,00 €

0,00 €

0,0%

0,00 €

Visats
Aportació AGPC
Total ingressos corrents

2,38%
-

861,89 €

4,0%

861,89 €

0,00%

19.405,64 €

90,1%

19.846,89 €

2,27%

2.094,00 €

9,7%

1.801,00 €

-13,99%

164,28 €

0,8%

0,00 €

-100,00%

Ingressos no corrents
Esponsorització
Formació i jornades
Aportacions no corrents AGPC

0,00 €

0,0%

0,00 €

-118,21 €

-0,5%

-118,21 €

0,00%

2.140,07 €

9,9%

1.682,79

-21,37%

21.545,71 €

100,0%

21.529,68 €

-0,07%

15.629,40 €

72,5%

15.629,36 €

0,00%

3.428,30 €

15,9%

3.579,91 €

4,42%

Material d'oficina

276,28 €

1,3%

270,84 €

-1,97%

Pàgina web

677,60 €

3,1%

387,20 €

-42,86%

Comissions bancàries

96,61 €

0,4%

38,40 €

-60,25%

Assemblea i eleccions

107,94 €

0,5%

117,00 €

8,39%

Assessorament laboral fiscal

290,40 €

1,3%

290,40 €

0,00%

0,00 €

0,0%

172,80 €

100,00%

20.506,53 €

95,2%

20.485,91 €

-0,10%

Intercol·legial

516,00 €

2,4%

516,00 €

0,00%

Representació

198,56 €

0,9%

213,75 €

7,65%

Col·laboració joves geografs

0,00 €

0,0%

0,00 €

-

Pàgina web (millores)

0,00 €

0,0%

36,30 €

100,00%

164,28 €

0,8%

0,00 €

-100,00%

37,00 €

0,2%

0,00 €

-100,00%

0,00 €

0,0%

0,00 €

-

123,34 €

0,6%

0,00 €

-100,00%

Romanent 2016
Total ingresos no corrents
Total ingresos

-

Despeses corrents
Despeses de personal
Despeses corrents de la seu

Servei de nòmines
Total despeses corrents
Despeses no corrents

Formació i jornades
Olimpiades
Premi Jordi Amorós
Imprevistos
Total despeses no corrents
Total despeses

1.039,18 €

4,8%

766,05 €

-26,28%

21.545,71 €

100,0%

21.251,96 €

-1,36%

Resultat exercici

0,00 €

1

277,72 €
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Pel que fa als ingressos, la principal partida correspon a les quotes de col·legiació
(18.985,00€, un 87%). Cal destacar que aquestes han augmentat un 2,38% respecte el que
s’havia previst.
Les aportacions de l’AGPC han estat de 861,89€ (un 4%).

L’AGPC ha aportat un 4,21%

d’algunes de les despeses de la DCGC (local, personal, material d’oficina, assemblea i
eleccions, 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, les despeses de l’assemblea i de les eleccions, i de l’accés a la part
protegida de la pàgina web. Cal dir que aquesta aportació, d’acord a la liquidació 2017 que es
presenta, hauria de ser de 859,25€, pel què caldrà compensar +2,64€ l’any 2018 a l’AGPC,
que es correspon a la diferència entre la previsió 2017 i la liquidació real.
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 19.846,89€, un 91% del total.
Pel que fa als ingressos no corrents, hi ha dues partides principals: l’esponsorització de la
pàgina web (1.801€, un 8% dels ingressos) i el romanent negatiu de l’exercici anterior que cal
assumir (118,21€, un 1%). En total els ingressos no corrents han estat de 1.682,79€, un 9%
del total.
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Pel que fa a les despeses, entre les despeses corrents el capítol més important ha estat el de
personal (15.629,36€, un 73,5%), seguit de les de la seu de l’entitat (3.579,91€, un 16,8%),
que inclou el lloguer i els subministraments. Les despeses de la afiliació a la Intercol·legial
(516€, un 2,4%) és la tercera partida més important de despesa. Després, cal destacar les
despeses del web corporatiu (387,20€, un 1,8%), el servei d’assessorament fiscal i laboral a
col·legiats (290,40€, un 1,4%), el material d’oficina (270,84€, un 1,3%), les despeses de
representació institucional (213.75€, un 1%), el servei de confecció de nòmines del personal
(172,80€, un 0,8%), les despeses de l’assemblea anual i processos electorals (117,00€, un
0,6%), les comissions bancàries (38,40€, un 0,2%) i finalment les despeses de petites millores
del web antic (36,30€, un 0,2%).

Anàlisi de l’execució pressupostària de l’exercici 2017
El balanç comptable de l’exercici 2017 presenta un 0,07% menys d’ingressos dels que s’havien
pressupostat i aprovat per l’Assemblea general ordinària de la DCGC de l’any passat. Si fem
una anàlisi més detallada d’aquestes partides, veurem com les quotes col·legials han
augmentat un 2,38% respecte el previst, mentre que les despeses per esponsorització han
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baixat un 14%. Aquesta disminució dels ingressos per esponsorització es deu a que un dels
esponsors no ha abonat la factura en tancar l’any comptable a 31 de desembre, però es preveu
que ho faci durant l’exercici 2018. També s’ha incorporat un patrocinador nou, però en conjunt
s’ha ingressat menys del què es preveia. Cal afegir que enguany s’han hagut d’assumir els
118,20€ de romanent negatiu de l’any anterior (dèficit).
Pel que fa a les despeses, en el tancament del 2017 han estat un 1,4% inferiors del que s’havia
pressupostat. En general, les partides més grans s’han ajustat al què estava previst, com les
despeses de personal. En canvi, les partides destinades a les despeses corrents de la seu (que
inclouen el lloguer de la seu, la neteja, el telèfon,...) han augmentat un 4,4%, les despeses
de l’assemblea i les eleccions també han augmentat un 8,4% respecte al que estava previst.
També s’ha inclòs una partida nova per pagar a la gestoria la confecció de nòmines del
personal, que no estava prevista. Cal destacar també, que s’ha reduït un 60,2% la despesa en
comissions bancàries, un 42,9% les despeses del manteniment web i un 2% les despeses del
material d’oficina respecte al que s’havia pressupostat.
Després d’un 2016 amb un tancament negatiu (de 118,21 euros), l’exercici 2017 es tanca amb
un superàvit de 277,72€, tot recordant que caldrà retornar segons aquesta liquidació 2,64€ a
l’AGPC.
Finalment, cal tenir pressent que des de l’exercici 2013 la DCGC acumula un deute de 2.000€
amb l’AGPC, que encara no ha pogut ser retornat, que han servit per afrontar diverses
inversions els anys 2013 (1.000€) i 2017 (1.000€) amb la millora i renovació del web
corporatiu.
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