
 

 

A la Junta de Govern del 

Col.legi de Periodistes de Catalunya 

Barcelona, 27 d’abril de 2020 

Senyors, 

En relació a l’auditoria dels comptes anuals del “Col.legi de Periodistes de Catalunya” a 31 de 

desembre de 2019, encarregats a “Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L.”, per la present els 

comuniquem que a la data actual es troben pràcticament finalitzats els nostres procediments 

d’auditoria, si bé resten pendents els punts que seguidament els indiquem: 

- Obtenció de la carta de manifestacions signada per la direcció del Col.legi. 

- Obtenció dels comptes anuals de l’exercici 2019 formulats i signats per tots els membres 

de la Junta de Govern. 

- Procediment de revisió final, d’acord al sistema intern de control de qualitat de “Faura-

Casas, Auditors Consultors, S.L.” 

D’acord amb el que estableixen les normes internacionals d’auditoria aplicables a Espanya (NIAS-

ES), el nostre treball inclou una avaluació dels riscos d’auditoria, de la que es desprenen les 

qüestions clau de l’exercici, que han tingut un especial tractament en els nostres treballs, i que 

s’inclouen en la secció d’aspectes més rellevants de l’auditoria. Per la revisió d’aquests aspectes 

hem establert les mesures complementàries adients per tal de minimitzar el risc, incloent 

l’assignació de professionals amb la qualificació tècnica i experiència necessària, la planificació en 

el seu cas de proves especifiques, i la intensificació del grau de supervisió. 

La comunicació recíproca és important per facilitar a ambdues parts, la comprensió dels 

assumptes relacionats amb l’auditoria en el seu context, i el desenvolupament d’una relació de 

treball constructiva, l’obtenció per part nostra de la informació necessària per a la realització de 

l’auditoria. En aquest sentit els hi agrairem que es posin al nostre coneixement l’existència 

d’alguna altra circumstància o fet excepcional, que considerin que hauria de tenir un tractament 

específic en els nostres procediments d’auditoria. 

En el supòsit que els comptes anuals utilitzats en el decurs del nostre treball  

d’auditoria de l’exercici 2019 siguin formulats sense cap modificació per part de la Junta de Govern 

del Col.legi i no es posi de manifest cap circumstància rellevant derivada dels punts pendents 

anteriorment indicats que pogués afectar a la nostra opinió d’auditoria, procedirem a emetre el 

nostre informe d’auditoria definitiu en els termes de l’esborrany adjunt.  

Aquesta carta s’emet per a ús i coneixement de la Junta de Govern del “Col.legi de Periodistes 

de Catalunya “, no havent de ser utilitzada per a cap altra finalitat ni ser distribuïda a terceres 

persones. 

Atentament,  

Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L.  

 

 

 

Jordi Casals Company 

-Soci- 

Document adjunt:   Esborrany de l’Informe d’auditoria sobre els comptes anuals a 31 de desembre 

de 2019 del “Col.legi de Periodistes de Catalunya”.  
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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER UN AUDITOR 

INDEPENDENT 

 

A l’Assemblea del 

COL.LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA 

 

Opinió amb excepcions 

Hem auditat els comptes anuals del Col·legi de Periodistes de Catalunya (el Col·legi) que 

comprenen el balanç a 31 de desembre de 2019, el compte de resultats, estat de canvis en el 

patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta 

data. 

 

Segons la nostra opinió, excepte pels efectes de la qüestió descrita la secció Fonament de l'opinió 

amb excepcions del nostre informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes 

significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del Col·legi a 31 de desembre 

de 2019, així com dels seus resultats i fluxos d’efectiu corresponents a l’exercici finalitzat en 

aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació 

(que s’identifica a la nota 2 de la memòria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables 

que hi estiguin continguts. 

 

Fonament de l’opinió amb excepcions 

Tal i com es detalla en les  notes 4.1 i 5 de la memòria, durant l’exercici 2015 el Col·legi va procedir 

a la revalorització dels seus immobles, en aplicació del model de revalorització que preveuen les 

Normes Internacionals de comptabilitat. Aquest fet va suposar un increment del seu actiu no 

corrent i del patrimoni net per un import de 5.110 milers d’euros. Durant l’exercici 2019, s’ha dotat 

una despesa per amortització del valor de revalorització per un import de de 102 milers d’euros 

(mateix import que l’exercici anterior), essent el valor net a 31 de desembre de 2019 de 4.702 
milers d’euros (4.804 milers d’euros a 31 de desembre de 2018). D’acord amb el marc 

d’informació financera utilitzat pel Col·legi, els elements que integren l’immobilitzat material, així 

com les inversions immobiliàries, es valoraran pel seu cost d’adquisició, sense que aquesta pugui 

ser modificada posteriorment per aplicació del valor raonable. 

 

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat 

d’auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d’acord amb aquestes 

normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de l’auditor en relació amb 

l’auditoria dels comptes anuals del nostre informe. 

Som independents del Col·legi de conformitat amb els requeriments d’ètica, inclosos els 

d’independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals a Espanya segons 

allò que exigeix la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes. En aquest sentit, 

no hem prestat serveis diferents als de l’auditoria de comptes ni hi han concorregut situacions o 

circumstàncies que, d’acord amb allò que estableix l’esmentada normativa reguladora, hagin 

afectat la necessària independència de manera que s’hagi vist compromesa. 

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 

adequada per a la nostra opinió amb excepcions. 

 

 



 

4 

 

Incertesa material relacionada amb l'Empresa en funcionament 

Cridem l’atenció sobre la Nota 22 de la memòria adjunta en la que s’indica que, com a 

conseqüència de la crisis sanitària, social i econòmica provocada per la pandèmia de COVID-19, 

l’activitat del Col·legi s’ha vist sensiblement disminuïda, amb una reducció en més d’un 90% de 

l’activitat dels quioscos i una aturada en els activitats presencials del Col·legi. 

Aquests fets indiquen l'existència d'una incertesa material que pot generar dubtes significatius 

sobre la capacitat del Col·legi  per aplicar el principi d’entitat en funcionament.  

No obstant, a la mateixa Nota 22 es detallen les accions dutes a terme pel Col·legi per tal de 

minimitzar l’impacte de l’aturada en l’activitat derivada de la COVID-19 en la seva situació 

economicofinancera i, a l’hora, la Junta Directiva està treballant en l’anàlisi i aplicació d’altres 

mesures per adequar l’estructura als diferents escenaris que es preveu de recuperació de les 

activitats. 

La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió. 

 

Aspectes més rellevants de l’auditoria 

Els aspectes més rellevants de l’auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional, 

han estat considerats com els riscos d’incorrecció material més significatius en la nostra auditoria 

dels comptes anuals del període actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la nostra 

auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, 

i no expressem una opinió per separat sobre aquests riscos. 

A més de la qüestió descrita en la secció Fonament de l'opinió amb excepcions, hem determinat 

que els riscos que es descriuen a continuació són els riscos més significatius considerats en 

l'auditoria que s'han de comunicar en el nostre informe. 

Aspecte rellevant Procediments aplicats 

 

Ingressos per vendes i prestació de serveis (Notes 4.5 i 25 de la memòria) 

Els ingressos de l’entitat corresponen tant a 

l’activitat col.legial (quotes i prestació de 

serveis), que representen un 16% del total, 

com a l’explotació de diversos quioscos de 

premsa (venda de premsa, llibres, souvenirs, 

publicitat etc) que representa el 84% restant 

de la xifra de negoci comptabilitzada. 

Atesa la significativitat dels ingressos 

procedents de la gestió de quioscos i la 

complexitat derivada del control dels 

mateixos, hem considerat aquesta activitat 

com un aspecte rellevant de la nostra 

auditoria. 

Els procediments aplicats han consistit, entre 

d’altres, en la revisió dels procediments de 

control intern establerts per la gestió dels 

quioscos, en especial l’adequació de l’ 

organització funcional implantada, amb la 

presencia d’una correcta segregació de 

funcions, així com en l’existència d’un 

tractament informàtic adequat pel control de 

stocks, de la recaptació, i del seu correcte 

registre comptable. 
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Altra informació: Informe de gestió 

L'altra informació comprèn exclusivament de l'informe de gestió de l'exercici 2019, la formulació 

de la qual és responsabilitat de la junta de govern del Col·legi  i no forma part integrant dels 

comptes anuals. 

La nostra opinió d'auditoria sobre els comptes anuals no cobreix l'informe de gestió. La nostra 

responsabilitat sobre l'informe de gestió, de conformitat amb allò que exigeix la normativa 

reguladora de l'activitat d’auditoria de comptes, consisteix a avaluar i informar sobre la 

concordança de l'informe de gestió amb els comptes anuals, a partir del coneixement de l'entitat 

obtingut en la realització de l'auditoria dels esmentats comptes i sense incloure informació 

diferent de l'obtinguda com a evidència durant la mateixa. Així mateix, la nostra responsabilitat 

consisteix a avaluar i informar de si el seu contingut i presentació de l’informe de gestió són 

conformes a la normativa que resulta d'aplicació. Si, basant-nos en el treball que hem realitzat, 

concloem que existeixen incorreccions materials, estem obligats a informar d'això. 

Sobre la base del treball realitzat, segons allò descrit en el paràgraf anterior, la informació que 

conté l'informe de gestió concorda amb la dels comptes anuals de l'exercici 2019 i el seu contingut 

i presentació són conformes amb la normativa que resulta d'aplicació. 

 

Responsabilitat de la Junta de Govern en relació amb els comptes anuals 

La Junta de Govern és la responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma que 

expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del Col·legi, de 

conformitat amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’entitat a Espanya, i del 

control intern que considerin necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures 

d’incorrecció material, a causa de frau o error. 

En la preparació dels comptes anuals, la Junta de Govern és la responsable de la valoració de la 

capacitat del Col·legi per continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons 

correspongui, les qüestions relacionades amb l’empresa en funcionament i utilitzant el principi 

comptable d’empresa en funcionament excepte si la junta de govern tenen la intenció de liquidar 

el Col·legi o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista. 

Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals 

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt 

estan lliures d’incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe d’auditoria que 

conté la nostra opinió. Seguretat raonable és un alt grau de seguretat, però no garanteix que una 

auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria vigent 

a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden tenir 

lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot 

preveure raonablement que influeixen  en les decisions econòmiques que els usuaris prenen 

basant-se en els comptes anuals. 
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Com a part d’una auditoria, de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria 

de comptes vigent a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud 

d’escepticisme professional durant tota l’auditoria. També: 

• Identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els comptes anuals, a causa de frau 

o error, dissenyem i apliquem procediments d’auditoria per respondre a aquests riscos i 

obtenim evidència d’auditoria suficient i adequada per a proporcionar una base per a la nostra 

opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en el 

cas d’una incorrecció material a causa d’error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, 

omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l’elusió del control intern. 

• Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de dissenyar 

procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la 

finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’entitat. 

• Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la raonabilitat de les 

estimacions comptables i la corresponent informació revelada per la Junta de Govern. 

• Concloem sobre si és adequada la utilització, per part de la Junta de Govern, del principi 

comptable d’empresa en funcionament i, basant-nos en l’evidència d’auditoria obtinguda, 

concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions 

que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de l’Entitat per continuar com a 

empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que 

cridem l’atenció en el nostre informe d’auditoria sobre la corresponent informació revelada 

en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió 

modificada. Les nostres conclusions es basen en l’evidència d’auditoria obtinguda fins a la 

data del nostre informe d’auditoria. No obstant això, fets o condicions futurs poden ser la 

causa que l’entitat deixi de ser una empresa en funcionament. 

• Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la 

informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents 

de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel. 

Ens comuniquem amb la Junta de Govern de l’entitat en relació amb, entre altres qüestions, l’abast 

i el moment de realització de l’auditoria planificats i les troballes significatives de l’auditoria, així 

com qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de 

l’auditoria. 

Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació amb la Junta de Govern de l’entitat, 

determinem les que han estat de la major significativitat en l’auditoria dels comptes anuals del 

període actual i que són, en conseqüència, els riscos considerats més significatius. 
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Descrivim aquests riscos en el nostre informe d’auditoria llevat que les disposicions legals o 

reglamentàries prohibeixin  revelar públicament la qüestió. 

 

Barcelona, XX d’XX de 2020 

Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. 

Nº ROAC S0206 

 

 

 

 

 

Jordi Casals Company 

Nº ROAC 15471 
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COL.LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA 

 

Comptes anuals i informe de gestió  

Exercici 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 
 
 
 

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31.12.2019 
    

  Nota de la EXERCICI 2019 EXERCICI 2018 

  memòria (en euros) (en euros) 

      

A) ACTIU NO CORRENT 

 

5.754.636 5.844.942 

II. Immobilitzat intangible 5 96.558 80.212 

3. Propietat industrial  52.500 52.500 

5. Aplicacions informàtiques  44.058 27.712 

III. Immobilitzat material 5 5.649.964 5.756.616 

1.Terrenys i construccions  

 

5.235.683 5.295.101 

2.Instal.lacions tècniques i altre immobilitzat material  385.013 461.515 

3.Immobilitzat en curs i avançaments  29.267 0 

      

IV. Inversions en entitats associades a llarg termini 

 

0 0 

V. Inversions financeres a llarg termini 8 2.100 2.100 

1.Instruments de patrimoni  2.100 2.100 

VI. Actius per impost diferit 12 6.014 6.014 

      

B) ACTIU CORRENT 

 

1.006.142 1.079.961 

I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 

  
  

II. Existències 10 197.058 179.141 

1. Comercials  197.058 179.141 

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 

 

451.664 436.538 

1. Clients per vendes i prestacions de serveis 

 

389.014 371.666 

b) Clients per vendes i prestacions de serveis  8 389.014 371.666 

4. Personal 8 0 1.233 

5. Actius per impost corrent 12 15.701 6.986 

6. Altres crèdits amb  les Administracions Públiques 12 46.949 56.653 

IV. Inversions en entitats associades a curt termini 

 

0 0 

V. Inversions financeres a curt termini 

 

3.681 15.725 

5. Altres actius financers 8 3.681 15.725 

VI. Periodificacions a curt termini 

 

500 13.342 

VII. Efectius i altres actius líquids equivalents 

 

353.239 435.215 

1. Tresoreria  353.239 435.215 

  
  

  

TOTAL ACTIU (A+B)   6.760.778 6.924.903 
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  Nota de la EXERCICI 2019 EXERCICI 2018 

  memòria (en euros) (en euros) 

      

A) PATRIMONI NET  

 

4.409.499 4.396.411 

A-1) Fons Propis 8 4.388.199 4.368.454 

I. Fons Social 

 

312.098 312.098 

1. Fons Social 

 

312.098 312.098 

II. Prima d' emissió 

  
  

III. Reserves  4.805.444 4.805.444 

2. Altres reserves  4.805.444 4.805.444 

IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies) 

  
  

V. Resultats d'exercicis anteriors 

 

-749.088 -771.044 

VI. Altres aportacions a socis 

  
  

VII. Resultat de l' exercici 3 19.746 21.956 

VIII. (Dividend a compte) 

  
  

IX. Altres instruments de patrimoni net 

  
  

A-2) Ajustos per canvis de valor 

  
  

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 18 21.300 27.957 

      

B) PASSIU NO CORRENT 

 

857.552 992.236 

I. Provisions a llarg termini 

 

0 0 

II. Deutes a llarg termini 

 

857.552 992.236 

2. Deutes amb entitats de crèdit 8 855.452 990.136 

3. Altres passius financers 8 2.100 2.100 

III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg 

termini 

 

0 0 

IV. Passius per impost diferit 

 

0 0 

V. Periodificacions a llarg termini 

 

0 0 

VI. Creditors comercials no corrents 

 

0 0 

VII. Deute amb característiques especials a llarg 

termini 

 

0 0 

C) PASIVO CORRIENTE 

 

1.493.726 1.536.257 

II. Provisions a curt termini 14 70.419 18.000 

III. Deutes a curt termini 8 218.414 170.711 

2. Deutes amb entitats de crèdit 8 137.245 143.262 

3. Altres deutes a curt termini 8 81.169 27.449 

IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt 
termini 

  
  

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 

 

1.187.494 1.326.067 

1. Proveïdors 8 688.280 766.545 

3. Creditors varis 8 312.985 370.477 

4. Personal remuneracions pendents de pagament 8 35.000 33.429 

5. Passiu per impost corrent  0 0 

6. Altres deutes amb administracions públiques 12 151.228 155.616 

VI. Periodificacions a curt termini 

 

17.400 21.479 

      

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)   6.760.778 6.924.903 
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         COMPTE DE PERDUES I GUANYS 

 

  Nota  
EXERCICI 

2019 
EXERCICI 

2018 

  de la memòria (en euros) (en euros) 

A) OPERACIONS CONTINUADES  
 

  

1. Import net de la xifra de negocis 25 4.528.975 4.536.250 

a.     Vendes  3.197.463 3.208.262 

b.     Prestació de serveis  1.331.512 1.327.988 

2. Variació d' existències de productes acabats i en curs de fabricació  0 0 

3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu  
 

  

4. Aprovisionaments 13 -1.952.629 -2.019.674 

a.     Consum de mercaderies  -1.858.493 -1.931.736 

b.     Treballs realitzats per altres empreses  -94.136 -87.938 

5. Altres ingressos d'explotació  208.073 166.429 

a.     Ingressos accessoris i altres de gestió corrent  148.605 102.786 

b.     Subvencions de explotació incorporades al resultat de l’exercici 18 59.468 63.643 

6. Despeses de personal  -1.658.914 -1.601.369 

a.     Sous, Salaris i assimilats  -1.279.341 -1.248.612 

b.     Carregues socials 13 -379.573 -352.757 

7. Altres despeses d'explotació 13 -943.404 -853.604 

a.     Serveis exteriors  -826.311 -743.472 

b.     Tributs  -97.931 -94.566 

c.      Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials   -19.162 -15.566 

      

8. Amortització de l'immobilitzat 5 -220.952 -237.532 

9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 18 6.657 6.657 

10. Excessos de provisions  
 

  

11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat  -2.075 0 

12. Diferència negativa de combinacions de negoci  
 

  

13. Altres resultats 13 90.016 66.962 

A) RESULTAT D' EXPLOTACIÓ  55.747 64.119 

14. Ingressos financers  0 0 

b. De valors negociables i altres ingressos financers  0 0 

15. Despeses financeres  -36.001 -42.162 

c.      Per deutes amb tercers  -36.001 -42.162 

16. Variació de valor raonable en instruments financers  
 

  

17. Diferències de canvi  0 0 

18. Deteriorament i resultat per alineació d'instruments financers  
 

  

B) RESULTAT FINANCER (14-15+16+17+18)  -36.001 -42.162 

C) RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS (A+B)  19.746 21.957 

19. Impost sobre beneficis  
 

  

D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+19)   19.746 21.956 
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

 
 

a) Estat d’ingressos i despeses reconegudes en el patrimoni net 
 

 

    
Exercici 

2019 
Exercici 

2018 

  Nota (en euros) (en euros) 

      

A) Resultat del Compte de Pèrdues i guanys 19.746 21.956 

I.Per valoració d’instruments financers    

II.Per cobertura de fluxos d’efectiu    

III.Subvencions, donacions i llegats rebuts    

IV. Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos    

V. Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per la venta    

VI. Diferencies de conversió    

VII. Efecte impositiu    

B)Total Ingressos i despeses imputats al Patrimoni Net 0 0 

      

VIII. Per valoració d’instruments financers    

IX. Per cobertura de fluxos d’efectiu    

X. Subvencions, donacions i llegats -6.657 -6.657 

XI. Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per la venta    

XII. Diferencies de conversió    

XIII. Efecte impositiu    

C) Total Transferències al compte de pèrdues i guanys 13 -6.657 -6.657 

      

TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 13.089 15.299 
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b) Estat de canvis en el patrimoni net a 31.12.2019 
 
 
 

  Fons social Reserves 
Resultats 

d'exercicis 
Resultat de 

l'exercici 
Subvencions, TOTAL 

      anteriors   
donacions i 

llegats 
  

SALDO FINAL A 31 DE DESEMBRE DE 
2017 

312.098 4.805.444 -772.421 1.377 34.614 4.381.111 

Ajustos per canvi de criteri 0 0 0 0 0 0 

Ajustos per errors de l'exercici 2017 0 0 0 0 0 0 

SALDO AJUSTAT A 1 DE GENER DE 2018 312.098 4.805.444 -772.421 1.377 34.614 4.381.111 

Total ingressos i despeses reconeguts 0 0 0 21.956 -6.657 15.299,17 

Altres Variacions del Patrimoni Net 0 0 1.377 -1.377 0 0 

SALDO FINAL A 31 DE DESEMBRE DE 
2018 

312.098 4.805.444 -771.044 21.956 27.957 4.396.410 

Ajustos per canvi de criteri 0 0 0 0 0 0 

Ajustos per errors de l'exercici 2018 0 0 0 0 0 0 

SALDO AJUSTAT A 1 DE GENER DE 2019 312.098 4.805.444 -771.044 21.956 27.957 4.396.410 

Total ingressos i despeses reconeguts 0 0 0 19.746 -6.657 13.089 

Altres Variacions del Patrimoni Net 0 0 21.956 -21.956 0 0 

SALDO FINAL A 31 DE DESEMBRE DE 

2019 
312.098 4.805.444 -749.088 19.746 21.300 4.409.499 
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ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU A 31 DE DESEMBRE DE 2019 
 

    Nota Exercici 2019 Exercici 2018 

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ       

1. Resultat del exercici abans d'impostos   19.746 21.956 

2. Ajustos al resultat   302.715 291.037 

a) Amortització del immobilitzat (+) 5 220.952 237.532 

c) Variació de provisions 14  52.419 0 

d) Imputació de subvencions (-) 18 -6.657 -6.657 

g) Ingressos financers (-)   0 0 

h) Despeses financeres (+)   36.001 42.162 

k) Altres ingressos i despeses (+/-)   0 18.000 

3. Canvis al capital corrent   -95.016 119.221 

a) Existències (+/-)  10 -17.917 5.344 

b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)  8 -15.126 -39.831 

c) Altres actius corrents (+/-)  8 26.960 -28.430 

d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)  8 -138.573 184.071 

e) Altres passius corrents (+/-)  8 49.641 15.857 

f) Altres passius no corrents  8 0 -17.790 

4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació   -36.001 -42.162 

a) Pagament de interessos (-)   -36.001 -42.162 

c) Cobrament d'interessos (+)   0 0 

5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)   191.444 390.052 

B) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ       

6. Pagament per inversions (-)   -132.720 -24.969 

b) Immobilitzat intangible 5 -30.000 -2.178 

c) Immobilitzat material 5 -102.720 -22.791 

7. Cobrament per desinversions (+)   0 0 

c) Immobilitzat material 5 0 0 

8. Fluxos d'efectiu de les activitats de inversió (6 + 7)    -132.720 -24.969 

C) FLUXES EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ       

10. Cobraments i pagaments de passius financers   -140.700 -86.129 

b) Devolució i amortització  8 -140.700 -86.129 

2. Deutes amb entitats de crèdit (-)  8 -140.700 -105.852 

5. Altres deutes (-)   0 19.723 

11. 
Pagament per dividends i remuneracions i altres 
instruments de patrimoni 

  0 0 

12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (10 + 11)   -140.700 -86.129 

          

D) Efecte de les variacions de tipus de canvi       

E) 
AUGMENT / DISMINUCIÓ NET D'EFECTIU O 
EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D) 

  -81.976 278.954 

          

  Efectiu o equivalent al inici del exercici   435.215 156.261 

  Efectiu o equivalent al final de l'exercici   353.239 435.215 
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COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA 
 
 

MEMORIA DELS COMPTES ANUALS 
 

A 31 DE DESEMBRE DE 2019 
 

 
1.- ACTIVITAT DE L’ENTITAT 

 
El Col·legi de Periodistes de Catalunya (el Col·legi) és una corporació de dret públic, de 
caràcter professional, dotada amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar 
pel compliment de llurs finalitats, que es configura com una instància de gestió dels 
interessos públics vinculats a l’exercici de la professió de periodista i com a vehicle de 
participació de les persones col·legiades en l’administració d’aquests interessos, sens 
perjudici que el Col·legi pugui exercir activitats i prestar serveis a les persones col·legiades 
en règim de dret privat; i que es troba reconeguda per la Constitució Espanyola i per 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.  

 
El Col·legi fou creat pel Parlament de Catalunya, mitjançant la Llei 22/1985, de 8 de 
novembre publicada al DOGC de 22 de novembre de 1985, i es regeix pel que disposen 
aquests Estatuts i els reglaments de règim intern que es puguin aprovar, així com per la 
Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis 
professionals, modificada pel Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació 
de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 
de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, les disposicions que la 
despleguen, i aquelles disposicions legals que li siguin d’aplicació.  

 
El Col·legi té una estructura interna i un funcionament plenament democràtics, essent 
independent de l’Administració, de la qual no forma part, sens perjudici de les relacions de 
dret públic que li corresponguin d’acord amb la normativa vigent aplicable i aquests 
Estatuts. 
 
Les finalitats, funcions públiques i altres funcions del Col·legi es troben recollides en els 
articles 6, 7 i 8 dels Estatuts. 
 
El Col·legi té obertes sis demarcacions, a Barcelona, Girona, Tarragona , Lleida, Terres de 
l’Ebre (Tortosa) i Catalunya Central (Manresa). 
 
Així mateix el Col·legi gestiona 13 quioscos de premsa a la ciutat de Barcelona per 
concessió de l’Ajuntament de Barcelona fins a l’exercici 2030. 

 

 
2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

 
1) Imatge Fidel 
 

Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de la Entitat i es 
presenten d'acord amb la legislació mercantil vigent i amb les normes establertes en el 
Pla General de Comptabilitat aprovat pel RD 1514/2007 de 16 de novembre, a fi de 
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mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'entitat 
a 31 de desembre de 2019.  
 
Els comptes anuals adjunts, expressats en euros, inclouen els comptes de la Seu 
Central (Barcelona) i les de les cinc demarcacions de Girona, Tarragona, Lleida, Terres 
de l’Ebre i Catalunya Central. 
 
S'ha seguit sense excepció totes les normes i criteris establerts en el Pla General de 
Comptabilitat vigents en el moment de la formulació d'aquests comptes, amb excepció 
del que es detalla en els punts 4.1 i 5 de la present Memòria. 

 
2) No s'han aplicat principis comptables no obligatoris. 

  
 3) No existeixen aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa. 
 

4) Comparació de la informació. 
 

 Els comptes anuals presenten, amés de les xifres de l’exercici 2019, les 
corresponents a l’exercici anterior. Les partides dels exercicis són comparables i 
homogènies. 

 
5) Agrupació de partides. 
 

 No existeix desagregació de partides en aquests comptes anuals. 

 
6) Elements recollits en diverses partides 
 

No hi ha elements de naturalesa similar inclosos en diferents partides dins del Balanç 
de Situació.  

 
7) Canvis en criteris comptables i correcció d’errors. 
 

No existeixen ajustos per canvis de criteris comptables en l’exercici. 
 

 
 
3.- DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS 
 

El Consell Directiu del Col·legi de Periodistes proposarà la següent aplicació dels resultats 
de l’exercici 2019: 
 
 

BASE DE REPARTIMENT EUROS 

Resultat econòmic patrimonial  19.746 

  

APLICACIÓ  

A  Resultats exercicis anteriors   19.746 
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4.- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

 
Els criteris comptables aplicats en relació a les diferents partides son els següents:  

 
1) Immobilitzat material i intangible 

Cost 
 
Els béns compresos en l'immobilitzat material i intangible es valoren a preu 
d'adquisició o al cost de producció.  
Formen part de l'immobilitzat material els costos financers corresponents al 
finançament dels projectes d'instal·lacions tècniques, el període de construcció de les 
quals supera l'any, fins a la preparació de l'actiu per al seu ús.  
 
Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu com a més valor 
del bé exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o 
prolongació de la seva vida útil. 

 
En aplicació del model de revalorització que preveuen les Normes Internacionals de 
comptabilitat, els terrenys i les construccions es van valorar a preu de mercat el 2015, 
fixant el seu valor mitjançant  taxacions realitzades per experts independents.  
 
D’acord amb aquestes normes, el model de revalorització permet la comptabilització 
pel valor revaloritzat d’aquells elements de l’immobilitzat el valor raonable dels quals 
es pot determinar amb fiabilitat, com és el cas dels immobles del Col·legi. 

 
Amb l’aplicació d’aquests model de valoració es persegueix que el balanç de situació 
del Col·legi sigui reflex de la seva situació patrimonial. Cal tenir en compte que els 
immobles propietat del Col·legi es van incorporar en els seu actiu en el moment de la 
constitució del mateix i figuraven valorats per l’import que se li assignar en aquell 
moment, desvirtuant la imatge patrimonial que oferien els comptes de l’entitat. 
 
A partir d’aquesta data s’ha procedit a l’amortització d’aquets actius en funció de valor 
de revalorització fixat el 2015 fruit de les taxacions. 
 
Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s'imputen a 
resultats, seguint el principi de meritació, com a cost de l'exercici  en què s'incorren. 
 

 
Amortització  

L'amortització d'aquests actius comença quan els actius estan preparats per a l'ús pel 
qual van ser projectats. 

L'amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost d'adquisició dels 
actius menys el seu valor residual; entenent-se que els terrenys sobre els quals 
s'assenten els edificis i altres construccions tenen una vida útil il·limitada i que, per 
tant, no són objecte d'amortització. 

Les dotacions anuals en concepte d'amortització dels actius materials i intangibles es 
realitzen amb contrapartida en el compte de resultats i es determinen en funció dels 

anys de vida útil estimada, dels diferents elements: 
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Immobilitzat material 

 

  Anys de vida útil estimada 

Immobles 50 

Instal·lacions 10-20 

Mobiliari i equips 5-10 

Equips informàtics 4 

Fons bibliogràfic 1 

 

Immobilitzat intangible  
  Anys de vida útil estimada 

Aplicacions informàtiques 4 

 

 
2) Instruments Financers 

 

Les diferents categories d’ actius financers son les següents: 
 

Préstecs i partides a cobrar  
En aquesta categoria s'han inclòs els actius que s'han originat en la venda de béns 
i prestació de serveis per operacions de tràfic de l'entitat. També s'han inclòs 
aquells actius financers que no s'han originat en les operacions de tràfic de l'entitat 
i que no sent instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns cobraments de 
quantia determinada o determinable. 
 
Aquests actius financers s'han valorat inicialment pel seu valor raonable que no és 
altra cosa que el preu de la transacció, és a dir, el valor raonable de la 
contraprestació més tots els costos que li han estat directament atribuïbles.  
 
Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en el 
compte de pèrdues i guanys els interessos reportats, aplicant el mètode de l'interès 
efectiu. 
 
Per cost amortitzat s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer menys 
els reemborsaments del principal i corregit (en més o menys, segons sigui el cas) 
per la part imputada sistemàticament a resultats de la diferència entre el cost inicial 
i el corresponent valor de reembossament al venciment. En el cas dels actius 
financers, el cost amortitzat inclou, a més, les correccions al seu valor motivades 
pel deteriorament que hagin experimentat.  
 
El tipus d'interès efectiu és el tipus d'actualització que iguala exactament el valor 
d'un instrument financer a la totalitat dels seus fluxos d'efectiu estimats per tots els 
conceptes al llarg de la seva vida romanent.  
 
Els dipòsits i fiances es reconeixen per l'import desemborsat per fer front als 
compromisos contractuals.  
 
Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i retrocessions de provisions 
per deteriorament del valor dels actius financers per diferència entre el valor en 

llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu recuperables.  
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Dèbits i partides a pagar 
En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers que s'han originat en la 
compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l'entitat i aquells que no sent 
instruments derivats, no tenen un origen comercial. 
 
Inicialment, aquests passius financers s'han registrat pel seu valor raonable que és 
el preu de la transacció més tots aquells costos que han estat directament 
atribuïbles.  
 
Posteriorment, s'han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos reportats s'han 
comptabilitzat en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode d'interès 
efectiu.  
 
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no 
tenen un tipus d'interès contractual, així com els desemborsaments exigits per 
tercers sobre participacions, el pagament dels quals s'espera que sigui en el curt 
termini, s'han valorat pel seu valor nominal.  
 
Els préstecs bancaris que reporten interessos es registren per l'import rebut net de 
costos directes d'emissió. Les despeses financeres, incloses les primes pagadores 
en la liquidació o el reemborsament i els costos directes d'emissió es 
comptabilitzen segons el criteri del meritació en el compte de resultats utilitzant el 
mètode de l'interès efectiu i s’afegeixen a l'import en llibres de l'instrument en la 
mesura que no es liquiden en el període que es reporten.  

Els préstecs es classifiquen com corrents tret que la Entitat tingui el dret 
incondicional per a ajornar la cancel·lació del passiu més enllà dels dotze mesos 
següents a la data del balanç.  

Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu 
valor nominal. 

 

Criteris per a la determinació dels ingressos i despeses procedents de les 
diferents categories d'instruments financers.  

Els interessos d'actius financers reportats amb posterioritat al moment de 
l'adquisició s'han reconegut com ingressos en el compte de pèrdues i guanys. Pel 
reconeixement dels interessos s'ha utilitzat el mètode de l'interès efectiu. 

 
3) Existències 

Les existències estan valorades al preu d'adquisició o al cost de producció. Si 
necessiten un període de temps superior a l'any per a estar en condicions de ser 
venudes, s'inclou en aquest valor, les despeses financeres oportunes. 

Quan el valor net realitzable sigui inferior al seu preu d'adquisició o al seu cost de 
producció, s'efectuaran les corresponents correccions valoratives. 

El valor net realitzable representa l'estimació del preu de venda menys tots els costos 
estimats de terminació i els costos que seran incorreguts en els processos de 
comercialització, venda i distribució.  

L’Entitat realitza una avaluació del valor net realitzable de les existències al final de 
l'exercici, dotant l'oportuna pèrdua quan les mateixes es troben sobrevalorades.  
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Quan les circumstàncies que prèviament van causar la rebaixa hagin deixat d'existir 
o quan existeixi clara evidència d'increment en el valor net realitzable a causa d’un 
canvi en les circumstàncies econòmiques, es procedeix a revertir l'import d'aquesta 
rebaixa. 

 
4) Impost de Societats 
 

Impost sobre Beneficis 
 
L’Impost sobre beneficis s’ha calculat sobre els beneficis de les activitats dels quioscs 
i patrimonials, degudament corregides per l’afectació de despeses del Col·legi de 
l’exercici 2019. 

 
5) Ingressos i despeses 

 
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi de la meritació, és a dir, quan 
es produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb 
independència del moment que es produeixi el corrent monetari o financer derivat 
d'ells. Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació 
a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el 
marc ordinari de l'activitat, deduïts els descomptes i impostos.  

Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en funció 

del principal pendent de pagament i el tipus d'interès efectiu aplicable. 
Els serveis prestats a tercers es reconeixen al formalitzar l'acceptació per part del 
client. Els quals en el moment de l'emissió d'estats financers es troben realitzats però 
no acceptats es valoren al menor valor entre els costos incorreguts i l'estimació 
d'acceptació.  
 

6) Despeses de personal 

Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d'ordre social 
obligatòries o voluntàries reportades a cada moment, reconeixent les obligacions per 
indemnitzacions, pagues extres, vacances o havers variables i les seves despeses 
associades. 

 
7) Subvencions, donacions i llegats 

 
Les subvencions es reconeixen inicialment pel seu valor raonable quan hi ha una 
seguretat raonable que la subvenció es cobrarà i que es complirà amb totes les 
condicions establertes, incrementant directament el patrimoni net. 
 
Es reconeixen com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys sobre una base 
sistemàtica i racional de forma relacionada amb les despeses derivades de la 
subvenció. 
 

8)    Transaccions entre parts vinculades 
 

Les operacions comercials o financeres amb parts vinculades es realitzen a preu de 
mercat. 
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5.- IMMOBILITZAT MATERIALI INTANGIBLE 

 

Les partides que composen l'immobilitzat intangible de l‘Entitat, així com el moviment de 
cadascuna d'aquestes partides es pot observar en el quadre següent (en euros):  

 

Cost Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final 

Propietat Industrial 52.500 0 0 0 52.500 

Apl. informàtiques 237.093 30.000 0 0 267.093 

TOTAL 289.593 30.000 0 0 319.593 

         

Amortització Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final 

Propietat Industrial 0 0 0 0 0 

Apl. Informàtiques -209.380 -13.654 0 0 -223.034 

TOTAL -209.380 -13.654 0 0 -223.034 

         

Immob. Intangible 80.212 16.346 0 0 96.558 

 

A l’exercici anterior els moviments van ser els següents: 

 

Cost Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final 

Propietat Industrial 52.500 0 0 0 52.500 

Apl. informàtiques 234.915 2.178 0 0 237.093 

TOTAL 287.415 2.178 0 0 289.593 

        

Amortització Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final 

Propietat Industrial 0 0 0 0 0 

Apl. Informàtiques -193.591 -15.789 0 0 -209.380 

TOTAL -193.591 -15.789 0 0 -209.380 

       

Immob. Intangible 93.824 -13.612 0 0 80.212 

 

L'import dels elements d'immobilitzat intangible totalment amortitzats a 31 de desembre de 
2019 és de 190.531 euros (184.716 euros al 2018). 
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Les partides que composen l'immobilitzat material de l‘Entitat, així com el moviment de 
cadascuna d'aquestes partides es pot observar en el quadre següent (en euros): 

 

Cost Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final 

Terrenys 354.138,00 0 0 0 354.138,00 

Construccions 5.370.172 51.163 0 0 5.421.335 

Instal·lacions 1.552.061 0 0 0 1.552.061 

Mobiliari i equips 288.321 12.835 0 0 301.156 

Equip d’informàtica 104.461 7.561 0 0 112.022 

Llibres biblioteca 8.974 1.895 0 0 10.869 

Construccions en curs 0 29.267 0 0 29.267,00 

TOTAL 7.678.128 102.720 0 0 7.780.848 

            

Amortització Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final 

Terrenys 0 0 0 0 0 

Construccions -429.209 -110.581 0 0 -539.790 

Instal·lacions -1.130.739 -81.823 0 0 -1.212.562 

Mobiliari i equips -256.147 -11.807 0 0 -267.954 

Equip d’informàtica -96.466 -3.567 0 0 -100.033 

Llibres biblioteca -8.951 -1.595 0 0 -10.546 

TOTAL -1.921.511 -209.373 0 0 -2.130.884 

    
 

 

      
Immob. Material 5.756.616 -106.653 0 0 5.649.963 

 

L'import dels elements d'immobilitzat material totalment amortitzats a 31 de desembre de 
2019 és de 896.985,59 euros (886.839,57 euros al 2018). 

La política de la Entitat és formalitzar pòlisses d'assegurances per a cobrir els possibles 
riscos que estan subjectes els elements que formen l'immobilitzat material. 
 
Sobre els immobles propietat del Col·legi, figuren hipoteques en garantia de préstecs 
bancaris, dels quals, els saldos a 31 de desembre de 2019 eren els següents: 
 

Immoble Entitat 
Saldo 

hipoteca a 

31/12/2019 

Formalització Venciment 

Barcelona: Rambla Catalunya 10, primer La Caixa 310.197,28 16/07/2015 01/08/2025 

Barcelona: Rambla Catalunya 10, 4º 4ª Banc Sabadell 84.034,12 16/04/2014 30/04/2021 

Girona: Carrer  Nou del Teatre 1, 1º Banc Sabadell 36.933.58 19/05/1999 30/06/2026 

Barcelona, Rambla Catalunya 10 Banc Sabadell 380.050,96 31/03/2017 31/03/2027 

Rambla Catalunya 10 ICF 173.280,24 31/03/2017 08/03/2027 

Tarragona: Carrer d'August 5, 1º Catalunya Caixa 0,00 17/07/2003 30/08/2019 

TOTAL   947.562,60     
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En l’exercici anterior, els moviments van ser els següents: 

 

Cost Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final 

Terrenys 354.138 0 0 0 354.138 

Construccions 5.362.182 7.990 0 0 5.370.172 

Instal·lacions 1.543.901 8.160 0 0 1.552.061 

Mobiliari i equips 287.796,92 524 0 0 288.321 

Equip 

d’informàtica 
98.487 5.974 0 0 104.461 

Llibres biblioteca 8.831 143 0 0 8.974 

TOTAL 7.655.336 22.791 0 0 7.678.128 

  

          

Amortització Saldo Inicial Entrades Sortides Traspassos Saldo Final 

Terrenys 0 0 0 0 0 

Construccions -321.731 -100.254 0 -7.223 -429.209 

Instal·lacions -1.031.551 -106.411 0 7.223 -1.130.739 

Mobiliari i equips -244.260 -11.887 0 0 -256.147 

Equip 
d’informàtica 

-94.036 -2.431 0 0 -96.466 

Llibres biblioteca -8.192 -759 0 0 -8.951 

TOTAL -1.699.769 -221.742 0 0 -1.921.511 

    
 

 

      

Immob. Material 5.955.567 -198.951 0 0 5.756.616 

 
 En data 31 de desembre de 2015, en aplicació del criteri comptable de valoració posterior 
conegut com el Model de Revalorització, previst per les Normes Internacionals de 
Comptabilitat, el  Col·legi va procedir a efectuar una revalorització voluntària dels seus 
actius immobles, situant la seva valoració a preu de mercat. Aquesta va ser determinada 
mitjançant taxacions efectuades per professionals externs i independents, considerant el 
valor el qual es van revaloritzar els immobles com al valor estimat en cas d’una possible 
venda. 
 
L’aplicació d’aquest criteri de valoració persegueix que el Balanç de Situació del Col·legi 
sigui reflex de la seva situació patrimonial la qual no s’aconseguia amb la valoració 
anterior, basada en el valor pel qual es van incorporar aquests immobles a la comptabilitat 
del Col·legi en el moment de la seva constitució. 
 
El valor total de la revalorització efectuada, per un import net de 5.109.945 euros es va 
registrar a 31 de desembre de 2015 com una reserva de revalorització, formant part del 
Patrimoni Net del Col·legi. No hi ha altres reserves de revalorització en el Balanç del 
Col·legi ni més moviments d’aquest epígraf durant els exercicis posteriors. 
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El resum d’aquesta revalorització s’indica a continuació: 
 
 

Immoble Població 
Preu 

d'adquisició 

Preu de mercat 
(Valor net 

comptable 
revaloritzat) 

 
Amortització 

acumulada al 
31.12.2015 

Revalorització            

(valor net 
comptable) 

Rambla Catalunya 10, principal Barcelona 22.146 1.702.539 (3.153) 1.683.546 

Rambla Catalunya 10, 1r Barcelona 390.311 2.261.439 (65.153) 1.936.281 

Rambla Catalunya 10, 2n 4ª Barcelona 4.626 321.841 (653) 317.868 

Rambla Catalunya 10, 4t 1r Barcelona 4.955 316.041 (686) 311.772 

Rambla Catalunya 10, 4t 4t Barcelona 3.606 305.436 (510) 302.340 

Carrer Nou del Teatre, 1 Girona 48.862 433.751 (22.809) 407.698 

Carrer d'August 5, 1r Tarragona 131.869 270.098 (12.209) 150.438 

TOTAL  606.375 5.611.146 (105.174) 5.109.944 

 
En el cas d’una futura venda d’un dels immobles de propietat del Col·legi, el valor que caldrà 
considerar a efectes de la liquidació de l’Impost de Societats i del càlcul de la plusvàlua, és el 
seu preu d’adquisició i no l’import de revalorització. 
 
La revalorització comporta també que la dotació a l’amortització anual per aquest concepte es 
vegi incrementada en 102.199€. 
 
 

6.- INVERSIONS IMMOBILIARIES 
 

No existeixen inversions immobiliàries en el balanç. 
 
 

7.- ARRENDAMENTS OPERATIUS 
 

a) Arrendadors 

 
El detall dels cobraments mínims per arrendament operatiu no cancel·lables són els 
següents: 
 

  Exercici 2019 

Lloguer Sala d’actes i espais per ús 38.299 

Lloguer d’immobles en propietat 47.964 

Total  cobraments mínims per arrendament reconeguts 
com a  ingrés de l’exercici 

86.263 

 
El detall del exercici 2018 era el següent: 
 

  Exercici 2018 

Lloguer Sala d’actes i espais per ús 25.194 

Lloguer d’immobles en propietat 38.861 

Total  cobraments mínims per arrendament reconeguts 
com a  ingrés de l’exercici 

64.055 
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b) Arrendataris 

 
El detall dels pagaments mínims per arrendament operatiu no cancel·lables són els 
següents: 
 

 

  Exercici 2019 

Cànon quioscos 84.205 

Lloguer edificis de Terra de l’Ebre i Catalunya 10.856 

Total pagaments mínims per arrendament reconeguts 

com a despesa de l’exercici 
95.061 

 
 
El detall del exercici 2018 era el següent: 
 

  Exercici 2018 

Cànon quioscos 84.236 

Lloguer edificis de Terra de l’Ebre i Catalunya 9.864 

Total pagaments mínims per arrendament reconeguts 

com a despesa de l’exercici 
94.100 

 

 
No s’ha realitzat cap operació de subarrendament. 
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8.- INSTRUMENTS FINANCERS 

 
8.1 Actius Financers 

 

1) Els actius financers s’ han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que tenen a la Entitat: 

 

 

 

  Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini 

TOTAL (En euros) 
  

Instruments de patrimoni 
Valors representatius 

de deute 

Crèdits, derivats i 

altres 

Instruments de 

patrimoni 

Valors representatius 

de deute 
Crèdits, derivats i altres   

  

  Ex. 2019 Ex. 2018 Ex. 2019 Ex. 2018 Ex. 2019 Ex. 2018 Ex. 2019 Ex. 2018 Ex. 2019 Ex. 2018 Ex. 2019 Ex. 2018 Ex. 2019 Ex. 2018 

Inversions mantingudes fins al venciment 2.100 2.100                 3.681 15.725 5.781 17.825 

Préstecs i partides a cobrar                     389.014 372.899 389.014 372.899 

Total 2.100 2.100                 392.695 388.624 394.795 390.724 
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1) Inversions mantingudes fins al venciment 
 
Hi figuren al 2019-2018 fiances constituïdes a llarg i curt termini. 

 

2) Préstecs i partides a cobrar 

Corresponen el 2019 i 2018 principalment a Clients per prestació de serveis. 
 

 

 
Correccions de valor per deteriorament  
 

El moviment de les comptes correctores del risc de crèdit d’operacions comercials és el 
següent: 
 

 

Provisió per insolvències 2018 5.098 

Dotació 2019 17.205,39 

Reversió del deteriorament per risc de crèdit 2018 -3.595,33 

Provisió per insolvències 2019 18.708 

 
 
 
Durant l’exercici 2018 el moviment va ser: 
 

 

Provisió per insolvències 2017 1.681 

Dotació 2018 3886 

Reversió del deteriorament per risc de crèdit 2018 -469 

Provisió per insolvències 2018 5.098 
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8.2 Passius Financers 

 

1) Els passius financers s’han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que compleixen a la Entitat. El valor en llibres 
de cada una de les categories és el següent:  
 
 

 

  

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini 

Total (En euros) 

  

  

  

  
Deutes amb 

entitats de crèdit 

Obligacions i 
altres valors 
negociables 

Derivats 
Deutes amb 

entitats de crèdit 

Obligacions i 
altres valors 
negociables 

Derivats 

  i Altres i Altres 

  
Ex. 

2019 

Ex. 

2018 

Ex. 

2019 

Ex. 

2018 

Ex. 

2019 

Ex. 

2018 

Ex. 

2019 

Ex. 

2018 

Ex. 

2019 

Ex. 

2018 
Ex. 2019 Ex. 2018 Ex. 2019 Ex. 2018 

Dèbits i partides a pagar 855.452 990.136     2.100 2.100 137.245 143.262     1.036.265 1.170.451 2.031.063 2.305.948 

Passius a valor raonable amb canvis en 
pèrdues i guanys 

                            

Altres                     81.169 27.449 81.169 27.449 

Total 855.452 990.136     2.100 2.100 137.245 143.262     1.117.434 1.197.900 2.112.232 2.333.398 
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1) Deutes amb entitats de crèdit 

Els deutes amb entitats financeres que tenen garantia hipotecària es detallen en el punt 
5 d’aquesta memòria (Immobilitzat Material i Intangible). 

 

El detall per tipus de finançament i venciment a 31 de desembre 2019 és el següent: 

 

Entitat Préstec Compte 
Venciment 
curt termini 

Venciment 
llarg 

termini 

CAIXABANK Préstec hipotecari * 9620.313-982537-92 52.840 259.187 

ICF Prèstec* 20907 21.992 152.572 

BANC SABADELL 

VIVIENDA A TIPUS VARIABLE * 0081-8071105131-78  5.546 31.498 

Hipotecari a tipus fix* 0081-8075597427-06  45.843 338.220 

HIPOTECARIO A TIPUS FIX * 0081-8074683217-65  11.024 73.975 

* Deute amb garantia real 
  

 

L’import dels deutes amb garantia real és de 992.698 euros (1.046.116 euros al 2018).  

 

Reestructuració bancària duta a terme el 2017: 

En data 8 de març de 2017 es van formalitzar les operacions de reestructuració 
financera que van ser aprovades per l’Assemblea General Extraordinària del Col·legi 
de Periodistes de Catalunya en data 27 d’abril de 2016, considerant-se finalitzada la 
reestructuració bancària necessària amb la finalitat d’assegurar la recuperació del Fons 
de Maniobra i la viabilitat econòmica i financera. 

Es va formalitzar un nou préstec hipotecari amb el Banc Sabadell (BS) tipus fix (4,5% 
amb venciment a 08/03/2027)per import de 500.000€, amb l’estructura següent: 

 250.045 euros com a part del nou endeutament formalitzat amb garantia 
hipotecària. 

 14.139 euros com a despeses de constitució dels préstecs. 

 235.815 euros provinents de la cancel·lació de dos préstecs ICO amb el Banc 
Sabadell, amb les característiques següents: 

o 125.584€ (interessos del 7.86% i venciment a data 10-11-2020)  
o 110.232€ (interessos del 6.55% i venciment a data 16-04-2021) 

 

Així mateix, es va formalitzar amb l’Institut Català de Finances (ICF) mitjançant un 
préstec hipotecari vinculat a les mateixes condicions i garantia que el del Banc 
Sabadell, per import de 250.000 euros (de les quals només se’n va disposar a data de 
formalització del préstec d’un import de 150.000 €, amb un interès variable del 3% i 
venciment de data 08/03/2027).  

El resum d’aquestes operacions (amb els imports disposat en l’any 2017), es mostra a 
continuació: 

javascript:continuar('0400001932020010700069764203','5','10043','Hipoteca%20oberta','uNXLynURAMy41cvKdREAzAAAAUdoyKzS2I0UzTm1ozw=:POS:10','0.0','null')
javascript:linkOperation('PRLoanQuery.directInit.bs','PR','7110513178','0000','0081','80','1','COL.LEGI%20PROFESSIONAL%20DE%20PERIODISTES%20DE%20CATALUNYA','0');
javascript:linkOperation('PRLoanQuery.directInit.bs','PR','7559742706','0000','0081','80','3','COL.LEGI%20DE%20PERIODISTES%20DE%20CATALUNYA','0');
javascript:linkOperation('PRLoanQuery.directInit.bs','PR','7468321765','0000','0081','80','5','COL.LEGI%20PROFESSIONAL%20DE%20PERIODISTES%20DE%20CATALUNYA','0');
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Banc  
Sabadell ICF 

TOTAL 
Hipoteca 

Cancel·lació dels préstecs anteriors 235.815  235.815  

Anterior ICO Hipotecari  125.584  125.584  

Anterior ICO  110.232  110.232  

      

Total Nova Operació Hipotecària BS 500.000 150.000 650.000  
       

Despeses Constitució -14.139 -10.350 -24.489  
       

Nou endeutament hipotecari BS 250.045 139.650 389.695  
           

En data 06/04/2018 es va disposar de 74.099 euros (segons calendari de formalització 
del préstec en l’any 2017), restant pendents de disposar 24.765€, com a garantia de 
l’operació que finalment no va ser necessari disposar. 

En aquest cas, un cop formalitzada aquesta segona disposició, el resum dels préstecs 
va quedar de la següent forma: 

 

   

Banc  
Sabadell ICF 

TOTAL 
Hipoteca 

Cancel·lació dels préstecs anteriors 235.815  235.815   

Anterior ICO Hipotecari  125.584  125.584   

Anterior ICO  110.232  110.232   

      

Total Nova Operació Hipotecària BS 500.000 224.033 724.033   
        

Despeses Constitució -14.139 -10.350 -24.489   
        

Nou endeutament hipotecari BS 250.045 213.683 463.729   

            

 

Novació préstec hipotecaris realitzada el 2017 

En data 08/03/2017 també es va formalitzar la novació del préstec hipotecaria tipus 
fix0081-8074683217-65 per import de 150.000 euros, renegociant el deute a 10 anys 
amb venciment a 31-12-2026 i rebaixant els tipus d’interès del 8% al 4,5% fix. 
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El detall dels deutes a 31/12/2019, d’acord amb els seus venciments, és el següent: 

 

Venciment 
Entitats de 

crèdit 
Altres 

Total                   
(en euros) 

2020 137.245 1.117.434 1.254.679 

2021 143.262 2.100 145.362 

2022 143.262   143.262 

2023 143.262   143.262 

2024 i endavant 425.666   425.666 

Total 992.697 1.119.534 2.112.231 

Curt termini 137.245 1.117.434 1.254.679 

Llarg termini 855.452 2.100 857.552 

 

A 31 de desembre de 2019 consten formalitzades tres pòlisses de crèdit amb 
Caixabank, Banc Sabadell i Bankinter per un import de 110.000 euros,100.000 euros i 
100.000 respectivament. Cap de les pòlisses no és troben disposades al tancament de 
l’exercici. 

En l’exercici 2018, els venciments eren els següents: 
 

 

Venciment 
Entitats de 

crèdit 
Altres 

Total                   
(en euros) 

2019 143.262 1.197.900 1.341.162 

2020 143.262 2.100 145.362 

2021 143.262   143.262 

2022 143.262   143.262  

2023 i endavant 560.350   560.350  

Total 1.133.398 1.200.000 2.333.398 

Curt termini 143.262 1.197.900 1.341.162 

Llarg termini 990.136 2.100 992.236 

 
 

2) Derivats i altres 

El detall de la partida de Derivats i altres és el següent: 

 

  Exercici 2019 Exercici 2018 

Fiances rebudes 2.100 2.100 

TOTAL A LLARG TERMINI 2.100 2.100 

Proveïdors 688.280 766.545 

Creditors varis 312.985 370.477 

Personal remuneracions pendents de 
pagament 

35.000 33.429 

SUBTOTAL DEBITS I PARTIDES A PAGAR 1.036.265 1.170.451 

Fiances i dipòsits 81.169 27.449 

TOTAL A CURT TERMINI 1.117.434 1.197.900 
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S’engloben a l’epígraf de proveïdors els pagarés realitzats per la societat i que estan 
pendents de venciment a tancament de l’exercici.  

 

8.3 Fons Propis 

 

La composició dels fons propis és la següent: 

 

  Exercici 2019 Exercici 2018 

Fons social 312.098 312.098 

Reserves 4.805.444 4.805.444 

Resultat d’exercicis anteriors -749.088 -771.044 

Resultat de l’exercici 19.746 21.956 

Total fons propis 4.388.200 4.368.453 

  
 
 
9.- ENTITATS  ASSOCIADES 
 

No existeixen participacions en entitats vinculades o associades en el balanç. 

 
 
10.- EXISTENCIES 
 

La composició de les existències a 31 de desembre és la següent: 
 
 

  2019 (Euros) 2018 (Euros) 

Mercaderies 197.058 179.141 

TOTAL 197.058 179.141 

 

 
No s’han produït circumstàncies que hagin motivat correccions per deteriorament de les 
existències del exercici. 
 
No existeixen compromisos ferms de compra i venda, ni contractes de futur sobre les 
existències, ni tampoc limitacions de disponibilitat.  
 
 
 

11.- TRANSACCIONS AMB MONEDA EXTRANGERA 
 

No existeixen transaccions amb cap tipus de moneda que no sigui la funcional de 
l’entitat. 
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12.- SITUACIÓ FISCAL 
 

El Col·legi de Periodistes de Catalunya va ésser declarat Corporació de Dret Públic i 
d’acord amb aquesta qualificació, està exempta de l’Impost de Societats excepte per les 
activitats econòmiques (quioscs i els rendiments originats per la cessió d’actius). 

 
No hi ha cap provisió feta per possibles riscs contingents. 
 
Administracions Públiques 

 
Els saldos pendents de cobrament i de pagaments amb la Hisenda Pública a 31 de 
desembre de 2019 es desglossen a continuació: 
 
 

  
2019             

(en euros) 

2018             

(en euros) 

      

Imports creditors:     

- Impost Renda Persones Físiques    47.203 39.785 

- Seguretat Social   35.586 43.689 

- Impost sobre valor afegit  66.696 71.913 

- Retencions per arrendaments 1.744,00 228 

TOTAL 151.228 155.616 

      

Imports deutors:     

- Crèdits per pèrdues a compensar d’exercicis anteriors  6.014 6.014 

- Hisenda Pública, deutora per Impost sobre el Valor 
Afegit 

2.281,68 910 

- Hisenda Pública, deutora per subvencions 44.667,77 55.743 

- Hisenda Pública, deutora per Impost de Societats 15.700,66 6.986 

TOTAL 68.664 69.653 

 
 
L’Impost sobre Societats corrent, recull la previsió estimada pel pagament de l’Impost 
corresponent a l’exercici. La base imposable de l’Impost han estat els beneficis de les 
activitats dels quioscs i patrimoni, degudament corregides per l’afectació de despeses del 
Col·legi de l’exercici esmentat. 
 
El tipus impositiu aplicable en l’Impost de Societats com a corporació de Dret Públic, és 
del 25%. 
 
Pel que fa a l’Impost sobre el Valor Afegit, l’Entitat no es troba exempta en la totalitat de 
les activitats que desenvolupa ja que realitza activitats subjectes i altres d’exemptes 
d’aquest impost. Així doncs, ha estat aplicada la Regla de la Prorrata General contemplada 
en la Llei de l’esmentat impost i durant l’exercici 2019 ha estat del 83%  (84% en l’exercici 
2018).  
 
L’entitat es troba al corrent de pagament de les obligacions fiscals que li corresponen per 
la seva activitat i naturalesa. D’acord al que disposa la normativa fiscal vigent, les 
declaracions tributàries no poden considerar-se definitivament liquidades fins que hagi 
transcorregut un període de quatre anys o hagin estat objecte d’inspecció per part de 
l’Administració d’Hisenda. 
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La conciliació entre el resultat comptable, abans d’impostos i la base imposable de l’Impost 
sobre Entitat, és la següent: 
 

  Compte de pèrdues i guanys 

Ingressos i despeses 

directament imputats a 
patrimoni net 

Ingressos i despeses de l’exercici 19.746    

  Augments Disminucions Augments Disminucions 

Impost sobre Societats 605.282 711.656     

Diferències permanents 275.638       

          

Compensació bases imposables d’exercicis anteriors  189.011 

Base Imposable 189.011 

Quota íntegra (25%) 0 

Deducció reinversió beneficis extraordinaris   

Quota líquida   

Retencions i pagaments a compte 8.715 

Quota diferencial 8.715 

 
 
La conciliació entre el resultat comptable, abans d’impostos i la base imposable de l’Impost 
sobre Entitat el 2018, va ser la següent: 
 

 

  Compte de pèrdues i guanys 

Ingressos i despeses 

directament imputats a 
patrimoni net 

Ingressos i despeses de l’exercici 21.956    

  Augments Disminucions Augments Disminucions 

Impost sobre Societats 489.620 696.414     

Diferències permanents 288.771       

          

Compensació bases imposables d’exercicis anteriors  103.934 

Base Imposable 103.934 

Quota íntegra (25%) 0 

Deducció reinversió beneficis extraordinaris   

Quota líquida   

Retencions i pagaments a compte 6.986 

Quota diferencial 6.986 
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Existeixen crèdits fiscals (reconeguts en el Balanç del Col·legi) i bases imposables 
negatives pendents d’aplicar, segons el següent detall i moviment: 
 
 

 Exercici econòmic Concepte Import (en euros) 

2015 Bases imposables negatives (Resultat de l’exercici)   369.099,37 

  TOTAL PENDENT D’APLICAR 369.099,37 

 
 
 

13.- INGRESSOS I DESPESES 
 

A) Aprovisionaments 
 
Es desglossa de la següent manera:  
 
 

  
2019                                 

(en euros) 
2018                                 

(en euros) 

Consum de mercaderies 1.840.575 1.926.391 

Treballs realitzats per altres empreses 94.136 87.938 

Variació d’existències 17.918 5.344 

Total aprovisionaments 1.952.629 2.019.674 

 
 
 

B) Càrregues socials 
 

 
La composició d’aquest epígraf de la compte de pèrdues i guanys de l’exercici es la 
següent: 
 

  
2019                      

(en euros ) 
2018                      

(en euros ) 

Seguretat Social a càrrec de l’entitat 363.628 341.944 

Altres despeses socials 15.945 10.813 

TOTAL 379.573 352.757 
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C) Altres despeses d’explotació 
 

A continuació es detalla l’epígraf d’altres despeses d’explotació: 
 
 

Concepte 
2019                  

(en euros) 

2018                  

(en euros) 

      

Lloguers i cànons 95.061,64 95.808,50 

Reparacions i conservació 210.629,57 127.656,29 

Serveis professionals independents 223.148,97 249.440,91 

Assegurances 20.107,65 19.388,70 

Serveis bancaris 9.526,67 9.495,96 

Publicitat 11.716,69 7.470,44 

Subministraments 67.274,63 70.490,46 

Material d'oficina i fotocopies  23.899,39 17.569,64 

Missatgers i correus 1.968,68 1.448,11 

Despeses Revista Capçalera 11.259,46 10.142,53 

Despeses comunitat i porteria 17.619,57 16.567,08 

Despeses Junta 9.202,24 16.229,63 

Despeses per Serveis als Col·legiats 6.781,19 1.471,61 

Altres serveis i despeses per actes socials i similars 118.114,67 100.291,78 

Tributs 35.642,41 35.651,11 

Pèrdues de crèdits comercials incobrables 5.728,95 12.149,24 

Reversió de crèdits comercials incobrables -3.595,33 -469,48 

Ajustos negatius en IVA 62.288,19 58.915,38 

Dotació per deteriorament 17.028,40 3.886,15 

      

TOTAL 943.403,64 853.604,04 

 
 

D) Altres resultats 

 
El detall dels conceptes que composen aquest epígraf és el següent: 

 
 

CONCEPTE 
2019                      

(en euros) 
2018                        

(en euros) 

INGRESSOS     

Regularitzacions saldos exercicis anteriors i altres 3.037  37.101 

Regularització per diferències 23.253 32.131 

Repartiment del benefici procedent del pis de la 
portera per part de la Comunitat de Veïns 

72.893 0 

TOTAL INGRESSOS 99.183 69.232 

DESPESES     

Regularització per diferències -9.167 -2.270 

      

TOTAL DESPESES -9.167 -2.270 

ALTRES RESULTATS 90.016 66.962 
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Els principals ingressos extraordinaris de l’exercici provenen del repartiment del benefici 
obtingut de la venta del pis per part de la comunitat de veïns on el Col.legi té la seu central 
a Barcelona (Rambla de Catalunya número 8) i que fins a mitjans de 2019 venia ocupant 
la persona contractada per la nombrada comunitat per fer tasques de porteria. 

 
El contracte de compra-venta del citat pis es va efectuar el 13 de juny de 2019 i el 
repartiment del benefici obtingut entre tots els propietaris del bloc es va efectuar  en base 
als coeficients de la divisió horitzontal de la finca segons acord de la junta de veïns de 15 
de febrer de 2018, data on també es va aprovar l’acord de venta. 

 
 

14.- PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 
 
 

Durant el 2019 s’ha procedit a provisionar la despesa corresponent al desmantellament 
del parquet i l’aire condicionat de la seu del Col.legi de Barcelona a fi de dur a terme la 
seva renovació, així com el desmantellament dels quadres elèctrics dels 13 quioscos que 
el Col.legi té en concessió per poder efectuar el seu canvi. Aquestes obres corresponen a 
la fase final del projecte de remodelació i rehabilitació del patrimoni que el Col.legi ha dut 
a terme el 2019.  
   
En el mes de desembre de l’exercici 2018 es va prendre la decisió d’extingir la relació 
laboral de forma disciplinària amb un treballador. Per qüestions organitzatives no es va 
poder procedir a efectuar la comunicació durant el mes de desembre del citat any i es va 
acabar fent efectiva el dia 14 de gener de 2019. El treballador afectat per aquesta mesura 
va interposar demanda de conciliació davant del Jutjat Social nº1 de Barcelona. En data 
14 de febrer es va celebrar la conciliació amb avinença entre les parts (que tancava els 
procediments oberts interposats pel treballador), mitjanant un acord per import de 18.000 
euros. Aquest import es va provisionar al tancament de l’exercici 2018 atès que els fets i 
la decisió es van prendre abans del tancament d’aquest. 
 
 

15.- INFORMACIO SOBRE MEDI AMBIENT 
 

El Col·legi no té despeses, actius, ni provisions i contingències de naturalesa 
mediambiental que pogueren ser significatives. Per això no s’inclou desglossament 
específic en la present memòria respecte a la informació de qüestions mediambientals.  
 
 

16.- RETRIBUCIÓ A LLARG TERMINI AL PERSONAL 

  
No existeixen retribucions a llarg termini al personal per cap concepte. 

 
 
17.- TRANSACCIONS AMB PAGAMENTS BASATS EN INSTRUMENTS DE 
PATRIMONI 
 

Durant l’exercici 2019 i 2018 no s’ha realitzat cap operació basada en instruments de 
patrimoni. 
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18.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 
1) L’import i característiques de les subvencions, donacions i llegats rebuts, així com altres 

aportacions de naturalesa similar que apareixen en el balanç, així com els imputats en el 
compte de pèrdues i guanys, són els següents: 

 
 

Entitat Característiques 
2019                 

(en euros) 

2018                 

(en euros) 

Balanç       

Ajuntament Barcelona Adaptació d’accessos per a minusvàlids 21.300 27.957 

Total Subvencions Balanç 2019 (a)   21.300 27.957 

        

Entitat Característiques 
2019                 

(en euros) 

2018                 

(en euros) 

Pèrdues i guanys       

Ajuntament de Barcelona (a) 
Imputació de la part corresponent a les 
amortitzacions per la subvenció d'adaptació d'espais 

per minusvàlids 

6.657 6.657 

Ajuntament de Barcelona Periodisme Solidari 4000 0  

Generalitat Catalunya Direcció General de Mitjans 40.000 40.000 

Generalitat Catalunya Capçalera 2.540 2.436 

Generalitat Catalunya Report.Cat. 2.127 1.407 

Diputació de Girona Col·laboració activitats 0 12.000 

Diputació de Girona Premis Carles Rahola 8.000 5.000 

Diputació de Lleida Simposi Llibertat de Premsa 2.800 2.800 

Total Subvencions, donacions i 

llegats a Pèrdues i Guanys del  
exercici 

  66.124 70.300 

        

Entitat Característiques 
2019                  

(en euros) 

2018                  

(en euros) 

Banc Sabadell (b) Conveni finançament activitats 0 6.000 

Fundació Bancària "la caixa" (b) Premsa a les Escoles 25.000 25.000 

Fundació Bancària "la caixa" (b) EduCAC 18.000 0 

Fundació F.C Barcelona Premi Vázquez Montalban 4.500 0 

Caixabank (b) Conveni finançament activitats 0 7.450 

Fundació Ferrer i Eguizábal  (b) Aportacions per beques i formació 5.300 7.500 

Total altres aportacions exercici 
2019 

  52.800 45.950 

 
 
(a) En l’exercici 2019 consta com a pendent d’imputar a resultats, la subvenció de 

l’Ajuntament de Barcelona en funció del ritme d’amortització dels actius que va finançar. 
El detall del moviment d’aquesta subvenció en el balanç de l’exercici, es detalla en el 
punt 2) següent, d’aquesta nota de la memòria. 

 
(b) Aquestes aportacions es troben recollides en el 2019 i 2018 en l’epígraf “5. Altres 

Ingressos d’Explotació” del Compte de Pèrdues i guanys. 
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2) Les partides que composen l’epígraf de subvencions de capital, així com el moviment de 

cadascuna d’aquestes partides, es port observar en el quadre següent: 

 
 

Cost Atorgant 
Saldo 
Inicial 

Traspassos 
Aplicació 
Resultat 

2018 

Reclassific. 
Saldo 
Final 

Adaptació d’accessos per a minusvàlids 
Ajuntament de 

Barcelona 
27.957 0 -6.657 0 21.300 

TOTAL   27.957 0 -6.657 0 21.300 

 
 

En l’exercici 2019 i 2018 s’ha imputat la part corresponent de la subvenció a resultat de l’exercici 
per un import de 6.657 i 6.657 euros respectivament, i que corresponen a les amortitzacions 
fins a 31 de desembre de 2019 i 2018 dels actius subvencionats. 

 
 
19.- COMBINACIONS DE NEGOCI 
 
 La societat no ha realitzat durant el 2019 i 2018 cap operació de combinació de negoci. 

 
 
20.- NEGOCIS CONJUNTS 
 
 No existeixen inversions en negocis conjunts. 

 
 
21.- ACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS PER LA VENTA I OPERACIONS 
INTERRUMPUDES 
 

No existeixen actius que hagin estat classificats com a mantinguts per a la venta. De la 
mateixa manera no existeixen operacions interrompudes tant per el 2019 com per el 2018. 

 
 
22.- ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT 

 

L’actual emergència sanitària produïda per la pandèmia de COVID-19, i la declaració el 
passat 14 de març per part del Govern de l'Estat de l'estat d'alarma, comporta una situació 
d’excepcionalitat, amb un impacte difícilment predicible a data de formulació dels presents 
comptes anuals. 

L’impacte que la pandèmia pugui tenir tant en el conjunt de l’economia del país, com en 
l’activitat de l’empresa, tant des de el punt de vista de l’organització dels recursos tècnics i 
humans, com dels resultats futurs i per tant dels impactes en la situació financera en el seu 
conjunt de l’entitat, no poden ser avaluats a data actual.  

En aquest sentit l’activitat del Col·legi de Periodistes de Catalunya s’ha vist generalment 
aturada. Els quioscos han reduït la seva activitat en més d’un 90% i les activitats presencials 
del Col·legi que també suposaven una important font d’ingressos s’han aturat. 

 A fi de minimitzar l’impacte que el COVID-19 pugui tenir en la situació financera, el Col.legi 
ha dut a terme un ERTO, aprovat inicialment per la Junta de Govern extraordinària en 
sessió telemàtica del dia 19 de març de 2020 i amb conformitat amb la part social el dia 27 
de març. Aquest fet preveu pal·liar les conseqüències econòmiques durant l’exercici 2020.  
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El citat ERTO afecta a la pràctica totalitat de les treballadores i treballadors de l’àrea de 
quioscos (només en romanen 3 oberts per prestar el servei essencial i dret d’informació de 
la ciutadania) i així mateix, atès que l’activitat dels quioscos suposa una font d’ingressos 
important pel Col·legi (un 80% dels ingressos totals i un 75% de les despeses totals aprox), 
la resta de personal també s’ha vist afectat a diferents nivells. 

Cal indicar que l’ERTO s’ha realitzat per aquests treballadors considerant un escenari fins 
a 31 de maig on al juny es tornava a certa normalitat, però caldrà anar estudiant l’evolució 
d’aquests escenaris i anar prenent les mesures que es considerin oportunes. 

Per el personal d’oficines s’ha concretat segons el següent detall: 

 Afectació al 100% fins a 31/12/2020 (3 persones): Personal administratiu el qual la 
seva feina la faran els caps dels departaments i en tasques concretes, entre vàries 
persones. 

 Afectació al 100% temporalment (2 persones): Personal el qual la seva feina s’ha vist 
suspesa durant l’estat d’alarma i la reincorporació es preveu quan l’activitat torni a una 
certa normalitat. 

 Afectació elevada 55%-60% (4 persones): Personal el qual la seva feina es veu 
reduïda considerablement durant l’estat d’alarma pel fet de no realitzar-se 
presencialment i que a la seva tornada es preveu que es pugui seguir realitzant 
l’activitat sense massa alteracions. 

Així mateix s’han inclòs mesures de reducció de despesa corrent com la reducció temporal 
del servei de neteja de Barcelona, assessoraments, no execució d’inversions previstes, 
entre d’altres per pal·liar els efectes del pla estudiat fins el 31 de maig. 

 

23.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 

Entitats associades 
 

Les transaccions fetes amb la Fundació Consell de la Informació de Catalunya durant 
l’exercici 2019 i 2018 han estat les següents: 
 
 

Descripció 2019 (Euros) 2018 (Euros) 

Serveis prestats 6.855 6.855 

Aportacions i patrocinis -9.054 -9.054 

Resultant de les operacions en comú -2.199 -2.199 
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24.-ALTRE INFORMACIÓ 
 
24.1 Distribució del número mig de treballadors per categories i sexe 
 
El número mig de persones empleades per l’Entitat durant l’exercici 2019, distribuït per 
categories professionals ha estat el següent: 

 

  Homes Dones Total 

Personal directiu 1 0 1 

Tècnics 3 3,5 6,5 

Administratius 5 5.32 10,32 

Personal quioscs 25,38 8,25 33,63 

TOTAL 34,38 17,07 51,45 

 
A 31 de desembre del 2019 no existeix cap empleat de l’Entitat amb una discapacitat del 
33% o superior tot i que es compleix amb la normativa al respecte amb la contractació dels 
serveis de la Fundació Tallers pel que fa a l’embossat i manipulat de la revista Capçalera 
(editada pel Col·legi de Periodistes de Catalunya). 
 
 
24.2 Retribució a la Junta de Govern i els membres d’alta direcció 

 
Els Membres de la Junta de Govern  no reben cap tipus de sous o retribució com a 
conseqüència dels seus càrrecs. 
 
La prima de l'assegurança de responsabilitat civil pels administradors per possibles danys 
ocasionats per actes o omissions en l'exercici del càrrec i que va a càrrec de l’entitat 
ascendeix a 796 euros anuals. 

 
 

24.3 Retribució als auditors 
 
Els honoraris dels auditors corresponents a l’exercici 2018 i 2019 han estat de 6.700 euros 
i 7.241,02 euros respectivament.  
 
 
24.4 Evolució de l’entitat 

 
En l’exercici 2014, la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes va implementar un pla 
econòmic amb un horitzó temporal de quatre anys, destinat a enfortir el patrimoni net i a 
disminuir el dèficit de fons de maniobra de l’Entitat. Durant l’any 2015 no es va poder 
desenvolupar en tota la seva magnitud per situacions no previstes en el pressupost (tal i 
com recullen els Comptes Anuals d’aquell exercici). 
Els exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019 es va poder aplicar en tot el seu abast les mesures 
compreses en el pla econòmic, sobretot pel que fa a la reducció de les despeses ordinàries 
estructurals, l’increment de la xifra de negocis en diferents activitats de l’àmbit de serveis 
col·legials (formació, serveis al col·legiat, explotació patrimonial) i la reestructuració de 
l’endeutament. 
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Com a mostra d’aquests, els ingressos de totes les activitats del Col·legi han estat 
superiors respecte el pressupost i ha permès estendre el programa d’inversions per anar 
encarant el futur del Col·legi a mig termini i fer reparacions molt necessàries en el 
Patrimoni, pel que fa a les despeses, han seguit la línia de contenció dels últims exercicis. 
 
Aquest fet ha provocat un efecte positiu pel que fa a la reducció de la dependència 
financera externa del Col·legi, incrementant la capacitat de generació de CashFlow i de 
realització d’inversions. En aquest sentit cal destacar l’evolució del Fons de Maniobra que 
ha passat de -1.100.594 euros el 2016, -577.739 euros en el tancament del 2017,  -
456.296 euros el 2018 i -487.584,24 euros el 2019. 
 
El projecte de pressupost que es preveu aprovar relatiu a  l’exercici 2020, continua 
aprofundint amb la necessària reducció de la despesa estructural per tal de poder dedicar 
els recursos del Col·legi als projectes i activitats que la junta consideri estratègics, així 
com centrant molts esforços en les línies de creixement dels ingressos en altres activitats 
pròpies (explotació patrimonial, formació online, patrocinis i altres). 

 

 
25.- INFORMACIÓ SEGMENTADA 
 

La distribució del import net de la xifra de negocis per categories es la següent: 
 
 

Descripció 
2019 2018 

(Euros) (Euros) 

Venta de mercaderies 3.197.463 3.208.262 

Comissions per vendes per compte de tercers 207.366 221.271 

Quotes de col·legiats 595.078 589.652 

Atenció Col·legiat 34.136 9.303 

Cursos i similars 79.675 61.948 

Publicitat 402.468 436.403 

Altres serveis 12.788 9.411 

Total import net xifra de negoci 4.528.975 4.536.249 

 

 

26.- INFORMACIÓ SOBRE EL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA “DEURE D’INFORMACIÓ DE LA LLEI 

15/2010, DE 5 DE JULIOL”  

 

La disposició final segona de la Llei 3/2014 de 3 de desembre, per la qual es modifica la 
Llei de Societats de Capital, per la millora del govern corporatiu, modifica la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, per requerir que 
totes les societats mercantils incloguin de forma expressa en la memòria dels comptes 
anuals el seu període mig de pagament a proveïdors.  
 
 
 

 



 

35 

 

 

 

En relació a aquesta obligació d’informació, el 4 de febrer de 2016 es va publicar la 
resolució de 29 de Gener de 2016 del “Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC)”.D’acord amb la Resolució esmentada, es dona la següent informació:  
  

 
          

  2019 2018 

  En dies En dies 

Període Mig de Pagament 102,56 121.1 

Rati d’operacions pagades 55,19 69,31 

Rati d’operacions pendents de pagament 33,94 32 

  En euros En euros 

Total pagaments de l’exercici 3.495.733 3.625.318 

Aplaçaments que a la data de tancament sobrepassen el termini màxim 

legal (Total pagaments pendents) 
64.064 54.744 

 
 
El Consell Directiu te previst implementar les mesures necessàries en l’exercici següent per 
donar compliment als períodes legals de pagament. 
 
Diligència: per fer constar que aquests comptes anuals han estat formulats per la Junta de 
Govern reunida en data 29 d’abril de 2020. 
 
 

 
 
Joan Maria Morros Cuadras    Rafael Gimena Molina 
Degà                                Tresorer 
    

 
 
 
 

 
Barcelona, a 29 d’abril de 2020 
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INFORME DE GESTIÓ 

 

 
1. SITUACIÓ DE LA SOCIETAT I EVOLUCIÓ DEL NEGOCI 

 

En l’exercici 2014, la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes va implementar un pla 
econòmic amb un horitzó temporal de quatre anys, destinat a enfortir el patrimoni net i a 
disminuir el dèficit de fons de maniobra de l’Entitat. Durant l’any 2015 no es va poder 
desenvolupar en tota la seva magnitud per situacions no previstes en el pressupost (tal i 
com recullen els Comptes Anuals d’aquell exercici). 

Els exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019 es va poder aplicar en tot el seu abast les mesures 
compreses en el pla econòmic, sobretot pel que fa a la reducció de les despeses ordinàries 
estructurals, l’increment de la xifra de negocis en diferents activitats de l’àmbit de serveis 
col·legials (formació, serveis al col·legiat, explotació patrimonial) i la reestructuració de 
l’endeutament. 

Com a mostra d’aquests, els ingressos de totes les activitats del Col·legi han estat superiors 
respecte el pressupost i ha permès estendre el programa d’inversions per anar encarant el 
futur del Col·legi a mig termini i fer reparacions molt necessàries en el Patrimoni, pel que fa 
a les despeses, han seguit la línia de contenció dels últims exercicis. 

Aquest fet ha provocat un efecte positiu pel que fa a la reducció de la dependència financera 
externa del Col·legi, incrementant la capacitat de generació de CashFlow i de realització 
d’inversions. En aquest sentit cal destacar l’evolució del Fons de Maniobra que ha passat 
de -1.100.594 euros el 2016, -577.739 euros en el tancament del 2017,  -456.296 euros el 
2018 i -487.584,24 euros el 2019. En el cas del 2019 tot i que és lleugerament superior a 
l’any anterior, es deu a que es disposa de menys efectiu a 31.12.2019 per les inversions i 
reparacions fetes durant l’exercici i en canvi el deute a curt termini s’ha reduït. 

El projecte de pressupost que es preveia aprovar el dia 23 de març relatiu a  l’exercici 2020, 
continuava aprofundint amb la necessària reducció de la despesa estructural per tal de 
poder dedicar els recursos del Col·legi als projectes i activitats que la junta consideri 
estratègics, així com centrant molts esforços en les línies de creixement dels ingressos en 
altres activitats pròpies (explotació patrimonial, formació online, patrocinis i altres). 

Així mateix, aquesta estabilització de l’activitat s’ha vist afectada per la crisi global sanitària 
provocada pel COVID-19 Coronavirus atès que l’activitat del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya s’ha vist generalment aturada. Els quioscos han reduït la seva activitat en més 
d’un 90% i les activitats presencials del Col·legi que també suposaven una important font 
d’ingressos s’han aturat. 

S’ha portat a terme un ERTO aprovat inicialment per la Junta de Govern extraordinària en 
sessió telemàtica del dia 19 de març de 2020 i amb conformitat amb la part social el dia 27 
de març després de vàries reunions de negociació que preveu pal·liar les conseqüències 
econòmiques de l’ERTO durant l’exercici 2020. Aquest afecta a la pràctica totalitat de les 
treballadores i treballadors de l’àrea de quioscos (només en romanen 3 oberts per prestar 
el servei essencial i dret d’informació de la ciutadania) i així mateix, atès que l’activitat dels 
quioscos suposa una font d’ingressos important pel Col·legi (un 80% dels ingressos totals 
i un 75% de les despeses totals aprox), la resta de personal també s’ha vist afectat a 
diferents nivells. 
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Cal indicar que l’ERTO s’ha realitzat considerant un escenari fins a 31 de maig on al juny 
es tornava a certa normalitat però caldrà anar estudiant l’evolució d’aquests escenaris i 
anar prenent les mesures que es considerin oportunes. 

Per el personal d’oficines s’ha concretat segons el següent detall: 

 Afectació al 100% fins a 31/12/2020 (3 persones): Personal administratiu el qual la 
seva feina la faran els caps dels departaments i en tasques concretes, entre vàries 
persones. 

 Afectació al 100% temporalment (2 persones): Personal el qual la seva feina s’ha vist 
suspesa durant l’estat d’alarma i la reincorporació es preveu quan l’activitat torni a una 
certa normalitat. 

 Afectació elevada 55%-60% (4 persones): Personal el qual la seva feina es veu 
reduïda considerablement durant l’estat d’alarma pel fet de no realitzar-se 
presencialment i que a la seva tornada es preveu que es pugui seguir realitzant 
l’activitat sense massa alteracions. 

Aquest últim punt es podrà portar a terme o així es preveu que pugui ser, atès que s’estan 
portant a terme procediments de millora, digitalització i repartiment de tasques entre vàries 
persones (creant sinèrgies positives de treball), així com descentralització de tasques 
administratives a les demarcacions que ja s’havien planificat anteriorment però que no 
s’havien pogut executar i que formaven part de l’anàlisi previ de reestructuració en cas de 
necessitat. 

L’ERTO també inclou mesures de reducció de despesa corrent com la reducció temporal 
del servei de neteja de Barcelona, assessoraments, no execució d’inversions previstes, 
entre d’altres per pal·liar els efectes del pla estudiat fins el 31 de maig. 

 
  
2. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

 
Sense fets a destacar. 

 
 

3. ACTIVITATS DE INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT 

La societat durant el present exercici, no ha realitzat cap tipus de labor en matèria de 
investigació i desenvolupament. 

 
4. ALTRA INFORMACIÓ 

El període mig de pagament a proveïdors que consta al apartat 26 de la memòria dels 
comptes anuals es de 67 dies. L’entitat estudiarà les mesures per adaptar els terminis de 
pagament establerts a la normativa vigent. 
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