
 
 

Projecte de Pressupost de l’exercici 2020 

 

El projecte inicial de pressupost que va considerar la Junta de Govern del Col·legi de 

Periodistes de Catalunya per a l'any 2020 preveia una continuïtat sobre les activitats 

portades a terme durant l’exercici 2019 i un increment específic dels serveis directes a 

les col·legiades i als col·legiats, en la línia dels últims exercicis. 

Les conseqüències derivades del coronavirus han tingut un efecte molt negatiu sobre els 

ingressos del Col·legi de Periodistes de Catalunya: tant dels derivats dels lloguers de 

sales de reunions i de premsa a les diferents seus del Col·legi al llarg del territori com els 

ingressos derivats de l’explotació comercial dels quioscos que el Col·legi té a Barcelona 

en règim de concessió administrativa. 

Per evitar que els serveis als col·legiats se'n vegin perjudicats, s’ha reforçat l'atenció a 

través dels canals en línia i s'han reorganitzat i descentralitzat moltes tasques entre la 

plantilla que treballa actualment a les diferents seus. A finals de març es van adoptar 

una fortes mesures de contenció i reducció de la despesa per disminuir les 

conseqüències de la baixada d’ingressos que es preveia, inicialment, fins a finals de maig. 

Entre aquestes mesures destaca la suspensió de contractes de serveis per l’aturada 

temporal de l’activitat presencial i l’aplicació d’un ERTO per causes econòmiques i 

productives a la totalitat de la plantilla. Aquest ERTO es va tramitar amb acord entre les 

parts; té afectacions temporals parcials a alguns treballadores i en altres casos amb 

afectacions temporals de la totalitat de la jornada laboral. 

L’evolució de la pandèmia ens ha portat a actualitzar els escenaris econòmics per a 

aquest any 2020, considerant una reducció significativa dels ingressos durant tot 

l’exercici econòmic, molt més enllà de finals de maig previst inicialment. Considerant 

aquestes previsions s’ha confeccionat un nou projecte de pressupost que inclou unes 

pèrdues d’aproximadament 40.000 euros mensuals. Actualment estem confeccionant 

un pla de treball per assegurar la viabilitat del Col·legi que es concretarà en mesures 

específiques per reduir tot el possible el dèficit previst per l’any 2020, així com mesures 

estructurals per minimitzar els riscos en el futur: 

 Mesures per fomentar l'increment d’ingressos en base a plans ja existents (expansió 

del centre de formació, increment de l’explotació patrimonial, entre d’altres). En cap 

cas es contempla un increment de les quotes col·legials. 

 Estudi sobre l’endeutament necessari o altres opcions de finançament del dèficit 

generat aquest any 2020. 

 Mesures puntuals i estructurals de reducció de despeses. 

 Establiment d’una normativa interna en cas de generació de superàvits basada en 

que aquests es dediquin a projectes de servei al col·legiat, reducció de 

l’endeutament i increment de les bosses d’estalvi del Col·legi. 



Pressupost 2020
(comparat amb el resultat del 2019)

Resultat 2019
Pressupost 

2020 Desviació %

INGRESSOS DE LES ACTIVITATS 4.250.083 1.692.441 2.557.641 151,1%
Vendes i similars de Quioscos 3.194.420 839.994 2.354.427 280,3%
Quotes col·legials i altres ingressos 1.055.662 852.448 203.215 23,8%0

DESPESES DE LES ACTIVITATS -2.111.646 -627.541 -1.484.105 236,5%
Compres i similars de Quioscos -1.858.512 -429.155 -1.429.358 333,1%
Cost de les activitats Col·legials -253.133 -198.386 -54.747 27,6%0

RESULTAT DE LES ACTIVITATS 2.138.437 1.064.901 1.073.536 100,8%0
Patrocinis d'Activitats i Publicitat dels Quioscos 420.577 350.694 69.884 19,9%

Subvencions 62.268 59.800 2.468 4,1%

Altres despeses corrents -2.197.561 -1.577.380 -620.180 39,3%
Costos de personal -1.412.409 -968.165 -444.244 45,9%
Arrendaments i cànons -110.892 -111.554 662 -0,6%
Altres serveis exteriors -436.741 -231.871 -204.870 88,4%
Tributs -34.212 -33.433 -778 2,3%
Altres despeses de gestió -14.571 -23.700 9.129 -38,5%
Amortització de l'immobilitzat -201.845 -215.207 13.363 -6,2%
Ingressos i despeses extraordinaris 6.554 6.550 4 0,1%

RESULTAT ORDINARI 423.721 -101.986 525.707 -515,5%

Despeses Generals d'Estructura -369.012 -267.108 -101.904 38,2%
Costos de personal -245.202 -177.331 -67.872 38,3%
Altres serveis exteriors -116.731 -76.002 -40.729 53,6%
Tributs -1.467 -2.425 958 -39,5%
Altres despeses de gestió -62.288 -36.700 -25.588 69,7%
Altres ingressos de gestió (periodif. CEMUSA+Subv) 13.506 12.555 950 7,6%
Amortització de l'immobilitzat -21.182 -23.913 2.730 -11,4%
Ingressos Extraordinaris 72.893 55.393 17.500 31,6%
Despeses extraordinàries -8.540 -18.686 10.146 -54,3%

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 54.709 -369.094 423.803 -114,8%

Ingressos financers 0 0 0 0,0%
Despeses financeres -34.963 -36.584 1.621 -4,4%

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 19.746 -405.678 425.425 -104,9%

Impost sobre beneficis 0 0 0 -

RESULTAT DE L'EXERCICI 19.746 -405.678 425.425 -104,9%

Pressupost 2020 vs Resultat 2019


