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RESUM DE LES ACTIVITATS MÉS RELLEVANTS QUE
HAN TINGUT LLOC EN EL DECURS DEL 2012

GENER
12 de gener

S’assisteix a Barcelona a la reunió de la Comissió de la revista
“Consell”, que edita el Consell de Col·legis Territorials d’Administradors
de Finques de Catalunya.

13 de gener

Es manté una reunió amb el Sr. Joaquim Belenguer, Comissari en cap
de la Regió Policial de Girona dels Mossos d’Esquadra i alguns dels seus
col·laboradors, per donar forma al contingut de l’acord de col·laboració
que s’ha encetat recentment amb els Mossos d’Esquadra, pel qual els
col·legiats podran exposar les diverses problemàtiques existents que
pateixen a les comunitats de propietaris i pisos en lloguer que
administren, com poden ser la sobre ocupació als pisos, la violència
domèstica, tràfic de drogues, prostitució, etc. i poder aconseguir les
solucions mes idònies respecte cada cas.

18 de gener

S’assisteix a l’acte de la presentació de la campanya “A casa teva no te
la juguis” impulsada per la Unió d’Empresaris de la Construcció, i en la
que més de 30 entitats varen signar el manifest en el que es va acordar
la col·laboració de tots, per contribuir en la recuperació del sector
apostant per la professionalitat i la seguretat en la construcció.
Sota l’eslògan “A casa teva no te la juguis” es pretén sensibilitzar als
consumidors perquè optin per contractar empreses legalment
constituïdes, sense fomentar l’economia submergida i assegurant així
que l’execució de les obres es farà amb les degudes garanties de
seguretat i coneixent les possibles responsabilitats davant incidències.
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18 de gener

Es reuneix la Comissió permanent organitzadora del XV Encuentro
Estatal de Administradores de Fincas que es durà a terme a Girona al
mes de maig de 2013.

20 de gener

S’assisteix als actes d’inauguració de les noves instal·lacions de TÜV
Rheinland a Girona.

24 de gener

S’assisteix a Barcelona a la reunió de la Comissió de la revista
“Consell”, que edita el Consell de Col·legis Territorials d’Administradors
de Finques de Catalunya.

24 de gener

S’assisteix a la Junta directiva del Tribunal Arbitral de Girona (TAG).

25 de gener

S’assisteix a una reunió al Tribunal Arbitral de Girona a Barcelona
(TAG).

27 de gener

Es realitzen a les oficines col·legials els exàmens presencials,
corresponents al primer quadrimestre del curs 2011-2012, del Curs
Superior d’Estudis Immobiliaris de la Universitat de Burgos, curs que
s’imparteix via online.
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FEBRER
2 de febrer

Participació en el debat radiofònic d’Onda Cero on es va tractar la no
professionalitat en el sector de la construcció, i que va comptar amb la
participació de representants de la demarcació de Girona del Col·legi
d'Arquitectes, de la Unió d’Empresaris de la Construcció i del nostre
Col·legi.

3 de febrer

S’assisteix a Madrid a les Jornades formatives dirigides als membres de
les Juntes de Govern, i organitzades pel Consell General, en la que es
varen tractar entre d’altres temes, la valoració de les competències i
activitats dels Col·legis, el protocol en l’organització dels actes
col·legials, la metodologia d’actuació en matèria de reclamacions i
queixes dels Col·legis i el nou entorn legislatiu sobre seguretat en els
edificis i la protecció de dades.

9 de febrer

Es reuneix la Junta de Govern.

15 de febrer

Es manté una entrevista amb el gerent del Centre d’Estudis de la
Construcció i Anàlisis de Materials (CECAM), entitat depenent del
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'edificació de
Girona, on es va tenir un intercanvi d’impressions en temes com les ITE
i el manteniment general d’edificis.

17 de febrer

S’assisteix a la reunió de la Taula Tècnica de la Intercol·legial.

22 de febrer

S’assisteix a la Jornada sobre la "Llei Òmnibus: Modificació de la Llei de
l’habitatge" que va organitzar el Gremi de Promotors i Constructors
d’Edificis de Girona.

23 de febrer

Es reuneix la Comissió de revisió de les normatives col·legials.

29 de febrer

S’assisteix a Barcelona a la reunió de la Comissió de la revista “Consell”,
que edita el Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques
de Catalunya.
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MARÇ
8 de març

Es reuneix la Comissió de revisió de les normatives col·legials.

15 de març

Es reuneix la Comissió permanent organitzadora del XV Encuentro
Estatal de Administradores de Fincas que es durà a terme a Girona al
mes de maig de 2013.

20 de març

S’assisteix a una taula de mediació i a la Junta del Tribunal Arbitral de
Girona (TAG).

20 de març

S’assisteix a l’acte de presentació de les Lleis Òmnibus en el marc de la
campanya informativa que s’està duent a terme la Generalitat a tot
Catalunya. Durant l’acte, que ha tingut lloc a l’Auditori Josep Irla, es va
explicar el contingut i els objectius de les lleis Òmnibus.
La presentació ha estat un acte conjunt de la Delegació del Govern i de
les associacions socials i empresarials que han participat en el procés
d’aquesta reforma normativa.

22 de març

Es convoca a Figueres la primera de les reunions que mantindran els
Mossos d’Esquadra amb col·legiats de la zona, d’acord amb la línea de
treball recentment encetada entre el cos dels Mossos d’Esquadra i el
nostre Col·legi, per tal de donar a conèixer les diverses problemàtiques
existents que es pateixen a les comunitats de propietaris, i alhora poder
crear un nou canal de comunicació per mirar d'aconseguir les solucions
mes idònies al respecte.

22 de març

Es reuneix la Comissió de Deontologia Professional.
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22 de març

Es reuneix la Junta de Govern.

23 de març

S’assisteix a Barcelona a la V Trobada de Col·legis Professionals de
Catalunya, organitzada per la publicació catalana mensual d’anàlisi
econòmica i empresarial, “Món Empresarial”, i que es va dur a terme al
Palau de Congressos de Fira de Barcelona sota el lema “Des del talent
professional a la creació del valor”.

23 de març

S’assisteix a Madrid a la reunió del Ple del Consell General de Col·legis
d’Administradors de Finques d’Espanya.

28 de març

Es convoca a Roses la reunió entre els Mossos d’Esquadra i els
col·legiats de la zona.

28 de març

Es convoca a Girona la reunió entre els Mossos d’Esquadra i els
col·legiats de la zona.

29 de març

Es reuneix la Comissió de revisió de les normatives col·legials.

30 de març

Es convoca a L’Escala la reunió entre els Mossos d’Esquadra i els
col·legiats de la zona.

30 de març

S’assisteix a la reunió de la Taula Tècnica de la Intercol·legial.
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ABRIL
10 d’abril

Es reuneix la Comissió Econòmica.

11 d’abril

S’assisteix a la Junta directiva del Tribunal Arbitral de Girona (TAG).

12 d’abril

Es convoca a Banyoles la reunió entre els Mossos d’Esquadra i els
col·legiats de la zona.

12 d’abril

S’assisteix a Girona a la celebració de l’acte central del Dia de les
Esquadres a les comarques gironines del cos dels Mossos d’Esquadra.

18 d’abril

Es reuneix la Comissió de revisió de les normatives col·legials.

19 d’abril

S’assisteix a Barcelona a la reunió de la Comissió de la revista
“Consell”, que edita el Consell de Col·legis Territorials d’Administradors
de Finques de Catalunya.

20 d’abril

Es manté una reunió amb representants de l’Ajuntament de Salt per tal
d’establir un protocol de col·laboració, de cares a la problemàtica que
envolta moltes Comunitats de Propietaris d’aquest municipi, i donar
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sortida conjunta en temes d’interès comú.

24 d’abril

Es reuneix la Junta de Govern.

24 d’abril

Es duu a terme l’Assemblea General Ordinària de Col·legiats en la qual
es varen aprovar els comptes de l’exercici 2011 així com el pressupost
del 2012, a més de fer un breu repàs dels fets més significatius
esdevinguts al llarg de l’any.
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MAIG
4 de maig

Es realitzen a les oficines col·legials els exàmens presencials,
corresponents al segon quadrimestre del curs 2011-2012, del Curs
Superior d’Estudis Immobiliaris de la Universitat de Burgos, curs que
s’imparteix via online.

8 de maig

Es manté entrevista amb la Directora General de Turisme, per tractar la
problemàtica dels habitatges d’ús turístic.

9 de maig

Es convoca a Blanes la reunió entre els Mossos d’Esquadra i els
col·legiats de la zona.

10 de maig

Es reuneix la Comissió de revisió de les normatives col·legials.

11 de maig

Es celebra a Girona la festa patronal en honor a Sant Domènec de la
Calçada amb un tradicional Sopar de Germanor a l’Hotel AC Palau de
Bellavista de Girona, on com de costum, es va retre homenatge als
companys col·legiats que aquest any acomplien el 25è. aniversari en
l’exercici de la professió.
En l’acte, que va comptar amb la presència del Sr. Carles Puigdemont,
alcalde de l’Ajuntament de Girona, es va dur a terme la presentació del
vídeo de promoció del XV ENCUENTRO ESTATAL DE ADMINISTRADORES
DE FINCAS, esdeveniment que tindrà lloc a la ciutat de Girona el 24 i el
25 de maig de 2013.
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11 de maig

Es publica al Diari de Girona el monogràfic sobre la professió dels
Administradors de Finques que es fa anualment.

11 de maig

S’acompanya a un grup d’estudiants universitaris de la UdG, als quals
se’ls va apropar al món de les resolucions de conflictes, fent una visita
al President de l’Audiència i posteriorment a la Cambra de Comerç, on
se’ls parlar de l’arbitratge i la mediació.

16 de maig

Es convoca a St. Feliu de Guíxols la reunió entre els Mossos d’Esquadra i
els col·legiats de la zona.

16 de maig

Es convoca a La Bisbal la reunió entre els Mossos d’Esquadra i els
col·legiats de la zona.

21 de maig

Es reuneix la Comissió permanent organitzadora del XV Encuentro
Estatal de Administradores de Fincas que es durà a terme a Girona al
mes de maig de 2013.

23 de maig

Es convoca a Ripoll la reunió entre els Mossos d’Esquadra i els
col·legiats de la zona.

23 de maig

Es convoca a Olot la reunió entre els Mossos d’Esquadra i els col·legiats
de la zona.

24 de maig

S’assisteix a Barcelona al Ple del Consell de Col·legis d’Administradors
de Finques de Catalunya, per tractar, entre altres punts, l’aprovació de
l’estat de comptes de l’exercici 2011 i del pressupost per a l’exercici
2012, estudi i aprovació dels pressuposts de la nova editorial de la
revista Consell, el Projecte de Decret de condicions d’habitabilitat i les
cèdules, el Projecte de Decret dels fulls de reclamació, la taxa en l’àmbit
de l’Administració de Justícia (Llei de mesures fiscals i financeres), la
tramitació del projecte de Decret d’Habitatges d’ús Turístic, i la reforma
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del Llibre V del Codi Civil de Catalunya.

25 de maig

Es convoca a Sta. Coloma de Farners la darrera reunió entre els Mossos
d’Esquadra i els col·legiats de la zona.

25 de maig

S’assisteix a la reunió de la Taula Tècnica de la Intercol·legial.

30 de maig

S’assisteix a la primera reunió del grup de treball de Peritatges de la
Intercol·legial en la que es posaren en comú els objectius a
desenvolupar com l’establiment de la metodologia de treball.

31 de maig

S’assisteix a València al XVII Congrés Nacional d’Administradors de
Finques, del 31 de maig al 2 de juny, on sota el lema “Parlem de la
nostra professió”, es varen debatre els problemes del nostre col·lectiu i
dels col·legis professionals.
En aquest Congrés, el Col·legi va disposar d’un estand per promoure el
“XV Encuentro” als assistents, a qui se’ls va convidar als productes
típics de la terra, com ara, les galetes de Santa Coloma de Farners i un
bon garnatxa de l’Empordà i va presentar davant de més de sis-cents
congressistes vinguts d’arreu de l’estat, el vídeo promocional de
l’esdeveniment que el Col·legi organitza pel 24 i 25 de maig de 2013.

31 de maig

S’assisteix a la Junta directiva del Tribunal Arbitral de Girona (TAG).
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JUNY
8 de juny

Es duu a terme la roda de premsa de la presentació pública del 24è.
Estudi de preus de mercat dels habitatges d’obra nova, segona mà i
lloguer, de les principals poblacions de la província de Girona.

8 de juny

S’assisteix a una reunió amb la participació dels organitzadors del
Màster d’Estudis Immobiliaris (MEI), en la que es va fer un anàlisis de
l’actual curs i es va presentar la proposta pel proper curs.

14 de juny

S’assisteix a Barcelona a la reunió de la Comissió de la revista
“Consell”, que edita el Consell de Col·legis Territorials d’Administradors
de Finques de Catalunya.
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14 de juny

S’assisteix en el Palau 1 del recinte de Montjuic de Fira de Barcelona als
actes de commemoració del primer any de la Intercol·legial, on es va
comptar amb la participació com a conferenciant del Sr. Miquel Roca, i
on posteriorment, es va llegir el manifest dels Col·legis rebutjant
l’Informe que la Comissió Nacional de la Competència (CNC) sobre el
sector col·legial.
Es va poder aprofitar per visitar el saló de l’emprenedor BizBarcelona,
en el qual la Intercol·legial hi va participar en l’espai “Networking
Intercol·legial” on els col·legiats i empreses participants varen poder
publicar el seu projecte o oferta i poder reunir-se per aprofundir en
l’oferta i establir contactes i col·laboracions.

22 de juny

S’assisteix a l’Assemblea General del Tribunal Arbitral de Girona (TAG).

29 de juny

S’assisteix a la reunió de la Taula Tècnica de la Intercol·legial.

29 de juny

S’assisteix a Barcelona a la Festa Patronal del Col·legi d’Administradors
de Finques de Barcelona-Lleida que va tenir lloc a la terrassa del Club
de Polo Barcelona.
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29 de juny

Es participa en els actes del Fòrum IMPULSA 2012 que es varen
celebrar a l’Auditori Palau de Congressos de Girona.
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JULIOL
2 de juliol

S’assisteix a la conferència “Girona, el govern del canvi. Balanç del
primer any” que l’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, va donar a
l’Auditori del Centre Cultural La Mercè.

13 de juliol

S’assisteix a la Universitat de Burgos als actes de la Jornada de clausura
del Curs Superior d’Estudis Immobiliaris i a l’acte de graduació dels 43
alumnes, de diferents procedències de l’estat espanyol, que han
finalitzat aquests estudis, títol atorgat per la Universitat i que
s’imparteixen via online. En l’acte es va fer entrega de les orles
corresponents als 8 alumnes de la demarcació de Girona, que enguany
han finalitzat aquests estudis.

19 de juliol

Es reuneix la Junta de Govern.

20 de juliol

S’assisteix a l’acte informatiu del Procés de regularització de les
activitats d’habitatges d’ús turístic i establiments d’apartaments
turístics, on s’han exposat el procés de regularització, categorització i
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promoció dels apartaments turístics i dels habitatges d'ús turístic.
L’acte va anar a càrrec, conjuntament, de la Sra. Marian Muro,
Directora General de Turisme i del Sr. Joan Abad, Subdirector General
d’Ordenació Turística, a l’Auditori Josep Irla de l’Edifici de la Generalitat
de Catalunya a Girona.

24 de juliol

Es manté una reunió amb representants del Col·legi d’Enginyers Tècnics
de Girona (CETIG) i el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de
Girona (API) per parlar sobre les inspeccions tècniques dels edificis
d’habitatges (ITE).
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SETEMBRE
13 de setembre

S’assisteix a la Junta directiva del Tribunal Arbitral de Girona (TAG).

20 de setembre

S’assisteix a Barcelona a la reunió de la Comissió de la revista “Consell”,
que edita el Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques
de Catalunya.

27 de setembre

Es signa un acord de col·laboració amb Montepio Girona, mutualitat
fundada a Girona l’any 1929 i que està especialitzada en assegurances
de salut.

27 de setembre

Es reuneix la Junta de Govern.

28 de setembre

S’assisteix a la reunió de la Taula Tècnica de la Intercol·legial
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OCTUBRE
3 d’octubre

Es manté una reunió amb els responsables dels Mossos d'Esquadra de la
Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà (URPAC) de Girona,
dins del marc de les diferents trobades que es vénen realitzant per tal
d’establir uns canals de comunicació i traslladar les seves
preocupacions, inquietuds i demandes de seguretat.

8 d’octubre

S’assisteix a la sessió informativa entorn a l’aplicació de l’impost sobre
les estades en establiments turístics en els apartaments i habitatges
d’ús turístic que els Departaments d’Empresa i Ocupació i Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya varen organitzar
conjuntament
amb
la
Confederació
Empresarial
d’Hostaleria,
Restauració i Apartaments Turístics de Catalunya.

9 d’octubre

S’assisteix a Barcelona a la reunió de la Mesa del Consell de Col·legis
Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya per tractar, entre
d’altres temes, el títol del Grau Oficial en Economia i Gestió
Immobiliària, la pròxima reforma del règim jurídic de la propietat
horitzontal i les pròximes eleccions de càrrecs del Consell General.
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16 d’octubre

Es duu a terme la inauguració de les classes del Màster en Estudi
Immobiliaris (MEI).

18 d’octubre

Es reuneix la Comissió permanent organitzadora del XV Encuentro
Estatal de Administradores de Fincas que es durà a terme a Girona al
mes de maig de 2013.

19 d’octubre

S’assisteix a Madrid a la reunió de la Comissió de Congressos i
Encuentro del Consell General.

25 d’octubre

S’assisteix a Barcelona a la reunió de la Comissió de la revista
“Consell”, que edita el Consell de Col·legis Territorials d’Administradors
de Finques de Catalunya.

26 d’octubre

S’assisteix a la reunió de la Taula Tècnica de la Intercol·legial.

26 d’octubre

S’assisteix a Madrid a la votació en les eleccions al càrrec de President
del Consell General.
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NOVEMBRE
9 de novembre

S’assisteix a la Festa Patronal del Col·legi d’Administradors de Finques
de Tarragona.

14 de novembre

Es reuneix la Junta de Govern.
En la mateixa es va prendre l’acord de donar suport i adherir-se a la
nota dels Col·legis Oficials i Associacions de Catalunya de suport a la
resolució del Parlament de Catalunya de 27 de setembre de 2012, que
diu:

COL·LEGIS OFICIALS I ASSOCIACIONS
NOTA DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA
Els sotasignats Col·legis Oficials i Associacions volem manifestar el
nostre suport a:
1. La Resolució del Parlament de Catalunya del passat dia 27 de
setembre en el sentit de constatar “la necessitat que el poble català
pugui decidir lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu, com a
única via per tal de garantir el progrés social, el desenvolupament
econòmic, l’enfortiment democràtic i el foment de la cultura i la llengua
pròpies”.
2. Com a representants de professionals del nostre país, volem oferir la
nostra voluntat i disponibilitat per contribuir des de les nostres
institucions, a consolidar i a impulsar el posicionament del Parlament
amb totes aquelles aportacions que permetin a Catalunya bastir-se
d'instruments propis per fer possible un autèntic progrés social,
econòmic i cultural.
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16 de novembre

S’assisteix a Madrid a la votació de la resta de membres de la Junta de
Govern del Consell General.
A continuació es duu a terme el Ple del Consell General per constituir la
nova Junta de Govern.

21 de novembre

S’assisteix a la Junta directiva del Tribunal Arbitral de Girona (TAG).

21 de novembre

Reunió amb representants d’Endesa per tal d’encetar una nova etapa de
col·laboració entre ambdues entitats.

22 de novembre

Es reuneix la Comissió de revisió de les normatives col·legials

30 de novembre

S’assisteix a la Jornada organitzada pel Gremi de Promotors i
Constructors d'Edificis de Girona sobre el nou decret habitabilitat

30 de novembre

Es duu a terme la roda de premsa de la presentació pública del 25è.
Estudi de preus de mercat dels habitatges d’obra nova, segona mà i
lloguer, de les principals poblacions de la província de Girona.

30 de novembre

S’assisteix a la reunió semestral del organitzadors del Màster d’Estudis
Immobiliaris (MEI), amb l’assistència de representants del Col·legi API i
el Gremi de Promotors i Constructors de Girona, on es va fer un anàlisi
del curs actual.
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DESEMBRE
10 de desembre

Es reuneix la Comissió permanent organitzadora del XV Encuentro
Estatal de Administradores de Fincas que es durà a terme a Girona al
mes de maig de 2013.

12 de desembre

S’assisteix a l’acte de commemoració del 160è aniversari de Cànovas a
l’Auditori Josep Irla de la Generalitat a Girona. L’acte va comptar amb
les intervencions de l’Hble. Sr. Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia
i Coneixement, i de l’Il·lm. Sr. Carles Puigdemont, alcalde de Girona.

13 de desembre

Es reuneix la Comissió de revisió de les normatives col·legials.

14 de desembre

S’assisteix a Madrid a la reunió del Ple del Consell General de Col·legis
d’Administradors de Finques d’Espanya, on es va dur a terme una
presentació de l’Encuentro davant de tots els assistents.

20 de desembre

Es reuneix la Junta de Govern.

22 de desembre

Com ve essent habitual, s’ha comprat loteria de Nadal per distribuir
participacions entre els col·legiats.
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ALTRES ACTIVITATS RELLEVANTS
XV Encuentro Estatal de Administradores de Fincas
El Col·legi d’Administradors de Finques de Girona va ser proposat i, posteriorment, ratificat
com a organitzador, pel proper any 2013, del “XV Encuentro Estatal de Administradores de
Fincas”, a l’esdeveniment de caire estatal que es durà a terme a la ciutat de Girona els
dies 24 i 25 de maig de 2013, i que tindrà com a seu de l’acte, l’Auditori del Palau de
Congressos de Girona, situat al Parc de la Devesa.
El lema escollit pel comitè organitzador és: “Innovación, Tecnología i Comunicación”. A tal
efecte s’inclouran diferents ponències, relacionades amb l’actualitat i la tecnologia aplicada
a la nostra professió.
A nivell dels col·legiats gironins, l’acte de la presentació oficial del Encuentro va tenir lloc
al Sopar de Germanor amb motiu de la Festa Patronal. A nivell estatal, la comissió
organitzadora va presentar el vídeo promocional en el “Congreso de Administradores de
Fincas de Valencia”, a principis de juny, davant de més de sis-cents congressistes vinguts
d’arreu de l’estat.
En aquest Congrés, el Col·legi va disposar d’un estand per promoure el “Encuentro” als
assistents, a qui se’ls va convidar als productes típics de la terra, com ara, les galetes de
Santa Coloma de Farners i un bon garnatxa de l’Empordà.

Primera edició del Títol Oficial el Grau d’Economia i Gestió impartit per la
Universitat l’Abad Oliva
El dimarts, 11 de novembre, es va signar un conveni entre el secretari d'Habitatge i Millora
Urbana del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Carles
Sala, el president del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya, Enric
Vendrell, i el rector de la Universitat Abat Oliba CEU, Carlos Pérez del Valle, pel qual es la
Generalitat de Catalunya reconeix institucionalment el Grau en Economia i Gestió impartit
per la Universitat Abad Oliba.
El Grau en Economia i Gestió va ser aprovat per l'Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya (AQU) el passat mes de juliol i, recentment, ha estat reconegut
pel Consell d'Universitats del Ministeri d'Educació.
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Més informació a
http://www.uaoceu.es/es/estudios/grados/grado-en-economia-y-gestion

Participació en la campanya publicitària a TV3, RAC1 i 8TV sobre la rehabilitació i
les ITE
Es va participar en la campanya publicitària promoguda per la Secretaria d’Habitatge de la
Generalitat, per donar un impuls a la rehabilitació i a les inspeccions tècniques dels edificis
(ITES), i que va tenir lloc a mitjans del primer semestre de 2012 en els mitjans de
comunicació de TV3, RAC1 i 8TV.
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Campanya de recollida d’aliments destinats a la Fundació Banc dels Aliments
El Col·legi d’Administradors de Finques de Girona es va adherir a la iniciativa promoguda
per la Intercol·legial i va endegar una campanya de recollida d’aliments a favor de les
persones i famílies més necessitades, que seran destinats a la Fundació Banc dels
Aliments (www.bancdelsaliments.org).

Ampliació del llistat de titulacions universitàries que faculten l’accés directe a la
col·legiació com a Administrador de Finques
La relació actual es:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llicenciat en dret
Llicenciat en ciències polítiques, econòmiques i comercials
Llicenciat en ciències empresarials
Llicenciat en administració i direcció d'empreses
Llicenciat en arquitectura
Llicenciat en ciències químiques
Diplomat en ciències empresarials
Professor mercantil
Procurador dels tribunals de justícia
Enginyer agrònom, de monts
Veterinari
Enginyer tècnic agrícola, forestal
Ajudant de monts
Arquitecte tècnic
Graduat social
Diplomat en relacions laborals
Enginyer tècnic d'obres públiques
Enginyer de camins, canals i ports
Enginyer industrial
Enginyer tècnic industrial
Enginyer de mines

I s’ha ampliat amb els següents títols:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Llicenciat en geografia i història
Llicenciat en ciències físiques
Graduat en finances i comptabilitat
Enginyer tècnic en topografia
Enginyer en informàtica
Enginyer tècnic de telecomunicació
Llicenciat en psicologia
Enginyer tècnic naval
Llicenciat en filosofia i ciències de la educació
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ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA FORMACIÓ QUE HAN
TINGUT LLOC EN EL DECURS DEL 2012

GENER

10 de gener

Inici del mòdul “Màrqueting Immobiliari”, inclòs dins la 3a. edició del
Màster en Estudis Immobiliaris (MEI).

12 de gener

Inici del mòdul “Dret Privat: Obligacions i contractes”, inclòs dins la 3a.
edició del Màster en Estudis Immobiliaris (MEI).

18 de gener

Inici del mòdul “Propietat Horitzontal”, inclòs dins la 3a. edició del
Màster en Estudis Immobiliaris (MEI).
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FEBRER

16 de febrer

Inici del mòdul “Fiscalitat Immobiliària”, inclòs dins la 3a. edició del
Màster en Estudis Immobiliaris (MEI).

28 de febrer

Inici del mòdul “Coneixement de l’edificació”, inclòs dins la 3a. edició
del Màster en Estudis Immobiliaris (MEI).
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MARÇ

7 de març

S’organitza una Conferència de la corredoria d’assegurances Ferrer &
Ojeda, amb qui el Col·legi té contractada la pòlissa de responsabilitat
civil dels col·legiats exercents i la pòlissa de caució dels agents
immobiliaris, on es varen presentar els nous productes que han tret al
mercat amb unes condicions molt avantatjoses.
La presentació va anar a càrrec del Sr. Toni Alsina, soci de Ferrer &
Ojeda i del Sr. Manel Tizón, gerent responsable de l’àrea de construcció
de Ferrer & Ojeda.

7 de març

Es va dur a terme una xerrada informativa a càrrec de representants de
la companyia Endesa, en la que varen presentar el Projecte de
Telegestió d’Endesa, que és una campanya iniciada fa uns mesos per la
que es substitueixen els actuals comptadors de la llum per uns
comptadors que permeten recollir les lectures remotament i controlar a
distància el seu correcte funcionament.
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27 de març

Es celebra la conferència "Una revolució jurisprudencial - A debat: la
STS 17/11/2011 - Acaba amb la pròrroga forçosa en els contractes
formalitzats sota el RDL 2/1985 (D. Boyer)?", a la sala d’actes de
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona, per tal d’informar àmpliament
del que comporta el canvi jurisprudencial de la Sentència del Tribunal
Suprem de data 17 de novembre de 2011, que determina que en els
casos de contractes d’arrendaments de locals de negoci formalitzats a
favor de persones jurídiques entre el 9 de maig de 1985 i 31 de
desembre de 1994 amb pacte de pròrroga forçosa, els hi és d’aplicació
la Disposició Transitòria Tercera de la LAU 1994, i per tant no serà
d’aplicació la prorroga forçosa pactada.
La conferència va anar a càrrec del Sr. Pedro L. Yúfera Sales, Advocat i
Degà de l’Ilustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i pel Sr. Enrique
Vendrell
Santiveri,
Administrador
i
President
del
Col·legi
d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. L’acte el moderà
l’advocada Sra. Marta Legarreta Fontelles.
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ABRIL

10 d’abril

Inici del mòdul “Normativa específica del sector”, inclòs dins la 3a.
edició del Màster en Estudis Immobiliaris (MEI).

12 d’abril

S’organitza la conferència “Trucs i eines a Internet”, a càrrec del Sr.
Manuel Sancho, tresorer del Col·legi d’Administradors de Finques de
Barcelona-Lleida, en el que es va pretendre donar coneixement d’unes
eines a internet, que sense haver de desplaçar-se de la cadira del
despatx, faciliten la tasca diària i estalvien costos.

12 d’abril

Inici del mòdul “Valoracions Immobiliàries I”, inclòs dins la 3a. edició
del Màster en Estudis Immobiliaris (MEI).

16 d’abril

A la sala d’actes del Gremi d’Instal·ladors de Girona, es va dur a terme
la Jornada “El lloguer d'habitatges d'ús turístics des de la perspectiva
del professional intermediari”, a fi i efecte de plantejar els principals
aspectes que afecten i que s’han de tenir en compte en l’activitat del
lloguer turístic, quan es realitza a través de la intervenció d’un
professional, API o Administrador de Finques que actua per mandat del
propietari de l’habitatge.
La Jornada va ser organitzada conjuntament amb el Col·legi d’Agents de
la Propietat Immobiliària (API) i va comptar amb l’assistència d’un
centenar de professionals, especialment aquells que treballen en
l’activitat de lloguer turístic.
Intervingueren com a ponents el Sr. Joan Company, responsable de la
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Comissió de lloguer turístic del Col·legi d’Administradors de Finques, el
Sr. Josep Carbonés, representant del Col·legi d’Agents de la Propietat
Immobiliària, la Sra. Rocío Delgado, assessora jurídica del Col·legi
d’Administradors de Finques, el Sr. Carles Balbín i Valentí, assessor
jurídic del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària i la Sra. Irene
Cufí, assessora tributària del Col·legi d’Administradors de Finques.
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MAIG

2 de maig

Inici del mòdul “Valoracions Immobiliàries II”, inclòs dins la 3a. edició
del Màster en Estudis Immobiliaris (MEI).

17 de maig

Inici del mòdul “Organització de gestió de l’empresa I”, inclòs dins la
3a. edició del Màster en Estudis Immobiliaris (MEI).

22 de maig

Inici del mòdul “Arrendaments Urbans i Rústics”, inclòs dins la 3a. edició
del Màster en Estudis Immobiliaris (MEI).
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OCTUBRE

16 d’octubre

Inici del mòdul “Dret Privat: registral, hipotecari i drets reals”, inclòs
dins la 4a. edició del Màster en Estudis Immobiliaris (MEI).

18 d’octubre

Inici del mòdul “Dret Privat: obligacions i contractes”, inclòs dins la 4a.
edició del Màster en Estudis Immobiliaris (MEI).

22 d’octubre

Es duu a terme una xerrada sobre les últimes novetats de l’IVA que
afecten a les operacions immobiliàries dels AA.FF., a càrrec del Sr. José
M. Tocornal Ruíz, del cos tècnic d’inspecció tributària de l’AEAT de
Girona, el qual es va referir a les darreres modificacions que contempla
la Llei respecte l'IVA, els aspectes rellevants i que poden ser objecte de
confusió en la seva aplicació, juntament amb els canvis de criteri en la
doctrina de l’impost.

25 d’octubre

S’organitza una sessió informativa entorn a l’aplicació de l’impost sobre
les estades en establiments turístics en els apartaments i habitatges
d’ús turístic conjuntament amb el Col·legi d’Agents de la Propietat
Immobiliària de Girona.
La conferència va tenir per objectiu plantejar els principals aspectes que
afecten i s’han de tenir en compte en l’aplicació de l’impost sobre les
estades en establiments turístics, quan es realitza a través de la
intervenció d’un professional, API o Administrador de Finques, que
actua per mandat del propietari de l’habitatge.
La presentació de l’acte va anar a càrrec del Sr. Ramon Corominas,
President del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària i del Sr.
Albert Romaguera, Vicepresident del Col·legi d’Administradors de
Finques.
Varen intervenir com a ponents el Sr. Joan Abad, Subdirector General
d’Ordenació Turística de la Generalitat de Catalunya, el qual va parlar
de la recaptació i la gestió de l’impost, i el Sr. Antoni Navarro, Advocat i
Gestor Administratiu Adjunt al Cap de l'àrea Fiscal de RM Assessors,
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Assessors Tributaris del Col·legi API, que va exposar l’aplicació de l’IVA
al lloguer turístic.
L'acte va tenir lloc a la sala d’actes de la Fundació Universitat de Girona
i va comptar amb l’assistència d’unes noranta persones.
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NOVEMBRE
15 de novembre

Es realitza una xerrada sobre la Fibra Òptica a Girona en previsió dels
possible dubtes i consultes que puguin sorgir respecte aquest
desplegament, que va anar a càrrec del Sr. Josep Navarro, de
l’empresa Mediactua, que va exposar en què consisteix aquest
projecte i va establir els canals de col·laboració de comú acord per
evitar duplicitats i treball excessiu o innecessari.

15 de novembre

Es duu a terme la presentació de la solució TAAF.FacturaScan,
aplicació que permet la gestió integral de les factures en format digital
i eliminar, d’aquesta manera, les rebudes en paper. L’acte va anar a
càrrec del gerent de l’empresa informàtica TAAF, Sr. José Ramón
Fernández.

22 de novembre

S’organitza el curs “Com afrontar l’atenció al client, el despatx i la
Junta de Propietaris” a càrrec del Sr. Reyes Caballero, president del
Col·legi d’Administradors de Finques d'Extremadura, que va explicar
als assistents la manera de fer front amb eficiència tant l'atenció del
client, com el desenvolupament en el despatx i com gestionar la junta
de propietaris en l'Administració de Finques.
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DESEMBRE
14 de desembre

S’ imparteix la Jornada informativa de la TGSS sobre les Notificacions
Telemàtiques (NOTESS) d’acord amb la regulació que sobre les
notificacions telemàtiques varen entrar en vigor a partir d’aquest gener.
En l’acte varen intervenir la Sra. Maria del Mar Marqués Serrano,
Directora Provincial de la Tresoreria General de la S.S., la Sra. Trinidad
Ceide Gómez, Sotsdirectora Provincial de Gestió Recaptatòria de la
T.G.S.S. i la Sra. Lourdes Vila Frigola, Coordinadora del Sistema Red de
la T.G.S.S.
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CENS COL·LEGIAL
El cens a 31 de desembre de 2012
201 és de 312 col·legiats, dels quals 231 són membres en
exercici i 81 són membres sense exercici.

No
exercents
81
Exercents
231

Comparativa del cens dels darrers 15 anys
Col·legiats
368 361

345 351 337

324 319 322 319 318 315
310 314 313 311 312

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

El moviment col·legial que afecta al cens és el següent:
Altes
tes membres en exercici:
Altes membres sense exercici:
Canvis situació NE. a E. :
Canvis situació d’E. a NE. :
Baixes:

14
1
0
6
14

CIRCULARS I COMUNICACIONS
A continuació us adjuntem una comparativa del nombre de circulars i comunicacions que
s’han efectuats els darrers quinze anys:

58

44

33

30

32

52

38

37

61

102

181
130 137 156 155

CONSULTES ASSESSORIA JURÍDICA
JURÍDI
El nombre de consultes jurídiques efectuades, per via telefònica,
telefòni
escrita i presencialment ha
estat un total de 297.

Presencials
28

Escrites 138

Telefòniques
131
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RELACIÓ DE CIRCULARS I COMUNICACIONS 2012
GENER
Núm.

1
2
3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13
14

Assumpte
Recordatori curs "Dret privat: Obligacions i Contractes"
Principals novetats en matèria tributària previstes pel 2012
Modificació del tipus de retenció sobre els arrendaments
Taules salarials 2012 del conveni col·lectiu d’Empleats de Finques Urbanes
Convocatòria de subvencions per a la rehabilitació energètica de l’envolupant tèrmica
d’edificis d’ús residencial i d’habitatges per a l'any 2012
Estudis Immobiliaris–Mòdul Propietat Horitzontal
Recordatori curs "Màrqueting Immobiliari"
Recordatori acord de col·laboració amb Gas Natural Fenosa
Recordatori curs "Propietat Horitzontal"
Import de les quotes col·legials i pòlisses de responsabilitat i caució 2012
Relació de titulacions universitàries que permeten l’accés directe al Col·legi
Pla Renova't de Finestres - convocatòria per a l'any 2012
“Seminari sobre el contracte de compravenda immobiliària”, organitzat pel Col·legi
d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona pel dilluns, 23 de gener
“Jornada sobre la mediació hipotecària, una solució davant del risc d'exclusió
residencial”, organitzada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya pel dimarts, 24 de
gener, a la sala d’actes del Departament de Territori i Sostenibilitat a l’av. Josep
Tarradellas, 2-6 de Barcelona
IPC desembre
Aprovació parcial de la Llei Òmnibus catalana
Pròrroga dels terminis d'aplicació de la normativa inspeccions periòdiques en
instal·lacions tèrmiques superiors a 70 kW
Estudis Immobiliaris - Mòdul Coneixement de l'Edificació
Modificacions del cens col·legial
Estudis Immobiliaris - Mòdul Fiscalitat Immobiliària
Ampliació termini convocatòria subvencions rehabilitació energètica envolupant
tèrmica per a edificis

FEBRER
Núm.

15
16
17

18
19
20
21
22

Assumpte
Recordatori curs "Fiscalitat"
Recordatori curs "Coneixement de l'edificació"
Cotització a la Seguretat Social
Altres novetats laborals
Devolució quotes als autònoms que per pluriactivitat hagin cotitzat més que l'import
màxim de les quotes
Jornada "Llei Òmnibus: Modificació de la Llei de l’habitatge" que organitza el Gremi de
Promotors i Constructors d’Edificis de Girona
Curs "Web 2.0: Eines per fer front a la crisi", organitzat pel COAPI
IPC gener
Declaracions informatives - Model 347 Exercici 2011
Intent de frau a través d'internet
Conferència corredoria assegurances Ferrer & Ojeda – Dimecres, 7 de març a les 12h
Xerrada Informativa Projecte Telegestió Endesa – Dimecres, 7 de març a les 10h
XVII Congrés Nacional d'Administradors de Finques – a València 31 de maig, 1 i 2 de
juny
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MARÇ
Núm.

23

24

25
26

27
28
29

30
31

Assumpte
Recordatori actes Endesa i Ferrer & Ojeda - Dimecres, 7 de març a partir de les 10 h
Llei 3-2012 de modificació de text refós de la Llei d'urbanisme
Convocatòries de trobades entre Mossos d'Esquadra i els administradors de finques
IPC febrer
Estudis immobiliaris - Mòdul Valoracions Immobiliàries I
Conferència "Una revolució jurisprudencial - A debat: la STS 17/11/2011 - Acaba
amb la pròrroga forçosa en els contractes formalitzats sota el RDL 2/1985 (D.
Boyer)?
Recordatori de les convocatòries de trobades entre Mossos d'Esquadra i els
administradors de finques
Conferència Trucs i eines a Internet - Dijous, 12 d’abril de 2012
Pla anual de control tributari i duaner 2012
Full d’informació facilitada pel Banc Sabadell Atlántico Professional, amb qui el
Col·legi té subscrit conveni de col·laboració, en relació al “Compte Expansió PRO”,
producte adreçat als professionals col·legiats
Subhastes de béns immobles del Consell Comarcal del Baix Empordà
Jornada “El lloguer d'habitatges d'ús turístic des de la perspectiva del professional
intermediari”( Sala d’actes del Col·legi API)- Dilluns, 16 d’abril
Llei de mesures fiscals, financeres, administratives, i de creació de l'impost sobre les
estades en establiments turístics
Jornada de vaga del 29 de març - consideracions
Recordatori conferència "Una revolució jurisprudencial - A debat: la STS 17/11/2011
- Acaba amb la pròrroga forçosa en els contractes formalitzats sota el RDL 2/1985 (D.
Boyer)?"
Canvi data de la convocatòria de la trobada a Banyoles entre Mossos d'Esquadra i els
administradors de finques
La reforma laboral del 2012
Normativa aplicable a les portes de garatge
Oferta econòmica de l’empresa informàtica Esolvo adreçada al nostre col·lectiu
Proposta econòmica de subscripció a PHConsultas

ABRIL
Núm.

Assumpte

32

Estudis immobiliaris - Mòdul Arrendaments Urbans i Rústics
Recordatori curs "Valoracions immobiliàries I"
Recordatori conferència "Trucs i eines a Internet" - Dijous, 12 d’abril de 11.30 h a 13
h
Convocatòria Assemblea General Ordinària de Col·legiats - Dimarts, 24 d’abril a les
12.30h
24è Estudi de Preus de Mercat
Consulta de la Comissió Nacional de la Competència (CNC) referent a una consulta en
el mercat de manteniment i reparació d'ascensors
IPC març
Canvi d'ubicació de la jornada "El lloguer d'habitatges d'ús turístic des de la
perspectiva del professional intermediari" - Dilluns, 16 d'abril
Documentació de la convocatòria Assemblea General Ordinària de Col·legiats
Documentació als assistents de la jornada HUT i aclariments fiscals
Avantprojecte de llei de mesures de lluita contra el frau fiscal
42a. Ofrena al nostre Patró, que enguany es celebrarà el 4 i 5 de maig a Santo
Domingo de la Calzada
Festa Patronal 2012- Girona – Divendres, 11 de maig - Monogràfic Diari de Girona
Recordatori proposta econòmica de subscripció a PHConsultas
Trobades amb les Comissaries dels Mossos d'Esquadra
Convocatòries de trobades entre Mossos d'Esquadra i els administradors de finques

33
34

35

36
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37

Taxa de la Generalitat de Catalunya per la prestació de serveis personals i materials
en l’àmbit de l’Administració de Justícia

Núm.

Assumpte

MAIG
38

39

40

41
42

43
44
45
46

Estudis immobiliaris - Mòdul Organització i Gestió de l’Empresa I
Recordatori finalització termini inscripció XVII Congrés Nacional d’Administradors de
Finques - Valencia del 31 de maig al 2 de juny
Festa Patronal 2012- Girona – Divendres, 11 de maig – Programa dels actes
Recordatori de la Festa Patronal 2012- Girona – Divendres, 11 de maig
Recordatori de les convocatòries de trobades entre Mossos d'Esquadra i els
administradors de finques
Reial decret llei 8/2012, de contractes d'aprofitament per torn de béns d'ús turístic
Ipc abril
Recordatori curs "Organització i gestió de l'empresa I"
Recordatori curs "Arrendaments Urbans i Rústics"
Convocatòria de la trobada de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sta. Coloma
de Farners
Avantprojecte de llei de flexibilització i foment del mercat de lloguer d'habitatges
Curs de formació de pèrits judicials
Recordatori de les convocatòries de trobades entre Mossos d'Esquadra i els
administradors de finques
Tràmit a seguir per la comunicació d'incidències als Mossos d'Esquadra
Saló BizBarcelona i jornada de networking
Enquesta Consell General sobre la Llei Òmnibus
Jornada portes obertes Tresoreria SS

JUNY
Núm.

47
48
49

50

Assumpte
Circular adreçada als col·legiats de Figueres en relació a l’Oficina Municipal
d’Habitatge de Figueres i el Servei d’Intermediació Hipotecària que ofereix
Acta Assemblea i import quotes col·legials
Horari d'estiu i memòria corporativa
24è. Estudi de Preus de Mercat – Resultats Abril 2012 Obra nova, segona mà i lloguer
Ipc maig
Recordatori Enquesta Consell General sobre la Llei Òmnibus
Oferta del Gros Mercat per professionals
XV Encuentro Estatal d'Administradors de Finques 2013

JULIOL
Núm.

51
52
53

54
55
56
57

Assumpte
Acte informatiu del procés de regularització de les activitats d'habitatges d'ús turístic i
establiments d'apartaments turístics
Requisits per regular els apartaments i habitatges d’ús turístic
Llei 2/2012 de pressupostos generals de l’estat per l’any 2012
Reducció dels preus de les inspeccions dels ascensors
Informació en relació al projecte de Telegestió d'Endesa
4a edició del Màster en Estudis Immobiliaris (MEI)
Ipc juny
Reial decret llei 20/2012 de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària
Únic número d'emergències a Catalunya
Modificacions del cens col·legial
Crèdit ICO 2012
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AGOST
Núm.

58
59

60
61

Assumpte
Informació de les poblacions on està prevista la substitució de comptadors en el
proper trimestre (Projecte Telegestió d'Endesa)
Baixa tensió – nova instrucció 9/2012
Llei 3/2012 de mesures urgents per la reforma del mercat de treball
Projecte Telegestió d'Endesa - cartes d'avís en català i castellà
Ipc juliol
Reial Decret Llei 20/2012 de mesures per garantir l'estabilitat pressupostaria i de
foment de la competitivitat
Finalització del termini per la regularització dels apartaments i habitatges d'ús turístic

SETEMBRE
Núm.

62

Assumpte
Màster en Estudis Immobiliaris
Descompte al Màster en estudis Immobiliaris 4a edició
Jornada professional sobre "El col·lectiu dels Administradors de Finques en la gestió
d'una emergència sísmica"
Ipc agost
Projecte de Llei de Mesures de Flexibilització i Foment del Mercat de Lloguer
d'Habitatge
Conveni de col·laboració amb Barclays Bank
Grau Oficial en Economia i Gestió - Universitat Abat Oliva
Màster en Estudis Immobiliaris
Sessió informativa entorn als temes de la recaptació de l'impost sobre les estades en
establiments turístics

OCTUBRE
Núm.

Assumpte

63

Acord de col·laboració amb Montepio Girona
Sessió informativa entorn als temes de la recaptació de l'impost sobre les estades en
establiments turístics
Curs "Dret Privat: registral, hipotecari i drets reals"
Xerrada sobre les últimes novetats de l’IVA que afecten a les operacions
immobiliàries dels Administradors de Finques
Recordatori curs "Dret Privat: registral, hipotecari i drets reals"
IPC setembre
Recordatori curs "Dret privat: obligacions i contractes"
25è. Estudi de Preus de Mercat
Recordatori de la "Xerrada sobre les últimes novetats de l'IVA que afecten a les
operacions immobiliàries dels administradors de finques"
Sessió informativa entorn a l'aplicació de l'impost sobre les estades turístiques en els
apartaments i habitatges d'ús turístic
Loteria de Nadal 2012
Informació de la sessió informativa entorn a l'aplicació de l'impost sobre les estades
turístiques en els apartaments i habitatges d'ús turístic
Sessió informativa entorn a l'aplicació de l'impost sobre les estades en establiments
turístics en els apartaments i habitatges d’ús turístic – Dijous, 25 d’octubre a les 11
hores
Modificació de l'impost en les estades en establiments turístics
Calendari de vacances escolars dels principals mercats europeus i nacionals emissors
de turisme 2012/2013
Línea de préstecs Turisme Futur 2012
Recordatori de la sessió informativa entorn a l'aplicació de l'impost sobre les estades
en establiments turístics en els apartaments i habitatges d'ús turístic

64

65

66

67

68
69
70
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71
72
73
74

Revista Consell
Informació en relació al Reglament de l'impost sobre les estades en establiments
turístics
Instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les
eleccions al Parlament de Catalunya de 2012
Agenda “Administración de Fincas” 2013
Model de declaració responsable en relació a l'impost sobre les estades en
establiments turístics

NOVEMBRE
Núm.

Assumpte

75
76

Presentació aplicació informàtica TAAF - Dijous, 15 de novembre a les 10.30 hores
Models d'autoliquidació de l'impost sobre les estades en establiments turístics
Xerrada sobre el desplegament de la xarxa de banda ampla de fibra òptica a la ciutat
de Girona
Jornada de vaga general 14/11/2012
Curs “Com afrontar amb eficiència l'atenció del client, el despatx i la junta de
Propietaris en l'Administració de Finques” – Dijous, 22 de novembre d’11 a 13 hores
Recordatori actes del proper dijous, 15 de novembre
El dividend digital i l'adaptació de les instal·lacions d'antenes col·lectives al nou
escenari de la TDT
IPC octubre
Subsanació errada valor IPC octubre
Llei 7/2012, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació
de la normativa financera per la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita
contra el frau
Opinió de l’Assessoria Fiscal respecte de l'article 7 de la Llei 7/2012, de prevenció i
lluita contra el frau
Recordatori curs "Com afrontar amb eficiència l'atenció del client, el despatx i la junta
de Propietaris en l'Administració de Finques"
Adhesió al manifest en suport de la resolució del Parlament de Catalunya del 27 de
setembre de 2012
Decret 141/2012, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels
habitatges i la cèdula d'habitabilitat
Certificació d'eficiència energètica
Jornada “Presentació nou decret d’habitabilitat” que organitza el Gremi de Promotors i
Constructors d’Edificis de Girona
Recordatori de loteria de Nadal
Curs “Fiscalitat”
Pèrits judicials
Opinió de l’Assessoria Jurídica respecte de les taxes judicials

77
78

79

80

81

82
83
84

85
86

DESEMBRE
Núm.

Assumpte

87

25è Estudi de preus de mercat - Octubre 2012 Obra Nova Segona Mà i Lloguer
Jornada informativa de la TGSS sobre les notificacions telemàtiques (NOTESS)
Divendres, 14 de desembre a les 12 hores
Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i
d'habitatges d'ús turístic
Campanya de recollida solidària d'aliments per la Fundació Banc d'Aliments
Recordatori jornada informativa de la TGSS sobre les notificacions telemàtiques
(NOTESS)
Ipc novembre
Curs "Direcció comercial"
Documentació jornada informativa de la TGSS sobre les notificacions telemàtiques
(NOTESS)

88
89
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90
91
92

Informació de les poblacions on està prevista la substitució de comptadors en el
proper trimestre (Projecte Telegestió d'Endesa)
Vacances oficines col·legials
Novetats del Decret 159/2012 d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges
Calendari oficial de festes locals i laborals per a l’any 2013
Publicació del model 950 d'autoliquidació sobre les estades en establiments turístics
Novetats del nou reglament de facturació
Postal de Nadal
Curs "Normativa específica del sector"

- 45 -

MEMÒRIA ECONÒMICA 2012
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