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JUNTA DE GOVERN
(fins el 4 de novembre de 2014)

PRESIDENT

JAUME VILANOVA i FONT

SOTS-PRESIDENT 1r.

ALBERT ROMAGUERA i CANALS

SOTS-PRESIDENT 2n.

ÀNGEL TORRAMILANS i SOLER

SOTS-PRESIDENT 3r.

CARLOS BERNI i CASAS

SECRETARI

JOAN ALEGRE i PUJOLS

TRESORER

JORDI CRUAÑAS i ROQUÉ

COMPTADOR-CENSOR

FRANCESC XAVIER VERDALET i GELPÍ

VOCAL 1r.

SALVADOR CASANOVAS i FERRER

VOCAL 2n.

VACANT

VOCAL 3r.

CRISTINA CLOS i RIBAS

VOCAL 4t.

CRISTINA PARDO i REYNÉ

ASSESSORIA JURÍDICA

ROCÍO DELGADO i SALAS

ASSESSORIA FISCAL-LABORAL

CÀNOVAS 1852, S.L.
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COMISSIONS DE TREBALL
(fins el 4 de novembre de 2014)

Comissió de Deontologia Professional i Resolució de Conflictes
Albert Romaguera Canals (responsable), Carlos Berni Casas i Àngel Torramilans Soler
Comissió Econòmica
Francesc Xavier Verdalet Gelpí (responsable) i Jordi Cruañas Roqué
Comissió de Servei al Col·legiat
Jordi Cruañas Roqué (responsable)
Comissió de Formació i Accés a la Professió
Àngel Torramilans Soler (responsable), Salvador Casanovas Ferrer i Cristina Clos Ribas
Comissió de Relacions Públiques, Promoció, Imatge i Revista
Joan Alegre Pujols (responsable) i Cristina Pardo Reyné
Comissió de Relacions amb la Seguretat Social
Jaume Vilanova Font (responsable), Àlex Muñoz Borrego i Jaume Vilanova Vila
Comissió de Lloguer Turístic
Joan Company Agustí (responsable)(*)
Comissió del Màster en Estudis Immobiliaris
Àngel Torramilans Soler (responsable) i Rosa Espígol Pere
Comissió de revisió de les normatives col·legials
Albert Romaguera Canals (responsable), Cristina Clos Ribas, Joan Company Agustí (*), Rocío
Delgado Salas i Rosa Espígol Pere
Comissió Revista Consell
Joan Alegre Pujols
Comissió de Comarques
Carlos Berni Casas
Representant al Tribunal Arbitral de Girona
Emanuela Carmenati
(*) al càrrec fins el 19 de juny de 2014

PERSONAL ADMINISTRATIU DEL COL·LEGI
Gerència

Rosa Espígol Pere

Administratives

Maria Franco López
Julia Rodríguez Cardeñas
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JUNTA DE GOVERN
(a partir del 5 de novembre de 2014)

PRESIDENT

JAUME VILANOVA i FONT

SOTS-PRESIDENT 1r.

ALBERT ROMAGUERA i CANALS

SOTS-PRESIDENT 2n.

ÀNGEL TORRAMILANS i SOLER

SOTS-PRESIDENT 3r.

JOAN ALEGRE i PUJOLS

SECRETARI

JAUME ABELLA i BOUZAS

TRESORER

FRANCESC XAVIER VERDALET i GELPÍ

COMPTADOR-CENSOR

CARLOS BERNI i CASAS

VOCAL 1r.

CRISTINA PARDO i REYNÉ

VOCAL 2n.

JAUME JESÚS BARCONS i CASAS

VOCAL 3r.

EULÀLIA FERNÁNDEZ i HERNÁNDEZ

VOCAL 4t.

MONTSE CURÓS i CANALIAS

ASSESSORIA JURÍDICA

ROCÍO DELGADO i SALAS

ASSESSORIA FISCAL-LABORAL

CÀNOVAS 1852, S.L.
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COMISSIONS DE TREBALL
(a partir del 5 de novembre de 2014)

Comissió de Deontologia Professional i Resolució de Conflictes
Albert Romaguera Canals (responsable), Carlos Berni Casas i Jaume J. Barcons Casas
Comissió Econòmica
Francesc Xavier Verdalet Gelpí (responsable) i Carlos Berni Casas
Comissió de Formació i Accés a la Professió
Àngel Torramilans Soler (responsable) i Eulàlia Fernández Hernández
Comissió de Relacions Públiques, Promoció, Imatge i Revista
Joan Alegre Pujols (responsable) i Àngel Torramilans Soler
Comissió de Relacions amb la Seguretat Social
Àlex Muñoz Borrego i Jaume Vilanova Vila
Comissió de Lloguer Turístic
Francesc Xavier Verdalet Gelpí (responsable) i Cristina Pardo Reyné
Comissió del Màster en Estudis Immobiliaris
Àngel Torramilans Soler (responsable) i Rosa Espígol Pere
Comissió de revisió de les normatives col·legials
Albert Romaguera Canals (responsable), Cristina Clos Ribas, Rocío Delgado Salas i Rosa
Espígol Pere
Comissió Revista Consell
Joan Alegre Pujols
Comissió de Comarques
Cristina Pardo Reyné (responsable) i Montse Curós Canalias
Representant al Tribunal Arbitral de Girona
Emanuela Carmenati

PERSONAL ADMINISTRATIU DEL COL·LEGI
Gerència

Rosa Espígol Pere

Administratives

Maria Franco López
Julia Rodríguez Cardeñas
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RESUM DE LES ACTIVITATS MÉS RELLEVANTS QUE
HAN TINGUT LLOC EN EL DECURS DEL 2014

GENER
16 de gener

S'assisteix a l'Agència de l'Habitatge a Barcelona a la reunió de la
presentació de l'esborrany del projecte de decret de les inspeccions
tècniques d'edificis (ITE), on es van analitzar les principals
modificacions respecte l'actual redactat.

16 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.

17 de gener

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

24 de gener

Es realitzen a les oficines col·legials els exàmens presencials,
corresponents al primer quadrimestre del curs 2013-2014, del Curs
Superior d’Estudis Immobiliaris de la Universitat de Burgos, curs que
s’imparteix via online.

29 de gener

S’assisteix a Barcelona a la reunió de la Taula Lletrada de la
Intercol·legial.
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FEBRER
6 de febrer

Es reuneix la Junta de Govern a les oficines col·legials.

12 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.

13 de febrer

S'assisteix a Girona a l'acte de presentació dels Bombers de la
Generalitat de la campanya de sensibilització sobre seguretat a la llar
"Ho pots evitar", que té per objectiu informar a la població sobre les
mesures bàsiques de prevenció, i actuació segura en cas d’incendi a la
llar.
La
campanya
compta
amb
la
col·laboració
dels
Col·legis
d’Administradors de Finques de Catalunya, entre altres organismes i
institucions.

20 de febrer

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

27 de febrer

S'assisteix a Girona a una reunió amb representants de l'Associació
Turística d'Apartaments i del Col·legi d'Agents de la Propietat
Immobiliària de Girona, en la que es va acordar treballar conjuntament
per estudiar com es pot instrumentar la unificació del servei
d'assessorament sobre els habitatges d'ús turístics (HUT's) que es vol
oferir als col·legiats/associats.
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27 de febrer

S'assisteix a la Cambra de Comerç de Girona a la Junta Directiva del
Tribunal Arbitral de les Comarques Gironines.

28 de febrer

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

28 de febrer

S'assisteix a Barcelona a la reunió de les gerències dels tres Col·legis
catalans d'Administradors de Finques.
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MARÇ
6 de març

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

7 de març

S'assisteix a Girona a l'acte de constitució de la Taula Ciutadana pel Dret
a Decidir que actualment compta amb 173 adhesions entre regidors,
entitats i institucions.

14 de març

S’assisteix a Barcelona a la VII Trobada de Col·legis Professionals de
Catalunya, organitzada per la publicació catalana mensual d’anàlisi
econòmica i empresarial, “Món Empresarial”, que es va dur a terme al
Palau de Congressos de Fira de Barcelona i que va estar centrada en el
lema "Més formació, més treball".
L’acte va comptar amb l’assistència de molts responsables de col·legis
professionals catalans i amb les intervencions del Sr. Joan Aregio,
Secretari d'Ocupació de la Generalitat, Sr. Jordi Montaña, rector de la
Universitat de Vic, Sr. Ricardo Alfaro, president d’Aedipe Catalunya i
director de RH d’Asepeyo, el Sr. Claudi Alsina, secretari general del
Consell Interuniversitari de Catalunya i el Sr. Joan Tugores, catedràtic
d’Economia de la Universitat de Barcelona, que va exercir com a
moderador del debat.
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20 de març

Es duu a terme una reunió amb el President del Gremi de Promotors i
Constructors d'Edificis de Girona a la seva seu on es va acordar signar un
conveni per promocionar la plataforma de foment que ha creat el Gremi,
anomenada Promoxarxa, amb l'objectiu de millorar les expectatives de
negoci i activitat dels membres del seu col·lectiu.

20 de març

Es reuneix la Junta de Govern a les oficines col·legials.

21 de març

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

21 de març

S'assisteix al Palau de Congressos de Girona a la Jornada Immobiliària
organitzada pel Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona
(API).
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26 de març

S’assisteix a Barcelona
Intercol·legial.

a

la

28 de març

S'assisteix a Madrid a les Jornades de Treball pels membres de Junta de
Govern que van estar organitzades pel Consell General, on entre d'altres
temes es va parlar de les xarxes socials i Internet com a eines
d'informació, fidelització i venda pels professionals de l'Administració de
Finques, del present i futur dels Col·legis d'Administradors de Finques i de
la professió, i de la problemàtica i casuística de l'assegurança de
responsabilitat civil.

28 de març

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

31 de març

Es duu a terme una reunió a la seu de Barcelona amb responsables de
l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), per tal d'establir conveni per
poder efectuar la presentació i pagament telemàtic dels models 600 i 950.

31 de març

S'assisteix a Barcelona a la reunió de les gerències dels tres Col·legis
catalans d'Administradors de Finques.
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reunió

de
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Taula

Lletrada

de
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ABRIL
1 d'abril

S'assisteix al Parlament de Catalunya a un seminari sobre la utilització
del protocol en els actes que dels col·legis professionals, que va estar
organitzat per la Intercol·legial de Col·legis Professionals.

7 d'abril

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

8 d'abril

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 2013 i del pressupost per a l’exercici
2014, i de l'avantprojecte de Llei de Serveis i Col·legis Professionals,
una proposta de campanya de promoció de la figura de l’Administrador
de Finques i el projecte de Llei de modificació del Llibre V del Codi civil
de Catalunya, Llei 5/2006, de 10 de maig, relatiu als drets reals.

8 d'abril

S'assisteix a Barcelona a la Conselleria de Justícia a una sessió de
treball en la que es va presentar l'avantprojecte de Llei de Serveis i
Col·legis Professionals.

10 d'abril

Es reuneix la Comissió Econòmica a les oficines col·legials per tal de
tancar l'exercici comptable del 2013 i la preparació del pressupost pel
2014.

15 d'abril

Es reuneix la Comissió de Deontologia Professional a les oficines
col·legials.
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24 d'abril

Es reuneix la Junta de Govern a les oficines col·legials.

24 d'abril

Es duu a terme a la sala d'actes del Col·legi l’Assemblea General Ordinària de
Col·legiats en la qual es varen aprovar els comptes de l’exercici 2013 així com
el pressupost del 2014, a més de fer un breu repàs dels fets més significatius
esdevinguts al llarg de l’any.

30 d'abril

S'assisteix a una reunió a Barcelona dels assessors jurídics dels tres Col·legis
catalans d'Administradors de Finques per tal de treballar en el redactat de les
al·legacions a presentar sobre l'avantprojecte de Llei de Serveis i Col·legis
Professionals.
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MAIG
9 de maig

Es realitzen a les oficines col·legials els exàmens presencials,
corresponents al segon quadrimestre del curs 2013-2014, del Curs
Superior d’Estudis Immobiliaris de la Universitat de Burgos, curs que
s’imparteix via online.

16 de maig

S'assisteix a Girona a la Jornada Immoscòpia que el Col·legi d'Agents de
la Propietat Immobiliària va organitzar i que portava per títol “El mercat
immobiliari, avui”. En la mateixa es varen tractar ponències que parlaven
de les oportunitats que s’obren pels professionals immobiliaris en aquest
nou mercat que s’està consolidant, sobre com identificar-les i com
treure’n el màxim benefici amb l’objectiu d’oferir serveis de valor a la
societat.

23 de maig

S’assisteix a Barcelona
Intercol·legial.

23 de maig

S'assisteix a Barcelona a la reunió de les gerències dels tres Col·legis
catalans d'Administradors de Finques.

23 de maig

S’assisteix a Barcelona a
Intercol·legial.

a
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29 de maig

S'assisteix a Barcelona al sopar amb motiu de la festa patronal del
Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, i en el que hi
varen assistir, entre d’altres, el Sr. Carles Sala, Secretari d’Habitatge, el
Sr. Jordi Jané, Vicepresident quart del Congrés dels Diputats, el diputat
Sr. Pere Macias, el Director General de Dret i Entitats Jurídiques, Sr.
Santiago Ballester i el Sr. Xavier Trias, Alcalde de Barcelona.

30 de maig

Es reuneix la Junta de Govern a les oficines col·legials.
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JUNY
5 de juny

S’assisteix a Palma de Mallorca al XVIII Congrés Nacional d’Administradors
de Finques sota el lema "Por y para la sociedad"en el que es presentaren
propostes legislatives, de gestió i de direcció sobre l'exercici de la
professió.
A través de les diferents ponències que es van desenvolupar en tres dies,
es va comptar amb les intervencions de destacades personalitats del sector
i del món de l'empresa i de la innovació.
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6 de juny

Es duu a terme a Girona la roda de premsa de la presentació pública del
28è. Estudi de preus de mercat dels habitatges d’obra nova, segona mà i
lloguer, de les principals poblacions de la província de Girona.

18 de juny

S'assisteix a una reunió a Barcelona dels assessors jurídics dels tres
Col·legis catalans per tal de treballar en el redactat conjunt sobre les
normes de transferència d’administracions.

19 de juny

Es reuneix la Junta de Govern a les oficines col·legials.

20 de juny

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

25 de juny

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

25 de juny

Es participa mitjançant videoconferència des de les oficines col·legials a la
reunió de la Comissió de Congressos i Encuentros del Consell General.

27 de juny

S'assisteix a la Cambra de Comerç de Girona a la Junta Directiva del
Tribunal Arbitral de les Comarques Gironines.

30 de juny

S'assisteix a Barcelona a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació
Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya que va tenir lloc a
l'Il·lustre Col·legi d'Advocats. A la seva finalització es va procedir al
lliurament del Premi Intercol·legial a la presidenta del Parlament de
Catalunya, Núria de Gispert, en reconeixement a la seva trajectòria
professional i al seu compromís en la defensa dels col·legis professionals.
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JULIOL
2 de juliol

Es signa a Girona a la seu del Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis
de Girona un conveni de col·laboració entre el Gremi i el Col·legi
d’Administradors de Finques de Girona, amb l’objectiu de potenciar la
“Promoxarxa”, entenent com a tal una eina bàsica per fomentar les
sinèrgies i la millora de les oportunitats de tots els agents que es mouen
en el camp immobiliari.

3 de juliol

S'assisteix a Barcelona a la Comissió de Justícia i Drets Humans del
Parlament de Catalunya, que tracta la tramitació del Projecte de Llei de
reforma del Llibre 5é. del Codi civil de Catalunya, i en la que hi va
intervenir el Sr. Enrique Vendrell, president del Consell de Col·legis
d’Administradors de Finques de Catalunya, qui va exposar davant els
representants polítics dels partits majoritaris, 15 de les principals
propostes de reforma de l’Avantprojecte de reforma del Règim Jurídic de
la Propietat Horitzontal del Llibre cinquè del Codi civil de Catalunya relatiu
als drets reals.
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8 de juliol

S'assisteix a Barcelona a la reunió de les gerències dels tres Col·legis
catalans d'Administradors de Finques.

11 de juliol

S’assisteix a Burgos a la impartició d'una conferència als alumnes que
cursen el Curs Superior d’Estudis Immobiliaris de la Universitat de
Burgos.

11 de juliol

S'assisteix a Girona a l'acte de constitució de la Taula Ciutadana pel Dret
a Decidir al Saló de Descans del Teatre Municipal de Girona.

11 de juliol

S’assisteix a Girona a una reunió amb la participació dels organitzadors
del Màster d’Estudis Immobiliaris (MEI), on es va presentar un anàlisi del
curs actual, de l'estat econòmic i del proper curs.

15 de juliol

S’assisteix a Barcelona al Ple del Consell de Col·legis d’Administradors de
Finques de Catalunya, per tractar, entre altres punts, la signatura del
conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya per la presentació de
liquidacions d’ITP d’arrendaments (model 600), dels apartaments
turístics, de l'estudi de les Normes de transferència d'administracions i de
la signatura d'un conveni de col·laboració en matèria de Mediació entre el
Departament de Justícia i el Consell.

31 de juliol

Es reuneix la Junta de Govern a les oficines col·legials.
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SETEMBRE
3 de setembre

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

9 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.

19 de setembre

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

25 de setembre

Es reuneix la Junta de Govern a les oficines col·legials.

26 de setembre

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

26 de setembre

S'assisteix a Barcelona a la reunió de les gerències dels tres Col·legis
catalans d'Administradors de Finques.

27 de setembre

S'assisteix a la Cambra de Comerç de Girona a l'Assemblea General
Extraordinària del Tribunal Arbitral de les Comarques Gironines.
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OCTUBRE
14 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.

16 d'octubre

S'assisteix a Barcelona a la presentació al Col·legi d'Administradors de
Finques de Barcelona-Lleida de la campanya de publicitat que porta per
nom "Estic gaudint de casa meva" i que està organitzada pel Consell de
Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya. Aquesta campanya ha
estat creada per donar a conèixer la figura de l'Administrador, i es troba
en els mitjans de comunicació des del passat dia 20 d'octubre difonent-se
principalment, des de dos àmbits, el de la premsa digital (la Vanguardia
edició local Girona) i el de la ràdio (RAC1 en els programes "El món a
RAC1 d'en Jordi Basté", el "Tot és possible amb l'Elisenda Camps" i "Versió
RAC1 amb Toni Clapés"), i també es divulga, de manera complementària,
des de les xarxes socials i els espais web dels CAF's catalans.
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16 d'octubre

Es duu a terme a Barcelona la signatura del conveni de col·laboració amb
la comercialitzadora d'energia elèctrica Watium, que té per objecte
promoure la subscripció de contractes de subministrament elèctric en
condicions molt preferencials amb relació a les condicions de mercat,
gestionant l'energia elèctrica dels clients de l'Administrador de Finques
amb preus molt competitius i que suposaran sempre un preu inferior a la
mitja anual de les actuals comercialitzadores.

21 d'octubre

Es reuneix la Junta de Govern a les oficines col·legials.

29 d'octubre

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

31 d'octubre

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

31 d'octubre

S'assisteix a Barcelona a la reunió de les gerències dels tres Col·legis
catalans d'Administradors de Finques.
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NOVEMBRE
5 de novembre

Es duu a terme a la sala d'actes del Col·legi l’Assemblea General
Extraordinària de Col·legiats en la qual es va proclamar l’única
candidatura presentada i es va acordar la no continuació de la resta de
tràmits electorals i on per unanimitat dels assistents es va acordar
proclamar i ratificar l’única candidatura presentada i que està
composada pels següents membres:
President
Vicepresident 1r.
Vicepresident 2n.
Vicepresident 3r.
Secretari
Tresorer
Comptador-Censor
Vocal 1r.
Vocal 2n.
Vocal 3r.
Vocal 4t.

Jaume Vilanova i Font
Albert Romaguera i Canals
Àngel Torramilans i Soler
Joan Alegre i Pujols
Jaume Abella i Bouzas
Francesc Xavier Verdalet i Gelpí
Carlos Berni i Casas
Cristina Pardo i Reyné
Jaume Jesús Barcons i Casas
Eulàlia Fernández i Hernández
Montse Curós i Canalias

5 de novembre

Es reuneix la Junta de Govern a les oficines col·legials.

7 de novembre

Es participa mitjançant videoconferència des de les oficines col·legials a
la reunió de la Comissió de Congressos i Encuentros del Consell
General.
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14 de novembre

S'assisteix a Reus a una reunió a la seu del 112 del cos dels Mossos
d'Esquadra, a la que també hi assisteixen representants dels Col·legis
d'Administradors de Finques de Tarragona i Barcelona, per tal d'establir
punts comuns per poder col·laborar conjuntament.

18 de novembre

S'assisteix a Girona a la reunió anual amb els responsables dels Mossos
d'Esquadra de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà
(URPAC) de Girona, on es va fer el resum de les actuacions dutes a
terme el darrer any arran de l’acord de col·laboració que permet als
col·legiats poder exposar diverses problemàtiques existents que es
pateixen a les comunitats de propietaris i pisos en lloguer que
administren.

19 de novembre

S'assisteix a Barcelona a l'acte de presentació del nou ascensor Studio
de l'empresa ThyssenKrupp que es va dur a terme dins el marc del Saló
Smart City Expo World Congress, lloc de trobada dels sectors públic i
privat on es donen a conèixer les millors i més noves idees per a ciutats
intel·ligents.
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21 de novembre

S'assisteix a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona a la jornada
sobre "Les noves tinences intermèdies" en la que es varen exposar les
dues fórmules per accedir a l'habitatge, que el Govern té previst
incloure al Codi civil de Catalunya mitjançant l'aprovació del Projecte de
Llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida
al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, que actualment es troba en
tràmit parlamentari.

25 de novembre

S'assisteix a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la
UdG de Girona, a la Jornada dels Economistes, on es va dur a terme
una conferència que va tractar el creixement econòmic i la crisis actual.
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26 de novembre

S'assisteix a Girona a la 1a. Sessió de treball de la Taula d’Indústria de
l’Agència de Promoció Econòmica, convocada per l'Ajuntament de
Girona, on es va presentar l'estat de l’estudi “Programa Operatiu per a
la promoció, difusió i captació d’inversions a l’espai urbà, industrial i
tecnològic de les àrees urbanes de Girona i de Figueres”, i es va donar a
conèixer el programa informàtic en que s'està treballant.

26 de novembre

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

27 de novembre

S'assisteix al Castell de Peralada al dinar de comiat que se li va retre al
Sr. Joaquim Belenguer, fins fa poc comissari en cap de la Regió Policial
a Girona dels Mossos d'Esquadra.
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DESEMBRE
1 de desembre

S'assisteix a Girona al programa Espai Habitatge de l'emissora de ràdio
FeM Girona 92.7, on es va presentar la campanya de publicitat "Estic
gaudint de casa meva" i on es va exposar la feina que duen a terme els
Administradors de Finques tot mostrant la seva importància dins l'àmbit
de la gestió immobiliària.

2 de desembre

S'assisteix a Barcelona a una reunió a la Direcció General de Turisme on
es va parlar de la problemàtica dels habitatges d'ús turístic en tot el
territori.

3 de desembre

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

4 de desembre

S'assisteix a Girona a la primera reunió del que pretén ser una
Intercol·legial de Col·legis professionals gironins.

4 de desembre

Es reuneix a les oficines col·legials la Comissió de formació.

5 de desembre

Es duu a terme a Girona la roda de premsa de la presentació pública del
29è. Estudi de preus de mercat dels habitatges d’obra nova, segona mà
i lloguer, de les principals poblacions de la província de Girona.
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12 de desembre

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

12 de desembre

S'assisteix a Barcelona a la reunió de les gerències dels tres Col·legis
catalans d'Administradors de Finques.

16 de desembre

S’assisteix a Girona a la reunió semestral dels organitzadors del Màster
d’Estudis Immobiliaris (MEI).

17 de desembre

Es reuneix la Junta de Govern a les oficines col·legials.
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LLISTAT DE TITULACIONS UNIVERSITÀRIES QUE
FACULTEN L’ACCÉS DIRECTE A LA COL·LEGIACIÓ
COM A ADMINISTRADOR DE FINQUES
La relació actual es:
Arquitectes Tècnics
Ajudants de Monts
Diplomats en Ciències Empresarials
Dipl. en Empreses i Activitats Turístiques ( * )
Diplomats en Gestió i Administració Pública
Diplomats en Gestió Comercial i Màrqueting
Diplomats en Informàtica
Diplomats en Magisteri ( * )
Diplomats en Matemàtiques ( * )
Diplomats en Relacions Laborals
Grau en Direcció i Creació d'Empreses
Grau en Enginyeria de l'Edificació
Graduats en Finances i Comptabilitat
Graduats Socials ( * )
Enginyers Agrònoms
Enginyers de Camins, Canals i Ports
Enginyers en Informàtica
Enginyers Industrials
Enginyers de Mines
Enginyers de Monts
Enginyers de Telecomunicació
Enginyers Químics
Enginyers Tècnics Agrícoles
Enginyers Tècnics en Disseny Industrial
Enginyers Tècnics en Explotació de Mines
Enginyers Tècnics Forestals
Enginyers Tècnics Industrials
Enginyers Tècnics en Informàtica de Gestió
Enginyers Tècnics Navals

Enginyers Tècnics d'Obres Públiques
Enginyers Tècnics de Telecomunicació
Enginyers Tècnics en Topografia
Llic. en Administració i Direcció d'Empreses
Llicenciats en Arquitectura ( * )
Llicenciats en Ciències Ambientals
Llicenciats en Ciències Biològiques
Llicenciats en Ciències Empresarials
Llicenciats en Ciències Geològiques
Llicenciats en Ciències Físiques
Llicenciats en Ciències Polítiques
Llicenciats en Ciències Químiques
Llicenciats en Dret
Llicenciats en Documentació
Llicenciats en Econòmiques i Comercials
Llicenciats en Filologia
Llic. en Filosofia i Ciències de l'Educació
Llicenciats en Filosofia i Lletres
Llicenciats en Geografia i Història ( * )
Llic. en Investigació i Tècniques de Mercat
Llicenciats en Matemàtiques
Llicenciats en Pedagogia
Llicenciats en Psicologia
Llicenciats en Psicopedagogia
Llicenciats en Sociologia
Professors Mercantils
Procuradors dels Tribunals de Justícia
Veterinaris

(*) Com a conseqüència de sentència judicial ferma.
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ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA FORMACIÓ QUE HAN
TINGUT LLOC EN EL DECURS DEL 2014

GENER

9 de gener

Inici del mòdul “Organització i Gestió de l’Empresa II”, inclòs dins la 5a.
edició del Màster en Estudis Immobiliaris (MEI).

14 de gener

Inici del mòdul “Dret privat: Obligacions i contractes”, inclòs dins la 5a.
edició del Màster en Estudis Immobiliaris (MEI).

16 de gener

Inici del mòdul “Urbanisme I”, inclòs dins la 5a. edició del Màster en
Estudis Immobiliaris (MEI).
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FEBRER
18 de febrer

S’organitza a la sala d'actes de la Fundació UdG de Girona una jornada
informativa sobre els canvis en la nova tributació dels lloguers i altres
aspectes fiscals en la que es varen tractar els principals aspectes que
afecten i s’han de tenir en compte en l’aplicació de l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD).

18 de febrer

Inici del mòdul “Normativa específica del Sector”, inclòs dins la 5a.
edició del Màster en Estudis Immobiliaris (MEI).

20 de febrer

Inici del mòdul “Màrqueting Immobiliari”, inclòs dins la 5a. edició del
Màster en Estudis Immobiliaris (MEI).
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ABRIL
1 d’abril

Inici del mòdul “Organització i Gestió de l’Empresa I”, inclòs dins la 5a.
edició del Màster en Estudis Immobiliaris (MEI).

2 d’abril

Es duu a terme al Saló d'Actes de l'Agència Tributària (AEAT) una
jornada de difusió del Sistema de Liquidació Directa de Cotitzacions Projecte CRET@.

3 d’abril

S’organitza a la sala d'actes del Col·legi una jornada amb la
col·laboració de l'Organisme de Control SGS Tecnos i els Serveis
Territorials d'Empresa i Ocupació a Girona de la Generalitat de
Catalunya, per informar sobre el nou reglament d'ascensors i les
inspeccions periòdiques de baixa tensió.

25 d’abril

S’organitza, conjuntament amb el Col·legi d’Agents de la Propietat
Immobiliària de Girona i el Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis
de Girona, una sessió informativa sobre Mesures de Seguretat,
impartida per representants de Mossos d'Esquadra de la URPAC de
Girona, que es va dur a terme a la sala d'actes del Col·legi API.
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JULIOL
2 de juliol

Es realitza una conferència per informar dels aspectes més rellevants
per tenir en compte del nou conveni dels empleats de finques urbanes
de Catalunya.

24 de juliol

Es duu a terme una conferència, a càrrec de Sra. Maria Àngels Gomis
Masqué, Magistrada de la Secció 13 de l'Audiència Provincial de
Barcelona, en la que es van analitzar els contractes de local de negoci
que estan afectats per la seva extinció a 31 desembre de 2014 i les
causes de resolució previstes en la llei, tant en els contractes anteriors
a 9 de maig de 1985 com en els contractes del Decret-Llei Boyer.
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OCTUBRE
3 d’octubre

S’organitza una “Jornada Tècnica jurídica”, amb la participació com a
ponent de l’Il·lm. President de l’Audiència Provincial d’Alacant, Sr.
Vicente Magro Servet, i del Sr. Pepe Gutiérrez, Administrador de
Finques d'Alacant, que va tractar sobre quatre temàtiques que afecten
de ple al col·lectiu dels Administradors de Finques, com són:
1. Problemes de les comunitats de propietaris en les seves
relacions amb arrendataris i arrendadors-comuners (Vicente
Magro)
2. Cessament i nomenament del secretari-administrador: aspectes
formals, procedimentals, organitzatius i socials (Pepe Gutiérrez)
3. Casuística actualitzada de
comunitat (Vicente Magro)

la reclamació de

despeses

de

4. L’administrador de finques davant la mediació civil en Propietat
Horitzontal. La nova figura del mediador-administrador de
finques (Vicente Magro)
A la jornada també es va convidar a assistir-hi al col·lectiu dels agents
de la propietat immobiliària i als advocats.
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7 d’octubre

Inici del mòdul “Dret privat: Registral, Hipotecari i Drets Reals”, inclòs
dins la 6a. edició del Màster en Estudis Immobiliaris (MEI).

9 d’octubre

Inici del mòdul “Dret privat: Obligacions i contractes”, inclòs dins la 6a.
edició del Màster en Estudis Immobiliaris (MEI).
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NOVEMBRE
19 de novembre

Inici del mòdul “Propietat Horitzontal”, inclòs dins la 6a. edició del
Màster en Estudis Immobiliaris (MEI).

20 de novembre

Inici del mòdul “Arrendaments urbans i rústics”, inclòs dins la 6a.
edició del Màster en Estudis Immobiliaris (MEI).

26 de novembre

Es duu a terme una jornada de formació, on es varen exposar per part
del Sr. Joan Robleda, Cap de Serveis d’Informació Tributària de l’AEAT
a Girona, les darreres novetats tributàries i fiscals en relació a la
reforma fiscal que s'anuncia de cares a l'exercici 2015.
També es va dur a terme, per part de l'empresa “Watium”, amb la
qual el Col·legi ha signat conveni de col·laboració, una presentació on
es va explicar com funciona el sector elèctric i les definicions que
ajuden a entendre la factura de la llum així com els avantatges que
representa escollir a aquesta comercialitzadora com la de confiança. A
més, es va fer una demostració de com funciona el procediment a
través de la plataforma online, que permet, entre d'altres, descarregar
contractes, consultar i descarregar factures, realitzar canvis de
titularitat, reduir o augmentar la potència contractada, notificar la
lectura del comptador, etc.
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CENS COL·LEGIAL
El cens a 31 de desembre de 2014 és de 305 col·legiats, dels quals 229 són membres en
exercici i 76 són membres sense exercici.

No
exercents
76
Exercents
229

Comparativa del cens dels darrers 15 anys
Col·legiats
351

337

324

319

322

319

318

315

310

314

313

311

312

306

305

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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

12
2
0
4
15

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

33

30

32

52

38

37

181 205 202
130 137 156 155
102
61

CONSULTES ASSESSORIA JURÍDICA
El nombre de consultes jurídiques efectuades, per via telefònica, email i presencialment han
estat un total de 351.

Presencials;
14

Telefòniques i
email; 337
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RELACIÓ DE CIRCULARS I COMUNICACIONS 2014
GENER
Núm.

Assumpte

1
2

Calendari oficial de festes laborals i locals per a l’any 2014
Llistat de titulacions universitàries que faculten l’accés directe a la col·legiació com
Administradors de Finques - Incorporació de noves titulacions
Modificacions del cens col·legial
Recordatori curs "Dret privat: obligacions i contractes"
Recordatori curs "Urbanisme I"
IPC desembre
Novetats laborals i de S.S. per al 2014 i més
Consells de seguretat del cos de bombers
Import de les quotes col·legials
Campanya 012 - Col·legis Professionals
Proposta Col·legi de Dissenyadors d'Interiors i Decoradors de Catalunya-Girona (CODIC
Girona)
Promoció GEiEG: quota de matrícula amb 85% de descompte
SEPA - Ordre de domiciliació
Nou servei de pagament a tercers Banc Sabadell
Ajuntament de Girona - Escrit convocatòria de pública subhasta
Calendari del contribuent publicat per l'AEAT
Curs "Màrqueting immobiliari"

3

4
5
6
7

8
9

FEBRER
Núm.
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

21

22
23
24
25

Assumpte
Informe en relació a la declaració de concurs de Progrup S.A.
Novetats introduïdes per la Llei 2/2014
Proposta de l'empresa social d'inserció Brot Serveis Integrals de Jardineria
Curs "Normativa específica del sector"
Identificació dels habitatges d'ús turístic
Llei 22/2013 de pressupostos generals de l'estat per l'any 2014
Llei 2/2014 de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic per al 2014
Tributació dels contractes d'arrendament no subjectes a IVA
Cotització a la Seguretat Social
Declaracions informatives – Model 347 – Exercici 2013
Nova taxa sobre el registre de certificacions d'eficiència energètica d'edificis
Congreso Nacional de Administradores de Fincas - Palma de Mallorca 2014 - Newsletter Febrero ¡Abrimos inscripciones!
Recordatori curs "Normativa específica del sector"
Jornada sobre els canvis en la nova tributació dels lloguers i altres aspectes fiscals - Dimarts,
18 de febrer
Aplicació de la nova ITC d’Ascensors a Catalunya
Aclariments en relació a la tributació dels contractes d’arrendament no subjectes a IVA
Recordatori curs "Màrqueting immobiliari"
Canvi d'ubicació de la "Jornada sobre els canvis en la nova tributació dels lloguers i altres
aspectes fiscals" - Dimarts, 18 de febrer
IPC gener
Model 184
Recordatori de la "Jornada sobre els canvis en la nova tributació dels lloguers i altres
aspectes fiscals" - Dimarts, 18 de febrer
Revista núm. 147 "Profesiones"
Recordatori programa Aixequem Persianes
Taxes d'aplicació per la Llei 2/2014
Deducció per obres de millora en habitatges
Conveni col·lectiu d'oficines i despatxos de Catalunya
Publicació de l'Agència Tributària dels recents i continus canvis en la Llei 37/1992, de
l'Impost sobre el Valor Afegit
Clàusules en relació a l'impost de transmissions patrimonials (ITPiAJD)
Solucions Unex en rehabilitació elèctrica d’habitatges
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MARÇ
Núm.
26
27
28
29
30
31

32

Assumpte
Recordatori de l'ordre de domiciliació SEPA
Reial Decret Llei 3/2014 de mesures urgents pel foment de l’ocupació i la contractació
indefinida
Import de les pòlisses de responsabilitat civil i de caució 2014, reducció de la prima i resum
del condicionat de la pòlissa RC
Full informatiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social de Girona (T.G.S.S.)
Nous serveis a disposició del col·legiat
Línies de crèdit ICO 2014
IPC febrer
Trasllat oficina comercial d'Endesa
Calendari de vacances escolars dels principals mercats europeus i nacionals emissors de
turisme 2013-2014
Criteris tècnic-sanitaris de les piscines
Jornada del Sistema de Liquidació Directa de Cotitzacions - Projecte CRET@
Curs "Organització i gestió de l'Empresa I"
Circular interpretativa en relació al núm. d'inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya
(NIRC)
Congreso Nacional de Administradores de Fincas - Palma de Mallorca 2014 - Newsletter ¿Tanto hemos cambiado?
Recordatori curs "Organització i gestió de l'Empresa I"
Informació de les poblacions on està prevista la substitució de comptadors en el proper
trimestre (Projecte Telegestió d'Endesa)
Jornada SGS sobre el nou reglament d'ascensors i les inspeccions periòdiques de baixa
tensió - Dijous, 3 d'abril

ABRIL
Núm.

33
34

35
36

37

Assumpte
Recordatori jornada sobre el nou reglament d'ascensors i les inspeccions periòdiques de
baixa tensió - Dijous, 3 d'abril
28è Estudi de preus de mercat
Curs "Valoracions Immobiliàries"
Convocatòria Assemblea General Ordinària de Col·legiats – Dijous, 24 d’abril
2n. recordatori de l'ordre de domiciliació SEPA
Documentació de la jornada de TGSS sobre el projecte de liquidació directe de cotitzacions
CRET@
Festa Patronal 2014- Girona, divendres, 9 de maig - Monogràfic Diari de Girona
XVIII Congrés Nacional d'Administradors de Finques - Palma
44a. Ofrena al nostre Patró, St. Domènec de la Calzada
IPC març
Curs "Fiscalitat Immobiliària"
Recordatori de l'enquesta 28è. Estudi de Preus de Mercat
Sessió informativa dels Mossos d'Esquadra sobre mesures de seguretat - Divendres, 25
d'abril
Nota informativa de la Tresoreria General de la Seguretat Social de Girona (T.G.S.S.)
Documentació de l'Assemblea General Ordinària de Col·legiats
Revista núm. 148 "Profesiones"
Recordatori sessió informativa dels Mossos d'Esquadra sobre mesures de seguretat Divendres, 25 d'abril
Festa Patronal 2014 - Caldes de Malavella - Divendres, 9 de maig
Nota informativa de la Tresoreria General de la Seguretat Social de Girona (T.G.S.S.)
Congreso Nacional de Administradores de Fincas - Palma de Mallorca 2014 - Newsletter Cuenta atrás, Mallorca 2014
Cita prèvia Endesa activada
Recordatori curs "Fiscalitat Immobiliària"
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MAIG
Núm.

38
39
40

Assumpte
Recordatori Festa Patronal 2014 - Caldes de Malavella - Divendres, 9 de maig
Programa d'incentius "Aixequem Persianes"
Documentació de la jornada sobre el nou reglament d’ascensors i les inspeccions periòdiques
de baixa tensió
Col·laboració en un llibre anecdotari dels Administradors de Finques
3r. recordatori de l’ordre de domiciliació SEPA
Cobrament de les pòlisses de responsabilitat civil i de caució del 2014
IPC abril
Instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions
de diputats al Parlament Europeu el 25 de maig de 2014
Promoció Festival Porta Ferrada: entrades amb 15% de descompte
Del dret de les operadores i desplegament de les xarxes públiques de comunicacions
electròniques segons la llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions. Ocupació
de les teulades dels edificis comunitaris
Recuperació del cèntim sanitari per part de les comunitats de propietaris
Col·legi de Dissenyadors d'Interiors i Decoradors de Catalunya-Girona (CODIC Girona) –
Promoció estiu 2014
Invitació per a la quarta edició de la Fira d'Emprenedoria Bizbarcelona

JUNY
Núm.

Assumpte

48

Congreso Nacional de Administradores de Fincas - Palma de Mallorca 2014 - Opció
d'inscripció per vídeo streaming
28è Estudi de preus de mercat - Abril 2014 Obra Nova Segona Mà i Lloguer
Posicionament de la Junta de Govern en relació al lloguer dels HUT's
IPC maig
Conferència sobre les novetats del 5è. Conveni col·lectiu de Treball per a empleats de
finques urbanes de Catalunya
Revista núm. 149 "Profesiones"
Decret 75/2014 - Pla per al Dret de l’Habitatge
Acta Assemblea General Ordinària i quotes col·legials 2014
Recomanacions de l'Agència Catalana del Consum sobre inspeccions de la instal·lació de gas
natural i manteniments de calderes
Comunicat de l'Agència Catalana del Consum sobre la NO divulgació de les recomanacions
sobre les inspeccions de la instal·lació de gas natural i manteniments de calderes
Novetats en dos dels serveis a disposició dels col·legiats - Apple i Air France/KLM
Reforma fiscal – Consell de Ministres de 20 de juny de 2014
Estudis de Grau en Economia i Gestió Immobiliària
Horari d'estiu de les oficines col·legials i del servei d'assessoria jurídica
V Conveni Col·lectiu de treball per a empleats de finques urbanes de Catalunya

Núm.

Assumpte

41
42
43
44
45
46

47

JULIOL

49
50
51
52
53

Normativa SEPA
Conclusions Congrés Mallorca 2014
4t. recordatori de l'ordre de domiciliació SEPA
Compareixença al Parlament de Catalunya
Convocatòria d'eleccions 2014
Conferència sobre l'extinció dels contractes de local de negoci a 31 de desembre de 2014
Mesures de prevenció d'incendis a la llar i actuació correcta en cas d'incendi
IPC juny
Campanya de difusió de les inspeccions periòdiques de les finques de més de 100 KW
Instrucció 3/2014, per la qual s’estableixen les condicions i el procediment a seguir per fer
modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió
Conveni amb el Gremi de Promotors i Constructors d'Edificis de Girona "Promoxarxa"
Recordatori conferència sobre l'extinció dels contractes de local de negoci a 31 de desembre
de 2014
ITPiAJD Tipus impositiu addicional de l'1% en cas de que el contracte d'arrendament tingui la
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54
55

garantia d'un avalador
6a edició del Màster en Estudis Immobiliaris (MEI)
Real Decret-Llei 8/2014, d’aprovació de mesures urgents pel creixement, la competitivitat i
l’eficiència
Nova retenció del 15% sobre honoraris professionals
Revista núm. 150 "Profesiones"
Vacances oficines col·legials

AGOST
Núm.

Assumpte

56

Subvencions per realitzar obres de rehabilitació en els edificis d’habitatges de Catalunya per
aquest any 2014
Subvencions per a l'accessibilitat als edificis d'ús residencial dels barris d'habitatges
gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2014
Subvencions destinades a promoure programes específics de foment de la rehabilitació
d'habitatges buits per destinar-los a lloguer solidari
IPC juliol
Reial Decret 637/2014, que modifica l'article 23 del Reglament General sobre la cotització i
liquidació de la SS, aprovat pel Reial Decret 2064/1995
Reial Decret 625/2014, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels
processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada
Recordatori d'inici de la 6a. edició del Màster d’Estudis Immobiliaris

57
58
59
60

SETEMBRE
Núm.

61

62

Assumpte
IPC agost
5è. recordatori de l'ordre de domiciliació SEPA
Jornada Tècnica Jurídica - Divendres, 3 d'octubre
Curs "Dret Privat: Registral, hipotecari i drets reals"
Recordatori Jornada Tècnica Jurídica - Divendres, 3 d'octubre
Recordatori de la convocatòria d'eleccions 2014
Recordatori Jornada Tècnica Jurídica - Divendres, 3 d'octubre
Normes per a la transferència d'administracions

OCTUBRE
Núm.

Assumpte

63

29è Estudi de preus de mercat
Companyia Gironina de Vigilància i Seguretat - Informació de l’empresa Companyia Gironina
de Vigilància i Seguretat, especialitzada en serveis de Seguretat Integral, Controladors
d'Accessos i de Serveis Auxiliars
Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona – Informació de la conferència "La
imatge, la nostra marca"
Centre de Revisions Mèdiques del Montepio Girona - Proposta adreçada als col·legiats i els
seus familiars de primer grau
Nou Pla Tècnic TDT - Dividend Digital
Nota informativa de la Tresoreria General de la Seguretat Social de Girona (T.G.S.S.)
Col·legi de Dissenyadors d'Interiors i Decoradors de Catalunya-Girona (CODIC Girona) –
Promoció 2014
Curs de formació general per a pèrits judicials
Ajudes per a l'adaptació de les instal·lacions d'antenes col·lectives - TDT - Dividend Digital
IPC setembre
Curs de formació general per a pèrits judicials a Girona
Curs “Propietat Horitzontal”
Curs "Arrendaments Urbans i Rústics"
Revista núm. 151 "Profesiones"
6è. recordatori de l'ordre de domiciliació SEPA
Convocatòria a l’Assemblea General Extraordinària de Col·legiats

64

65
66

67
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NOVEMBRE
Núm.

Assumpte

68
69
70
71
72

Llei 18/2014, d’aprovació de mesures urgents pel creixement, la competitivitat i l’eficiència
Loteria de Nadal 2014
Agenda Administración de Fincas 2015
Comunicat informatiu APAF
Ajudes a les Comunitats de Propietaris per l'adaptació de les instal·lacions d'antenes
col·lectives (TDT)
Ordre ESS/2098/2014, de 6 de novembre, d’aprovació del rebut de salaris individual
IPC octubre
Recordatori Curs "Propietat Horitzontal"
Signatura de conveni amb Watium
Jornada de formació – Dimecres, 26 de novembre de 2014
Documentació en relació a les ajudes a les Comunitats de Propietaris per l'adaptació de les
instal·lacions d'antenes col·lectives (TDT)
Campanya d'ajuda GRATUÏTA a la ciutadania sobre el Dividendo Digital - El COETTC t'ajuda
Recordatori del tràmit a seguir en la comunicació d'incidències als Mossos d'Esquadra
Modificacions del cens col·legial
Recordatori Jornada de Formació - Dimecres, 26 de novembre
Difon la campanya de publicitat "Estic gaudint de casa meva"
Campanya de publicitat "Estic gaudint de casa meva"
Recordatori Jornada de Formació - Dimecres, 26 de novembre
Perits Judicials
Acta i presentació Junta de Govern
Sessió: “El cobrament d'honoraris, et costa cobrar-los?”, organitza el Col·legi d’Agents de la
Propietat Immobiliària de Girona el divendres, 28 de novembre
Recordatori Loteria de Nadal
Llei 13/2014 d’accessibilitat

73
74
75

76
77

78
79

80

DESEMBRE
Núm.
81
82
83

84

85
86
87

Assumpte
Assegurança de salut exclusiva per Administradors de Finques
Calendari oficial de festes locals i laborals per a l'any 2015
Curs “Màrqueting Immobiliari”
29è Estudi de preus de mercat – Octubre 2014 Obra Nova Segona Mà i Lloguer
Últims dies de compra de participacions de Loteria de Nadal
Curs "Urbanisme I"
Informació ascensors empresa Dandy Lift S.L.
IPC novembre
Canvis en les retencions de l’IRPF
Curs "Direcció Comercial"
Tancament oficines col·legials
Guia de Bones Pràctiques sobre el procés d'alliberament del dividend digital per AAFF
Modificació tipus gravamen contractes arrendament no subjectes a IVA - ITPiAJD
Revista núm. 152 "Profesiones"
Reforma fiscal del sistema tributari exercici 2015
Ampliació dotacions pressupostàries de vàries subvencions
Ampliació termini Dividend Digital
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MEMÒRIA ECONÒMICA 2014
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COMPTE DE RESULTATS DE L'1 DE GENER A 31 DE DESEMBRE DE 2014

CONCEPTE

Despeses

Vendes de llibres, certificats, taulells i plaques

Ingressos

10.630,95

Quotes col·legiats (ordinària)

159.348,39

Pòlissa R.C. col·legiats exercents

47.071,81

Devolucions

-1.725,00

Ingressos per arrendaments

300,00

Ingressos per serveis diversos

34.141,92

Ingressos financers

4.967,22

Compres de llibres, certificats, taulells i plaques
Variació d'existències de mercaderies

2.259,80
-100,96

Reparacions i conservació

10.541,35

Serveis de professionals independents

27.451,27

Primes d'assegurances

40.652,47

Publicitat, propaganda i relacions públiques

31.867,72

Subministraments

2.346,16

Altres serveis

34.873,40

Impost sobre beneficis

1.675,27

Altres tributs

1.294,34

Sous i salaris

80.522,22

Seguretat social a càrrec de l'empresa

25.526,67

Altres despeses socials

0,00

Interessos de deutes

658,49
0,00
0,00

Pèrdues procedents de l'immobilitzat material
Amortització de l'immobilitzat intangible

1.778,76

Amortització de l'immobilitzat material

7.350,58

Dotació deteriorament crèdits operacions comercials

1.426,26

Reversió deteriorament crèdits operacions comercials

Sumes:

0,00

9.487,00

270.123,80

264.222,29

-5.901,51

PÈRDUA DE L'EXERCICI:

264.222,29

Totals:
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264.222,29
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VENDES I INGRESSOS
EXERCICI
2013

EXERCICI
2014

VARIACIÓ

% SOBRE
L’EXERCICI
ANTERIOR

INGRESSOS PROPIS DE L’ENTITAT:

248.706,01

238.837,12

-9.868,89

-3,97%

- Ingressos per quotes anuals (ordinària)

159.397,50

159.348,39

-49,11

-0,03%

- Ingressos per pòlissa R.C.

60.234,45

47.071,81

-13.162,64

-21,85%

- Devolucions de quotes de baixes

-2.880,73

-1.725,00

1.155,73

-40,12%

8.640,00

9.580,00

940,00

10,88%

0,00

0,00

0,00

0,00%

120,00

130,00

10,00

8,33%

3.048,00

3.048,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.443,19

2.499,46

1.056,27

73,19%

13.326,00

6.200,00

-7.126,00

-53,47%

0,00

8.264,46

8.264,46

0,00%

5.377,60

4.420,00

-957,60

-17,81%

319.555,89

10.930,95

-308.624,94

-96,58%

9.212,31

6.781,62

-2.430,69

-26,39%

773,50

1.959,33

1.185,83

153,31%

1.425,00

375,00

-1.050,00

-73,68%

- Venda de plaques despatx

885,00

815,00

-70,00

-7,91%

- Venda segells col·legials

600,00

700,00

100,00

16,67%

- Lloguer sala d’actes

325,00

300,00

-25,00

-7,69%

6.120,57

0,00

-6.120,57

100,00%

- Encuentro - Inscripcions allotjament

108.142,26

0,00

-108.142,26

100,00%

- Encuentro - Patrocinadors

192.000,00

0,00

-192.000,00

100,00%

72,25

0,00

-72,25

100,00%

7.377,91

4.967,22

-2.410,69

-32,67%

198,60

237,76

39,16

19,72%

7.179,31

4.729,46

-2.449,85

-34,12%

INGRESSOS EXTRAORD. I EXCÉS PROVIS.

0,00

9.487,00

9.487,00

0,00%

- Ingressos excepcionals

0,00

0,00

0,00

0,00%

- Reversió deteriorament crèdits operac. cials.

0,00

9.487,00

9.487,00

0,00%

575.639,81

264.222,29

-311.417,52

-54,10%

- Quotes entrada col·legiats
- Quotes entrada no exercents
- Expedició CT
- Quotes entrada / títol nacional
- Ingressos festa patronal
- Altres ingressos
- Patrocinadors, web, banners i anuncis
- Master en estudis immobiliaris MEI
- Trobades, cursos i xerrades de formació
VENDES I ALTRES INGRESSOS:
- Venda de llibres d’actes
- Venda de certificats de deute
- Venda de taulells d’anuncis

- Encuentro - Recuperació despeses 2012

- Encuentro - Interessos bancaris
INGRESSOS FINANCERS
- Interessos comptes corrents
- Interessos dipòsits fiances

TOTALS VENDES I INGRESSOS:
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COMPRES I DESPESES

EXERCICI
2013

EXERCICI
2014

VARIACIÓ

% SOBRE
L’EXERCICI
ANTERIOR

APROVISIONAMENTS

4.446,81

2.158,84

-2.287,97

-51,45%

- Compra llibres d’actes

1.767,17

1.600,32

-166,85

-9,44%

- Compra taulells d’anuncis

1.147,35

220,80

-926,55

-80,76%

- Compra plaques despatx

274,00

59,60

-214,40

100,00%

- Compra segells goma col·legials

598,89

379,08

-219,81

-36,70%

- Variació d’existències

659,40

-100,96

-760,36

-115,31%

102.158,05

106.048,89

3.890,84

3,81%

- Sous i salaris

77.676,42

80.522,22

2.845,80

3,66%

- Seg.soc.càrrec col·legi

24.002,28

24.881,34

879,06

3,66%

479,35

645,33

165,98

34,63%

444.901,41

152.128,24

-298.248,91

-67,04%

- Neteja local social

3.973,44

3.973,44

0,00

0,00%

- Fotocopiadora manteniment

2.016,72

2.445,03

428,31

21,24%

705,59

583,39

-122,20

-17,32%

3.465,59

3.539,49

73,90

2,13%

0,00

0,00

0,00

0,00%

19.060,69

18.716,83

-343,86

-1,80%

- Assessoria fiscal/laboral

7.370,87

7.834,44

463,57

6,29%

- Devolucions a col·legiats

1.179,00

900,00

-279,00

-23,66%

- Serveis de professionals independents

1.815,00

0,00

-1.815,00

100,00%

590,83

602,52

11,69

1,98%

- Assegurança R.C.

22.680,92

17.304,96

-5.375,96

-23,70%

- Pòlissa de Caució - apropiació ind.

10.275,96

10.436,20

160,24

1,56%

- Pòlissa de Caució - garantia AICAT

21.946,37

12.308,79

-9.637,58

-43,91%

- Atencions i homenatges

2.285,90

2.676,03

390,13

17,07%

- Despeses representació, promoció i RRPP

8.690,95

8.192,16

-498,79

-5,74%

270,00

350,00

80,00

29,63%

0,00

0,00

0,00

0,00%

2.548,19

2.297,24

-250,95

-9,85%

605,00

1.058,75

453,75

75,00%

DESPESES DE PERSONAL

- Prevenció Riscos Laborals
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ

- Reparacions i conservació oficines
- Cons./rep. Informàtica i web
- Accions judicials
- Assessoria jurídica

- Assegurances col·legi

- Dietes junta govern
- Festa patronal
- Publicacions oficials
- Anuncis premsa
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- Subscripcions

3.184,16

3.209,73

25,57

0,80%

289.993,03

1.350,00

-288.643,03

-99,53%

- Trobades i congressos

0,00

7.258,07

7.258,07

0,00%

- Campanya publicitat Consell Català

0,00

5.475,74

2.074,32

2.231,93

157,61

7,60%

99,54

114,23

14,69

14,76%

- Correus

1.462,40

1.799,48

337,08

23,05%

- Telèfons / fax / modem

2.095,04

1.754,20

-340,84

-16,27%

- Quotes entrada Consejo

3.048,00

3.048,00

0,00

0,00%

- Quotes mesals Consejos

12.460,53

11.926,14

-534,39

-4,29%

- Despeses menors oficina

1.662,81

1.652,37

-10,44

-0,63%

- Despeses banc

406,73

47,09

-359,64

-88,42%

- Plaques despatx noves altes

221,66

551,77

330,11

148,93%

- Impresos consum propi

522,72

338,43

-184,29

-35,26%

- Material d’oficina

413,78

461,43

47,65

11,52%

- Ctat. propiet. Francesc Ciurana

1.851,16

1.430,00

-421,16

-22,75%

- Altres despeses

2.159,39

1.882,42

-276,97

-12,83%

- Cursos i xerrades de formació

3.386,14

9.982,07

6.595,93

194,79%

- Impost bens immobles

1.014,26

1.294,34

280,08

27,61%

- Impost sobre beneficis

2.877,72

1.675,27

-1.202,45

-41,78%

- Dotació provisió operacions comercials

6.487,00

1.426,26

-5.060,74

-78,01%

DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS

9.176,74

9.129,34

-47,40

-0,52%

- Amortització immobilitzat intangible

1.828,49

1.778,76

-49,73

-2,72%

- Amortització immobilitzat material

7.348,25

7.350,58

2,33

0,03%

DETER.I RESULT.VENDA IMMOBILITZAT:

0,00

0,00

0,00

0,00%

- Pèrdues immobilitzat material

0,00

0,00

0,00

0,00%

ALTRES RESULTATS:

0,00

0,00

0,00

-100,00%

- Despeses excepcionals

0,00

0,00

0,00

-100,00%

DESPESES FINANCERES

809,06

658,49

-150,57

-18,61%

- Interessos de deutes

809,06

658,49

-150,57

-18,61%

561.492,07

270.123,80

-296.844,01

-52,87%

- Encuentro

- Electricitat
- Aigua i brossa

TOTALS COMPRES I DESPESES:
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INGRESSOS

REAL/14

Quotes anuals col·legials

PRESS/14

DIF.

%VAR.

159.348,39

158.050,00

Quotes RC + caució+ AICAT

47.071,81

46.470,00

601,81

1,30%

Quotes entrada altes col·legiats

12.758,00

10.940,00

1.818,00

16,62%

Vendes de llibres actes i demés serveis

10.930,95

13.360,00

-2.429,05

-18,18%

6.200,00

5.000,00

1.200,00

24,00%

0,00

2.500,00

-2.500,00 -100,00%

Cursets

4.420,00

6.000,00

-1.580,00

-26,33%

Màster en Estudi Immobiliaris (MEI)

8.264,46

0,00

8.264,46

100,00%

Altres ingressos

2.499,46

2.000,00

499,46

24,97%

Interessos Bancaris

4.967,22

7.440,00

-2.472,78

-33,24%

TOTAL GENERAL D'INGRESSOS

256.460,29 €

251.760,00 €

4.700,29 €

1,87%

DESPESES

REAL/14

PRESS/14

DIF.

Patrocinadors
Festa Patronal

Aprovisionament de llibres d'actes, taulers i plaques

1.298,39

0,82%

%VAR.

2.259,80

3.000,00

-740,20

-24,67%

900,00

900,00

0,00

0,00%

Manteniment, reparacions oficina i comunitat propietaris

11.971,35

11.450,00

521,35

4,55%

Assessories fiscal-laboral i jurídica i accions judicials

26.551,27

26.500,00

51,27

0,19%

602,52

600,00

2,52

0,42%

40.049,95

46.470,00

-6.420,05

-13,82%

Atencions, homenatges i Festa Patronal

2.676,03

7.000,00

-4.323,97

-61,77%

Representació, promoció i RRPP i dietes Junta Govern

8.542,16

7.350,00

1.192,16

16,22%

Publicacions, anuncis i subscripcions

6.565,72

6.500,00

65,72

1,01%

Congrés Mallorca 2014

8.608,07

1.500,00

7.108,07

473,87%

Campanya Publicitat Consell Català

5.475,74

0,00

5.475,74

100,00%

Llum i aigua

2.346,16

2.300,00

46,16

2,01%

Correus i telèfons

3.553,68

3.500,00

53,68

1,53%

Despeses menors i bancàries

1.699,46

1.600,00

99,46

6,22%

Plaques, impresos i material oficina

1.351,63

1.000,00

351,63

35,16%

Altres despeses

1.882,42

1.300,00

582,42

44,80%

Cursets

9.982,07

2.000,00

7.982,07

399,10%

IBI i escombraries

1.294,34

1.100,00

194,34

17,67%

Impost sobre benefici

1.675,27

1.000,00

675,27

67,53%

Sous i salaris

80.522,22

78.000,00

2.522,22

3,23%

Seguretat Social

24.881,34

24.100,00

781,34

3,24%

645,33

500,00

145,33

29,07%

14.974,14

14.540,00

434,14

2,99%

658,49

750,00

-91,51

-12,20%

329,34

3,74%

17.038,50 €

6,77%

Devolucions a col·legiats

Assegurances col·legi
Pòlisses RC + pòlissa caució + pòlissa AICAT

Prevenció Riscos Laborals
Quotes mesals i d'altes del Consell i Consejo
Interessos hipoteca i préstec
Amortitzacions

9.129,34
268.798,50 €

TOTAL GENERAL DE DESPESES

8.800,00
251.760,00 €

Quadrament amb comptabilitat 2014
Ingressos
Devolucions quotes de baixes
Rev. deteriorament crèdits oper. comerc.

256.460,29 €
-1.725,00 €
9.487,00 €

268.798,50 €

Despeses

-100,96 €

Variació d'existències

1.426,26 €

Dot. prov. oper. comercials

264.222,29 €

270.123,80 €
Pèrdua
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-5.901,51 €

INGRESSOS
Quotes anuals col·legials
Quotes pòlissa RC col·legiats
Quotes pòlisses caució + AICAT
Quotes entrada altes de col·legiats
Patrocinadors
Cursets i xerrades
Altres ingressos
Vendes de llibres actes i demés serveis
Interessos Bancaris

INGRESSOS
167.230,00
16.800,00
42.650,00
10.940,00
5.000,00
8.000,00
4.000,00
12.000,00
3.250,00

TOTAL GENERAL INGRESSOS

269.870,00 €

DESPESES

DESPESES

Aprovisionament de llibres d'actes, taulers i plaques
Devolucions a col·legiats
Manteniment, reparacions oficina i comunitat propietaris
Assessories fiscal-laboral i jurídica
Assegurances col·legi, RC, caució i AICAT
Atencions, homenatges i Festa Patronal
Representació, promoció i RRPP i dietes Junta Govern
Publicacions, anuncis i subscripcions
Congrés Santander 2015 + Curs mediació
Llum i aigua
Correus i telèfons
Despeses menors i bancàries
Impresos i material oficina
Altres despeses
Cursets i xerrades
Tributs
Impost sobre benefici
Sous i salaris
Seguretat Social
Prevenció riscos laborals
Quotes mesals i d'altes del Consell i Consejo
Interessos hipoteca
Amortitzacions

2.600,00
900,00
12.000,00
29.300,00
60.075,00
2.590,00
10.380,00
7.500,00
1.860,00
2.425,00
3.300,00
1.800,00
1.000,00
2.000,00
4.000,00
1.200,00
1.500,00
78.000,00
24.100,00
700,00
14.040,00
600,00
8.000,00
269.870,00 €

TOTAL GENERAL DESPESES

*Diferencia pressupostaria en exercicis de 2014 i 2015:
Pressupost 2014 - Total Pressupost:
Pressupost 2015 - Total Pressupost:
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251.760,00 €
269.870,00 €
18.110,00 €
7,19%

