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Tresorer Francesc Xavier Verdalet Gelpí 
  
Comptador-censor Montse Curós Canalias 

  
Vocal 1r. Carlos Berni Casas 

  
Vocal 2n. Cristina Pardo Reyné 
  

Vocal 3r. Albert Romaguera Canals 
  

Vocal 4t. Jaume Jesús Barcons Casas 
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Assessoria jurídica Ferran Martín Bou 
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COMISSIONS DE TREBALL 
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Resolució de Conflictes 

 Comissió de Comunicació, Relacions 

Públiques, Promoció i Imatge 

   

Albert Romaguera Canals (responsable)   Joan Alegre Pujols (responsable) 

Carlos Berni Casas   Rosa Espígol Pere 

Jaume J. Barcons Casas   

   

Comissió de Formació  Comissió Econòmica 

   

Eulàlia Fernández Hernández (responsable)  F. Xavier Verdalet Gelpí (responsable) 

Cristina Pardo Reyné  Montse Curós Canalias 

   

Comissió de Serveis al Col·legiat i 
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 Comissió de Relacions 

amb la Seguretat Social 

   

Jaume Abella Bouzas (responsable)  Montse Curós Canalias (responsable) 

F. Xavier Verdalet Gelpí  Àlex Muñoz 

Rosa Espígol Pere   

   

Comissió de Lloguer Turístic  Comissió d'Accés a la professió i 

d'Associacions i Societats 

   

F. Xavier Verdalet Gelpí (responsable)  Àngel Torramilans Soler (responsable) 

Cristina Pardo Reyné  Joan Alegre Pujols 

  Jaume Abella Bouzas 

  Albert Romaguera Canals 

   

Comissió Revista Consell  Comissió de Comarques 

   

Joan Alegre Pujols   Jaume Vilanova Font (responsable) 

   

Tribunal Arbitral de Girona  Comissió de mediació Consell 

   

Emanuela Carmenati  Ferran Martín Bou 
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RESUM DE LES ACTIVITATS 
 

 

GENER 
 

 
15 de gener S’assisteix a Barcelona a la reunió de la Comissió de la revista “Consell”, que edita el 

Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya, en la que es va 
treballar en la preparació de la propera edició de la revista. 

 

 
  
18 de gener S'assisteix a Madrid a la reunió de Secretaris i Gerents per posar en comú iniciatives 

pel desenvolupament col·legial i professional i experiències i reptes col·legials i 
professionals. 
 

 
 

  
25 de gener Es realitzen a les oficines col·legials els exàmens presencials corresponents al primer 

quadrimestre del curs 2018-2019, del Curs Superior d’Estudis Immobiliaris de la 
Universitat de Burgos, curs que s’imparteix online. 

  
29 de gener Es manté una reunió amb un representat de l'Associació d’empreses d'Organismes 

de Control en Seguretat Industrial (ASOCAT), per la possibilitat de signar un conveni 
de col·laboració que possibilitarà fer-nos arribar informació respecte a canvis de 

normativa i per poder-los fer arribar disconformitats amb la manera de treballar 
d'algun dels seus associats. 

  
30 de gener Es manté una reunió amb el cap de llista d'ERC a candidat a l'alcaldia de Girona, 

Quim Ayats, per entendre la funció que duem a terme els Administradors de Finques 
i per exposar-li les inquietuds que expressen els veïns de les comunitats respecte a 
temes (no comunitaris) relacionats amb els serveis que ofereix la ciutat de Girona i 

a qüestions en relació als habitatges, com pot ser l'ocupació de pisos, així com 
també al lloguer d’habitatges i locals de negoci a la ciutat de Girona.  

  
30 de gener Es realitza a les oficines col·legials l'examen presencial, dels estudis propis de la 

Universitat d'Alcalà de "Grau en Administració de Finques". 
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FEBRER 
 
 
6 de febrer Es reuneix la Junta de Govern a les oficines col·legials. 
  

7 de febrer 
 
 
 

S’assisteix a Barcelona a la Mesa del Consell de Col·legis d’Administradors de 
Finques de Catalunya, on es pren l'acord de la contractació dels serveis 
professionals del Sr. Carles Sala per a l’assessorament extern en matèria de 
polítiques d’habitatge i d’altres d’interès per a la professió. 

  
15 de febrer S'assisteix a Girona a la reunió semestral amb la Tresoreria de la Seguretat Social 

per tractar temàtiques que afecten al nostre col·lectiu. 

  
18 de febrer S'assisteix a Girona al Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona (CETIG) per 

parlar de sinèrgies comunes.  
 

 
  
22 de febrer S'assisteix a Madrid a les Jornades de Treball per membres de Junta de Govern dels 

Col·legis, organitzades pel Consell General, i que van tenir com a eix central 
informació sobre l'activitat, els serveis i la oferta formativa del Consell General. 
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23 de febrer 
 

 
 
 
 
 

S’assisteix a Madrid a una Jornada sobre el Pla Estratègic en que els Col·legis i el 
Consell General hi estan treballant amb l'objectiu final de millorar la professió i els 

serveis que es presten, i en la que es pretén tenir una directriu marcada pels 
propers cinc anys: Es varen constituir diferents taules de treball per tal d'anar 
tractant tots els punts integrats en el pla estratègic, entre els quals es destaquen, 
entre d’altres, la regulació de la professió i l'activitat i la defensa de la nostra 
identitat. 

 

 
  
27 de febrer S’assisteix a Barcelona a la Reunió de la Taula Lletrada de la Intercol·legial. 
  

28 de febrer  S’organitza a la seu col·legial una reunió amb representants del Col·legi Api per 
parlar de temes a poder dur a terme conjuntament, com poden ser, entre d’altres, 

la represa dels Estudis Immobiliaris de la UdG, que s'havien deixat en espera de que 
es reactivés el mercat, la recuperació de la comissió de formació de cares a dur a 
terme formació conjunta que ens afecti als dos Col·legis, sobretot en temes de 
lloguer de la LAU i lloguer turístic, i el replantejament de l'Estudi de Preus de 
Mercat. 
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MARÇ 
 
 
5 de març S’assisteix a Barcelona a la reunió del Ple del Consell de Col·legis d’Administradors 

de Finques de Catalunya, on entre d'altres temes es va tractar l'aprovació de l’estat 

de comptes de l’exercici 2018 i el pressupost per al 2019. 
 

 
  
7 de març S’assisteix a Barcelona a la reunió de la Taula Tècnica de la Intercol·legial. 
  
14 de març  Es visita la factoria, la seu corporativa i el centre d'innovació que el Grup ORONA, 

corporació industrial líder al mercat nacional d'ascensors, regenta a Hernani 
(Guipúscoa).  
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15 de març S'assisteix a l’Hotel Carlemany a la Jornada Immobiliària organitzada pel Col·legi 
d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona, que va tractar en diferents taules 

rodones temes sobre el lloguer i el dret a l'habitatge. 
 

 
  
15 de març  S'assisteix a Saragossa a les II Jornades de Comunicació, que estan adreçades als 

responsables de l'Àrea de Comunicació dels Col·legis, i on es varen desenvolupar 
ponències relatives a les comunicacions  internes i externes entre els diferents 

Col·legis, i entre aquests i el mateix Consell General. 
 

 
  
19 de març Es reuneix la Comissió Econòmica a les oficines col·legials per tancar l'exercici 

comptable de l'exercici 2018 i la preparació del pressupost per l'any 2019. 
  
21 de març Es signa un conveni de col·laboració, amb l'Associació d’empreses d'Organismes de 

Control en Seguretat Industrial (ASOCAT), per tal de fomentar la formació, el 
compliment i aplicació de les normatives i treballar conjuntament per millorar la 
seguretat de les persones. 
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22 de març S’assisteix a Madrid a la reunió del Ple del Consell General de Col·legis 

d’Administradors de Finques d’Espanya, on entre d'altres temes, es va aprovar la 
memòria de secretaria i la de tresoreria de l’exercici 2018. 
 

 
  
27 de març Es reuneix la Comissió de formació a les oficines col·legials per concretar els actes 

de formació dels propers mesos. 

  
27 de març 
 

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

28 de març S’assisteix a la jornada que va organitzar a l'Observatori de la Rehabilitació i la 
Renovació Urbana de les Comarques de Girona (ObRE), que és una iniciativa 
conjunta del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de 
Girona, el Gremi de Promotors i Constructors de Girona i la Demarcació de Girona 

del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, tots ells integrants de la taula de la 
Construcció, i que compta amb el suport dels Ajuntaments de Girona, Figueres i Olot 
i la Universitat de Girona. 
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ABRIL 
 
4 d’abril S’assisteix a Barcelona a la reunió de la Comissió de la revista “Consell”, que edita el 

Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya, en la que es va 
treballar en la preparació de la propera edició de la revista. 

  
5 d’abril S’assisteix a Barcelona a una reunió dels gerents dels Col·legis de Barcelona-Lleida, 

Girona i Tarragona. 
  
8 d’abril Es reuneix la Comissió de Comunicació per tractar les propostes a realitzar el que 

resta d’any. 

  

9 d’abril S’assisteix a l’Auditori Palau de Congressos de Girona, a l'acte institucional de les 
Esquadres del cos de Mossos d'Esquadra de la Regió Policial de Girona. 
 

 
  
24 d’abril Es realitza a les oficines col·legials l'examen presencial, corresponent al segon  

quadrimestre del curs 2018-2019, dels estudis propis de la Universitat d'Alcalà de 

"Grau en Administració de Finques". 
  
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 2018 així com el 
pressupost del 2019, a més de fer un breu repàs dels fets més significatius 

esdevinguts al llarg de l’any.  
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26 d’abril S’assisteix a la XLIX ofrena i peregrinació a Sant Domènech de la Calçada, patró dels 

Administradors de Finques, aquest any organitza el Consejo General de Colegios de 
Administradores de Fincas amb motiu del Mil·lenari del naixement del Sant. 
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MAIG 

 
 
10 de maig Es realitzen a les oficines col·legials els exàmens presencials, corresponents al segon 

quadrimestre del curs 2018-2019, del Curs Superior d’Estudis Immobiliaris de la 
Universitat de Burgos, curs que s’imparteix via online. 

  
16 de maig S’assisteix a l'Auditori del Fòrum a Barcelona a l'acte de lliurament de les Creus de Sant 

Jordi 2019.  
 

 
  
17 de maig S’assisteix al dinar amb motiu de la festa patronal del Col·legi d’Administradors de 

Finques de Barcelona-Lleida, que es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I de 
Barcelona, i en el es va retre homenatge als col·legiats que celebren els seus 25 i 50 anys 
d'exercici de la professió. 
 

 
  
  
  



 

1 
14 

27 de maig Es procedeix a la renovació del conveni de col·laboració amb "Dombreg Spain", empresa 
col·laboradora oficial d'IBERDROLA a Catalunya. 

 

 
  
31 de maig S’assisteix a León al XVII Encuentro Nacional d’Administradors de Finques del 31 de maig 

a l'1 de juny de 2019, actes organitzats pel Col·legi d’Administradors de Finques de León i 
amb la col·laboració del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de 

España, sota el lema "La ilusión que nos mueve". 
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JUNY 
 
10 de juny S’assisteix a una reunió a l'Ajuntament de Girona, en la que es va presentar 

una pàgina web que vol servir com a mecanisme de «col·laboració ciutadana 
anònima» perquè els veïns avisin el consistori si es detecta que algú ha entrat a un 

habitatge sense permís. Aquesta eina s'ha lliurat a les associacions de veïns de la 
ciutat per tal de formular aquestes denúncies si tenen coneixement de l'ocupació 
il·legal d'un pis. 

  
12 de juny Es realitza a les oficines col·legials l'examen presencial, corresponent al curs 2018-

2019, dels estudis propis de la Universitat d'Alcalà de "Grau en Administració de 

Finques". 

  
25 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, en la que es va aprovar la gestió de la Junta Directiva i la liquidació 
pressupostària corresponents a l'exercici 2018, així com la proposta de pressupost 
ordinari i quotes per a 2019. A la finalització, la directora de l'Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades (APDCAT), M. Àngels Barbarà va impartir la conferència 

“Protecció de dades, col·legis professionals i exercici professional”. 
 

 
 

 
  
27 de juny S’assisteix a Barcelona a la reunió de la Comissió de la revista “Consell”, que edita el 

Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya, en la que es va 
treballar en la preparació de la propera edició de la revista i en el tema de 

l'adaptació de l'hemeroteca a les noves tecnologies. 
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JULIOL 

 
11 de juliol S’assisteix a Barcelona a la Comissió de mediació, on es varen tractar, entre d’altres 

temes, l’impuls del CEMCAF, la formació continuada, i la proposta del calendari 
d'activitats formatives.  

 

 
  
19 de juliol S’assisteix a Barcelona a la reunió de la Taula Tècnica de la Intercol·legial. 
  
29 de juliol Es reuneix a Girona la Comissió de Serveis per tal d’analitzar la proposta de 

modernització i actualització del web del Col·legi, per fer-lo molt més funcional i 
modern, a més de contemplar, més endavant, una modernització del programa de 
gestió col·legial i administratiu, confiant amb el sistema que utilitza actualment el 
Col·legi de Barcelona-Lleida.    

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

30 de juliol Es manté una reunió amb el President de l’Observatori de la rehabilitació i la 
renovació urbana de les comarques de Girona (ObRE), Sr. Narcís Reverendo i amb 
la directora executiva, Sra. Isabel Granell, per tractar l’adhesió del Col·legi  a 

l’Observatori, ja que es considera al nostre col·lectiu com un actor principal en 
qualsevol rehabilitació urbana o acció semblant que es vulgui dur a terme, en tenir, 
els nostres professionals el contacte directe amb la gent que viu en la zona. 
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SETEMBRE 

 
 
17 de setembre S’assisteix a Barcelona a la Comissió de Mediació, on es varen tractar, entre d’altres 

temes, els objectius pel proper quadrimestre i les propostes de formació pel 2020. 

  
25 de setembre S’assisteix a Barcelona a la Reunió de la Taula Lletrada de la Intercol·legial. 
  
25 de setembre Es signa la renovació de l’acord de col·laboració amb AUDIT ENERGIA, empresa 

gironina especialitzada en solucions de recàrrega de vehicles elèctrics i autoconsum 
fotovoltaic. L’acord contempla assessorar el col·legiat a nivell tècnic i legal per 

instal·lar punts de recàrrega als pàrquings comunitaris i plaques solars a les 

comunitats de propietaris. 
 

 
  
25 de setembre S’assisteix a la reunió semestral amb la Tresoreria de la Seguretat Social per tractar 

temàtiques que afecten el nostre col·lectiu. 
  
27 de setembre S’assisteix a les I Jornades Formatives del Col·legi d'Administradors de Finques de 

Tarragona, on el President del Col·legi va participar-hi com a moderador en una de 
les ponències que tractava sobre la problemàtica del lloguer a les comunitats de 
propietaris. 
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OCTUBRE 
 
 
3 d’octubre S’assisteix a Barcelona a la reunió de la Comissió de la revista “Consell”, que edita el 

Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya, en la que es va 

treballar en la preparació de la propera edició de la revista. 
  
9 d’octubre S’assisteix al CaixaFòrum de Girona a la presentació del projecte Edificis Positius, 

que és una iniciativa d’una cooperativa social sense ànim de lucre que vol abordar, 

entre d’altres, que es visqui positivament  de l’experiència de ser veïns, millorant la 
vida quotidiana, el benestar i la felicitat de les persones.  
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NOVEMBRE 
 
5 de novembre S’assisteix a Girona a la reunió anual amb els responsables del Mossos d’Esquadra 

de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà (URPAC) de Girona, on es va 
fer balanç habitual de les actuacions dutes a terme el darrer any arran de l’acord de 

col·laboració que permet al col·legiats poder exposar diverses problemàtiques 
existents que es pateixen a les comunitats de propietaris i pisos en lloguer que 
administren. 

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

11 de novembre Es reuneix a Madrid la Comissió del Pla Estratègic per continuar treballant en la 

redacció del mateix. 
  
11 de novembre Es signa la renovació de l’acord de col·laboració amb la companyia energètica 

Naturgy, que té per objectiu oferir el millor preu disponible de l’energia i optimitzar 
els consums amb eficiència energètica a tots els teus clients, a més d’oferir una 
aplicació de molt fàcil ús, EASY SALES, que permet poder fer les gestions de canvi 
de comercialitzadora elèctrica i gas, fer canvis de nom, altes noves i contractació de 

serveis. 
 

 
  
13 de novembre Es realitza a les oficines col·legials l'examen presencial, corresponent al curs 2019-

2020, dels estudis propis de la Universitat d'Alcalà de "Grau en Administració de 

Finques". 
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16 de novembre Es visita el Complex Central del Mossos d’Esquadra a Sabadell amb motiu de la 

Jornada de Portes Obertes. 

 

 
  
20 de novembre Es realitza a la sala d'actes del Col·legi l’examen per poder inscriure al Registre 

d’Oficials Habilitats del Col·legi.  
La superació de l'examen acredita que els empleats dels Administradors de Finques 

Col·legiats compten amb els coneixements específics i l’experiència necessària per 
exercir aquesta funció per delegació del titular. 
 

 
 

 
26 de novembre S’assisteix telemàticament a la Comissió d’Habitatge i Assistència per a situacions 

d’Emergència Social (CHASE) de la Secció de Girona, per votar electrònicament 
algunes propostes d’acord de no admissió d’algunes sol·licituds de mediació de 
consum presentades. 
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DESEMBRE 

 
12 de desembre Es reuneix al Col·legi API de Girona la Comissió d’Estudi de Preus de Mercat per 

parlar de dur a terme una revisió i actualització de l’Estudi després de 20 anys de 
funcionament. 
 

 
  
12 de desembre Es reuneix a Barcelona la Comissió de Comunicació per parlar, de les accions 

desenvolupades al 2019 i per definir les accions del proper pla de comunicació 2020. 
  
13 de desembre S’assisteix a Còrdova a la reunió del Ple del Consell General d’Administradors de 

Finques d’Espanya, on es va parlar, entre d'altres temes, de la figura de l’Oficial 
Habilitat, i del Pla Estratègic que s’està desenvolupant. 
 

 
 

 



 

1 
22 

  
  

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

 

 
  
18 de desembre Es reuneix la Junta de Govern a les oficines col·legials, celebrant posteriorment, el 

tradicional dinar de Nadal. 
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RELACIÓ DE CONVENIS 
 
 

 
 

El 21 de març es va signar conveni de col·laboració amb l’Associació d’empreses d’Organismes de 
control en Seguretat Industrial (ASOCAT), per tal de fomentar la formació, el compliment i l’aplicació 
de les normatives i treballar conjuntament per millorar la seguretat de les persones. 

 
 

 

 
 
 
El 27 de maig es renova el conveni de col·laboració amb "Dombreg Spain", empresa col·laboradora 
oficial d'IBERDROLA a Catalunya, que té com a principal objectiu aconseguir el màxim estalvi en la 
factura de llum i gas de cada mes, especialment, pel que fa a les comunitats de propietaris i facilitar la 
tasca a l'Administrador de Finques oferint un departament exclusiu per als Col·legiats, amb la finalitat 

de gestionar tots els subministraments, tant administrativa com tècnicament, de totes les comunitats 
de propietaris i altres clients. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
El 25 de setembre es renova l’acord de col·laboració amb AUDIT ENERGIA, empresa gironina 
especialitzada en solucions de recàrrega de vehicles elèctrics i autoconsum fotovoltaic. L’acord 

contempla assessorar el col·legiat a nivell tècnic i legal per instal·lar punts de recàrrega als pàrquings 
comunitaris i plaques solars a les comunitats de propietaris. 
 
 
 
 

 

 
 
 
L’11 de novembre, es renova l'acord de col·laboració que manté el Col·legi des de fa molts anys amb 
l’empresa de gas natural i electricitat NATURGY, segons el qual la companyia energètica continuarà 
oferint als col·legiats el millor preu disponible de l’energia, optimitzarà els consums amb eficiència 
energètica a tots els teus clients, i oferirà un nou servei als Administradors de Finques basat en una 

aplicació, molt fàcil d’utilitzar, EASY SALES, que permet poder fer gestions de canvi de 
comercialitzadora elèctrica i gas, canvis de nom, altes noves i contractació de serveis.  

http://www.auditenergia.com/
https://www.naturgy.es/ca/comunitat_propietaris
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ACTIVITATS DE FORMACIÓ 

 

GENER 
 
9 de gener Es duu a terme a la sala d’actes una jornada sobre assegurances adreçades a les 

comunitats de propietaris, que va anar a càrrec de la corredoria d’assegurances 
Ferrer & Ojeda, amb qui el Col·legi té contractada les pòlisses de responsabilitat civil 

i de caució dels col·legiats en exercici i la pòlissa de caució dels agents immobiliaris. 

 
La presentació va anar a càrrec del Sr. Antoni Alsina, soci de Ferrer & Ojeda i del Sr. 
Xavi Rodríguez, enginyer tècnic industrial i pèrit d'assegurances. 
 

 
  

11 de gener  Es duu a terme al Saló d'Actes de l'Agència Tributària (AEAT) la sessió informativa 

sobre les novetats de la campanya d'informatives per l'exercici 2019. 
 

  
23 de gener  Amb motiu del Dia Europeu de la Mediació, des del Centre de Mediació Immobiliària 

del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya (CEMCAF), s'ha 
organitzat una xerrada informativa amb l’objectiu objectiu de posar en comú les 
dificultats de convivència que es poden trobar en el pisos de lloguer turístic i donar 

les seves opcions de solució. 
 
L'acte s’ha realitzat a la Sala Abat Sunyer del Monestir de Sant Feliu de Guíxols, i ha 
comptat amb la participació com a ponents de la directora del Centre de Mediació 
Immobiliària del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya 
(CEMCAF), Sra. Elisabet Barnadas, que és Administradora de Finques Col·legiada, 
Mediadora, Advocada, i que ha estat acompanyada del Sr. Ferran Martín, Advocat i 

Assessor jurídic del Col·legi d’Administradors de Finques de Girona.  
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FEBRER 

 
14 de febrer En virtut del conveni que el Col·legi té signat amb el Consell General de Col·legis 

d'Administradors de Finques d'Espanya, s’ha organitzar una jornada d’eficiència 
energètica que ha anat a càrrec de la consultoria especialitzada en eficiència 
energètica i accessibilitat iEnergy, partner tecnològic, assessoria tècnica i formadora 
en matèria d'eficiència energètica del Consell General. 
 
A tal efecte, s’ha convidat quatre experts, els quals han parlat de solucions eficients 

per envoltants de façanes i finestres, d'aparells elevadors i d'il·luminació. 
 

 
  

19 de febrer  Per tal de repassar tota la normativa fiscal i laboral dels despatxos dels 
Administradors de Finques, s’ha organitzar una xerrada sobre normativa fiscal-

laboral adreçada als despatxos dels Administradors de Finques amb el Sr. Ramon 
Soler, assessor fiscal, i el Sr. Pere Martínez, assessor laboral, com a ponents, i tots 
dos del Grup Cànovas 1852, l'assessoria fiscal-laboral del Col·legi. 
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MARÇ 
 
 
7 de març  Per tal d'aprendre les claus per liderar i dirigir amb eficàcia les reunions de les 

comunitats de propietaris, s’ha organitzat el taller de coaching "Com liderar reunions 

de comunitats de propietaris", on les professores de coaches, Sra. Almudena 
Amores i Sra. Marta Bosch, han fet un programa basat en una metodologia activa, 
d’experiència i 100% vivencial, i que està dissenyat per poder aprendre des de 
l’acció, incloent dinàmiques, exercicis individuals, en parelles i en grup, a més a més 
d’interaccions amb la Coach. 
 

Aquest taller ha comptar amb el patrocini de la comercialitzadora d'energia elèctrica 

Watium, que ha realitzat una presentació als assistents. 
 

 
  
15 de març Per tal d'ampliar informació sobre el nou Reial Decret-Llei 5/2019, de 5 de març, de 

mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, s’ha dut a terme una sessió 

informativa sobre les modificacions en la LAU, organitzada conjuntament amb els 
companys del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona, en la qual els 
assessors jurídics d'ambdós Col·legis, el Sr. Carles Balbí, per part del Col·legi API, i 
el Sr. Ferran Martín, per part del nostre Col·legi, han exposat les principals 
modificacions de la Llei d'Arrendaments Urbans. 
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ABRIL 
 
 
30 de abril S’organitza el taller pràctic “Aprendre a gestionar els certificats i notificacions de les 

teves comunitats a través de la plataforma de serveis” adreçat als col·legiats que 

tenen contractat el servei de certificats digitals i notificacions electròniques per 
aprofundir més sobre aquest servei així com la casuística de com treballar amb els 
certificats digitals en els diferents portals de les Administracions Públiques. 
 
El taller ha tingut lloc a la sala d'actes del Col·legi i ha estat impartit pel Sr. Àngel 
García, tècnic en suport informàtic de CAFirma. 

 

  

 

MAIG 
 
 
23 de maig S’organitza, davant una cinquantena de persones, l'acte de formació “Escenificació 

d’una junta de comunitat de propietaris” a la sala d'actes del Col·legi, i on el Sr. José 
M. Aguilá, advocat i assessor jurídic del Col·legi d'Administradors de Finques de 

Barcelona-Lleida i el Sr. Ferran Martin, advocat i assessor jurídic del Col·legi 
d'Administradors de Finques de Girona, han conduit l'escenificació de la reunió d'una 
junta de propietaris, on amb la col·laboració dels assistents s’han simulat situacions i 
problemàtiques que habitualment es succeeixen. 
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SETEMBRE 

 
25 de setembre S’organitza una xerrada sobre l’autoconsum fotovoltaic a la sala d'actes del Col·legi, 

on s’ha exposat el funcionament de les instal·lacions solars fotovoltaiques, el seu 
marc legal i els tràmits que es necessiten per dur-ho terme. També s’ha aprofitat 
per recordar el funcionament de la recàrrega de vehicles elèctrics i les solucions que 

s’ofereixen als pàrquings comunitaris. 
 

 
 
 

25 de setembre S’organitza a la sala d’actes del Col·legi una xerrada sobre les juntes de 
conservació, a càrrec del Sr. Pere Figuereda i Cairol, Doctor en Dret i professor 
associat en Dret Administratiu de la Universitat de Girona, i també Cap de Servei 

d'Urbanisme de l'Ajuntament de Lloret de Mar, que ha ofert una visió genèrica a 
l’entorn de les Juntes de Conservació i la necessària intervenció dels Administradors 
de Finques en la gestió ordinària d’aquests ens participatius público-privats. 
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OCTUBRE 
 
 
2 d’octubre Es dóna inici, a la sala d'actes, al segon curs d'Oficial Habilitat, a càrrec del mateix 

professorat que imparteix el curs al Col·legi de Barcelona-Lleida. 

 
La superació de l'examen acredita que els empleats dels Administradors de Finques 
Col·legiats compten amb els coneixements específics i l’experiència necessària per 
exercir aquesta funció per delegació del titular.  
 

 
 

22 d’octubre S’organitza el taller de coaching "Gestionant Temps i Estrès: Avançant cap al futur 
amb eficàcia i eficiència", per tal de donar les pautes de com gestionar millor el 

temps en els nostres despatxos, i on de forma pràctica s’ha ajudat a potenciar les 
qualitats dels participants com a persones i com a professionals. 
 
El taller ha anat a càrrec de la Sra. Chelo Pérez Peral, Administradora de Finques, 
Psicòloga, Psicoterapeuta Humanista i Mediadora, i s’ha dut a terme a la sala d’actes 
del Col·legi. 
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NOVEMBRE 
 
 
27 de novembre S’organitza, com ve essent habitual en els darrers anys, a la sala d’actes del Col·legi 

i davant d'una quarantena d'assistents, la jornada pràctica sobre propietat 

horitzontal, amb la finalitat de posar en comú totes aquelles qüestions que es 
plantegen a la pràctica en relació amb l'aplicació del règim jurídic de la propietat 
horitzontal, tot cercant la solució jurídica adient. 
 
La jornada ha anat a càrrec dels ponents, Sr. José M. Aguilà, advocat i assessor 
jurídic del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, i del Sr. Ferran 

Martin, advocat i assessor jurídic del Col·legi d’Administradors de Finques de Girona. 

 
En el transcurs de la mateixa, l’empresa de gas natural i electricitat NATURGY ha 
dut a terme la presentació d’un nou servei per als Administradors de Finques, a 
càrrec del Sr. Joan Teixidó, Responsable Residencial i Pimes Est de Naturgy i del Sr. 
Daniel Otero, Responsable Residencial i Pimes Girona Província de Naturgy. 
  
En el transcurs de la jornada també s’ha dut a terme l’homenatge als administradors 

de finques que acompleixen els 25 i els 50 anys com a col·legiats.  
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DESEMBRE 

 
 
  
11 de desembre S’organitza un curs-taller sobre “Fidelització de clients i gestió de queixes i 

reclamacions”, que ha estat impartit a la sala d’actes del Col·legi per la Sra. Sílvia 
Elena García, consultora i formadora dins l'àmbit nacional i internacional i experta en 
entrenament d'habilitats negociadores i amb més de 30 anys d'experiència. 

 
Aquest curs ha donat les claus per millorar la imatge dels despatxos amb tots els 
recursos de comunicació més indicats i amb l’objectiu de proporcionar recursos de 

comunicació efectiva, tant en la interacció presencial, com en la telefònica , com per 
escrit, per tal d’atendre totes les reclamacions i suggeriments de millora dels clients 
(propietaris i llogaters), amb les respostes i accions més adequades. 
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AULA COLEGIAL - FORMACIÓ 

 
 
 

 
 

 

 Febrer 

  

04 Curs bàsic propietat horitzontal catalana 

  

11 Curs anàlisi dels estats financers (Comptabilitat avançada) 

  

27 Curs valoracions immobiliàries 

  

 Març 

  

11 Curs bàsic d’arrendaments urbans  

  

 Abril 

  

02 Anàlisi dels estats financers (Comptabilitat avançada) 

  

24 Valoracions Immobiliàries 

  

30 Curs bàsic d’arrendaments urbans 

  

 Maig 

  

20 Comptabilitat Bàsica 

  

23 Urbanisme per administradors de finques 

  

 Octubre 

  

9 Valoracions Immobiliàries 

  

23 Curs bàsic d’arrendaments urbans 

  

25 Comptabilitat bàsica 
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CAMPANYA DE PUBLICITAT DEL 

CONSELL DE COL·LEGIS D’ADMINISTRADORS DE 

FINQUES DE CATALUNYA 
 
Enguany la campanya ha estat adreçada a: 
 

• Participació mensual en el consultori del programa “Tot és possible” de RAC1 
 

 
 

• Campanya digital a mitjans digitals i xarxes socials 
 

•  
 

• Landing page on apareix el cercador de col·legiats de Catalunya 
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LLISTAT DE TITULACIONS UNIVERSITÀRIES QUE 

FACULTEN L'ACCÉS DIRECTE A LA COL·LEGIACIÓ 

COM ADMINISTRADOR DE FINQUES 
 
 
La relació actual és: 
 
 

Ajudants de Monts Grau en Ciències Jurídiques de les Administracions 
Públiques 

Arquitectes Tècnics Grau en Comerç 

Diplomats en Ciències Empresarials Grau en Direcció d'Empreses 

Diplomats en Empreses i Activitats Turístiques (*) Grau en Direcció i Creació d'Empreses 

Diplomats en Gestió Comercial i Màrqueting Grau en Enginyeria de l'Edificació 

Diplomats en Gestió i Administració Pública Grau en Enginyeria de Materials 

Diplomats en Informàtica Llicenciats de la Marina Civil 

Diplomats en Magisteri (*) Llicenciats en Administració i Direcció d'Empreses 

Diplomats en Matemàtiques (*) Llicenciats en Antropologia 

Diplomats en Relacions Laborals Llicenciats en Arquitectura (*) 

Enginyers Agrònoms Llicenciats en Ciències Ambientals 

Enginyers de Camins, Canals i Ports Llicenciats en Ciències Biològiques 

Enginyers de Mines Llicenciats en Ciències Empresarials 

Enginyers de Monts Llicenciats en Ciències Físiques 

Enginyers de Telecomunicació Llicenciats en Ciències Geològiques 

Enginyers en Informàtica Llicenciats en Ciències Polítiques 

Enginyers Industrials Llicenciats en Ciències Químiques 

Enginyers Químics Llicenciats en Documentació 

Enginyers Tècnics Agrícoles Llicenciats en Dret 

Enginyers Tècnics de Telecomunicació Llicenciats en Econòmiques i Comercials 

Enginyers Tècnics d'Obres Públiques Llicenciats en Filologia 

Enginyers Tècnics en Disseny Industrial Llicenciats en Filosofia i Ciències de l'Educació 

Enginyers Tècnics en Explotació de Mines Llicenciats en Filosofia i Lletres 

Enginyers Tècnics en Informàtica de Gestió Llicenciats en Geografia i Història (*) 

Enginyers Tècnics en Informàtica de Sistemes Llicenciats en Humanitats 

Enginyers Tècnics en Topografia Llicenciats en Investigació i Tècniques de Mercat 

Enginyers Tècnics Forestals Llicenciats en Matemàtiques 

Enginyers Tècnics Industrials Llicenciats en Pedagogia 

Enginyers Tècnics Navals Llicenciats en Psicologia 

Graduats en Ciències Audiovisuals (*) Llicenciats en Psicopedagogia 

Graduats en Finances i Comptabilitat Llicenciats en Sociologia 

Graduats Socials (*) Procuradors dels Tribunals de Justícia 

Grau en Administració d’Empreses i Gestió de la 

Innovació 

Professors Mercantils 

Grau en Ciència i Tecnologia de l’Edificació Veterinaris 

 
 
(*) Com a conseqüència de sentència judicial ferma. 
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CENS COL·LEGIAL 
 
El cens a 31 de desembre de 2019 és de 276 col·legiats, dels quals 217 són membres en exercici i 59 són 
membres sense exercici. 
 

Respecte als col·legiats en exercici, el 61,73 % són homes i el 38,27 % són dones. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
El moviment col·legial que afecta al cens és el següent: 
 

Altes membres en exercici   10 
Altes membres sense exercici     1 

Canvis situació No Exercent a Exercent      0 
Canvis situació d’Exercent a No Exercent   1 
Baixes      20 

 
 
 

 

CONSULTES ASSESSORIA JURÍDICA 
 

El nombre de consultes jurídiques efectuades han estat un total de 489. 
 
  

217

59

Cens

Exercents

No Exercents

319 318 315 310 314 313 311 312 306 305 294 288 284 285 276

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Comparativa del cens dels darrers 15 anys

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

 
 

RELACIÓ DE CIRCULARS I COMUNICACIONS ANY 2019 
 

 GENER 
Núm. Assumpte 
 Model de contracte d'arrendament d'habitatge 
 Convocatòria de subvencions per a sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques 

d'autoconsum 
 Butlletí Top Jurídic Sepin Gener 2019 
 Correcció d'errada en els models de contracte d'arrendament d'habitatge 
 Recordatori Jornada "Assegurança per a Comunitats de Propietaris" - Dimecres, 9 de gener 
 Recordatori sessió informativa de la AEAT sobre les novetats de la campanya d'informatives 
1 XVII Encuentro Nacional d’Administradors de Finques a León del 31 de maig a l'1 de juny de 2019 
2 Salari mínim interprofessional a partir d'1 de gener del 2019  
 Aula Colegial - Curs Bàsic de Propietat Horitzontal Catalana 
 Recordatori sessió informativa de la AEAT sobre les novetats de la campanya d'informatives 
 Aula Colegial - Curs Valoracions Immobiliàries 
3 Calendari oficial de festes locals i laborals per a l’any 2019 
4 Informació Endesa Maxímetre 
5 Xerrada “La mediació en els pisos de lloguer turístic” 
 URGENT: Real Decret Llei 21/2018, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer 
 Convocatòria sorteig lletra a partir de la qual es nomenaran perits judicials per a l'any 2019 
 IPC desembre 
 Recordatori xerrada "La mediació en els pisos de lloguer turístic" - Dimecres, 23 de gener 
6 Conveni d’empleats de finques urbanes. Modificacions salarials per a l’any 2019 
7 Novetats importants - Arrendaments urbans 
 Avançament dels propers actes de formació 
 Aula Colegial - Curs "Anàlisi dels estats financers (Comptabilitat avançada)" 
 Programa Invest In Girona-Figueres -  Recerca d'una nau de lloguer industrial 
 Condicions annexes actualitzades per contractes d'arrendament d'habitatge i d'ús diferent 
 Dubtes sobre model 179 de la sessió informativa a l'AEAT 
 Canvi de data xerrada sobre la normativa fiscal-laboral adreçada als despatxos dels Administradors de Finques 
 Lletra ordenació llista de perits judicials dels partits judicials de la província de Girona 
 Novetats Agència Tributària de Catalunya 2019 
 Recordatori Curs Bàsic de Propietat Horitzontal Catalana 

 FEBRER 
Núm. Assumpte 
 Aula Colegial - Curs bàsic d'Arrendaments Urbans 
8 Jornada sobre eficiència energètica 
 Aula Colegial - Recordatori curs "Anàlisi dels estats financers (Comptabilitat avançada)" 
 Recordatori Jornada sobre eficiència energètica 
 Inspecció de Treball de Girona - Notificacions electròniques 
 Recordatori Jornada sobre eficiència energètica - Inscripció gratuïta !!!! 

37 61
102 130 137 156 155 181 205 202 206 188 222

183 176

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Circulars i comunicacions
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9 Acompte import quotes col·legials i pòlisses de responsabilitat civil i caució 2019 - Quota anual dels oficials habilitats 2019 
10 Xerrada sobre la normativa fiscal-laboral dels despatxos dels administradors de finques - Dimarts, 19 de febrer, d’11 a 13 hores 
 IPC gener 
 Recordatori xerrada sobre la normativa fiscal-laboral dels despatxos dels administradors de finques - Dimarts, 19 de febrer 
 Servei d'assessoria fiscal-laboral - Canvi de la persona de contacte 
11 Taller de Coaching “Com liderar reunions de Comunitats de Propietaris” - Dijous, 7 de març de 10 a 14 hores 
12 Sentència del Tribunal Constitucional, en relació amb el recurs d'inconstitucionalitat instat contra la Llei catalana 24/2015, del 29 de juliol, 

de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica 
 Documentació de la xerrada de fiscalitat 
 II Jornada sobre solucions per a l'accessibilitat, normativa i subvencions 
 Programa Invest In Girona-Figueres -  Recerca d'un espai d'oficines 
13 Nova instrucció 1/2019 sobre les inspeccions de les instal·lacions sotmeses al control periòdic del RIPCI-2017 
 Recordatori Taller de Coaching "Com liderar reunions de Comunitats de Propietaris" - Dijous, 7 de març 

 MARÇ 
Núm. Assumpte 
 Recordatori curs bàsic d'Arrendaments Urbans 
 Jornada sobre el lloguer i el dret a l'habitatge 
14 Reial Decret-Llei 7/2019, d'1 de març, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer - Modificació LAU 
 Recerca d’un habitatge de lloguer 
 Informació sobre la modificació de la LAU 
 Sessió informativa sobre la modificació de la LAU 
15 Línies de crèdit ICO 2019 
16 Decret Llei 5/19, de 5 de març de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge 
17 Cotització a la Seguretat Social pel 2019 
 Ipc febrer 
 Condicions annexes actualitzades per contractes d'arrendament d'habitatge 
 XLIX Renovació de l'Ofrena a Sto. Domingo de la Calzada 
  
 ABRIL 

Núm. Assumpte 
18 Taller CAFirma: Aprendre a gestionar els certificats i notificacions de les teves comunitats a través de la Plataforma de Serveis 
19 38è Estudi de preus de mercat 
 Informació sobre GasHogar Energía 
20 Convocatòria Assemblea General Ordinària de Col·legiats 
 Programa Invest In Girona-Figueres -  Recerca d'una nau/solar 
 Informació Banc Sabadell 
 Ipc març 
 Aula Colegial - Recordatori curs Valoracions Immobiliàries 
 Aula Colegial - Curs Comptabilitat bàsica 
 Recordatori Taller CAFirma: Aprendre a gestionar els certificats i notificacions de les teves comunitats a través de la Plataforma de Serveis 
 MAIG 

Núm. Assumpte 
 Butlletí Top Jurídic Sepin Maig 2019 
21 Acta Assemblea general ordinària de col·legiats - Quotes col·legials, pòlisses de responsabilitat civil i de caució 2019 - Memòria corporativa 

2018 
 Aula Colegial - Curs Urbanisme per a Administradors de Finques 
 Promoció GEiEG: matrícula a 0€ tot l'any 
22 Formació - "Escenificació d'una junta de comunitat de propietaris" - Dijous, 23 de maig a les 11 hores 
23 Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de 

treball 
 Assistència gratuïta per al saló d’emprenedoria BizBarcelona 
 Subvencions per realitzar obres de rehabilitació en el edificis d'habitatges 
24 Acord de col·laboració amb TR3SC 
 Recordatori formació - "Escenificació d'una junta de comunitat de propietaris" - Dijous, 23 de maig a les 11 hores 
 Enquesta sobre lloguer, ocupació i pisos turístics 
 Presentació́ Gashogar 
 Subvencions per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics 
25 Decret Llei 9/2019, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge 
 JUNY 

Núm. Assumpte 
26 38è Estudi de preus de mercat - Abril 2019 Obra Nova Segona Mà i Lloguer 
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27 Renovació del conveni de col·laboració amb Dombreg Spain, empresa que és Col·laboradora Oficial d'IBERDROLA a Catalunya 
 Ampliació termini contesta enquesta sobre lloguer, ocupació i pisos turístics 
28 Curs de formació general per a perits judicials a Barcelona 
29 L’aplicació pràctica del registre de la jornada a les empreses 
 Ipc maig 
 Ajuntament de Girona - Eina (aplicació web) per denunciar ocupacions il·legals 
 Consell dels Mossos d'Esquadra sobre correu fraudulent (Temptativa d'estafa phishing) 
 Conferència: Canvis en la legislació d’Arrendaments Urbans segons el RDL 7/2019, de 1 de març, i DL 9/2019, de 21 de maig 
 Horari d'estiu de les oficines col·legials 
 No convalidació del Decret Llei 9/2019, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament 

d'habitatge 
 Cobrament imports pendents quota col·legial i pòlisses RC i caució 2019 
 Plaga de paneroles i escarabats a l'Eixample de Girona 
 JULIOL 

Núm. Assumpte 
 Important !!!! Nou enfocament en la conferència del dimarts, 9 de juliol "L'arrendament urbà en l'actualitat" 
 Butlletí Top Jurídic Sepin Juliol 2019 
 Subvencions per realitzar obres de rehabilitació en el edificis d'habitatges 
 Diploma d'Especialització en el Sector Immobiliari - AICAT 
30 Segon dividend digital - Pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre (TDT) regulant determinats aspectes per a l'alliberament del 

segon dividend digital 
 Programa Invest In Girona-Figueres -  Recerca d'una oficina 
 Ajuntament de Girona - Recordatori de l'eina (aplicació web) per denunciar ocupacions il·legals 
 Mossos d'Esquadra - Díptics "Welcome" Turisme (consells de seguretat) 
 IPC juny 
 Plaga de paneroles i escarabats a l'Eixample de Girona 
 CAFirma - Servei certificats digitals i notificacions electròniques - Gaudeix d'un 5% de descompte 
 Programa I Jornades Formatives del Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona 
 Mossos d'Esquadra - Cartell "Consells de seguretat al domicili" 
 Convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant 
 Programa Invest In Girona-Figueres -  Recerca d'un terreny 
 AGOST 

Núm. Assumpte 
31 Posicionament en relació als habitatges d'ús turístic (Hut's) 
32 Estudis immobiliaris universitaris online per accedir a la professió d’Administrador de Finques 
 Resum dels propers actes de formació 
 IPC juliol 
33 Oficial Habilitat d'Administrador de Finques col·legiat 
34 Curs d'Oficial Habilitat i de perfeccionament i especialització per a Administradors de Finques i personal dels despatxos 
 SETEMBRE 

Núm. Assumpte 
 Butlletí Top Jurídic Sepin Setembre 2019 
 Recordatori programa I Jornades Formatives del Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona 
 Anunci de compra d'administració de finques i/o oficina immobiliària 
35 Xerrada sobre autoconsum fotovoltaic 
36 Xerrada sobre les juntes de conservació 
 Recordatori Oficial Habilitat i curs d'Oficial Habilitat i de perfeccionament i especialització per a Administradors de Finques i personal dels 

despatxos 
 Curs de perfeccionament i especialització per a Administradors de Finques 
 IPC agost 
 Proposta Informàtica3 - promoció especial per Administradors de Finques 
 Informacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social de Girona (TGSS) 
 Recordatori de la jornada de formació - Dimecres, 25 de setembre 
37 Renovació de l’acord de col·laboració amb Audit Energia  
38 Taller de Coaching “Gestionant el temps i estrès: Avançant cap al futur amb eficàcia i eficiència” 
 Últims dies per inscriure's al curs d'Oficial Habilitat i de perfeccionament i especialització per a Administradors de Finques i personal dels 

despatxos 
 Anunci de traspàs de cartera d'administració de finques 
 Aula Colegial - Curs Valoracions Immobiliàries 
39 39è Estudi de preus de mercat 
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OCTUBRE 

Núm. Assumpte 
40 Nous plans de xoc a realitzar per la inspecció de treball i SS 
41 Ajuts segon dividend digital TDT 
 Aula Colegial - Curs bàsic d'Arrendaments Urbans 
 Aula Colegial - Curs Comptabilitat bàsica 
 Recordatori taller de Coaching "Gestionant el temps i estrès: Avançant cap al futur amb eficàcia i eficiència" 
 IPC setembre 
42 La Junta de Govern del Col·legi d'Administradors de Finques de Girona s'ha sumat al manifest de Lafede.cat davant la sentència del procés 

dictada pel Tribunal Suprem 
 Recordatori taller de Coaching "Gestionant el temps i estrès: Avançant cap al futur amb eficàcia i eficiència" 
 Tancament de les oficines col·legials 
43 Agenda “Administración de Fincas 2020” 
 Informacions vàries 
 Subvencions per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics 
 Formació CAF Barcelona-Lleida - Taller: Gestió, eines i estratègia als despatxos dels Administradors de Finques. Com millorar amb criteris 

empresarials i preparar-nos per afrontar un futur incert 
 NOVEMBRE 

Núm. Assumpte 
 Ofici Tresoreria General de la Seguretat Social TGSS 
44 Jornada pràctica sobre propietat Horitzontal 
 Butlletí Top Jurídic Sepin  
 Informació sobre el IX Simposi de l’Associació Turística d’apartaments (ATA) 
 Examen per accedir al Registre d’Oficial Habilitat d’administrador de Finques Col·legiat en Exercici 
 Tràmit a seguir en la comunicació d’incidències als Mossos d’Esquadra i guia de passos de situacions conflictives que es poden produir a 

les comunitats de propietaris 
 Primera re sintonització a la demarcació de Girona del Segon Dividend Digital 
45 Curs-Taller Fidelització de clients i Gestió de queixes i reclamacions 
 IPC octubre 
 Recordatori Jornada pràctica sobre propietat horitzontal, dimecres, 27 de novembre de 2019 
46 Renovació de l’acord de col·laboració amb Naturgy 
 Informació per als alumnes al curs d’Oficial Habilitat (Curs de perfeccionament i especialització per a Administradors de Finques) 
 Impuls al finançament de les obres de rehabilitació que facin les comunitats de propietaris 
 Sessió informativa de la AEAT sobre les novetats de la campanya d’informatives 
 DESEMBRE 

Núm. Assumpte 
 Recordatori Curs-Taller “Fidelització de clients i Gestió de queixes i reclamacions” 
47 Pèrits Judicials 
 Nou servei d’assessorament en el servei de Certificats Digitals 
48 Pla estratègic en defensa dels Administradors de Finques 
 ICF Préstecs per finançar les obres de manteniment estructural, accessibilitat i eficiència energètica en comunitats de veïns 
49 39è. Estudi de Preus de Mercat 
50 Pla estratègic CGCAFE: Necessitem la teva col·laboració complimentant els qüestionaris 
 Mapa comarques i previsió de dates del Segon Dividend Digital 
 IPC novembre 
 Pèrits judicials - Finalització termini per inscriure’s 17 desembre 
 Postal de Nadal 
 Informació d'Extintors Girofoc 
 Tancament de les oficines col·legials per les festes de Nadal 
51 Pla Estratègic CGCAFE - 1 qüestionari (Clients) 
52 Principals disposicions del Decret-llei de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge 
 Decret-llei de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge 
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COMPTE DE RESULTATS DE L'1 DE GENER A 31 DE DESEMBRE DE 2019 

     

C O N C E P T E  Despeses  Ingressos 
     

Vendes de llibres, certificats, taulells i plaques     10.001,36 
     

Quotes col·legiats (ordinària)     177.397,66 
     

Pòlissa RC. col·legiats exercents     48.815,53 
     

Devolucions     -93,53 
     

Ingressos per arrendaments     375,00 
     

Ingressos per serveis diversos     42.237,770 
     

Ingressos financers     00,00 
     

Compres de llibres, certificats, taulells i plaques  2.278,465    
     

Variació d'existències de mercaderies  -430,72    
     

Reparacions i conservació  11.802,65    
     

Serveis de professionals independents  27.088,23    
     

Primes d'assegurances  49.335,13    
     

Publicitat, propaganda i relacions públiques  33.455,51    
     

Subministraments  2.461,86    
     

Altres serveis  36.980,69    
     

Impost sobre beneficis  881,27    
     

Altres tributs  1.562,96    
     

Sous i salaris  71.862,36    
     

Seguretat social a càrrec de l'empresa  23.204,08    
     

Altres despeses socials  0,00    
     

Interessos de deutes  0,00    
     

Pèrdues procedents de l'immobilitzat material  0,00    
     

Amortització de l'immobilitzat intangible  213,62    
     

Amortització de l'immobilitzat material  6.692,10    
     

Despeses extraordinàries  0,00   
     

Dotació deteriorament crèdits operacions comercials  3.472,56   
     

Reversió deteriorament crèdits operacions comercials  0,00   

     

Sumes:  270.860,76  278.733,79 
     

RESULTAT DE L'EXERCICI:  7.873,03   
     

Totals:  278.733,79  278.733,79 
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VARIACIONS     DE     FONS 

              

ACTIU 

              

     

EXERCICI 2018 

 

EXERCICI 2019 

 

ORIGEN 

 

APLICACIÓ 
        

              

A).- ACTIU NO CORRENT  171.181,51  58,01%  165.348,72  54,98%  5.832,79   0,00  

              

  I.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE  429,27  0,15%  215,65  0,07%  213,62   0,00  

              

  3.- Patents, llicències, marques i similars  0,00  0,00%  0,00  0,00%  0,00   0,00  

  Propietat industrial  769,20  0,26%  769,20  0,26%  0,00   0,00  

  Amortització acumulada de propietat industrial  -769,20  -0,26%  -769,20  -0,26%  0,00   0,00  

              

  5.- Aplicacions informàtiques  429,27  0,15%  215,65  0,07%  213,62   0,00  

  Aplicacions informàtiques  19.227,61  6,52%  19.227,61  6,39%  0,00   0,00  

  Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques  -18.798,34  -6,37%  -19.011,96  -6,32%  213,62   0,00  

              

  II.- IMMOBILITZAT MATERIAL  170.752,24  57,86%  165.133,07  54,90%  5.619,17   0,00  

              

  1.- Terrenys i construccions  162.461,05  55,05%  157.653,11  52,42%  4.807,94   0,00  

  Construccions  240.395,47  81,46%  240.395,47  79,93%  0,00   0,00  

  Amortització acumulada de construccions  -77.934,42  -26,41%  -82.742,36  -27,51%  4.807,94   0,00  

              

  2.- Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material  8.291,19  2,81%  7.479,96  2,49%  811,23   0,00  

  Altres instal·lacions  13.182,09  4,47%  13.182,09  4,38%  0,00   0,00  

  Mobiliari  35.497,53  12,03%  35.497,53  11,80%  0,00   0,00  

  Equips per a processos d’informació  9.943,67  3,37%  11.016,60  3,66%  0,00   1.072,93  

  Altre immobilitzat material  8.414,83  2,85%  8.414,83  2,80%  0,00   0,00  

  Amortització acumulada de altres instal·lacions  -13.182,09  -4,47%  -13.182,09  -4,38%  0,00   0,00  

  Amortització acumulada de mobiliari  -32.281,56  -10,94%  -32.777,95  -10,90%  496,39   0,00  

  
Amortització acumulada d’equips per a processos 
d’informació 

 -7.731,78  -2,62%  -8.733,23  -2,90%  1.001,45   0,00  

  Amortització acumulada d’altre immobilitzat material  -5.551,50  -1,88%  -5.937,82  -1,97%  386,32   0,00  

              

  V.- INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI  0,00  0,00%  0,00  0,00%  0,00   0,00  

              

  1. Instruments de patrimoni  0,00  0,00%  0,00  0,00%  0,00   0,00  
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  Inversions financeres a llarg termini  0,00  0,00%  0,00  0,00%  0,00   0,00  

              

B).- ACTIU CORRENT  123.924,56  41,99%  135.415,34  45,02%  0,00   11.490,78  

              

  II.- EXISTÈNCIES  981,47  0,33%  3.412,19  1,13%  0,00   2.430,72  

              

  1. Comercials  981,47  0,33%  1.412,19  0,47%  0,00   430,72  

  Mercaderies  981,47  0,33%  1.412,19  0,47%  0,00   430,72  

  Anticips a proveïdors       2.000,00  0,66%       

              

  III.- DEUTORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A COBRAR  8.650,57  2,93%  10.780,95  3,58%  0,00   2.130,38  

              

  1. Clients per vendes i prestacions de serveis  8.650,57  2,93%  9.752,45  3,24%  0,00   1.101,88  

  Clients  8.650,57  2,93%  9.752,45  3,24%  0,00   1.101,88  

  Clients de cobrament dubtós  6.759,37  2,29%  9.031,93  3,00%  0,00   2.272,56  

  Deteriorament de valor de crèdits per operacions comercials  -6.759,37  -2,29%  -9.031,93  -3,00%  2.272,56   0,00  

              

  3. Deutors varis  0,00  0,00%  1.028,50  0,34%  0,00   1.028,50  

  Deutors  0,00  0,00%  1.028,50  0,34%  0,00   1.028,50  

  Deutors de cobrament dubtós  0,00  0,00%  0,00  0,00%  0,00   0,00  

              

  6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques  0,00  0,00%  0,00  0,00%  0,00   0,00  

  Hisenda Pública, deutora per I.V.A.  0,00  0,00%  0,00  0,00%  0,00   0,00  

  Hisenda Pública, deutora per I.S.  0,00  0,00%  0,00  0,00%  0,00   0,00  

  Periodificacions a curt termini  0,00  0,00%  0,00  0,00%  0,00   0,00  

              

  VII.- EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS  114.292,52  38,73%  121.222,20  40,30%  0,00   6.929,68  

              

  1.- Tresoreria  114.292,52  38,73%  121.222,20  40,30%  0,00   6.929,68  

  Caixa, €uros  188,83  0,06%  643,45  0,21%  0,00   454,62  

  Bancs c/c, €uros  114.103,69  38,67%  120.578,75  40,09%  0,00   6.475,06  

              

TOTAL ACTIU:  295.106,07  
100,00

% 
 300.764,06  

100,00
% 

 5.832,79   11.490,78  
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VARIACIONS     DE     FONS 

              

PATRIMONI    NET    I    PASSIU 

              

     

EXERCICI 2018 

 

EXERCICI 2019 

 

ORIGEN 

 

APLICACIÓ 
        

              

A).- PATRIMONI NET  215.512,26  73,03%  223.385,29  74,27%  7.873,03   0,00  

              

  A-1).- FONS PROPIS  215.512,26  73,03%  223.385,29  74,27%  7.873,03   0,00  

              

  I. Capital  199.793,09  67,70%  215.512,26  71,65%  15.719,17   0,00  

  Fons social  199.793,09  67,70%  215.512,26  71,65%  15.719,17   0,00  

              

  VII. Resultat del període  15.719,17  5,33%  7.873,03  2,62%  0,00   7.846,14  

  Pèrdues i guanys  15.719,17  5,33%  7.873,03  2,62%  0,00   7.846,14  

              

B).- PASSIU NO CORRENT   0,00  0,00%   0,00  0,00%  0,00   0,00  

                  

  II.- DEUTES A LLARG TERMINI  0,00  0,00%  0,00  0,00%  0,00   0,00  

              

  2. Deutes amb entitats de crèdit  0,00  0,00%  0,00  0,00%  0,00   0,00  

  Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit  0,00  0,00%  0,00  0,00%  0,00   0,00  

              

  5. Altres passius financers  0,00  0,00%  0,00  0,00%  0,00   0,00  

  Fiances rebudes a llarg termini  0,00  0,00%  0,00  0,00%  0,00   0,00  

              

C).- PASSIU CORRENT   79.593,81  26,97%   77.378,77  25,73%  0,00   2.215,04  

              

  III.- DEUTES A CURT TERMINI  58.961,81  19,98%  54.308,45  18,06%  0,00   4.653,36  

  Provisions per despeses  452,00  0,15%  0,00  0,00%       

  Deutes a curt termini  58.961,81  19,98%  54.308,45  18,06%  0,00   4.653,36  

              

  V.- CREDITORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR  20.632,00  6,99%  23.070,32  7,67%  2.438,32   0,00  

              

  1, Proveïdors  9.935,08  3,37%  13.124,00  4,36%  3.188,92   0,00  

  Proveïdors  9.935,08  3,37%  13.124,00  4,36%  3.188,92   0,00  

              

  3. Creditors varis  3.732,95  1,26%  2.346,53  0,78%  0,00   1.386,42  
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  Creditors per prestacions de serveis  3.732,95  1,26%  2.346,53  0,78%  0,00   1.386,42  

              

  6. Altres deutes amb les Administracions Públiques  6.963,97  2,36%  7.599,79  2,53%  635,82   0,00  

  Hisenda Pública, creditora per I.V.A.  737,91  0,25%  1.457,38  0,48%  719,47   0,00  

  Hisenda Pública, creditora per retencions  3.667,15  1,24%  3.341,06  1,11%  0,00   326,09  

  Hisenda Pública, creditora per Impost sobre Societats  332,53  0,11%  556,57  0,19%  224,04   0,00  

  Organismes Seguretat Social, creditora  2.226,38  0,75%  2.244,78  0,75%  18,40   0,00  

  Hisenda Pública, I.V.A. repercutit  0,00  0,00%  0,00  0,00%  0,00   0,00  

              

  VI.- PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI  0,00  0,00%  0,00  0,00%  0,00   0,00  

              

  Ingressos anticipats  0,00  0,00%  0,00  0,00%  0,00   0,00  

              

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU:  295.106,07  100,00%  300.764,06  100,00%  7.873,03   2.215,04  
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VENDES  I  INGRESSOS 

          

   

EXERCICI 2018 

 

EXERCICI 2019 

 

VARIACIÓ 

 

% SOBRE 
L’EXERCICI 
ANTERIOR 

INGRESSOS PROPIS DE L’ENTITAT:  311.139,92   268.007,48   -43.132,44   -13,86% 

- Ingressos per quotes anuals (ordinària)  211.127,99   177.397,66   -33.730,33   -15,98% 

- Ingressos per pòlissa R.C. i caució  50.178,41   48.815,53   -1.362,88   -2,72% 

- Devolucions de quotes de baixes  -159,48   -93,53   65,95   -41,35% 

- Quotes entrada col·legiats  9.770,00   5.870,00   -3.900,00   -39,92% 

- Quotes entrada no exercents  0,00   0,00   0,00   0,00% 

- Expedició CT  150,00   80,00   -70,00   -46,67% 

- Quotes entrada / títol nacional  4.643,40   3.424,44   -1.218,96   -26,25% 

- Ingressos festa patronal  0,00   0,00   0,00   0,00% 

- Altres ingressos  4.848,35   5.904,63   1.056,28   21,79% 

- Patrocinadors, web,  banners i anuncis  11.590,00   13.320,00   1.730,00   14,93% 

- Trobades, cursos i xerrades de formació  18.991,25   13.288,75   -5.702,50   -30,03% 

VENDES I ALTRES INGRESSOS:  11.240,97   10.376,36   -864,61   -7,69% 

- Venda de llibres d’actes  6.962,25   7.024,00   61,75   0,89% 

- Venda de certificats de deute  1.876,00   1.515,50   -360,50   -19,22% 

- Venda de taulells d’anuncis  1.100,00   460,00   -640,00   -58,18% 

- Venda de plaques despatx  660,00   480,00   -180,00   -27,27% 

- Venda segells col·legials  300,00   500,00   200,00   66,67% 

- Venda certificacions PIC  42,72   21,86   -20,86   -48,83% 

- Lloguer sala d’actes  300,00   375,00   75,00   25,00% 

INGRESSOS FINANCERS  29,38   0,00   -29,38   -100,00% 

- Interessos comptes corrents  29,38   0,00   -29,38   -100,00% 

- Interessos dipòsits fiances  0,00   0,00   0,00   0,00% 

INGRESSOS EXTRAORD. I EXCÉS PROVIS.  0,00   349,95   349,95   0,00% 

- Ingressos excepcionals  0,00   349,95   349,95   0,00% 

- Reversió deteriorament crèdits operac. cials.  0,00   0,00   0,00   0,00% 

  TOTALS VENDES I INGRESSOS:  322.410,27   278.733,79   -43.676,48   -13,55% 
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COMPRES I DESPESES 

 

   

EXERCICI 2018 

 

EXERCICI 2019 

 

VARIACIÓ 

 

% SOBRE 
L’EXERCICI 
ANTERIOR 

                

APROVISIONAMENTS  2.818,03   1.847,74   -970,29   -34,43% 

- Compra llibres d’actes  1.562,75   1.410,37   -152,38   -9,75% 

- Compra taulells d’anuncis  779,57   334,44   -445,13   -57,10% 

- Compra plaques despatx  193,80   197,33   3,53   1,82% 

- Compra segells goma col·legials  199,63   336,32   136,69   68,47% 

- Variació d’existències  82,28   -430,72   -513,00   -623,48% 

DESPESES DE PERSONAL  94.511,89   95.066,44   554,55   0,59% 

- Sous i salaris  71.721,86   71.862,36   140,50   0,20% 

- Seg.soc.càrrec col·legi  22.161,98   22.907,87   745,89   3,37% 

- Prevenció Riscos Laborals  628,05   296,21   -331,84   -52,84% 

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ  201.829,49   167.040,86   -34.788,63   -17,24% 

- Neteja local social  3.848,80   4.087,79   238,99   6,21% 

- Fotocopiadora manteniment  2.150,30   1.890,61   -259,69   -12,08% 

- Reparacions i conservació oficines  528,34   822,08   293,74   55,60% 

- Cons./rep. Informàtica i web  3.899,10   5.002,17   1.103,07   28,29% 

- Accions judicials  1.424,21   0,00   -1.424,21   -100,00% 

- Assessoria jurídica  17.969,21   17.880,30   -88,91   -0,49% 

- Assessoria fiscal/laboral  8.684,40   9.207,93   523,53   6,03% 

- Serveis de professionals independents  40.000,00   0,00   -40.000,00   100,00% 

- Assegurances col·legi  630,41   627,82   -2,59   -0,41% 

- Assegurança R.C.  16.774,96   16.589,19   -185,77   -1,11% 

- Pòlissa de Caució - apropiació ind.  10.230,32   10.005,00   -225,32   -2,20% 

- Pòlissa de Caució - garantia AICAT  20.430,60   22.113,12   1.682,52   8,24% 

- Atencions i homenatges  1.374,51   1.429,44   54,93   4,00% 

- Despeses representació, promoció i RRPP  8.709,43   12.015,11   3.305,68   37,96% 

- Dietes junta govern  400,00   416,70   16,70   4,18% 

- Festa patronal  0,00   0,00   0,00   0,00% 
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- Publicacions oficials  4.447,57   4.659,46   211,89   4,76% 

- Comunicació  9.628,48   7.152,88   -2.475,60   -25,71% 

- Subscripcions  8.019,58   6.431,92   -1.587,66   -19,80% 

- Subvencions Congrés/Encuentro  2.625,92   1.350,00   -1.275,92   -48,59% 

- Trobades i congressos  0,00   0,00   0,00   0,00% 

- Campanya publicitat Consell Català  0,00   0,00   0,00   0,00% 

- Electricitat  2.331,28   2.347,70   16,42   0,70% 

- Aigua i brossa  113,88   114,16   0,28   0,25% 

- Correus  322,00   363,84   41,84   12,99% 

- Telèfons / fax / mòdem  1.966,94   1.952,85   -14,09   -0,72% 

- Quotes entrada Consejo  3.561,18   3.789,74   228,56   6,42% 

- Quotes mesals Consejos  14.225,24   18.896,96   4.671,72   32,84% 

- Despeses menors oficina  1.101,91   1.096,26   -5,65   -0,51% 

- Despeses banc  424,60   250,60   -174,00   -40,98% 

- Plaques despatx noves altes  188,52   311,23   122,71   65,09% 

- Impresos consum propi  0,00   0,00   0,00   0,00% 

- Material d’oficina  397,92   225,93   -171,99   -43,22% 

- Ctat. propiet. Francesc Ciurana  2.400,00   1.296,00   -1.104,00   -46,00% 

- Altres despeses  1.116,34   1.275,37   159,03   14,25% 

- Cursos i xerrades de formació  5.652,95   7.521,91   1.868,96   33,06% 

- Impost bens immobles  1.059,16   1.562,96   503,80   47,57% 

- Impost sobre beneficis  606,32   881,27   274,95   45,35% 

- Dotació provisió operacions comercials  4.585,11   3.472,56   -1.112,55   -24,26% 

DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS  7.171,19   6.905,72   -265,47   -3,70% 

- Amortització immobilitzat intangible  256,63   213,62   -43,01   -16,76% 

- Amortització immobilitzat material  6.914,56   6.692,10   -222,46   -3,22% 

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:  341,87   0,00   -341,87   -100,00% 

- Despeses excepcionals  341,87   0,00   -341,87   -100,00% 

DESPESES FINANCERES  18,63   0,00   -18,63   -100,00% 

- Interessos de deutes  18,63   0,00   -18,63   -100,00% 

  TOTALS COMPRES I DESPESES:  306.691,10   270.860,76   -35.488,47   -11,57% 
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COMPARACIÓ REAL 2019 AMB PRESSUPOST EXERCICI 2019 

        

INGRESSOS    REAL/19 PRESS/19 DIF. %VAR. 

Quotes anuals col·legials   171.072,66  172.065,00  -992,34  -0,58% 

Quotes Oficials Habilitats   6.325,00  6.100,00  225,00  3,69% 

Quotes RC + caució+ AICAT   48.815,53  49.215,00  -399,47  -0,81% 

Quotes entrada altes col·legiats   9.374,44  6.025,00  3.349,44  55,59% 

Patrocinadors   13.320,00  9.725,00  3.595,00  36,97% 

Cursets    13.288,75  8.000,00  5.288,75  66,11% 

Altres ingressos   5.904,63  5.000,00  904,63  18,09% 

Vendes de llibres actes i demés serveis   10.376,36  9.400,00  976,36  10,39% 

Interessos Bancaris   0,00  5,00  -5,00  -100,00% 

 TOTAL GENERAL D'INGRESSOS          278.477,37 €   265.535,00 €      12.942,37 €  4,87% 

DESPESES    REAL/19 PRESS/19 DIF. %VAR. 

Aprovisionament de llibres d'actes, taulers i plaques  2.278,46  2.610,00  -331,54  -12,70% 

Manteniment web, reparacions oficina i comunitat propietaris 13.098,65  12.010,00  1.088,65  9,06% 

Assessories fiscal-laboral i jurídica   27.088,23  27.000,00  88,23  0,33% 

Assegurances col·legi   627,82  630,00  -2,18  -0,35% 

Pòlisses RC + pòlissa caució + pòlissa AICAT  48.707,31  49.215,00  -507,69  -1,03% 

Atencions i homenatges   1.429,44  1.500,00  -70,56  -4,70% 

Representació, promoció i RRPP i dietes Junta Govern  12.431,81  10.500,00  1.931,81  18,40% 

Publicacions, comunicació i subscripcions   18.244,26  18.060,00  184,26  1,02% 

Subvenció Congrés/Encuentro   1.350,00  1.500,00  -150,00  -10,00% 

Llum i aigua    2.461,86  2.575,00  -113,14  -4,39% 

Correus i telèfons   2.316,69  2.600,00  -283,31  -10,90% 

Despeses menors i bancàries   1.346,86  1.700,00  -353,14  -20,77% 

Plaques, impresos i material oficina   537,16  1.300,00  -762,84  -58,68% 

Altres despeses   1.275,37  1.500,00  -224,63  -14,98% 

Cursets    7.521,91  4.000,00  3.521,91  88,05% 

IBI i escombraries   1.562,96  1.100,00  462,96  42,09% 

Impost sobre benefici   881,27  750,00  131,27  17,50% 

Sous i salaris    71.862,36  73.235,00  -1.372,64  -1,87% 

Seguretat Social   22.907,87  23.000,00  -92,13  -0,40% 

Prevenció Riscos Laborals   296,21  500,00  -203,79  -40,76% 

Quotes mesals i d'altes del Consell i Consejo  22.686,70  21.035,00  1.651,70  7,85% 

Amortitzacions   6.905,72  9.215,00  -2.309,28  -25,06% 

 TOTAL GENERAL DE DESPESES          267.818,92 €   265.535,00 €  2.283,92 € 0,86% 

        

Quadrament amb comptabilitat 2019             

Ingressos  278.477,37       

Devolucions de quotes de baixa -93,53 €   Resultat   

Ingressos excepcionals 349,95 €   Ingressos  278.733,79 € 

  278.733,79    Despeses  270.860,76 € 

Despeses  267.818,92     Benefici 7.873,03 € 

Variació d'existències -430,72 €      

Dotació provisió operacions comercials 3.472,56 €      

  270.860,76       
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PRESSUPOST EXERCICI 2020 

      

 INGRESSOS        

 Quotes anuals col·legials  170.065,00  

 Oficial Habilitat  7.700,00  

 Quotes pòlissa RC col·legiats  16.645,00  

 Quotes pòlisses caució + AICAT  32.005,00  

 Quotes entrada altes de col·legiats 7.230,00  

 Patrocinadors  7.000,00  

 Cursets i xerrades  8.000,00  

 Altres ingressos  5.000,00  

 Vendes de llibres actes i demés serveis 9.720,00  

 Interessos Bancaris  5,00  

 TOTAL GENERAL INGRESSOS       263.370,00 €   

 DESPESES        

 Aprovisionament de llibres d'actes, taulers, plaques i segells 2.260,00  

 Neteja local social i manteniment i reparacions oficina 3.950,00  

 Despeses comunitat propietaris 1.300,00  

 Lloguer copiadora i mant. i rep. ordinadors i plana web 7.500,00  

 Assessories fiscal-laboral i jurídica 29.300,00  

 Assegurances col·legi, RC, caució i AICAT 49.310,00  

 Atencions, homenatges  1.500,00  

 Representació, promoció i RRPP i dietes Junta Govern 8.300,00  

 Publicacions, comunicació i subscripcions 16.600,00  

 Llum i aigua   2.425,00  

 Correus i telèfons  2.500,00  

 Despeses menors i bancàries  1.700,00  

 Plaques despatx noves altes  300,00  

 Impresos i material oficina  750,00  

 Altres despeses  1.700,00  

 Cursets i xerrades  4.000,00  

 Tributs   1.250,00  

 Impost sobre benefici  740,00  

 Sous i salaris   73.300,00  

 Seguretat Social  23.600,00  

 Prevenció riscos laborals  400,00  

 Quotes mesals i d'altes del Consell i Consejo 23.135,00  

 Amortitzacions  7.550,00  

 TOTAL GENERAL DESPESES       263.370,00 €   

 

 

  
 

      

  Diferencia pressupostaria en exercicis de 2019 i 2020:   

  Pressupost 2019 - Total Pressupost:      265.535,00 €   

  Pressupost 2020 - Total Pressupost:      263.370,00 €   

    -2.165,00   

    -0,82%  

      
 


