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Situació dels nostres Col·legiats 

TOTAL COL·LEGIATS 
Durant tot l’any 2019 hi ha hagut moviments d’altes i baixes. Finalment la tendència ha estat a la baixa, 
s’ha passat dels 133 Col·legiats a finals de l’any 2018 fins els 130 de l’any 2019. 

MOTIUS DE LES BAIXES 
El total de les baixes de l’any han estat un total de 14. 

El seu desglossi: 

- Cessament Professional 5 baixes (35,71%) 
- Jubilació 6 baixes (42,86%) 
- Morositat 1 baixa (7,14%) 
- Altres 2 baixes (14,29%) 

El concepte d’altres, 2 baixes, es corresponen a: 

 1 Col·legiat que li deixa el seu lloc al seu fill 

 1 Col·legiat que ens va demanar tornar a donar-se d’alta però la seva situació laboral i financera 
no podia suportar les quotes i es va procedir a la seva baixa. 

ALTES 
El total de les altes de l’any han estat un total de 11. 

Dintre de les altes s’ha de destacar les 4 altes realitzades dintre del Plan Empleo Joven i també la 
recuperació de dos ex-col·legiats que han tornat al Col·legi. 

PERSPECTIVES 
Encara que els números indiquen un decrement del nombre de Col·legiats, s’ha de d’entendre la situació 
del nostre Col·legi. 

- La majoria dels nostres Col·legiats estan en la edat de jubilació o molt propers a aquesta, la meitat 
de les baixes son principalment per aquest motiu. 

- També cal ser optimistes en el grau que un 37% de les altes es corresponen a menors de 35 anys, 
Plan Empleo Joven, i de la resta de Col·legiats cap arriba a l’edat de 50 anys, el que representa que 
es va rejovenint el Col·legi. 
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Resum financer 

L’any 2019 ha acabat amb un saldo, 4.387,13€, inferior al de l’any anterior, 9.378,99€. 

Com es veurà més endavant, durant aquest exercici s’han produı̈t una sèrie de despeses addicionals als 
exercicis anteriors. Uns pel compliment de la Llei actual i d’altres en interès del Col·legi siguin per millorar 
la presencia del Col·legi tant a nivell presencial com virtual, mitjançant les noves tecnologies. 

Totes aquestes despeses han suposat un desemborsament que ha provocat el descens dels saldos en les 
entitats bancaries. 

Breument fem una petita selecció de les mateixes: 

- Cursos dels treballadors 
- Instal·lació del GRPS 
- Manteniment de l’Edifici. 
- Protecció de Dades 
- Riscos Laborals 

L’import global d’aquestes partides son aproximadament 3.200,00€ 
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Informes financers 

INFORME DE POSICIÓ FINANCIERA 
• Passiu. Tant el passiu No Corrent i el passiu Corrent han estat disminuı̈ts 

• Passiu No Corrent. Contempla les fiances dipositades pels Col·legiats 

• Passiu Corrent. Ha desaparegut la càrrega de la indemnització del Kenneth, 13.000,00€ 

Informe de posició financera. L’any 2019 ha acabat amb un saldo, 4.387,13€, inferior al de l’any anterior, 
9.378,99€. 

INFORME DE INGRESSOS GLOBALS (BENEFICIS I PÉRDUES) 
• Ingressos. Any 2019 39.607,39€ i l’any 2018 46.317,70€,  

• Despeses. Any 2019 33.486,99€, de les quals hi ha 1.121,00€ imputables l’any 2018, i l’any 2018 
31.783,21€ 

• Beneficis. Han caigut fins els 6.120,40€ a l’any 2019 per uns 14.534,49€ de l’any 2018. 

INFORME DE LES PRINCIPALS OPERACIONS 
La principal fonts d’ingressos és el cobrament de les quotes col·legials, aquest any 2019 s’ha incrementat 
en, aproximadament, un 2% respecte a l’any 2018. Passant dels 34.639,50€ als 35.325,42€ 

RESUM 2019 
DESCRIPCIÓ INGRESSOS DESPESES GUANYS 
Quotes Col·legials 35.325,42 2.646,53 32.678,89 

Cursos 1.003,61 2.169,07* -1.165,46 

 
(*) hi ha 716,00€ corresponent a l’any 2018 
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Notes d’informes financers 

COMPTES 
6020000. Material d’oficina. S’ha fet la despesa en la compra d’una destructora, 133,91€, que ens ha fet 
superar la despesa de l’any anterior. 
6180001. Curs d’Alt Rendiment. S’han reduı̈t les despeses del curs un 41%. 
6180002. Curs d’Alt Rendiment any 2018. Vam quedar pendents d’imputar despeses per valor de 
716,00€. Factura retorn UPM, 650,00€, i la despesa del Marc de l’Orla, 66,00€. 
6210001. Arrendaments Domini Hosting. S’ha inclòs el domini .es als que ja tenı́em .com i .cat 
6220000. Reparacions i Conservació (SIEF). Aquest compte s’ha contemplar amb el 6220002, s’han 
diferenciat les despeses del web del tema de la alarma. En el còmput global s’ha reduı̈t la despesa. 
Assegurances. Els imports de totes les assegurances s’han mantingut en lı́nia de l’any anterior. 
6260000. GABSER. S’ha vist incrementat en aproximadament 95,00€ per les despeses derivades del canvi 
de la Junta del Col·legi. 
6290000. Altres Serveis. Aquı́ estan incloses les despeses d’atenció en general als visitants del Col·legi i 
als participants dels cursos oferts; com poden ser: cafès, aigües, infusions ... 
Despeses personal. En global hi ha hagut una disminució en la despesa de personal per la disminució 
hores treballades pel personal del Col·legi, també l’any 2018, durant un perı́ode curt de mig mes, hi va 
haver dos persones. Corresponent al perı́ode d’adaptació del nou administratiu. 
6990000. Despeses Financeres. S’han incrementat com a conseqüència del cobrament per part del Banc 
per la gestió de la presentació dels rebuts de les quotes que paguen els nostres col·legiats, 0,10€/rebut, i 
que anteriorment no es cobraven.  
 
Despeses extraordinàries 
6200001. Cursos Treballadors. S’ha fet formació per a tots els membres de la Junta i per l’administratiu 
del Col·legi per potenciar les xarxes socials. 
6220001. Instal·lació GRPS. Es va detectar una falla en la connexió des de el Col·legi amb la central 
d’alarmes per motius de la connexió telefònica, amb aquest sistema s’ha resol la incidència. 
6220003. Manteniment Edifici. Aquest nou compte reflexa les reparacions i modificacions en el Col·legi. 
S’ha començat amb la reparació de la porta d’emergència que s’havia degradat pel seu ús. 
6220004. Protecció de Dades (LGPD). D’acord amb la llei s’ha fet la contractació d’una empresa per la 
gestió de la Protecció de Dades. Hi ha hagut una inversió inicial i puntual de 532,40€. 
6220005. Riscos Laborals. D’acord amb la llei s’ha fet la contractació d’una empresa per la gestió del tema 
de Riscos Laborals. Enlloc de la formació de l’administratiu. 
6270004. Bloc de Notes. Aquesta es una despesa generada l’any 2018 però que s’hauria d’imputar entre 
diferents perı́odes, al haver una quantitat gran ens permet no generar més despesa. 
6270005. Despeses Representació. Aquest és un nou compte on es reflectiran les despeses generades per 
la representació dels membres de la Junta. 
6270007. Logo Emprenedors. Aquı́ s’inclou la patent del  Logo d’Emprenedors 125,36€. 
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7000000. Quotes Col·legials. Existeix un lleuger increment del 2% respecte a l’any anterior. 
7000002. Ingressos Cursos. Existeix un gran descens provocat principalment per la poca quantitat 
d’alumnes al curs d’Alt Rendiment. 
7010000. Quotes nou ingrés. De les 11 altes que hem tingut, 7 no han tingut de fer el pagament de nou 
ingrés al ser: 3 col·legiats que han tornat i 4 dintre del Plan Empleo Joven. Això ha provocat un ingrés molt 
més baix que l’any anterior, on de les 15 altes només va haver 2 que no van tindre que pagar drets d’ingrés, 
1 col·legiat que va tornar i 1 col·legiada dintre del Plan Empleo Joven. 
Altres Ingressos de Gestió. Han caigut un 14% com ha conseqüència del canvi de criteri en la Bonificació 
per part del Consejo.  

 

DEUTE 
L’únic deute existent, indemnització del Kenneth, ha quedat liquidat el mes de Novembre. 

CONTINUITAT DE L’EXPLOTACIÓ 
Tal com va succeir l’any 2018, aquest any i els propers s’aposta per implantar la realització de cursos. El que ha de 
permetre oferir un servei afegit als nostres Col·legiats i al realitzar-los de forma subvencionada ens ha de 
permetre obtindré una nova font d’ingressos. 


