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Situació dels nostres Col·legiats 

TOTAL COL·LEGIATS 
Durant tot l’any 2020 hi ha hagut moviments d’altes i baixes. Finalment la tendència ha estat a la baixa, 
s’ha passat dels 130 Col·legiats a finals de l’any 2019 fins els 126 de l’any 2020. 

MOTIUS DE LES BAIXES 
El total de les baixes de l’any han estat un total de 11. 

El seu desglossament: 

- Cessament Professional 5 baixes (45,45%) 
- Jubilació 4 baixes (36,36%) 
- Defunció 1 baixa (9,09%) 
- Altres 1 baixes (9,09%) 

El concepte d’altres es corresponen a: 

 1 Col·legiada que no pot assumir les quotes col·legials 

ALTES 
El total de les altes de l’any han estat un total de 7. 

Només hi ha una pel Plan Mujer. 

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, casi la 
meitat de les baixes son principalment per aquest motiu. 

- Lamentablement la mitjana d’edat de les altes es alta 

 

Mitjana d’edat 56 anys 

Col·legiades / Col·legiats edat superior o igual a 50 anys 89 Col·legiats 

Col·legiades / Col·legiats edat inferior a 50 anys 37 Col·legiats 
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Resum financer 

L’any 2020 ha acabat amb un saldo, 15.466,58€, superior al de l’any anterior, 4.387,13€. 

Com a conseqüència de la pandèmia hi ha un descens en algunes despeses, també hi ha hagut una sèrie 
de canvis en alguns treballs que es feien. La qual cosa ha provocat un descens en les despeses. 

També es va decidir canviar informàticament l’ordinador del Col·legi, passant del llenguatge de LINUX a 
WINDOWS. També es va decidir adquirir l’OFFICE 365 a partir de l’any 2021. 

Descens de la despesa com a conseqüència de la pandèmia: 

Concepte 2019 2020 Diferencia % 
Formació 778,66€ 474,41€ - 39,08% 
Jornades portes obertes 72,50€ 0,00€ - 100,00% 
Despeses representació 430,32€ 0,00€ - 100,00% 

 

Es va decidir contractar una persona de neteja enlloc de l’empresa que hi tenı́em, la qual cosa ha suposat 
un petit estalvi. 

Concepte 2019 2020 Diferencia % 
Nòmines + Neteja * 2.024,44€ 983,01€ - 51,44% 
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Informes financers 

INFORME DE POSICIÓ FINANCIERA 
• Passiu. Tant el passiu No Corrent i el passiu Corrent pràcticament no hi ha hagut variació 

• Actiu. L’actiu  tampoc hi ha gaire variació. La instal·lació de la calefacció ja està amortitzada. 

Informe de posició financera. L’any 2020 ha acabat amb un saldo, 15.466,58€, superior al de l’any 
anterior, 4.387,13€. 

INFORME DE INGRESSOS GLOBALS (BENEFICIS I PÉRDUES) 
• Ingressos. Any 2020 39.083,87€ i l’any 2019 39.607,39€,  

• Despeses. Any 2020 30.385,20€, i l’any 2019 33.486,99€ 

• Beneficis. Han crescut fins els 8.698,67€ a l’any 2020 per uns 6.120,40€ de l’any 2019. 

INFORME DE LES PRINCIPALS OPERACIONS 
La principal fonts d’ingressos és el cobrament de les quotes col·legials, aquest any 2020 s’ha descendit en, 
aproximadament, un 3,92% respecte a l’any 2019. Passant dels 35.325,42€ als 33.940,50€ 

Increment d’un33,33% en les quotes d’ingrés 

RESUM 2019 
DESCRIPCIÓ INGRESSOS DESPESES GUANYS 
Quotes Col·legials 33.940,50 2.337,65 31.602,85 

Cursos 2.367,78 872,41 1.495,37 
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Notes d’informes financers 

COMPTES 
6010000. Quotes sosteniment Consejo General. S’ha reduı̈t en un 4,73%, pel fet de perdre 4 Col·legiats. 
6020005. Mascaretes. Aquest degut a les circumstàncies de la pandèmia hem pogut oferir mascaretes als 
nostres Col·legiats a un preu molt interessant. 
6400004. Nòmina personal neteja. Aquesta despesa substitueix a la que tenı́em de neteja d’oficines. 
6220003. Manteniment Edifici. Es va decidir crear un accés als serveis fora de l’espai de la sala de actes 
per no interrompre les exposicions o cursos que es pugin fer. 
6220007. Manteniment maquinaria. S’ha fet un repàs de totes les màquines de calefacció i aire 
condicionat del Col·legi. 
 
Despeses extraordinàries 
6220006.Reparació ordinador. Es va decidir deixar el sistema LINUX que tenı́em a l’ordinador del Col·legi 
i passar-ho al sistema de WINDOWS. 
6280005. Llicencia Windows. S’ha comprat la llicència de Windows per l’ordinador del Col·legi. 
 
7000000. Quotes Col·legials. Existeix un lleuger descens del 3,92% respecte a l’any anterior. 
7000002. Ingressos Cursos. Existeix un increment com a conseqüència del lloguer de la Sala d’Actes per 
la realització d’un curs de Prevenció de Riscos. 
7010000. Quotes nou ingrés. Aquest any totes les altes realitzades es corresponen a Col·legiats sèniors, 
menys un Plan Mujer, llavors ha provocat un increment dels ingressos. 
7200000. Venda de Mascaretes. Mitjançant el Consell hem pogut oferir als nostres col·legiats mascaretes 
amb un preu molt interessant. 
Altres Ingressos de Gestió. Han caigut un 35,57% com ha conseqüència, principalment pels ingressos pels 
patrocinis i pels ingressos per la prestació del servei de recerca d’agents.  

CONTINUITAT DE L’EXPLOTACIÓ 
Aquest any 2020 ha estat un any molt complicat pel que fa a les expectatives que havı́em posat en el tema de la 
formació. Però continuem en aquesta aposta. Durant aquest any hem ofert una sèrie de curos de forma virtual 
perquè els nostres col·legiats puguin continuar la seva formació. De cara al 2021 estem treballant per poder afegir 
formació presencial que no podem oferir nosaltres.  


