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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 l’alça, s’ha 
passat dels 126 Col·legiats a finals de l’any 2020 fins els 129 de l’any 2021. 

MOTIUS DE LES BAIXES 
El total de les baixes de l’any han estat un total de 9. 

El seu desglossament: 

- Cessament Professional 2 baixes (22,22%) 
- Jubilació 3 baixes (33,33%) 
- Defunció 2 baixes (22,22%) 
- Altres 1 baixes (11,11%) 
- Morositat 1 baixes (11,11%) 

El concepte d’altres es corresponen a: 

 1 Col·legiada que ha constituı̈t una empresa 

ALTES 
El total de les altes de l’any han estat un total de 12. 

Aquest any cal destacar un increment notable en les altes dintre del Plan Mujer.(41,67%) 

PERSPECTIVES 
Es detecta un repunt en les altes per motius administratiu, la majoria de les altes han vingut aconsellades 
pels diferents gestors/assessors dels col·legiats. No hem d’oblidar l’envelliment dels nostres col·legiats, 
un 55,55% de les baixes han estat conseqüència de jubilacions i defuncions. 

 

Mitjana d’edat 56 anys 

Col·legiades / Col·legiats edat superior o igual a 50 anys 88 Col·legiats 

Col·legiades / Col·legiats edat inferior a 50 anys 41 Col·legiats 
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Resum financer 

L’any 2021 ha acabat amb un saldo bancari de 18.533,67€, superior al de l’any anterior, 15.466,58€. 

La despesa s’ha controlat, encara que han sorgit una sèrie de despeses no previstes dintre del pressupost, 
encara que aquests imports no han estat suficientment significatius. 
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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 2021 ha acabat amb un saldo, 18.706,93€, superior al de l’any 
anterior, 15.506,48€. 

INFORME DE INGRESSOS GLOBALS (BENEFICIS I PÉRDUES) 
• Ingressos. Any 2021 39.119,14€ i l’any 2020 39.083,87,  

• Despeses. Any 2021 38.738,22€, i l’any 2020 30.385,20€ 

• Beneficis. Han baixat fins els 380,92€ a l’any 2021 per uns 8.698,67€ de l’any 2020. 

INFORME DE LES PRINCIPALS OPERACIONS 
La principal fonts d’ingressos és el cobrament de les quotes col·legials, aquest any 2021 s’ha mantingut 
respecte a l’any 2020. Passant dels 33.940,50€ als 34.008,00€ 

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

RESUM 2021 
DESCRIPCIÓ INGRESSOS DESPESES GUANYS 
Quotes Col·legials 34.008,00 2.613,09 31.394,91 

Cursos 1.500,00 0,0 1.500,00 
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Notes d’informes financers 

COMPTES 
6010000. Quotes sosteniment Consejo General. S’ha incrementat en un 17,19%, pel fet del increment de 
Col·legiats, a més a més aquest any ja no estaven bonificades les altes del Plan Mujer. 
6020007. Pop Up Consejo. Es va gestionar la compra del Pop Up del Consejo. 
6020008. Llums emergència. Es va gestionar la compra de les noves llums d’emergència pels nostres 
col·legiats. 
6220008. Recepció. Tal com ja es va dir en la darrera assemblea s’ha procedit a la remodelació de la 
recepció del Col·legi 
6240000. Neteja. S’ha reduı̈t la despesa inicial i ara la despesa anual es correspon al consum anual. 
6280001. Energia Eléctrica. Hem suportat el increment del cost de la energia que ha sorgit durant els 
darrers mesos de l’any i que sembla que continuarà aquest any 2022. 
6280002. Telefonia. Amb el canvi de distribuı̈dor hem aconseguit un descens d’un 45,12€ dels costos 
anteriors. 
6280006. Office 365. Tal com ja es va comentar es va agafar el paquet d’ofimàtica Office per les feines del 
Col·legi. 
6400003. Salari Administratiu. L’augment es degut, tal com ja es va dir en la darrera assemblea, al canvi 
de categoria. 
6400004. Salari Servei de Neteja. Hi ha hagut un increment del 22% com a conseqüència que l’any 2020 
va haver un parell de mesos on l’anterior treballadora va ser de baixa i durant tres mesos no hi vam tenir 
a ningú que fes el treball. 
6420000. Seguretat Social. Hi ha hagut un increment del 43% com a conseqüència dels dos apartats 
anteriors, canvi de categoria laboral i la falta de personal. 
6690000. Despeses Financeres. Han tornat a incrementar-se les despeses, com a conseqüència del 
augment de les comissions bancaries. 
 
Despeses extraordinàries 
6280007. ZOOM. Es va prendre la decisió d’agafar la plataforma per poder-la oferir, gratuı̈tament a tots 
els Col·legiats. 
6270000. Publicitat i Estatuetes. Aquest any hem fet un Pop-Up que vam portar a la Fira de Sant Miquel i 
que creiem que ens representa, 427,00€. També vam instaurar la entrega d’un detallat als Col·legiats que 
fan 10 anys de col·legiació, 21,78€.  
6110000. Fira Sant Miquel. S’ha decidit tornar a ser present a la Fira de Sant Miquel en representació del 
nostre col·lectiu. 
6270002. Jornades portes obertes. Hem tornat a realitzar les Jornades de Portes Obertes on hem tingut 
la presencia dels alumnes del IES Escola del Treball. 
6270005. Despeses Representació. Desprès que a l’any 2020 no va haver-hi cap tipus de despeses, hem 
tornat a la normalitat en aquest apartat. 
6500000. Regularització comptes. D’acord amb el nostre assessor s’ha procedit a eliminar els imports 
dels rebuts tornats i incobrables. 
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7010000. Quotes altes. Increment del 40% com a conseqüència de la desaparició de la bonificació de 
l’alta del Plan Mujer. 
7200003. Pop Up Consejo. Es va gestionar la compra, i posterior venda, del Pop Up pel Consejo. 
7200004. Llums emergència. Es van adquirir una sèrie de les noves llums d’emergència per poder-les 
distribuir entre els Col·legiats interessats. Sense Benefici pel Col·legi. 
7200005. Lloguer espai. Es va decidir llogar una part del Col·legi pel dipòsit de material d’un dels nostres 
col·legiats, cosa que ens ha repercutit ens uns ingressos atı́pics. 
Altres Ingressos de Gestió. Es va decidir que el Servei que fèiem pagar per les empreses interessades en 
la recerca d’agents fos gratuı̈t. També es va acordar que els ingressos que tenı́em per la venda de loteria 
de l’any 2020 fossin entregats a una ONG per mirar de pal·liar els efectes de la pandèmia .  

CONTINUITAT DE L’EXPLOTACIÓ 
Aquest any 2021 ha estat un any molt complicat pel que fa a les expectatives de la evolució de la pandèmia. Però 
s’ha detectat un moviment inusual en les altes que hem tingut.  Continuem en l’aposta pel tema de la formació i ja 
hem engegat una campanya per captar alumnes per la III Convocatòria del Curs d’Alt Rendiment. 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 2022 estem treballant per poder afegir formació presencial que no podem oferir nosaltres.  


