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JUNTA DE GOVERN 
 
 
 

 

President Àngel Torramilans i Soler 
  
Vicepresident Francesc Xavier Quintana i Roig 

  
Secretari Jaume Abella i Bouzas 

  
Tresorer Francesc Xavier Verdalet i Gelpí 
  

Comptador-censor Montserrat Curós i Canalias 
  

Vocal 1r. Josep Comas i Vilà 
  
Vocal 2n. Cristina Pardo i Reyné 

  
Vocal 3r. Daniel Planas i Cano 

  
Vocal 4t. Jaume Jesús Barcons i Casas 
  

Vocal 5e. Emma Carrillo i Massagué 
  

Vocal 6e. Eulàlia Fernández i Hernández 
  
  

Assessoria jurídica Ferran Martín i Bou 
  

Assessoria fiscal-laboral Cànovas 1852, S.L. 

 
 

 

PERSONAL ADMINISTRATIU 
 

 

Gerència Rosa Espígol i Pere 

  

Administració 
Mari Franco i López 
Júlia Rodríguez i Cardeñas 
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COMISSIONS DE TREBALL 

 

 
Comissió de Deontologia Professional  Comissió de Comunicació, Relacions Públiques, 

i Resolució de Conflictes  Promoció i Imatge 

   

Jaume J. Barcons i Casas (responsable)  Francesc X. Quintana i Roig (responsable) 

Josep Comas i Vilà  Cristina Pardo i Reyné 

Daniel Planas i Cano  Rosa Espígol i Pere 

 

 

  

Comissió de Formació  Comissió de Serveis i Tecnologies 

   

Eulàlia Fernández i Hernández (responsable)  Jaume Abella i Bouzas (responsable) 

Cristina Pardo i Reyné  F. Xavier Verdalet i Gelpí 

Emma Carrillo i Massagué  Francesc X. Quintana i Roig 

  Daniel Planas i Cano 

   

Comissió Econòmica  Comissió de Relacions 

  amb les Administracions Públiques 

F. Xavier Verdalet i Gelpí (responsable)   

Montserrat Curós i Canalias  Montserrat Curós i Canalias (responsable) 

  Àlex Muñoz 

   

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

d'Associacions i Societats   

  F. Xavier Verdalet i Gelpí (responsable) 

Àngel Torramilans i Soler (responsable)  Cristina Pardo i Reyné 

Jaume Abella i Bouzas   

  Comissió de Preus de Mercat 

Comissió de mediació  Estudis Immobiliaris  

   

Josep Comas i Vilà  Francesc X. Quintana i Roig 

Rosa Espígol i Pere  Rosa Espígol i Pere 

   

Comissió Revista Consell   Tribunal Arbitral de Girona 

   

Francesc X. Quintana i Roig  Emanuela Carmenati 
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RESUM DE LES ACTIVITATS 
 

GENER 

 
  
13 de gener Es reuneix telemàticament la comissió de mediació del Centre de Mediació de 

Col·legis d’Administradors de Finques (CEMCAF) 
  

  
13 de gener Es realitza a les oficines col·legials l'examen corresponent al curs 2020-2021, dels 

estudis propis de la Universitat d'Alcalà de "Grau en Administració de Finques" 
  

  
14 de gener Es reuneix telemàticament 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 

  

  
15 de gener S’assisteix telemàticament a la reunió del Consejo General, sobre el Pla Estratègic, 

el la qual es conclou que s’han fixat 4 objectius estratègics fonamentals, que són la 
promoció i el prestigi a tots els nivells de l’Administrador de Finques Col·legiat 

(AFC), l’ordenació de l’exercici professional de l’AFC, el donar a conèixer a la 
societat l’opinió del Consejo General i el perfeccionament tècnic i professional de 
l’AFC, en base a les respostes a les enquestes enviades als col·legiats, als seus 

clients i proveïdors 
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15 de gener S’assisteix telemàticament a la roda de premsa de l’Estudi de Preus de Mercat  

 

 
  

  

18 de gener S’assisteix telemàticament a la sessió informativa de la Direcció General de Turisme 
sobre el nou Decret de Turisme 75/2020, impartida per la subdirectora general 
d’Ordenació i Inspecció Turística, la Sra. Anna Maria Martínez Ribas, i el responsable 
de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) a les Terres de l'Ebre, el Sr. Joan Fandos, 
on va exposar com es pot efectuar la tramitació de l’habilitació dels establiments 
turístics a través de la Finestreta Única Empresarial (FUE) 
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FEBRER 

 
  
8 de febrer S’assisteix telemàticament a l'Assemblea General Ordinària de l’Observatori de la 

Rehabilitació i Renovació Urbana de les Comarques de Girona (ObRE) 
  

  
9 de febrer Es reuneix telemàticament la Comissió de Deontologia Professional 
  

  
10 de febrer Es reuneix telemàticament la Junta de Govern 
  

  

12 de febrer Es reuneix telemàticament la Comissió sobre l’Estudi de Preus de Mercat 
  

  
18 de febrer S’assisteix telemàticament a la Taula del Ple del Consell de Col·legis d’Administradors 

de Finques de Catalunya 
  

  
18 de febrer Es reuneix telemàticament la Comissió de Formació dels diferents Col·legis 

d’Administradors de Finques de tot l’estat 
 

 
  

  
24 de febrer S’assisteix telemàticament a la reunió de la Taula Lletrada de la Intercol·legial 
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24 de febrer Es presenta telemàticament a la Junta de Govern, el Pla Estratègic que prepara el 

Consejo General 
 

 
  

  
24 de febrer Es realitza a les oficines col·legials l'examen, corresponent al curs 2020-2021, dels 

estudis propis de la Universitat d'Alcalà de "Grau en Administració de Finques" 
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MARÇ 

 
  

2 de març  
Es reuneix telemàticament la Comissió de Formació 

  

  
5 de març Es reuneixen telemàticament els membres de la Junta de Govern per parlar de 

l’Estudi de Preus de Mercat 

  

  
10 de març Es reuneix telemàticament la comissió de mediació del Centre de Mediació de 

Col·legis d’Administradors de Finques (CEMCAF) 

 

 
  

  
16 de març Es reuneixen telemàticament els membres de la Junta de Govern per parlar de 

temes de la Comissió de Mediació 
  

  
18 de març Es reuneix telemàticament la comissió de mediació del Centre de Mediació de 

Col·legis d’Administradors de Finques (CEMCAF) 
  

  
22 de març S’assisteix a Girona a la reunió semestral amb la Tresoreria de la Seguretat Social 

per tractar temàtiques que afecten el nostre col·lectiu 

  

  
22 de març Es reuneixen telemàticament els membres de la Junta de Govern per parlar de 

temes del Màster d’Estudis Immobiliaris 

  

  
23 de març Es reuneix la Comissió Econòmica per tancar l'exercici comptable de 2020 i la 

preparació del pressupost per l'any 2021 
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25 de març S’assisteix telemàticament al Ple extraordinari del Consejo General 

 

 
  

  

26 de març S’assisteix telemàticament a la reunió de la Taula Tècnica de la Intercol·legial 

  

  
31 de març Es reuneix telemàticament la Junta de Govern 
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ABRIL 

 
 

  
7 d’abril S’assisteix telemàticament al Ple del Consell Català 
  

  
9 d’abril S’assisteix telemàticament 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’abril Es reuneix a Girona el grup de treball del Màster d’Estudis Immobiliaris 

  

  
15 d’abril Es reuneix telemàticament la comissió de mediació del Centre de Mediació de 

Col·legis d’Administradors de Finques (CEMCAF) 
  

  

21 d’abril Es reuneix telemàticament la Comissió de Comunicació 
  

  
21 d'abril Es reuneix a Girona la Comissió del Màster d’Estudis Immobiliaris 
  

  
21 d'abril Es realitza a les oficines col·legials l'examen presencial, corresponent al curs 2020-

2021, dels estudis propis de la Universitat d'Alcalà de "Grau en Administració de 
Finques" 

  

  
22 d'abril S’assisteix telemàticament al Ple extraordinari del Consejo General 
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29 d’abril Es reuneix el grup de treball del Màster d’Estudis Immobiliaris 
  

  
30 d'abril S’assisteix a l’Ajuntament d’Olot a la reunió en la que es va presentar els programes 

HolaDomus (Olot), Garrotxa Domus i GiDomus, que impulsa l’Ajuntament a través de 

la Fundació EuroPace i amb la col·laboració de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) 
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MAIG 

 
 

  
3 de maig Es reuneix telemàticament la Junta de Govern 
  

  
4 de maig S’assisteix a Barcelona a una reunió de gerències dels Col·legis de Barcelona-Lleida, 

Girona i Tarragona 

  

  
11 de maig Es reuneix telemàticament la comissió de mediació del Centre de Mediació de 

Col·legis d’Administradors de Finques (CEMCAF) 

  

  
14 de maig S’assisteix a Girona a la Trobada Immobiliària del Col·legi API 

 

 
  

  
17 de maig S’assisteix telemàticament a una reunió amb l’Agència de l’Habitatge per parlar de la 

plataforma MEDIEM 
 

 
  

  
19 de maig Es reuneix el grup de treball del Màster d’Estudis Immobiliaris 
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19 de maig Es celebra telemàticament l’Assemblea General Ordinària de Col·legiats, en la qual es 

varen aprovar els comptes de l’exercici 2020 així com el pressupost del 2021, a més 
de fer un breu repàs dels fets més significatius esdevinguts al llarg de l’any 
 

 
  

  
20 de maig S’assisteix telemàticament al Ple del Consell General 
  

  

26 de maig S’assisteix telemàticament a una reunió amb representants de Garrotxa Domus i de 
varis Col·legis d’Administradors de Finques 
 

 
  

  
26 de maig S’assisteix telemàticament a la reunió de la Taula Lletrada de la Intercol·legial 
  

  
31 de maig Es reuneix la Comissió de Serveis i Tecnologies 
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JUNY 

 
  
2 de juny Es realitza a les oficines col·legials l'examen presencial, corresponent al curs 2020-

2021, dels estudis propis de la Universitat d'Alcalà de "Grau en Administració de 
Finques" 

  

  
3 de juny Es reuneix el grup de treball del Màster d’Estudis Immobiliaris 

  

  
4 de juny Es reuneix a Girona la Comissió sobre l’Estudi de Preus de Mercat 
  

  
4 de juny S’assisteix als Premis Manel Xifra, organitzats pel CETIG 
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8 de juny Es reuneix telemàticament la comissió de mediació del Centre de Mediació de 

Col·legis d’Administradors de Finques (CEMCAF) 

 

 
  

  

11 de juny S’assisteix telemàticament a les III Jornades de Comunicació 

 

 
  

  
11 de juny S’assisteix telemàticament a la reunió de la Taula Tècnica de la Intercol·legial 
  

  
15 de juny S’assisteix telemàticament al Ple extraordinari del Consejo General 
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18 de juny S’assisteix telemàticament a una reunió de Garrotxa Domus 

  

  
18 de juny Es reuneix el grup de treball del Màster d’Estudis Immobiliaris 
  

  
21 de juny S’assisteix telemàticament a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació a les 

comarques gironines per a l’arbitratge 
  

  
22 de juny S’assisteix a Girona a la reunió convocada per l’Ajuntament de Girona del programa 

Edificat, per establir un marc de treball conjunt pel foment de la rehabilitació 
energètica d’habitatges 

  

  
22 de juny Es reuneix telemàticament la Junta de Govern 
  

  
23 de juny  S’assisteix telemàticament 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 

  

  
29 de juny Es reuneix a Girona la Comissió del Màster d’Estudis Immobiliaris 
  

  
30 de juny S’assisteix telemàticament a l’Assemblea General Ordinària de l'Associació 

Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya 
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JULIOL 

 
  
2 de juliol S’assisteix telemàticament a una reunió de Garrotxa Domus 
  

  

6 de juliol Es reuneix telemàticament la comissió de mediació del Centre de Mediació de 
Col·legis d’Administradors de Finques (CEMCAF) 

  

  
21 de juliol S’assisteix telemàticament a la reunió de la Taula Lletrada de la Intercol·legial 
  

  

21 de juliol Es reuneix a Girona el grup de treball del curs d’Oficial Habilitat 
  

  
21 de juliol Es reuneix presencialment la Junta de Govern 
  

  

23 de juliol S’assisteix telemàticament a la reunió de la Taula Tècnica de la Intercol·legial 
 

 
  

  

30 de juliol S’assisteix a l’Ajuntament de Girona a una reunió per parlar sobre la Taula pel Dret 
a l’Habitatge de Girona 
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SETEMBRE 

 
  
7 de setembre Es reuneix a Girona el grup de treball del curs d’Oficial Habilitat 
  

  

8 de setembre S’assisteix telemàticament 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 

  

  
14 de setembre Es reuneix telemàticament la comissió de mediació del Centre de Mediació de 

Col·legis d’Administradors de Finques (CEMCAF) 

  

  
21 de setembre S’assisteix a Girona a la reunió semestral amb la Tresoreria de la Seguretat Social 

per tractar temàtiques que afecten el nostre col·lectiu 
  

  

21 de setembre Es reuneix a Girona el grup de treball del curs d’Oficial Habilitat 
 

  
22 de setembre Es participa a Girona a la sessió informativa de presentació de la informació dels 

Estudis Immobiliaris de la Universitat de Girona (Fundació UdG) 

 

  

29 de setembre S’assisteix telemàticament a la Jornada Tècnica "Onada de Rehabilitació" REhabilita 
2021 
 

 
 

  
29 de setembre Es reuneix a Girona el grup de treball del curs d’Oficial Habilitat 
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OCTUBRE 

 
  
5 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 
  

  
5 d’octubre S’assisteix a Barcelona a una reunió amb representants dels 3 Col·legis de 

Catalunya, per parlar de la creació d’una Oficina Tècnica de Rehabilitació, amb 

col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge, que estarà determinada a portar a terme 
el control i comprovació de la documentació exigida pel compliment de l’expedient 
de sol·licitud de les subvencions per a la rehabilitació dels edificis amb criteris 
d’eficiència energètica 

 

 
  

  
19 d’octubre 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  
 

 
  

  
20 d’octubre Es reuneix presencialment i telemàticament la Junta de Govern 
  

  
28 d’octubre S’assisteix a la inauguració de la Fira de Mostres de Girona 
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NOVEMBRE 
 

  
2 de novembre Es reuneix a Girona la Comissió sobre l’Estudi de Preus de Mercat 
  

  
9 de novembre S’assisteix telemàticament a la Taula del Ple del Consell de Col·legis 

d’Administradors de Finques de Catalunya 

  

  
13 de novembre S’assisteix telemàticament a l’Assemblea General Ordinària de l’Observatori de la 

Rehabilitació i Renovació Urbana de les Comarques de Girona (ObRE) 
  

  

17 de novembre Es realitza a les oficines col·legials l'examen presencial, corresponent al curs 2020-
2021, dels estudis propis de la Universitat d'Alcalà de "Grau en Administració de 
Finques" 

  

  
19 de novembre S’assisteix presencialment a la signatura del conveni entre el Centre de Mediació 

dels Col·legis d'Administradors de Finques i el Grup Europeu de Magistrats per la 

Mediació (GEMME), per tal de promoure, impulsar, facilitar i desenvolupar la 
mediació a l'àmbit civil i mercantil general i específicament al sector immobiliari 
 

 
 

  
24 de novembre S’assisteix telemàticament 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 als col·legiats poder exposar diverses 
problemàtiques existents que es pateixen a les comunitats de propietaris i pisos en 

lloguer que administren 
  

  
26 de novembre S’assisteix telemàticament a la reunió de la Taula Tècnica de la Intercol·legial 
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DESEMBRE 

 
  
2 de desembre 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 
  

  

3 de desembre Es participa a Girona a la roda de premsa de l’Estudi de Preus de Mercat 
 

 
  

  

3 de desembre Es participa a Girona a la Comissió MGI.cat (antic Estudi Preus de Mercat) 
  

  
3 de desembre  Es participa a Girona a la reunió de la Comissió del Màster en Estudis Immobiliaris 
  

  
9 de desembre S’assisteix telemàticament a la reunió de la Taula Lletrada de la Intercol·legial 

  

  
14 de desembre Es reuneix telemàticament la comissió de mediació del Centre de Mediació de Col·legis 

d’Administradors de Finques (CEMCAF) 
  

  
15 de desembre Es reuneix presencialment i telemàticament la Junta de Govern 

  

  
16 de desembre Es reuneix telemàticament la Comissió de Comunicació 
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17 de desembre S’assisteix a Alacant al Ple del Consejo General 

 

 
  

  
20 de desembre S’assisteix a Barcelona a l’Acte commemoratiu del 10è. Aniversari de la Intercol·legial 

 

 
  

  
27 de desembre Es reuneix telemàticament la Junta de Govern en caràcter extraordinari 
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ACTIVITATS DE FORMACIÓ 

 

GENER 

 
13 de gener Sessió informativa sobre les novetats de la campanya d'informatives AEAT 

 
Es duu a terme en format videoconferència la sessió informativa de l'Agència 
Tributària (AEAT) sobre les novetats de la campanya d'informatives per l'exercici 

2021. 
 
Intervingueren com a ponents, funcionaris de les dependències regionals de Gestió i 
d'Informàtica des de la seu de la Delegació Especial de Barcelona. 
 

25 de gener Webinar sobre “La situació actual en els arrendaments urbans, d’habitatge i 

local de negoci i les possibles vies de solució” 
 
Amb motiu del Dia Europeu de la Mediació, el Col·legi, conjuntament amb el Centre 
de Mediació Immobiliària del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de 
Catalunya (CEMCAF), va organitzar un webinar sobre arrendaments davant de la 
situació actual, que han portat tants canvis en matèria arrendatària, on entenem 
que és necessari arribar a acords que ajudin a avançar a tots com a persones i com 

a societat. 
 
L'acte es va dur a terme per videoconferència, i va comptar amb la participació com 
a ponents del Sr. Xavier Bernadí, director general de Dret i d'Entitats Jurídiques del 

Departament de Justícia de la Generalitat, la Sra. Raquel Alastruey, magistrada de 
l'Audiència Provincial de Barcelona i membre de GEMME, la Sra. Marta Martínez, 
degana del Col·legi d'Advocats de Tortosa i presidenta de la Comissió de Mediació 

del CICAC i el Sr. Enrique Vendrell, assessor jurídic de la Junta de Govern del 
Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. Com a moderadora es va 
comptar amb la Sra. Emma Lopez, consultora en resolució de conflictes. 

 

FEBRER 

 
16 de febrer Webinar “Les novetats del servei de certificats digitals i notificacions 

electròniques” 

 
Es duu a terme un webinar per informar respecte els certificats digitals de 
representant davant les administracions públiques en nom de les comunitats de 

propietaris i comunitats de béns, i el Gestor de Notificacions electròniques, que 
rastreja si les comunitats tenen notificacions, com també es va informar com 
sol·licitar el certificat digital de persona física gratuït, sense necessitat de contractar 
cap comanda, també es va informar de com importar al sistema els certificats 

digitals ja emesos de representant davant les administracions públiques i respecte la 
contractació únicament del servei de notificacions electròniques, en el cas que ja 
disposis de certificats digitals amb nosaltres. 
 
El webinar va anar a càrrec del personal del Departament de Certificats Digitals del 
Col·legi de Barcelona-Lleida. 
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MARÇ 

 
3 de març Webinar "Comptabilització de consums individuals en instal·lacions 

tèrmiques d’edificis" 
 
Per tal d’ampliar informació respecte el Reial Decret 736/2020, pel qual es regula la 

comptabilització de consums individuals en instal·lacions tèrmiques d'edificis, que 
regula la comptabilització de consums individuals en instal·lacions tèrmiques 
d'edificis, l’empresa Gómez Group Metering va dur a terme un webinar on va 

exposar en deteniment el que han de tenir en compte els titulars d'instal·lacions 
tèrmiques centralitzades existents, tant en els edificis més nous com en els usats. 
Cal remarcar també la obligació que tenen d'instal·lar comptadors individuals que 
mesurin el consum d'energia tèrmica de cada consumidor, sempre que sigui 

tècnicament viable i econòmicament rendible.  

 
  

9 de març Webinar "Rehabilitació i eficiència energètica de les façanes" 
 
L’empresa Safe Insulation, especialitzada en rehabilitació i aïllament de façanes i 
edificis, ubicada a Palafrugell, va exposar en una webinar la normativa, solucions i 
oportunitats que tenen les comunitats de propietaris respecte la rehabilitació i 
eficiència energètica de les façanes. 
 

La presentació va anar a càrrec del Sr. Félipe de Jong, Gerent de Safe Insulation, i 
va estar acompanyat per la Sra. Hanan Akhrif, cap d’activitat de façanes de 
l’empresa Weber Saint Gobain, líder mundial en la fabricació de morters industrials 
per a col·locació i rejuntat de ceràmica, revestiment i rehabilitació de façanes, i pel 
Sr. José Antonio Aguilera, Director de Negoci Estratègic i Institucions de l’entitat 
bancària Deutsche Bank, que és el primer banc europeu i una de les principals 

entitats financeres del món. 
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16 de març Webinar "Obligacions i responsabilitat civil i penal de les comunitats de 
propietaris i els seus òrgans" 

 
Amb motiu de la recent publicació del llibre "Obligaciones y responsabilidad civil y 
penal de las comunidades de propietarios y sus órganos", publicat el passat 
desembre per Aferre Editor, el Col·legi va organitzar un webinar, on els dos autors 
del llibre, Alejandro Fuentes-Lojo i Alfonso Codón, varen exposar les obligacions i 
funcions legals dels òrgans de les comunitats de propietaris en la Llei de Propietat 

Horitzontal, i sobre el seu règim de responsabilitat, tant en l'ordre civil com penal. 
 
També es va fer especial èmfasi en les obligacions i responsabilitats dels 
administradors de finques en la gestió i administració de les comunitats de 

propietaris, amb recomanacions pràctiques per evitar responsabilitats civils i penals 
en l'exercici de la professió. 
 

La presentació de l’acte va anar a càrrec del Sr. Àngel Torramilans, President del 
Col·legi, i va moderar el webinar el Sr. Ferran Martín, assessor jurídic del Col·legi. 
 

 
  
23 de març Webinar "Canvis en les tarifes de la llum" 

 

L’1 de juny de 2021 va entrar en vigor la nova estructura tarifària de la llum, que 
suposarà canvis en la facturació de l'electricitat, tant per a contractes domèstics, 
com també per a empreses, locals comercials i comunitats de propietaris. 
 
Per tal de conèixer tots els canvis que es produiran, la comercialitzadora de llum i 
gas Multienergía Verde va exposar, en la webinar realitzada, les principals novetats 
amb les quals ens trobarem ben aviat. 

 
La presentació va anar a càrrec del Sr. Ernesto Lopez, Enginyer superior de 
Telecomunicacions i Delegat de la Zona de Llevant de  Multienergía Verde. 
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MAIG 

 
12 de maig  Webinar L’Administrador de Finques davant el Registre de la Propietat 

 
El passat 12 de maig, i amb la participació d’uns trenta assistents, el Col·legi va 
organitzar el webinar “L’Administrador de Finques davant el Registre de la 

propietat”, un dels cursos inclosos dins el programa de formació que el Gabinet 
d’Estudis del Consell General de Col·legis d’Administradors de Finques ofereix a tots 
els col·legis que n’estiguin interessats. 

 
Aquest curs va tractar d’apropar el funcionament del Registre de la Propietat així 
com l’accés de la Propietat Horitzontal als llibres de Registre, examinant la diferent 
problemàtica amb la qual ens podem trobar a la pràctica. 

 
La ponència va anar a càrrec de la Sra. Pilar Morgado Freige, vice-degana de la 
Facultat de Dret de la Universitat d'Alcalá i Coordinadora General del Curs 
Universitari de Formació Superior en Administració de Finques. 
 

 
  
27 de maig Taller “CAFirma: aprèn a gestionar els certificats i notificacions de les teves 

finques mitjançant la nostra eina” 
 
Es va organitzar un taller pràctic on es va donar una formació sobre CAFirma, el 

Gestor de Notificacions electròniques obligatòries: importar Certificats, crear bústies 
i usuaris, alta al 060, així com la casuística de com treballar amb els certificats 

digitals en diferents portals de les administracions públiques. 
  
28 de maig Webinar "Més que mediació: 7 principis bàsics d'èxit per a la gestió de 

conflictes” 

 
El Centre de Mediació Immobiliària del Consell de Col·legis d’Administradors de 
Finques de Catalunya (CEMCAF) i el Col·legi d’Administradors de Finques de Girona 
varen organitzar conjuntament, el passat 28 de maig, un webinar que va tenir per 
objectiu analitzar què passa i què es pot fer abans que un conflicte arribi a mediació 
o a un jutjat.  
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La ponència va anar a càrrec del Sr. Xavier Pastor, politòleg, mediador en conflictes i 
Director del Postgrau de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària de la 
UdG (Fundació UdG). 
 
Es van analitzar els set principis bàsics i d'èxit que qualsevol professional ha de tenir 
present i estar atent a l’hora d’abordar un conflicte que hagi d'abordar un conflicte. 

 

 
 
 

 

JUNY 

 
2 i 3 de juny Webinar "Coneixes com afectarà la nova tarificació elèctrica a les 

comunitats de propietaris" 
 
El passat 1 de juny va entrar en vigor la nova estructura tarifària elèctrica. 

 
Per saber com afecten aquests canvis a les contractacions d’energia de les 
comunitats de propietaris, es varen dur a terme dos webinars a càrrec del Sr. Miquel 
Cerro, Cap Comercial Catalunya de l’empresa OSG Serveis Grup amb qui el Col·legi 
té signat un acord de col·laboració. 
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9 de juny Webinar "PLA MOVES III Subvencions per la implantació d’infraestructures 

de recàrrega de vehicles elèctrics en comunitats de propietaris" 
 
Es va organitzar un webinar on es varen exposar com es poden sol·licitar les  
subvencions, que oscil·len entre el 70% i 80%, per a la instal·lació de punts de 
recàrrega per a vehicles elèctrics a les comunitats de propietaris, i que es troben 
englobades dins el Pla MOVES III. 

 
L’exposició va anar a càrrec del Sr. Llorenç Albanell, Enginyer Industrial i Director 
Tècnic d'Audit Energia, i de la Sra. Lorena Nieto, Enginyera del Departament de 
Solucions de recàrrega de vehicle elèctric de la mateixa empresa, amb qui el Col·legí 

també té signat un acord de col·laboració. 
 

 
  

17 de juny Taller “CAFirma: Nivell AVANÇAT del Gestor de Notificacions CAFirma” 
 

Es va organitzar un taller pràctic a nivell avançat on es dona una formació sobre el 
Gestor de Notificacions CAFirma: delegacions de certificats, gestió de notificacions 
per grups o departaments, sincronització i signatura i/o descàrrega de notificacions, 
funcionalitats disponibles i renovacions de certificats digitals. 

 
 

 
 
 

JULIOL 

 
15 de juliol Webinar "Renovacions dels certificats digitals emesos des del CAFBL" 

 
Es duu a terme un webinar per donar a conèixer el procediment per renovar els 

certificats digitals de representant davant les administracions públiques emesos des 
del Col·legi. 
 
El webinar va anar a càrrec del personal del Departament de Certificats Digitals del 
Col·legi de Barcelona-Lleida. 
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21 de juliol Webinar "Novetats en l’habilitació telemàtica dels habitatges d’ús turístic" 
 
El Col·legi, conjuntament amb els companys del Col·legi d'Agents de la Propietat 
Immobiliària de Girona, va organitzar un webinar per explicar en detall el nou 
procediment d’habilitació dels habitatges d’ús turístic que preveu el Decret 75/2020, 
de turisme de Catalunya, en el que es simplifiquen els tràmits administratius 

existents fins ara. 
 
Els ponents han estat, la Sra. Cristina Pruñonosa, Gerent de l'Oficina de Gestió 
Empresarial i el Sr. Joan Fandos, Cap de l'Oficina de Gestió Empresarial a les Terres 

de l'Ebre. 

 

 

 

 

SETEMBRE 

 
16 de setembre Taller: “CAFirma: aprèn a gestionar els certificats i notificacions de les 

teves finques mitjançant la nostra eina” 
 

Es va organitzar un taller pràctic on es va donar una formació sobre CAFirma, el 
Gestor de Notificacions electròniques obligatòries: importar Certificats, crear bústies 
i usuaris, alta al 060, així com la casuística de treballar amb els certificats digitals en 
diferents portals de les administracions públiques. 

 

 

 

https://zoom.us/meeting/register/tJYkcOisrTwsHdBSxN478_bqAG3kv-GvMEzk
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OCTUBRE 

 
7 d’octubre Curs d'oficial habilitat i de perfeccionament i especialització per a 

Administradors de Finques i personal dels despatxos 
 
El Col·legi va tornar a organitzar, com ve essent habitual els darrers anys, el curs 

d’oficial habilitat i de perfeccionament i especialització per a Administradors de 
Finques i personal dels despatxos, que es va iniciar el 7 d’octubre i va finalitzar el 2 
de desembre amb l’examen, la superació del qual 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. 
 
Aquesta quarta edició del curs d'Oficial es va fer durant els mesos d'octubre i 

novembre. Enguany, com a novetat, es va dur a terme en format híbrid, permetent 
als inscrits que podessin escollir assistir-hi bé, presencialment, bé “on line”. 
 

 
 

  
7 d’octubre Webinar " Entén els motius dels records històrics en els preus de l'energia i 

com fer que les teves Comunitats sobrevisquin a ells” 
 

Per entendre com es fixa el preu de l'energia en el mercat majorista internacional i 
el preu de l'energia per al consumidor final, la comercialitzadora va exposar en 
aquesta webinar les mesures a prendre per pal·liar en el possible aquest increment 
dels preus de l’energia. 
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NOVEMBRE 

 
3 de novembre Webinar Ajuts per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles 

elèctrics a les comunitats de veïns 
 
Per tal d’explicar com es poden sol·licitar les subvencions de fins el 70% (80% en el 

cas de poblacions de menys de 5.000 habitants) que poden aconseguir les 
comunitats de veïns en concepte de la instal·lació de punts de recàrrega per a 
vehicles elèctrics, es va organitzar un webinar on el Sr. Llorenç Albanell, enginyer 

industrial i director tècnic d’Audit Energia, empresa gironina especialitzada en 
solucions de recàrrega de vehicles elèctrics i autoconsum fotovoltaic, va poder 
resoldre els dubtes plantejats pels assistents. 
 

 
  
8 de novembre Taller formatiu del servei del centre de notificacions de la plataforma 

#afcservicios 
 
Amb l’objectiu d’explicar el servei de funcionament del Centre de notificacions de la 
plataforma #afcservicios, es va organitzar un taller formatiu on es varen exposar els 

diferents tipus  de notificacions, les cartes postals ordinàries, les cartes postals 
certificades (amb certificació de lliurament) i les cartes postals amb certificació de 
lliurament i contingut (comunicacions fefaents). 
 
L’encarregada d’explicar aquest servei va ser la Sra. Esther González, del 

Departament del Centre de Notificacions #afcservicios. 

  
Aquest servei permet enviar tota la correspondència física sense haver d’imprimir, 
“ensobrar” ni desplaçar-se a l’oficina de Correos, tot el qual redueix 
considerablement els costos inherents a l'activitat comunicativa en les seves 
diferents opcions de correu postal universal i correu certificat de lliurament i, si 
escau, certificat de contingut; el que és prova judicial, en tenir la consideració de 
comunicació fefaent. 
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10 de novembre Webinar sobre l'autoconsum fotovoltaic 
 
Es va organitzar un webinar per explicar i resoldre dubtes respecte la convocatòria 
d'ajuts a l’autoconsum elèctric i emmagatzematge amb fonts d’energia renovable 
que estava pendent de ser publicat en el DOGC. 
 

També es va exposar als assistents el funcionament de les instal·lacions 
fotovoltaiques compartides en blocs d'habitatges. 
 
La presentació va anar a càrrec del Sr. Llorenç Albanell, enginyer industrial i director 

tècnic d’Audit Energia, empresa gironina especialitzada en solucions de recàrrega de 
vehicles elèctrics i autoconsum fotovoltaic amb qui el Col·legi ha renovat recentment 
l’acord de col·laboració que es va signar l’any passat. 

 

 
  

15 de novembre Sessió informativa sobre la nova plusvàlua municipal 
 
El Col·legi, conjuntament amb els companys del Col·legi d'Agents de la Propietat 
Immobiliària de Girona, va organitzar un webinar per tractar la sentència del 
Tribunal Constitucional de 26 d'octubre del 2021 i els seus efectes sobre les 
transmissions de terrenys urbans en funció de quina sigui la data de meritació de 

l'impost, així com del Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre. 
 
El webinar va anar a càrrec de la Sra. Maria Romaguera, Llicenciada en ADE, 
gestora administrativa, assessora fiscal de RM Assessors i de la Sra. Marta 
Romaguera, Llicenciada en Dret, Advocada i cap del departament jurídic de RM 
Assessors. 
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DESEMBRE 

 
1 de desembre Webinar pràctica sobre propietat horitzontal 

 
El passat 1 de desembre, i comptant amb prop d’una cinquantena d’assistents, entre 
els que van assistir presencialment a la sala d’actes del Col·legi i els que es varen 

connectar “on line”, es va dur a terme la jornada pràctica sobre propietat 
horitzontal, tal com ha vingut tenint lloc els darrers anys per aquestes dates, amb la 
finalitat de posar en comú totes aquelles qüestions que es plantegen a la pràctica, 

en relació amb l'aplicació de la Llei 5/2016, la qual regula el règim jurídic de la 
propietat horitzontal a Catalunya. 
 
Com a ponents de la jornada varen intervenir 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, i actuant com a moderador el Sr. Francesc X. Quintana, vicepresident del 
Col·legi. 
 
OSG Serveis Grup, empresa de serveis integrals dedicada al sector energètic, 

instal·lacions i construcció, en el decurs del webinar, va dur a terme una presentació 
sobre l’autoconsum fotovoltaic, exposició que va anar a càrrec del Sr. Miquel Cerro, 
Cap comercial a Catalunya d’OSG. 

 

 

 

 
 

14 de desembre Taller: “CAFirma: Com es demana un certificat digital a través de la 
plataforma de serveis conjunta” 

 
Es va organitzar un taller pràctic on es va donar a conèixer el servei de certificats 
digital del col·legi. En concret, el procés d'obtenció dels certificats digitals, passos a 
seguir i documentació requerida. Qüestions tècniques d'ús del certificat electrònic i 
funcionament del programa de gestió de notificacions electròniques CAFirma. 
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RESUM DE FORMACIÓ 
 

(inclou la resta d’actes que el Col·legi organitza pels col·legiats o actes en el qual s’hi participa o 
col·labora) 

 

Formació Col·legi Girona i conjunta amb altres entitats 37 

Aula Colegial 19 

Formació d’altres entitats 14 

Total 70 
 
 

 

Data Organitza Gener 

13 AEAT Sessió informativa de l’AEAT sobre les novetats de la campanya 
d'informatives 

25 CEMCAF La situació actual en els arrendaments urbans, d’habitatge i local de negoci i 
les possibles vies de solució 

Data Organitza Febrer 

3 Aula Colegial Curso básico de Propiedad Horizontal Catalana 

12 CAFGI Com fer reunions de comunitats de propietaris per Zoom 

16 CAFGI - CAFBL Webinar “Les novetats del servei de certificats digitals i notificacions 
electròniques” 

18 CAFBL Repercussions de la sentència del TC declarant la inconstitucionalitat parcial 

del Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre de "mesures urgents per millorar 
l'accés a l'habitatge 

25 CAFBL Taller Model d'organització gestió, metodologia i eines per superar el dia a dia 

Data Organitza Març 

3 CAFGI Webinar “Comptabilització de consums individuals en instal·lacions tèrmiques 
d’edificis” 

9 CAFGI Webinar Rehabilitació y eficiència energètica façanes 

11 CAFBL Taller La rendibilitat del despatx de l’Administrador de Finques estratègies per 
evolucionar amb criteris empresarials 

12 CAFBL Dones professionals durant la Covid-19 

16 CAFGI Webinar "Obligacions i responsabilitat civil i penal de les comunitats de 
propietaris i els seus òrgans" 

18 CAFGI - CAFBL Webinar "Renovacions dels certificats digitals emesos des del servei de 
certificats digitals" 

18 CEMCAF Webinar Tècniques per afavorir els acords en les C.P. 

20 Aula Colegial Mediación Civil y Mercantil y específica en el ámbito inmobiliario 

23 CAFGI Webinar "Canvis en les tarifes de la llum" 

Data Organitza Abril 

13 Aula Colegial Curso Básico de Arrendamientos Urbanos 

22 Aula Colegial Valoraciones Inmobiliarias para Administradores de Fincas 

Data Organitza Maig 

12 CAFGI Webinar "L’Administrador de Finques davant el Registre de la Propietat: 

Problemes i solucions dins l’àmbit de la propietat horitzontal" 

13 Aula Colegial Mediación para no mediadores 

20 COAFT Webinar: Jornada pràctica sobre contractes d'arrendament 

25 Aula Colegial Urbanismo para Administradores de Fincas 

27 Aula Colegial Ciclo de webinars  Transformación Digital - Administración de Fincas 

27 CAFGI - CAFBL Webinar taller: “CAFirma: aprèn a gestionar els certificats i notificacions de 
les teves finques mitjançant la nostra eina” 

28 CEMCAF Webinar "Més que mediació: 7 principis bàsics d'èxit per a la gestió de 
conflictes” 

31 Aula Colegial Webinar Juntas de Propietarios Telemáticas 
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Data Organitza Juny 

1 Aula Colegial Webinar píldora práctica Juntas de Propietarios Telemáticas 

1 Aula Colegial Ciclo de webinars  Transformación Digital - Administración de Fincas 

2 CAFGI Webinar "Coneixes com afectarà la nova tarificació elèctrica a les comunitats 

de propietaris" 

3 CAFGI Webinar "Coneixes com afectarà la nova tarificació elèctrica a les comunitats 
de propietaris" 

3 Aula Colegial Ciclo de webinars  Transformación Digital - Administración de Fincas 

3 Aula Colegial Taller: Mediación para no mediadores 

7 CAFBL Descobreix què és la tecnologia BLOCKCHAIN 

8 Aula Colegial Ciclo de webinars  Transformación Digital - Administración de Fincas 

9 CAFGI Webinar "PLA MOVES III Subvencions per la implantació d’infraestructures de 

recàrrega de vehicles elèctrics en comunitats de propietaris" 

10 Aula Colegial Ciclo de webinars  Transformación Digital - Administración de Fincas 

15 Aula Colegial Ciclo de webinars  Transformación Digital - Administración de Fincas 

17 CAFGI - CAFBL Taller: “CAFirma: Nivell AVANÇAT del Gestor de Notificacions CAFirma” 

25 CAF Málaga Webinar "Las comunidades de propietarios como consumidores" 

Data Organitza Juliol 

15 CAFGI - CAFBL Webinar Taller: “CAFirma: renovació dels certificats digitals emesos 
mitjançant la nostra eina” 

21 CAFGI – API Webinar "Novetats en l'habilitació telemàtica dels habitatges d'ús turístic" 

Data Organitza Setembre 

16 CAFGI - CAFBL Taller: “CAFirma: aprèn a gestionar els certificats i notificacions de les teves 
finques mitjançant la nostra eina” 

14 Aula Colegial Curso básico de Propiedad Horizontal Catalana 

Data Organitza Octubre 

1 CAFBL Curs Llei d'Arrendaments Rústics 

6 CEMCAF Webinar Però, en realitat, què fa un mediador? 

7 CAFGI Webinar Entén els motius dels records històrics en els preus de l'energia i 
com fer que les teves Comunitats sobrevisquin a ells 

7 CAFGI Curs Oficial Habilitat i perfeccionament i especialització per a Administradors 
de Finques i personal dels seus despatxos 

8 Aula Colegial Valoraciones Inmobiliarias para Administradores de Fincas 

14 CAFGI Curs Oficial Habilitat i perfeccionament i especialització per a Administradors 
de Finques i personal dels seus despatxos 

14 COAFT II Jornades Jurídiques - Régimen de las obras en las comunidades y 
estatutos. Contenido en elementos comunes y privativos. Obras 

inconsentidas" 

15 CAFBL Curs "Decoració Home Staging" Fotografia immobiliària 

19 Aula Colegial Urbanismo para Administradores de Fincas 

20 Aula Colegial Curso Básico de Arrendamientos Urbanos 

21 CAFGI Curs Oficial Habilitat i perfeccionament i especialització per a Administradors 
de Finques i personal dels seus despatxos 

28 CAFGI Curs Oficial Habilitat i perfeccionament i especialització per a Administradors 
de Finques i personal dels seus despatxos 

28 COAFT II Jornades Jurídiques - La reciente doctrina del TS sobre Propiedad 
Horizontal 

Data Organitza Novembre 

3 CAFGI Webinar "Ajuts per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles 
elèctrics a les comunitats de veïns" 

4 CAFGI Curs Oficial Habilitat i perfeccionament i especialització per a Administradors 
de Finques i personal dels seus despatxos 

4 CEMCAF Webinar Programa Reallotgem 

4 COAFT II Jornades Jurídiques - Formas de reunión de las comunidades de 
propietarios. Serán legales los acuerdos sin reunión y las asambleas 
telemáticas tras el fin de la pandemia. Han venido estos sistemas para 
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quedarse? Legalidad de los mismos 

8 CAFGI Webinar Taller formatiu del servei del centre de notificacions de la plataforma 
#afcservicios 

10 CAFGI Webinar "Autoconsum fotovoltaic" 

11 CAFGI Curs Oficial Habilitat i perfeccionament i especialització per a Administradors 
de Finques i personal dels seus despatxos 

11 COAFT II Jornades Jurídiques - Limitaciones de uso de los elementos privativos. 
Actividades prohibidas 

15 CAFGI – API Sessió informativa sobre la nova plusvàlua municipal 

18 CAFGI Curs Oficial Habilitat i perfeccionament i especialització per a Administradors 
de Finques i personal dels seus despatxos 

19 CEMCAF Webinar Taula-Col·loqui: La mediació immobiliària 

25 CAFGI Curs Oficial Habilitat i perfeccionament i especialització per a Administradors 
de Finques i personal dels seus despatxos 

Data Organitza Desembre 

1 CAFGI Jornada pràctica LPH + resolució de dubtes del curs Oficial Habilitat 

14 CAFGI - CAFBL Taller: "Com es demana un certificat digital a través de la plataforma de 
serveis conjunta" 
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PATROCINADORS 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

COL·LABORADORS 
  

  

https://www.taaf.es/
http://www.osg.cat/
https://www.safeinsulation.es/es/
http://www.dombreg.com/
https://www.multienergia.es/
https://www.dartem.cat/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/COPBS350288_SabAtl/Col%C2%B7legi-d'-Administradors-de-Finques-de-Girona/2000008513649/ca/?dis=dis:tp-:sp-:pt-cafgi:nf-:nc-acutopglbcolprofesional:c-colectivos:f-logo:t-70x21:mp-:ga-bs
https://www.apliser.com/
https://www.ascensoresvalidalift.com/
https://www.coutot-roehrig.com/
http://www.nouambient.com/
http://www.ascensors-serra.com/ca/inici.htm
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LLISTAT DE TITULACIONS UNIVERSITÀRIES QUE 

FACULTEN L'ACCÉS DIRECTE A LA COL·LEGIACIÓ 

COM ADMINISTRADOR DE FINQUES 
 
 
 

Ajudants de Monts Grau en Educació Social 

Arquitectes Tècnics Grau en Enginyeria de l'Edificació 

Diplomats en Ciències Empresarials Grau en Enginyeria de Materials 

Diplomats en Empreses i Activitats Turístiques Grau en Enginyeria Mecànica 

Diplomats en Gestió Comercial i Màrqueting Grau en Enginyeria Telemàtica 

Diplomats en Gestió i Administració Pública Grau en Estudis Literaris 

Diplomats en Informàtica Grau en Farmàcia 

Diplomats en Magisteri Grau en Gestió Aeronàutica 

Diplomats en Matemàtiques Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats 

Diplomats en Relacions Laborals Grau en Publicitat i Relacions Públiques 

Diplomats en Treball Social Grau en Treball Social 

Enginyers Agrònoms Llicenciats de la Marina Civil 

Enginyers de Camins, Canals i Ports Llicenciats en Administració i Direcció d'Empreses 

Enginyers de Mines Llicenciats en Antropologia 

Enginyers de Monts Llicenciats en Arquitectura 

Enginyers de Telecomunicació Llicenciats en Ciències Actuarials i Financeres 

Enginyers en Informàtica Llicenciats en Ciències Ambientals 

Enginyers en Organització Industrial Llicenciats en Ciències Biològiques 

Enginyers Industrials Llicenciats en Ciències Empresarials 

Enginyers Químics Llicenciats en Ciències Físiques 

Enginyers Tècnics Agrícoles Llicenciats en Ciències Geològiques 

Enginyers Tècnics de Telecomunicació Llicenciats en Ciències Polítiques 

Enginyers Tècnics d'Obres Públiques Llicenciats en Ciències Químiques 

Enginyers Tècnics en Disseny Industrial Llicenciats en Documentació 

Enginyers Tècnics en Explotació de Mines Llicenciats en Dret 

Enginyers Tècnics en Informàtica de Gestió Llicenciats en Econòmiques i Comercials 

Enginyers Tècnics en Informàtica de Sistemes Llicenciats en Filologia 

Enginyers Tècnics en Topografia Llicenciats en Filosofia i Ciències de l'Educació 

Enginyers Tècnics Forestals Llicenciats en Filosofia i Lletres 

Enginyers Tècnics Industrials Llicenciats en Geografia i Història 

Enginyers Tècnics Navals Llicenciats en Humanitats 

Graduat en Ciències Audiovisuals Llicenciats en Investigació i Tècniques de Mercat 

Graduat en Finances i Comptabilitat Llicenciats en Matemàtiques 

Graduat en Gestió Informàtica Empresarial Llicenciats en Pedagogia 

Graduat en Màrqueting Llicenciats en Periodisme 

Graduat Social Llicenciats en Psicologia 

Grau en Administració d’Empreses i Gestió de la 
Innovació 

Llicenciats en Psicopedagogia 

Grau en Ciència i Tecnologia de l’Edificació Llicenciats en Publicitat i Relacions Públiques 

Grau en Ciències Jurídiques de les Administracions 
Públiques 

Llicenciats en Sociologia 

Grau en Comerç Procuradors dels Tribunals de Justícia 

Grau en Comunicació Audiovisual Professors Mercantils 

Grau en Direcció d'Empreses Veterinaris 

Grau en Direcció i Creació d'Empreses  
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CENS COL·LEGIAL 
 
El cens a 31 de desembre de 2021 és de 263 col·legiats, dels quals 210 són membres en exercici i 53 són 
membres sense exercici. 
 

Respecte al nombre total de col·legiats, el 60,45 % són homes i el 39,55 % són dones. 
 
 

 

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

 
Altes membres en exercici:   6 
Altes membres sense exercici:   1 

Canvis situació No Exercent a Exercent: 2 
Canvis situació d’Exercent a No Exercent: 2 
Baixes:      22 

 

 
 

CONSULTES ASSESSORIA JURÍDICA 
 

El nombre de consultes jurídiques efectuades han estat un total de 605. 

 
  

Exercents

210

No exercents 

53

Cens col·legial

315 310 314 313 311 312 306 305 294 288 284 285 276 278
263

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Comparativa del cens dels darrers 15 anys

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

 
 

 

 GENER 
Núm. Assumpte 

 Butlletí Top Jurídic Sepin Gener 2021 

 Recerca de l'Administrador de Finques que administra la comunitat Creu, 47 de Girona (edifici on hi ha la botiga Bon Area) 

 Pròrroga de la prohibició de fer reunions de comunitats de propietaris de més de 6 persones i FAQS mesures especials 
Covid-19 a partir del 7 de gener 

1 Confinament municipal i mesures especials aplicables a partir del 7 de gener 

2 Modificacions en el cens col·legial 

 Certificats de mobilitats pels treballadors i per l'Administrador de Finques 

 L'exercici de l'activitat d'Administrador de Finques NO està afectada per la resolució de Salut RLS 1/2021, de 4 de gener, 
podent obrir les oficines el cap de setmana 

 Rectificació en la circular 2 de modificacions en el cens col·legial 

3 Novetats tributàries per l'any 2021 i afectacions sobre l'any 2020 

4 Conveni col·lectiu d’oficines i despatxos any 2021 

 Aula Colegial - CURSO “Curso básico de Propiedad Horizontal Catalana” 

 Segon Dividend Digital - Tributació de les ajudes per a l'adaptació d'antenes col·lectives 

5 Webinar sobre "La situació actual en els arrendaments urbans, d'habitatge i local de negoci i les possibles vies de solució" 

 Documentació de la sessió informativa de la AEAT sobre les novetats de la campanya d'informatives de l'AEAT 

6 41è. Estudi de Preus de Mercat 

 Recerca de l'Administrador de Finques que administra la Ctat. Prop. Josep Viader i Moliner 9 de Girona 

 Instrucció per a la comprovació de valors dels béns immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats 

7 Mossos d'Esquadra - servei de cita prèvia 

 IPC desembre - Índex de Garantia de Competitivitat octubre 

8 Conveni de col·laboració amb Multienergía Verde 

9 Cotització a la Seguretat Social per l’any 2021 

10 Conveni de col·laboració amb OSG Serveis Grup 

 Programa GarrotxaDomus 

 Taller "Gestió, eines i estratègia als despatxos dels Administradors de Finques Col·legiats" 

11 Afectacions a la durada i a la renda dels contractes de lloguer d'habitatge permanent 

12 Es prorroguen els ERTO fins al 31 de maig 
 FEBRER 

102
130 137

156 155
181

205 202 206
188

222
183 176

390

275

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Circulars i comunicacions
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 Assumpte 

13 Acompte import quotes col·legials i pòlisses de responsabilitat civil i caució 2021 - Quota anual dels oficials habilitats 2021 

14 El Consell denuncia davant la Fiscalia a l'organització política juvenil ARRAN per l'elaboració i difusió pública d'un manual 
d'okupació 

15 Confinament comarcal i mesures especials aplicables a partir del 8 de febrer 

16 Sentència del Tribunal Constitucional contra els Decrets Llei 17/2019 i 1/2020 de la Generalitat de Catalunya 

 Informació SegurCaixa Adeslas 

17 Aclariments de la sentència del Tribunal Constitucional contra els Decrets Llei 17/2019 i 1/2020 de la Generalitat de 
Catalunya 

 Recerca de l'Administrador de Finques que administra la Ctat. Prop.Lluís Pericot, 72 de Girona 

18 Instruccions per a la participació de treballadors en les eleccions del dia 14 de febrer de 2021 

19 Ajuts per a treballadors en ERTO 

20 Ajuts a activitats amb treballadors en ERTO a gener 2021 

 IPC gener - Índex de Garantia de Competitivitat novembre 

21 Webinar "Les novetats del servei de certificats digitals i notificacions electròniques" 

22 Ajudes i subvencions per a empreses i autònoms que es poden demanar del 15 al 19 de febrer 

23 Noves mesures de suport per als autònoms 

24 Declaració d’operacions amb tercers (model 347) 

 Informació important pels col·legiats que tenen contractat el servei de certificats digitals i el servei de notificacions 
electròniques 

 Aula Colegial - Oferta formativa març/abril 

25 Flyer certificats digitals 

 Webinar: Dones professionals durant la Covid-19 

 Informació d'Extintors Girofoc 

 Consells dels Mossos d'Esquadra sobre una nova tipologia d’estafa tipus phishing 

 Resum dels propers actes de formació 

26 Comunicat en relació a l'increment de les comissions bancàries dels comptes de les comunitats de propietaris 

 Webinar "Rehabilitació i eficiència energètica de les façanes" 

 Webinar "Comptabilització de consums individuals en instal·lacions tèrmiques d'edificis" 

 Consells dels Mossos d'Esquadra sobre l’estafa del fals sanitari que truca, especialment a les persones grans, dient-los que 
els posaran la vacuna de la covid 

 MARÇ 

 Assumpte 

 Butlletí Top Jurídic Sepin Març 2021 

 Manual d'actuació en cas de confinament del teu edifici 

 Enquesta sobre el fenomen de l'okupació 

 Webinar: Dones professionals durant la Covid-19 

 Convocatòria de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans 

 Webinar "Obligacions i responsabilitat civil i penal de les comunitats de propietaris i els seus òrgans" 

 Documentació webinar "Rehabilitació i eficiència energètica de les façanes" 

 Temes per aportar a la reunió amb la Tresoreria General de la Seguretat Social de Girona (TGSS) 

 Webinar "Canvis en les tarifes de la llum" 

 Webinar: Tècniques per afavorir acords en les comunitats de propietaris 

 IPC febrer - Índex de Garantia de Competitivitat desembre 

 Webinar "Renovacions dels certificats digitals emesos des del servei de certificats digitals" 

27 Respostes a dubtes en relació a la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes 

 Informació de Dombreg Spain - Els millors serveis energètics intel·ligents per a les teves comunitats 

 Oferta de currículum 

28 2 d’abril - entrada en vigor de l’obligació d’implementació total de l’Administració electrònica per les Administracions 
Públiques 

 Revista Consell núm. 126 

29 Enquesta sobre la predisposició de les comunitats de propietaris a rehabilitar el seu edifici 

 Documentació webinar "Canvis en les tarifes de la llum" 

30 Piscines comunitàries 

31 Nou cercador per consultar la vigència de les cèdules d'habitabilitat i els metres quadrats dels habitatges 
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32 RDL 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació (i més) 

33 RDL 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s'adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els 
àmbits de la Seguretat Social i econòmic 

34 Nou ajornament per a les declaracions del 1T/2021 

35 Ajuts directes per a autònoms i Pimes 

 Infografia de les normes a les piscines comunitàries 

 Prohibició de celebrar reunions de comunitats de propietaris de més de 6 persones a l'exterior i de 4 a l'interior 
 ABRIL 

 Assumpte 

 Convocatòria de les subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans 

36 42è. Estudi de Preus de Mercat (EPM) 

 Anunci de compra d'administració de finques i/o oficina immobiliària 

 Prohibició de celebrar reunions de comunitats de propietaris de més de 6 persones 

 Webinar "Descobreix què és la tecnologia BLOCKCHAIN" 

 IPC març - Índex de Garantia de Competitivitat gener 

37 Fraccionament extraordinari en el pagament de la declaració d'IRPF 

38 IR!, la nova eina d’Igualtat Retributiva 

 Continua la prohibició de celebrar reunions de comunitats de propietaris de més de 6 persones 

39 Què puc fer a partir del 26 d’abril? Noves mesures 

 Subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2021 

 La Generalitat començarà a sancionar els habitatges que es lloguin a preus per sobre dels marcats per l'Índex de referència 

 Webinar "L’Administrador de Finques davant el Registre de la Propietat: Problemes i solucions dins l’àmbit de la propietat 
horitzontal" 

 Webinar taller: “CAFirma: aprèn a gestionar els certificats i notificacions de les teves finques mitjançant la nostra eina” 

40 Mesures complementàries en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del covid-19 
 MAIG 

 Assumpte 

 Consells dels Mossos d'Esquadra sobre una nova modalitat d’estafa telefònica 

41 Convocatòria Assemblea General Ordinària de Col·legiats - Dimecres, 19 de maig de 2021 (12.30 hores en primera 
convocatòria - 13.00 hores en segona convocatòria) 

 Aula Colegial - Ciclo de webinars  Transformación Digital - Administración de Fincas 

 El Reial Decret Llei 8/2021 publicat avui en el BOE, NO és d'aplicació a Catalunya 

42 Modificacions en matèria d’arrendaments i propietat horitzontal (estatal) - Reial Decret llei 8/2021 

 CAFirma - Contractació del servei certificats digitals i notificacions electròniques - Gaudeix d'un 5% de descompte 

 Continua la prohibició de celebrar reunions de comunitats de propietaris de més de 6 persones 

 Recerca de l'Administrador de Finques que administra la Ctat. Prop. Rutlla, 16 de Girona 

 Webinar "Més que mediació: 7 principis bàsics d'èxit per a la gestió de conflictes” 

 Recerca de l'Administrador de Finques que administra la Ctat. Prop. Empúries, 33 de Girona 

 Aula Colegial - Taller: Mediación para no mediadores 

 IPC abril - Índex de Garantia de Competitivitat febrer 

 Infografia respecte les reunions de propietaris 

43 Les ocupacions il·legals d'immobles 

 Webinar: Jornada pràctica sobre contractes d'arrendament 

 Informació d'OSG Serveis Grup - Manual dels nous peatges d'electricitat 

44 Reduccions dels lloguers dels locals de negoci després de l'Estat d'Alarma 

 Aula Colegial - Webinar 1: Juntas de Propietarios Telemáticas desde la perspectiva de la LPH en Cataluña + Webinar 3: 
píldora práctica 

 S’ajorna l’entrada en vigor de les tarifes de l'impost sobre les estades en establiments turístics fins a l’1 d'octubre de 2021 

 S'amplia les reunions de comunitats de propietaris fins a 10 persones 

 Aula Colegial - Important !!!!!! Últimes places !!!!!!!!!!!! - Webinar 1: Juntas de Propietarios Telemáticas desde la 
perspectiva de la LPH en Cataluña + Webinar 3: píldora práctica 

45 Mesures cautelars d'índole sanitària per a l'obertura de piscines comunitàries 

 Webinar "Coneixes com afectarà la nova tarificació elèctrica a les comunitats de propietaris" 
 Informació de l'Associació Nacional d'Empreses de Sanitat Ambiental (ANECPLA) 

 JUNY 
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 Assumpte 

 Consells dels Mossos d'Esquadra sobre un engany en el lloguer d'immobles per fer festes no autoritzades 

 Informació d'OSG Serveis Grup - Presentació webinar sobre la nova tarificació elèctrica a les comunitats de propietaris 

46 Conveni de col·laboració amb Apliser 

 Webinar taller: “CAFirma: Nivell AVANÇAT del Gestor de Notificacions CAFirma” 

47 Conveni de col·laboració amb Apliser 

48 RD Llei 11/2021, sobre mesures urgents per a la defensa de l'ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels 
treballadors autònoms 

 XXII Congrés Nacional d'Administradors de Finques Màlaga 2022 

 Oferta de compra de cartera a la zona de Palamós 

 IPC maig - Índex de Garantia de Competitivitat març 

 Actualització de la informació respecte l'obertura de piscines comunitàries - 70% d'aforament 

 Informació d'Audit Mobility sobre el Pla Moves 3 

 Revista Consell núm. 127 

49 Acta assemblea general ordinària col·legiats - Quotes col·legials i pòlisses d'RC i de caució - Memòria corporativa 2020 

 Reunions presencials de comunitats de propietaris fins a 10 persones 

 Important !!!!!!!! S'aixeca la prohibició de les reunions presencials de comunitats de propietaris fins a 10 persones 

50 Ajuts de suport a la solvència empresarial per a autònoms i Pimes en resposta a la COVID-19 

51 RD 401/2021: Mesures i procediment compensació a propietaris i arrendadors afectats per la paralització dels 
desnonaments 

52 Pròrroga de les ajudes pels autònoms i noves exoneracions per aquests 

53 Darreres novetats en relació a les reunions presencials i les piscines comunitàries 

54 42è. Estudi de Preus de Mercat 

 Webinar "Las comunidades de propietarios como consumidores" 

 Proposta d'iniciativa cultural 

55 Reial Decret 390/2021, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis 

 Webinar: "Renovacions dels certificats digitals emesos des del CAFBL" 
 JULIOL 

 Assumpte 

 L'habilitació telemàtica dels habitatges d'ús turístic (hut's) ja es troba operativa 

 Recerca de l'Administrador de Finques que administra la Ctat. Prop. Cord de Maria, 2 de Girona 

 Recerca de l'Administrador de Finques que administra la Ctat. Prop. Plaça Independència, 4 de Girona 

 Aula Colegial - CURSO “Curso básico de Propiedad Horizontal Catalana” 

 Nota informativa de l'Associació Nacional d'Empreses de Sanitat Ambiental (ANECPLA) 

56 Restabliment de l'obligació d'informar sobre la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques (model 179) 

 Ajuntament de Girona - Programa Aixequem persianes 

57 Estudis immobiliaris de formació superior online per accedir a la professió d'administrador de finques 

58 Reducció del límit dels pagaments en efectiu de 2.500 a 1.000 € quan alguna de les parts intervinents ho fa en qualitat 
d’empresari o professional 

 IPC juny - Índex de Garantia de Competitivitat abril 

59 Restabliment de la prohibició de reunions de comunitats de propietaris de més de 10 persones 

 Webinar "Novetats en l'habilitació telemàtica dels habitatges d'ús turístic" 

 Informació relativa als ajuts per a la rehabilitació energètica en edificis existents - Programa PREE 

60 Com m’afecta la nova llei contra el frau fiscal 

 Oferta de feina administrador/a de finques 

61 Estudis Immobiliaris Universitat de Girona Fundació UdG 

 XXII Congrés Nacional d'Administradors de Finques Màlaga 2022 - Canvi de dates 

 Mesures de seguretat als habitatges durant les vacances 

 Coneixes la Mediació? Participa en l'enquesta 

 Pròrroga de la prohibició de reunions de comunitats de propietaris de més de 10 persones 

62 Conveni d’empleats de finques urbanes per als anys 2021-2022 

63 Calendari Oficial de festes laborals per a l'any 2022 

 Webinar però, en realitat, què fa un mediador? 

 S'ha prorrogat la prohibició de celebrar reunions de comunitats de propietaris amb l'assistència de més de 10 persones 
 AGOST 
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 Assumpte 

 Tancament per vacances de les oficines col·legials i del servei d'assessoria jurídica 

64 Novetats sobre la regulació del treball a distància 

65 Programa d’arrendament d’habitatges “Reallotgem.cat” 

 Es prorroga per 14 dies la prohibició de celebrar reunions de comunitats de propietaris amb l'assistència de més de 10 
persones 

66 Reial Decret llei 16/2021 - Modificacions en matèria d’arrendaments 

 IPC juliol - Índex de Garantia de Competitivitat maig 

67 Modificacions en el cens col·legial 

 Petició de lloguer temporal de l’Ajuntament de Girona 

 Es prorroga per 7 dies més la prohibició de celebrar reunions de comunitats de propietaris amb l'assistència de més de 10 
persones 

 Es prorroga de nou i per 7 dies més la prohibició de celebrar reunions de comunitats de propietaris amb l'assistència de 
més de 10 persones 

 SETEMBRE 

 Assumpte 

 Aula Colegial - Oferta formativa octubre 

 Prorrogada de nou i per 7 dies més la prohibició de celebrar reunions de comunitats de propietaris amb l'assistència de 
més de 10 persones 

 Ampliació del termini de subvencions d'antenització del segon dividend digital a les comunitats de propietaris 

 Recerca de l'Administrador de Finques que administra la Ctat. Prop. Creu, 53 de Girona 

 Recerca de l'Administrador de Finques que administra la Ctat. Prop. Camadasa, 7 de Blanes 

 Webinar taller: “CAFirma: aprèn a gestionar els certificats i notificacions de les teves finques mitjançant la nostra eina” 

 Sessió informativa Estudis Immobiliaris Universitat de Girona Fundació UdG - Dimecres, 22 de setembre a les 16 hores 

 Important !!!!!!!! - A partir de divendres ja es podran fer reunions de comunitats de propietaris de més de 10 persones 

68 Suposada actuació irregular a Empuriabrava 

 Canvis en la documentació de les instal·lacions de Baixa Tensió davant les distribuïdores d'electricitat 

69 Oficial Habilitat d'Administrador de Finques col·legiat 

70 Curs d'Oficial Habilitat i de perfeccionament i especialització per a Administradors de Finques i personal dels despatxos 

 Informació Banc Sabadell 

 Important !!!!!!!! - A partir d'avui es poden fer reunions de comunitats de propietaris de més de 10 persones 

 Recerca d'un habitatge de lloguer a Girona capital 

 Temes per aportar a la reunió amb la Tresoreria General de la Seguretat Social de Girona (TGSS) 

 IPC agost - Índex de Garantia de Competitivitat juny 

 Informació sobre el desplegament de fibra òptica de Goufone 

71 Nou servei d'enviament “Centre de notificacions” Plataforma #afcservicios 

72 Declaració de diversos municipis com àrees amb mercat d’habitatge tens 

 Recerca de l'Administrador de Finques que administra la Ctat. Prop. Juan Baptista Lambert, 2-4-6 de Lloret de Mar 

 Màster en Estudis Immobiliaris - Sessió informativa avui dimecres a les 16 hores 

 Qüestionari programa GiDomus 

 Oferta de venda de cartera a la zona del Baix Empordà  

 El representant o persona autoritzada ja pot signar electrònicament els formularis dels tràmits online respecte dels 
habitatges d'ús turístic (hut's) 

 Curs Llei d'Arrendaments Rústics 

 Webinar curs "Decoració Home Staging" Fotografia immobiliària 

 Curs de perfeccionament i especialització per a Administradors de Finques i personal dels seus despatxos 

73 Renovació del conveni de col·laboració amb Dombreg-Iberdrola 

 WEBINAR: Entén els motius dels records històrics en els preus de l'energia i com fer que les teves Comunitats sobrevisquin 
a ells 

74 Modificació de la resolució de la declaració de diversos municipis com àrees amb mercat d’habitatge tens 

 Recerca de l'Administrador de Finques que administra la Ctat. Prop. Taquígraf Martí núm. 16 de Girona 

75 Renovació del conveni de col·laboració amb Extintors Girofoc 

 Nova convocatòria de subvencions per a comunitats de propietaris per compensar els costos de l'adaptació del Segon 
Dividend Digital 

 Oferta de venda de cartera de clients de propietat horitzontal a Arbúcies 
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 Programa II Jornades Jurídiques del Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona 
 OCTUBRE 

 Assumpte 

 Avui entren en vigor les noves tarifes de l'impost sobre les estades en establiments turístics 

76 Salari Mínim Interprofessional 

77 43è. Estudi de Preus de Mercat (EPM) 

 Recerca de l'Administrador de Finques que administra la Ctat. Prop. Josep Maria de Segarra, 13 de Salt 

78 Webinar Programa Reallotgem.cat 

79 Pròrroga dels ERTOs 

80 Prestacions autònoms i més 

 IPC setembre - Índex de Garantia de Competitivitat juliol 

81 Reial Decret 853/2021, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) 

 Recerca de l'Administrador de Finques que administra la Ctat. Prop. Cort Reial, 5 de Girona 

82 Mesures en matèria de Salud Pública de la Covid-19 - Aforaments 

 Programa II Jornades Jurídiques del Col·legi d'Administradors de Finques de Tarragona 

 Subvencions per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics (Pla Moves 3) 

83 Programa Reallotgem 

 Webinar Programa Reallotgem 

84 Agenda Administración de Fincas 2022 

 Webinar "Ajuts per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a les comunitats de veïns" 

 XXII Congrés Nacional d'Administradors de Finques Màlaga 2022 - Inscriu-te a preu reduït !!! 

85 Taula-Col·loqui: La mediació immobiliària 

 Taller formatiu del servei del centre de notificacions de la plataforma #afcservicios 

86 Modificacions en matèria d'arrendaments 

 Anunci 012 Programa Reallotgem 

 L'Agència Tributària de Catalunya implanta un nou canal de pagament a través de Bizum per liquidar tots els impostos amb 
un import de 150 euros o menys 

 Infografia sobre les mesures vigents respecte de la COVID-19 
 NOVEMBRE 

 Assumpte 

 Webinar "Autoconsum fotovoltaic" 

 Programa II Jornades Jurídiques del Col·legi d'Administradors de Finques de Tarragona 

 Conveni d’empleats de finques urbanes per als anys 2021-2022 

 Recerca de l'Administrador de Finques que administra la Ctat. Prop. Josep Viader, 9 de Girona 

 Programa II Jornades Jurídiques del Col·legi d'Administradors de Finques de Tarragona 

 Recerca de l'Administrador de Finques de vàries comunitats de propietaris de la ciutat de Girona 

 Informació respecte el webinar "Ajuts per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a les comunitats de 
veïns" 

87 La Inspecció de Treball: Pla estratègic 2021-2023 

 Sessió informativa sobre la nova plusvàlua municipal 

88 Mesures previstes en el Reial Decret Llei 19-2021 

 IPC octubre - Índex de Garantia de Competitivitat agost 

 Modificació de la Resolució DSO/2485/2021 

 Modificació de la resolució respecte les subvencions per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics (Pla 
Moves III) 

 Jornada pràctica sobre propietat horitzontal 

 Nous models de formularis 

 Inici de la consulta pública prèvia sobre l'avantprojecte de llei del contracte d'arrendament de béns 

 El CAF Málaga organitza el I Congrés Nacional d'Administradores de Finques 

 Jornada pràctica sobre propietat horitzontal 

 Aula Colegial - Curso El Valor Catastral y el "Catastrazo" en las transmisiones de inmuebles 

89 Inscripció a les llistes de perits judicials 

 La valoració dels béns immobles en l'ITPAJD i l'ISD a partir de l'1.1.2022 
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 DESEMBRE 

 Assumpte 

 Ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges 
per a l'any 2021 

 Ajuntament de Girona - S’obre el segon període de presentació de sol·licituds del programa Aixequem Persianes 

 Taller: "Com es demana un certificat digital a través de la plataforma de serveis conjunta" 

90 43è. Estudi de Preus de Mercat 

 Recerca de l'Administrador de Finques que administra la Ctat. Prop. Pierre Vilar, 5 de Girona 

91 Calendari oficial de festes locals per a l'any 2022 

 Sessió informativa sobre les novetats de la campanya d'informatives de la AEAT 

 Ajuts a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics 
renovables en el sector residencial 

 IPC novembre - Índex de Garantia de Competitivitat setembre 

 Revista Consell núm. 129 

 Tancament de les oficines col·legials per les festes de Nadal 

92 Renovació acord de col·laboració amb Audit Energia 

 Postal de Nadal 

 World Cafè "Els límits de la mediació en l'administració de finques" 

93 Molt important !!!!!!!!!!!! Modificació del Codi Civil de Catalunya respecte al règim de propietat horitzontal 

94 Restabliment de la prohibició de reunions de comunitats de propietaris de més de 10 persones 

95 Molt important !!!!!!!!!!!! Ampliació d'informació respecte la circular 93/21 sobre la modificació del Codi Civil de Catalunya 

96 Nova reforma laboral (informació exprés) 
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COMPTE DE RESULTATS DE L'1 DE GENER A 31 DE DESEMBRE DE 2021 
     

C O N C E P T E  Despeses  Ingressos 
     

Vendes de llibres, certificats, taulells i plaques    14.552,42 
     

Quotes col·legiats (ordinària)     174.777,15 
     

Pòlissa RC col·legiats exercents     47.280,35 
     

Devolucions     -1.680,30 
     

Ingressos per arrendaments     27,50 
     

Subvencions cursos de formació     00,00 
     

Ingressos per serveis diversos     44.481,10 
     
Ingressos financers    00,00 
     

Compres de llibres, certificats, taulells i plaques  1.708,21   
     

Variació d'existències de mercaderies  -83,52    
     

Reparacions i conservació  13.562,81    
     

Serveis de professionals independents  33.299,03    
     

Primes d'assegurances  48.593,60    
     

Publicitat, propaganda i relacions públiques  23.507,65    
     

Subministraments  1.991,84    
     

Altres serveis  36.592,78    
     

Impost sobre beneficis  913,39    
     

Altres tributs  1.238,18    
     

Sous i salaris  75.759,09    
     

Seguretat social a càrrec de l'empresa  22.055,40    
     

Altres despeses socials  0,00    
     

Interessos de deutes  0,00    

     
     

Pèrdues procedents de l'immobilitzat material  0,00    
     

Amortització de l'immobilitzat intangible  333,46   
     

Amortització de l'immobilitzat material  7.384,51    
     

Despeses extraordinàries  0,00   
     

Dotació deteriorament crèdits operacions comercials  3.050,48   
     

Reversió deteriorament crèdits operacions comercials  0,00  2.260,00 
     

Sumes:  269.906,91  281.698,22 
     

RESULTAT DE L'EXERCICI:  11.791,31   
     

Totals:  281.698,22  
 281.698,22  
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VARIACIONS     DE     FONS 

  
             

ACTIU 

              

     

EXERCICI 2020 

 

EXERCICI 2021 

 

ORIGEN 

 

APLICACIÓ 
        

              

A).- ACTIU NO CORRENT  160.836,87  51,69%  162.661,92  51,53%  0,00   1.825,05  

              

  I.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE  850,53  0,27%  742,62  0,24%  107,91   0,00  

              

  3.- Patents, llicències, marques i similars  669,76  0,22%  505,45  0,16%  164,31   0,00  

  Propietat industrial  1.590,73  0,51%  1.590,73  0,50%  0,00   0,00  

  Amortització acumulada de propietat industrial  -920,97  -0,30%  -1.085,28  -0,34%  164,31   0,00  

              

  5.- Aplicacions informàtiques  180,77  0,06%  237,17  0,08%  0,00   56,40  

  Aplicacions informàtiques  19.396,89  6,23%  19.622,44  6,22%  0,00   225,55  

  Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques  -19.216,12  -6,18%  -19.385,27  -6,14%  169,15   0,00  

              

  II.- IMMOBILITZAT MATERIAL  159.986,34  51,42%  161.919,30  51,30%  0,00   1.932,96  

              

  1.- Terrenys i construccions  152.843,74  49,12%  148.035,81  46,90%  4.807,93   0,00  

  Construccions  240.395,47  77,26%  240.395,47  76,16%  0,00   0,00  

  Amortització acumulada de construccions  -87.551,73  -28,14%  -92.359,66  -29,26%  4.807,93   0,00  

              

  
2.- Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat 
material 

 7.142,60  2,30%  13.883,49  4,40%  0,00   6.740,89  

  Altres instal·lacions  13.182,09  4,24%  20.261,37  6,42%  0,00   7.079,28  

  Mobiliari  35.497,53  11,41%  36.102,17  11,44%  0,00   604,64  

  Equips per a processos d’informació  12.783,44  4,11%  14.416,99  4,57%  0,00   1.633,55  

  Altre immobilitzat material  8.414,83  2,70%  8.414,83  2,67%  0,00   0,00  

  Amortització acumulada de altres instal·lacions  -13.182,09  -4,24%  -13.491,03  -4,27%  308,94   0,00  

  Amortització acumulada de mobiliari  -33.250,85  -10,69%  -33.731,83  -10,69%  480,98   0,00  

  
Amortització acumulada d’equips per a processos 
d’informació 

 -9.990,38  -3,21%  -11.412,58  -3,62%  1.422,20   0,00  

  Amortització acumulada d’altre immobilitzat material  -6.311,97  -2,03%  -6.676,43  -2,12%  364,46   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  

  Inversions financeres a llarg termini  0,00  0,00%  0,00  0,00%  0,00   0,00  



 

1 
51 

              

B).- ACTIU CORRENT  150.321,37  48,31%  152.978,05  48,47%  0,00   2.656,68  

              

  II.- EXISTÈNCIES  3.760,55  1,21%  3.591,06  1,14%  169,49   0,00  

              

  1. Comercials  3.760,55  1,21%  1.591,06  0,50%  2.169,49   0,00  

  Mercaderies  1.507,54  0,48%  1.591,06  0,50%  0,00   83,52  

  Anticips a proveïdors  2.253,01     2.000,00  0,63%       

              

  
III.- DEUTORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A 
COBRAR 

 13.675,58  4,40%  10.172,95  3,22%  3.502,63   0,00  

              

  1. Clients per vendes i prestacions de serveis  11.628,33  3,74%  5.875,41  1,86%  5.752,92   0,00  

  Clients  11.628,33  3,74%  5.875,41  1,86%  5.752,92   0,00  

  Clients de cobrament dubtós  9.031,93  2,90%  8.152,11  2,58%  879,82   0,00  

  
Deteriorament de valor de crèdits per operacions 
comercials 

 -9.031,93  -2,90%  -8.152,11  -2,58%  0,00   879,82  

              

  3. Deutors varis  2.047,25  0,66%  4.297,54  1,36%  0,00   2.250,29  

  Deutors  2.047,25  0,66%  4.297,54  1,36%  0,00   2.250,29  

  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 IVA.  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 

 132.885,24  42,71%  139.214,04  44,11%  0,00   6.328,80  

              

  1.- Tresoreria  132.885,24  42,71%  139.214,04  44,11%  0,00   6.328,80  

  Caixa, €uros  405,41  0,13%  578,89  0,18%  0,00   173,48  

  Bancs c/c, €uros  132.479,83  42,58%  138.635,15  43,92%  0,00   6.155,32  

              

TOTAL ACTIU  311.158,24  100,00%  315.639,97  100,00%  0,00   4.481,73  
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VARIACIONS     DE     FONS 

              

PATRIMONI    NET    I    PASSIU 

 

              

     

EXERCICI 2020 

 

EXERCICI 2021 

 

ORIGEN 

 

APLICACIÓ 
        

              

A).- PATRIMONI NET  228.587,41  73,46%  240.378,72  76,16%  11.791,31   0,00  

              

  A-1).- FONS PROPIS  228.587,41  73,46%  240.378,72  76,16%  11.791,31   0,00  

              

  I. Capital  223.385,29  71,79%  228.587,41  72,42%  5.202,12   0,00  

  Fons social  223.385,29  71,79%  228.587,41  72,42%  5.202,12   0,00  

              

  VII. Resultat del període  5.202,12  1,67%  11.791,31  3,74%  6.589,19   0,00  

  Pèrdues i guanys  5.202,12  1,67%  11.791,31  3,74%  6.589,19   0,00  

              

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   82.570,83  26,54%   75.261,25  23,84%  0,00   7.309,58  

              

  III.- DEUTES A CURT TERMINI  49.713,25  15,98%  44.860,11  14,21%  0,00   4.853,14  

  Provisions per despeses  0,00  0,00%  0,00  0,00%       

  Deutes a curt termini  49.713,25  15,98%  44.860,11  14,21%  0,00   4.853,14  

              

  
V.- CREDITORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES 
A PAGAR 

 32.857,58  10,56%  30.401,14  9,63%  0,00   2.456,44  

              

  1, Proveïdors  17.565,95  5,65%  19.459,16  6,16%  1.893,21   0,00  

  Proveïdors  17.565,95  5,65%  19.459,16  6,16%  1.893,21   0,00  

              

  3. Creditors varis  3.716,18  1,19%  3.553,99  1,13%  0,00   162,19  

  Creditors per prestacions de serveis  3.716,18  1,19%  3.553,99  1,13%  0,00   162,19  
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6. Altres deutes amb les Administracions 
Públiques 

 11.575,45  3,72%  7.387,99  2,34%  0,00   4.505,58  

  Hisenda Pública, creditora per I.V.A.  1.156,20  0,37%  602,31  0,19%  0,00   553,89  

  Hisenda Pública, creditora per retencions  4.402,55  1,41%  3.878,25  1,23%  0,00   524,30  

  
Hisenda Pública, creditora per Impost sobre 
Societats 

 239,38  0,08%  515,08  0,16%  275,70   0,00  

  Organismes Seguretat Social, creditora  2.349,93  0,76%  2.392,35  0,76%  42,42   0,00  

  Remuneracions pendents de pagament  3.427,39  1,10%  0,00  0,00%  0,00   3.427,39  

              

  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  311.158,24  100,00%  315.639,97  100,00%  11.791,31   7.309,58  
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VENDES  I  INGRESSOS 

 

          

   

EXERCICI 2020 

 

EXERCICI 2021 

 

VARIACIÓ 

 

% SOBRE 
L’EXERCICI 
ANTERIOR 

                

INGRESSOS PROPIS DE L’ENTITAT  254.915,96   264.858,30   9.942,34   3,90% 

                

- Ingressos per quotes anuals (ordinària)  176.495,23   174.777,15   -1.718,08   -0,97% 

- Ingressos per pòlissa R.C. i caució  48.479,53   47.280,35   -1.199,18   -2,47% 

- Devolucions de quotes de baixes  -501,58   -1.680,30   -1.178,72   235,00% 

- Quotes entrada col·legiats  7.420,00   5.455,00   -1.965,00   -26,48% 

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

- Expedició CT  100,00   70,00   -30,00   -30,00% 

- Quotes entrada / títol nacional  2.922,40   2.557,10   -365,30   -12,50% 

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

- Altres ingressos  4.606,63   8.142,50   3.535,87   76,76% 

- Patrocinadors, web,  baners i anuncis  6.200,00   17.090,00   10.890,00   175,65% 

- Màster en estudis immobiliaris MEI  0,00   0,00   0,00   0,00% 

- Trobades, cursos i xerrades de formació  9.193,75   11.166,50   1.972,75   21,46% 

                

VENDES I ALTRES INGRESSOS  13.187,47   14.579,92   1.392,45   10,56% 

                

- Venda de llibres d’actes  4.476,00   6.547,00   2.071,00   46,27% 

- Venda de certificats de deute  2.137,50   2.624,00   486,50   22,76% 

- Venda de taulells d’anuncis  655,00   82,50   -572,50   -87,40% 

- Venda de plaques despatx  660,00   558,00   -102,00   -15,45% 

- Venda segells col·legials  400,00   300,00   -100,00   -25,00% 

- Venda certificacions PIC-Carnets- Registre not.  19,50   460,92   441,42   2.263,69% 

- Lloguer sala d’actes  150,00   27,50   -122,50   -81,67% 

- Subvencions  1.349,47   0,00   -1.349,47   -100,00% 

- Serveis certificats digitals  3.340,00   3.980,00   640,00   100,00% 

                

INGRESSOS FINANCERS  0,00   0,00   0,00   0,00% 

                

- Interessos comptes corrents  0,00   0,00   0,00   0,00% 

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

                

INGRESSOS EXTRAORD. I EXCÉS PROVIS.  0,00   2.260,00   2.260,00   0,00% 

                

- Ingressos excepcionals  0,00   0,00   0,00   0,00% 

- Reversió deteriorament crèdits operacions cials  0,00   2.260,00   2.260,00   0,00% 

                

  TOTALS VENDES I INGRESSOS  268.103,43   281.698,22   13.594,79   5,07% 
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COMPRES I DESPESES 

 
 

          

   

EXERCICI 2020 

 

EXERCICI 2021 

 

VARIACIÓ 

 

% SOBRE 
L’EXERCICI 
ANTERIOR 

                

APROVISIONAMENTS  1.595,88   1.624,69   28,81   1,81% 

                

- Compra llibres d’actes  1.215,62   1.462,73   247,11   20,33% 

- Compra taulells d’anuncis  88,25   165,68   77,43   87,74% 

- Compra plaques despatx  76,00   79,80   3,80   5,00% 

- Compra segells goma col·legials  311,36   0,00   -311,36   -100,00% 

- Variació d’existències  -95,35   -83,52   11,83   -12,41% 

                

DESPESES DE PERSONAL  96.724,45   97.814,49   1.090,04   1,13% 

                

- Sous i salaris  72.950,55   75.759,09   2.808,54   3,85% 

- Seg.soc.càrrec col·legi  23.427,24   21.752,90   -1.674,34   -7,15% 

- Indemnitzacions  0,00   0,00   0,00   0,00% 

- Prevenció Riscos Laborals  346,66   302,50   -44,16   -12,74% 

                

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ  157.311,48   162.749,76   5.438,28   3,46% 

                

- Neteja local social  1.588,47   1.753,02   164,55   10,36% 

- Fotocopiadora manteniment  1.217,22   1.797,97   580,75   47,71% 

- Reparacions i conservació oficines  484,49   3.393,94   2.909,45   600,52% 

- Cons./rep. Informàtica i web  6.051,06   6.617,88   566,82   9,37% 

- Accions judicials  0,00   104,06   104,06   0,00% 

- Assessoria jurídica  24.541,50   23.570,80   -970,70   -3,96% 

- Assessoria fiscal/laboral  9.248,55   9.624,17   375,62   4,06% 

- Devolucions a col·legiats  0,00   0,00   0,00   0,00% 

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

- Assegurances col·legi  656,95   689,00   32,05   4,88% 

- Assegurança R.C.  16.217,62   16.447,48   229,86   1,42% 

- Pòlissa de Caució - apropiació ind.  9.779,64   9.824,72   45,08   0,46% 

- Pòlissa de Caució - garantia AICAT  21.752,58   21.632,40   -120,18   -0,55% 

- Atencions i homenatges  1.500,00   1.069,34   -430,66   -28,71% 

- Despeses representació, promoció i RRPP  7.337,34   5.781,23   -1.556,11   -21,21% 

- Dietes junta govern  30,00   0,00   -30,00   -100,00% 

- Festa patronal  0,00   0,00   0,00   0,00% 

- Publicacions oficials  4.203,62   4.464,91   261,29   6,22% 

- Comunicació  5.063,72   5.358,88   295,16   5,83% 

- Subscripcions  6.514,66   6.833,29   318,63   4,89% 

- Subvencions Congrés/Encuentro  0,00   0,00   0,00   0,00% 

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

- Estudi Preus de Mercat  0,00   286,29   286,29   0,00% 

- Electricitat  1.862,89   1.879,54   16,65   0,89% 

- Aigua i brossa  105,45   112,30   6,85   6,50% 

- Correus  133,81   818,25   684,44   511,50% 
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- Telèfons / fax / mòdem  2.192,15   1.994,24   -197,91   -9,03% 

- Quotes entrada Consejo  3.653,00   2.557,10   -1.095,90   -30,00% 

- Quotes mesals Consejos  20.667,40   20.142,13   -525,27   -2,54% 

- Despeses menors oficina  1.088,12   1.080,33   -7,79   -0,72% 

- Despeses banc  377,75   426,24   48,49   12,84% 

- Plaques despatx noves altes  347,96   318,71   -29,25   -8,41% 

- Segells noves altes  0,00   267,03   267,03   0,00% 

- Material d’oficina  426,80   239,31   -187,49   -43,93% 

- Ctat. propiet. Francesc Ciurana  1.296,00   2.317,00   1.021,00   78,78% 

- Altres despeses  1.508,35   1.326,57   -181,78   -12,05% 

- Cursos i xerrades de formació  5.642,52   4.819,58   -822,94   -14,58% 

- Impost bens immobles  1.156,08   1.238,18   82,10   7,10% 

- Impost sobre beneficis  665,78   913,39   247,61   37,19% 

- Dotació provisió operacions comercials  0,00   3.050,48   3.050,48   0,00% 

          

                

DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS  7.269,50   7.717,97   448,47   6,17% 

                

- Amortització immobilitzat intangible  355,93   333,46   -22,47   -6,31% 

- Amortització immobilitzat material  6.913,57   7.384,51   470,94   6,81% 

                

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  0,00   0,00   0,00   0,00% 

                

- Interessos de deutes  0,00   0,00   0,00   0,00% 

                

  TOTALS COMPRES I DESPESES  262.901,31   269.906,91   7.005,60   2,66% 
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COMPARACIÓ REAL 2021 AMB PRESSUPOST EXERCICI 2021 

 

INGRESSOS               

    REAL/21 PRESS/21 DIF. %VAR. 

Quotes anuals col·legials   165.877,15  170.370,00  -4.492,85  -2,64% 

Quotes Oficials Habilitats   8.900,00  8.900,00  0,00  0,00% 

Quotes RC + caució+ AICAT   47.280,35  48.286,00  -1.005,65  -2,08% 

Quotes entrada altes col·legiats   8.082,10  4.820,00  3.262,10  67,68% 

Patrocinadors   17.090,00  9.000,00  8.090,00  89,89% 

Formació    11.166,50  8.000,00  3.166,50  39,58% 

Altres ingressos   8.142,50  5.700,00  2.442,50  42,85% 

Vendes de llibres actes i demés serveis   14.579,92  15.485,00  -905,08  -5,84% 

 TOTAL GENERAL D'INGRESSOS          281.118,52 €    270.561,00 €      10.557,52 €  3,90% 

        

DESPESES               

    REAL/21 PRESS/21 DIF. %VAR. 

Aprovisionament de llibres d'actes, taulers i plaques  1.708,21  1.650,00  58,21  3,53% 

Manteniment web, reparacions oficina i comunitat propietaris 15.879,81  11.000,00  4.879,81  44,36% 

Assessories fiscal-laboral i jurídica   33.299,03  35.500,00  -2.200,97  -6,20% 

Assegurances col·legi   689,00  690,00  -1,00  -0,14% 

Pòlisses RC + pòlissa caució + pòlissa AICAT  47.904,60  48.280,00  -375,40  -0,78% 

Atencions i homenatges   1.069,34  2.500,00  -1.430,66  -57,23% 

Representació, promoció i RRPP i dietes Junta Govern  5.781,23  6.200,00  -418,77  -6,75% 

Publicacions, comunicació i subscripcions   16.657,08  16.600,00  57,08  0,34% 

Llum i aigua    1.991,84  2.425,00  -433,16  -17,86% 

Correus i telèfons   2.812,49  2.500,00  312,49  12,50% 

Despeses menors i bancàries   1.506,57  1.794,80  -288,23  -16,06% 

Plaques, impresos i material oficina   825,05  1.150,00  -324,95  -28,26% 

Altres despeses   1.326,57  1.500,00  -173,43  -11,56% 

Formació    4.819,58  500,00  4.319,58  863,92% 

Estudi Preus Mercat   286,29  1.500,00  -1.213,71  -80,91% 

Servei registre notificacions   0,00  500,00  -500,00  -100,00% 

IBI i escombraries   1.238,18  1.200,00  38,18  3,18% 

Impost sobre benefici   913,39  750,00  163,39  21,79% 

Sous i salaris    75.759,09  74.700,00  1.059,09  1,42% 

Seguretat Social   21.752,90  23.460,00  -1.707,10  -7,28% 

Prevenció Riscos Laborals   302,50  400,00  -97,50  -24,38% 

Quotes mesals i d'altes del Consell i Consejo  22.699,23  22.061,20  638,03  2,89% 

Amortitzacions   7.717,97  8.200,00  -482,03  -5,88% 

 TOTAL GENERAL DE DESPESES          266.939,95 €    265.061,00 €  1.878,95 € 0,71% 

        

Quadrament amb comptabilitat 2021             

Ingressos  281.118,52       
Devolucions de quotes de baixes -1.680,30 €      
Rev. deterior. crèdits op.come  2.260,00 €      
  281.698,22    Resultat   
     Ingressos  281.698,22 € 
Despeses  266.939,95    Despeses  269.906,91 € 
Variació d'existències -83,52       
Pèrdues per.deter.cre.op.cial 3.050,48 €      

  269.906,91     Benefici 11.791,31 € 
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PRESSUPOST EXERCICI 2022 

 

 INGRESSOS        

 Quotes anuals col·legials  166.216,00  

 Oficial Habilitat  10.185,00  

 Quotes pòlissa RC col·legiats  15.802,00  

 Quotes pòlisses caució + AICAT  30.294,00  

 Quotes entrada altes de col·legiats 4.820,00  

 Patrocinadors  16.000,00  

 Formació   11.000,00  

 Altres ingressos  7.500,00  

 Vendes de llibres actes i demés serveis 20.980,00  

 TOTAL GENERAL INGRESSOS         282.797,00 €   

       

 DESPESES        

 Aprovisionament de llibres d'actes, taulers, plaques i segells 4.650,00  

 Neteja local social i manteniment i reparacions oficina 4.250,00  

 Despeses comunitat propietaris 1.400,00  

 Lloguer copiadora i mant. i rep. ordinadors i plana web 9.300,00  

 Accions judicials, assessories fiscal-laboral i jurídica 36.200,00  

 Assegurances col·legi, RC, caució i AICAT 46.816,00  

 Atencions, homenatges  2.500,00  

 Representació, promoció i RRPP i dietes Junta Govern 9.400,00  

 Publicacions, comunicació i subscripcions 14.015,00  

 Subvenció Congrés/Encuentro  2.500,00  

 Llum i aigua   3.120,00  

 Correus i telèfons  2.300,00  

 Despeses menors i bancàries  1.600,00  

 Plaques despatx i segells noves altes 480,00  

 Altre material oficina  304,80  

 Altres despeses  1.500,00  

 Formació   5.000,00  

 Estudi Preus Mercat  400,00  

 Servei registre notificacions  3.000,00  

 IBI, escombraries i tributs  1.200,00  

 Impost sobre benefici  750,00  

 Sous i salaris   78.000,00  

 Seguretat Social  23.900,00  

 Prevenció riscos laborals  350,00  

 Quotes mesals i d'altes del Consell i Consejo 20.961,20  

 Amortitzacions  8.900,00  

 TOTAL GENERAL DESPESES         282.797,00 €   

      

 
  

      

  Diferència pressupostaria en exercicis de 2021 i 2022  

      

  Pressupost 2021 - Total Pressupost  270.561,00 €  

  Pressupost 2022 - Total Pressupost  282.797,00 €  

      12.236,00 €  

    4,52%  

 


