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Vull agrair-vos que ens acompanyeu en aquesta Junta General Ordinària de Col·legiats, ja 

que així us podrem explicar personalment quins objectius vam assolit durant l’any passat i 

els nous que ja hem iniciat aquest any. 

 

Durant l’any 2018, hem anat ampliant la digitalització dels serveis col·legials perquè els 

pugueu utilitzar directament des del vostre despatx i no hagueu de desplaçar-vos al Col·legi 

i hem implementat d’altres nous serveis (correspondència ordinària). 

 

Molt breument, us faig un resum de les dades estadístiques del Col·legi, de la Junta de 

Govern i de les Comissions. 
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1. Composició de la Junta del Col·legi 
 Presidenta: Anabel Miró Panzano 
 
 Vicepresidentes: Enrique Vendrell Santiveri 
  Lluís Bou Salazar 
  Ariana Feriche Neddermann 
 
 Secretario Mariano Hervás Polo  
 
 Tesorero Valentí Cura Burgués  
 
 Contador-Censor Jesús Torrent Canal 
 
 Vocales: Joan Sales Cortès 
  Jaume Facerias Daura  
  Elisabet Barnadas Vintró  
  José Mª Aguilá Bonfill  
  Guillermina Quer Modolell  
  Mª Pilar Gracia Franquet 
  Sílvia Borràs Gras 
  Javier Jordán Gómez  
  Enrique Messa Ferrer 
  Ignasi Clèries Nerin  
  Miquel Corberó Llop 
  Alejandro Llorens Rodríguez 
  Joana Amat Amigó 
  Josep Navarro Bustos 
  Alberto Izquierdo Gordó 
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2. Comissions Col·legials 
 
 

COMISSIÓ PERMANENT 
presidencia@cafbl.cat (Lola) 
secretaria@cafbl.cat (Maite) 

 COMISSIÓ ECONÒMICA 
comptabilitat@cafbl.cat (Sílvia) 

Anabel Miró Mariano Hervás   Portaveu: Valentí Cura 

Enrique Vendrell  Lluís Bou Ariana Feriche  Anabel Miró 
Valentí Cura José Mª Aguilá   Mariano Hervás 

 Lorenzo Viñas (gerent)   Enrique Vendrell 
    Jesús Torrent 
    Lorenzo Viñas (gerent) 

 
 

ÀREA JURÍDICA i DE FORMACIÓ: Responsable ENRIQUE VENDRELL 

01 COMISSIÓ LEGISLATIVA 
legislativa@cafbl.cat  (Loli) 

02 COMISSIÓ 
DEONTOLÒGICA 

etica@cafbl.cat (Loli) 

03 COMISSIÓ MEDIACIÓ 
centredemediacio@cafbl.cat  

(Maite)  

04 COMISSIÓ ARRENDAMENTS 
I UHT  

druiz@cafbl.cat (Loli) 

Portaveu: Lluís Bou Portaveu: Lluís Bou Portaveu: Elisabet Barnadas Portaveu: Jesús Torrent 

José Mª Aguilá Isidor Garcia Ariana Feriche Sílvia Borràs 

Elisabet Barnadas Ignasi Clèries Sílvia Borràs Guillermina Quer 

Isidoro García  Miquel Corberó Àlex Savé (extern) Jaume Facerias 

(Deontologia, normativa) Alberto Izquiedo Leandro Riquelme (Ta) Eva Sancho (externa) 

Mar Escutia  Ferran Martín (Gi)  

Joan Sales (Laboral)    

Carlos T. Pérez(Arqu.)    

Imma Barrau (Enginyeria)    

Gilbert Casanovas (Fiscal)    

 
 

ÀREA PROFESSIONAL: Responsable MARIANO HERVÁS 

01 COMISSIÓ 
COMARQUES 

comarques@cafbl.cat 
(Loli) 

02 COMISSIÓ ADMISSIÓ I 
REGISTRES 

admissio@cafbl.cat (Marta) 
facturacio@cafbl.cat(Esther Gª) 

societats@cafbl.cat (Maite) 
oficialhabilitat@cafbl.cat (Martha) 
agentsimmobiliaris@cafbl.cat (Martha) 

morosos@cafbl.cat (Isabel) 
centredemediacio@cafbl.cat (Maite) 

03. COMISSIÓ 
GARANTIA 

FINANCERA 
mmartinez@cafbl.cat 

(Martha) 

04 COMISSIÓ 
TECNOLÒGICA 

informatica@cafbl.cat 
(Enric) 

05 COMISSIÓ 
FORMACIÓ 

formacio@cafbl.cat 
(Yolanda) 

Portaveu: Pilar Gràcia Portaveu: Mariano Hervás Portaveu: Ignasi Clèries Portaveu: Alberto Izquierdo Portaveu: Lluís Bou 

Jaume Facerias Enrique Messa Valentí Cura Jesús Torrent Valentí Cura 

Josep Navarro Guillermina Quer Enrique Messa Javier Jordán José Mª Aguilá 

Víctor Tapiol (ext.) Elisabet Barnadas (CEMCAF) Miquel Corberó Alejandro Llorens Joan Sales 

Josep Genescà (ext.) Valentí Cura (OF. HABILITAT) Joana Amat Lorenzo Viñas (gerent) Javier Jordán 

 Javier Jordan (SOCIETATS)  Amable Rodríguez (ext.) Alejandro Llorens 

   Manuel Sancho (ext.) Alberto Izquierdo 

    Amable Rodríguez 
(ext.) 

 
  

mailto:presidencia@cafbl.cat
mailto:secretaria@cafbl.cat
mailto:comptabilitat@cafbl.cat
mailto:legislativa@cafbl.cat
mailto:etica@cafbl.cat
mailto:centredemediacio@cafbl.cat
mailto:druiz@cafbl.cat
mailto:comarques@cafbl.cat
mailto:admissio@cafbl.cat
mailto:facturacio@cafbl.cat
mailto:societats@cafbl.cat
mailto:oficialhabilitat@cafbl.cat
mailto:agentsimmobiliaris@cafbl.cat
mailto:morosos@cafbl.cat
mailto:centredemediacio@cafbl.cat
mailto:mmartinez@cafbl.cat
mailto:informatica@cafbl.cat
mailto:formacio@cafbl.cat


Memoria anual 2018  

 

 

7 

 

 

 

ÀREA DE COMUNICACIÓ: Responsable ARIANA FERICHE  

01 COMISSIÓ 
ESDEVENIMENTS 

esdeveniments@cafbl.cat 
(Martha) 

02 COMISSIÓ REVISTA CONSELL 
info@revistaconsell.com (Maite) 

03COMISSIÓ 
COMUNICACIÓ 

premsa@cafbl.cat 
(Marta) 

04 COMISSIÓ D’EMPRESES  
mmartinez@cafbl.cat 

(Martha) 

Portaveu: Ariana Feriche Portaveu: Sílvia Borrás Portaveu: Ariana Feriche Portaveu: Josep Navarro 

Mª Pilar Gracia Joan Sales José Mª Aguilá Enrique Messa, 

Guillermina Quer Mariano Hervás Jesús Torrent Ignasi Clèries 

Enrique Messa Marta Agraz Marta Agraz Miquel Corberó 

Alejandro Llorens Anabel Miró Josep Navarro  Enrique Vendrell  

Miquel Corberó Enrique Vendrell Joan Alegre (Girona) Pilar Gràcia 

José Mª Aguilá Joan Alegre (Girona) Rosa Espígol (Girona) Jaume Facerias 

 Rosa M. Marco (Tarragona) Rosa M. Marco (Tarragona)  

  Lorenzo Viñas (gerent)  

    

 
 

 TRIBUNAL ARBITRAL 
tribunal@cafbl.cat (Martha) 

  
Secretario: Lluís Bou 

Guillermina Quer 
 Elisabet Barnadas 

 Ariana Feriche 

 
 

ASSESSORIES COL·LEGIALS 

JURÍDICA LABORAL FISCAL ARQUITECTURA ENGINYERIA 

José Mª Aguilá (presencial i tel.) Joan Sales Gilbert Casanovas Carlos T Pérez Imma Barrau 
Albert Ribas (presencial i tel.)     

Mar Escutia (en línia)     

 
  

mailto:esdeveniments@cafbl.cat
mailto:info@revistaconsell.com
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CONSELL DE COL·LEGIS D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE CATALUNYA 

President  Anabel Miró 

Secretari Mariano Hervás 

Vicepresident Lluís Bou 

Tresorer Valentí Cura 

Vocal José Mª Aguilá 

Vocal Jaume Facerias 

Assessor Jurídic Enrique Vendrell 

 
 
 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE ESPAÑA  

Vicepresidente 1r Anabel Miró 

Contador-censor Mariano Hervás 

Vocal Pleno del Consejo Enrique Vendrell 

Vocal Pleno del Consejo Alejandro Llorens 

 
 
 

INTERCOL·LEGIAL  

Anabel Miró Representant a la Junta de Govern de la Intercol·legial 

Mariano Hervás Grup Treball sobre peritatges judicials i Taula Tècnica 

Lorenzo Viñas Taula Tècnica 

Enrique Vendrell Taula Lletrada 

Joana Amat Grup de Dones 

Anabel Miró Consell de Mediació 

Alejandro Llorens Comissió Joves 

Miquel Corberó Comissió Sèniors 
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PACTE NACIONAL PER A L’HABITATGE Anabel Miró 

 

CONSELL DE L’HABITATGE SOCIAL 
Grup Treball Pobresa Energètica 

Mariano Hervás 

 

CLÚSTER DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Anabel Miró 

 

OBRA y CONSTA Xavier Jordan, Carlos T. Pérez 

 

CONSELL ASSESSORS DE LA COMISSIÓ PER A LA FACILITACIÓ DE 
L'ACTIVITAT ECONÒMICA 

Ariana Feriche 

 

RIME Carlos Pérez, Víctor Tapiol (ext.9 

 

CONVENIO CON AJUNTAMENT DE RUBÍ (NAVES INDUSTRIALES)  Mª Pilar Gracia 

 

COMISIONES PARITARIAS DE LOS CONVENIOS DE EMPLEADOS 
DE FINCAS URBANAS Y DE OFICINAS Y DESPACHOS  

Joan Sales 

 

COMISSIO TECNICA D’ESTABLIMENTS EMBLEMATICS I SINGULARS Miquel Corberó 

 
 
3. REUNIONS I COMISSIONS 
En total s’han realitzat 78 reunions oficials de les diferents comissions del Col·legi. 
Pràcticament 1 cada dos dies laborals.  
 
La Junta de Govern s’ha reunit 4 vegades: 

• Barcelona, 20 / març 

• Barcelona, 19 / juny 

• Barcelona, 23 / octubre 

• Barcelona, 19 / desembre 
 
La Comissió Permanent s’ha reunit 7 vegades: 

• Barcelona, 31/ gener 

• Barcelona, 21/ febrer 

• Barcelona, 20/ abril 

• Barcelona, 23/ maig 

• Barcelona, 18/ juliol 

• Barcelona, 19/ setembre 

• Barcelona, 21/ novembre 
 
La Comissió Econòmica no s’ha reunit durant el 2018, ja que pràcticament està integrada 
en la Comissió Permanent, a la que informa periòdicament. 
 
La Comissió de Imatge i Comunicació s’ha reunit 1 vegada: 

• Barcelona, 07 / febrer 
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La Comissió d’Esdeveniments s’ha reunit 3 vegada: 

• Barcelona, 22/ gener  

• Barcelona, 14/ març  

• Barcelona, 02/ octubre  
 
La Comissió Dentològica, s’ha reunit 11 vegades: 

• Barcelona, 16/ gener 

• Barcelona, 13/ febrer 

• Barcelona, 13/ març 

• Barcelona, 10/ abril 

• Barcelona, 15/ maig 

• Barcelona, 12/ juny 

• Barcelona, 17/ juliol 

• Barcelona, 13/ setembre 

• Barcelona, 22/ octubre 

• Barcelona, 13/ novembre 

• Barcelona, 11/ desembre  
 
La Comissió de Publicitat, s’ha reunit 1 vegades: 

• Barcelona, 21 / febrer 
 
La Comissió d’Admissió, s’ha reunit 11 vegades: 

• Barcelona, 18/ gener 

• Barcelona, 15/ febrer 

• Barcelona, 15/ març 

• Barcelona, 12/ abril 

• Barcelona, 17/ maig 

• Barcelona, 14/ juny 

• Barcelona, 19/ juliol 

• Barcelona, 13 / setembre  

• Barcelona, 18 / octubre  

• Barcelona, 14 /novembre 

• Barcelona, 13/ desembre 
 
La Comissió de Morosos, s’ha reunit 4 vegades: 

• Barcelona, 18/ gener  

• Barcelona, 15/ febrer  

• Barcelona, 12 /abril 

• Barcelona, 17/maig 
 
La Comissió de Societats s’ha reunit 11 vegades: 

• Barcelona, 18/ gener 

• Barcelona, 15/ febrer 

• Barcelona, 15/ març 

• Barcelona, 12/ abril 
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• Barcelona, 17/ maig 

• Barcelona, 14/ juny 

• Barcelona, 19/ juliol 

• Barcelona, 13 / setembre  

• Barcelona, 18 / octubre  

• Barcelona, 14 /novembre 

• Barcelona, 13/ desembre 
 
La Comissió de la “Revista Consell” s’ha reunit 4 vegades: 

• Barcelona, 11/ gener 

• Barcelona, 05/ abril 

• Barcelona, 28/ juny 

• Barcelona, 04/ octubre 
 

La Comissió de Formació s’ha reunit 10 vegades: 

• Barcelona, 11/ gener 

• Barcelona, 01/ febrer 

• Barcelona, 01/ març 

• Barcelona, 12/ abril 

• Barcelona, 03/ maig 

• Barcelona, 28/ juny 

• Barcelona, 19/ juliol 

• Barcelona, 06/ setembre 

• Barcelona, 11/ octubre 

• Barcelona, 29/ novembre 
 

La Comissió de Centre de Mediació s’ha reunit 3 vegades: 

• Barcelona, 30/maig 

• Barcelona, 06/ novembre 

• Barcelona, 27/ novembre 
 
La Comissió Garantia Financera i Segell de Qualitat s’ha reunit 2 vegades:  

• Barcelona, 29/ gener 

• Barcelona, 25/ abril 
 
La Comissió d’Empresas i Relacions Institucionals no s’ha reunit però els seus membres 
han mantingut diverses reunions amb empreses i institucions oficials. 
 
La Comissió de Comarques no s’han reunit. 
 
La Comissió Legislativa es va reunir 3 vegades:  

• Barcelona, 18/ abril 

• Barcelona, 17/juliol 

• Barcelona, 20/desembre 
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A més, els nostres representants en el Consell de Col·legis d'Administradors de Finques 
de Catalunya i en el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, 
han assistit a les següents reunions de treball, proposant temes d’estudi: 
 
Al Ple del Consell en 1 ocasió: 

• Barcelona, 10 / maig 
 
A la Junta de Govern del Consejo en 5 ocasions: 

• Madrid, 5/ abril 

• Sto. Domingo de la Calzada, 4/ maig 

• Madrid, 4/ setembre 

• Cáceres, 28/setembre 

• València, 14/ desembre 
 
Al Pleno del Consejo en 2 ocasions: 

• Madrid, 6/ abril 

• València, 14/ desembre 
 
Com a membres de diferents Comissions de Treball del Consejo General de 
Administradores de Fincas de España han assistit a les 21 reunions següents, realitzades 
presencials o bé mitjançant videoconferències: 
 
La Comissió de Redacció Revista i Publicacions s’ha reunit en 5 ocasions 

• Videoconferència 14/ febrer 

• Videoconferencia, 21/ juny 
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• Videoconferencia 4/ setembre 

• Videoconferencia 1/ octubre 

• Videoconferencia 20/ novembre 
 
La Comissió de Gabinet d’Estudis s’ha reunit en 1 ocasió 

• Madrid. 16/novembre 
 
La Comissió de Cens, Control d’Admissió i Intrusisme s’ha reunit en 5 ocasions 

• Madrid, 5/ abril 

• Santo Domingo de la Calzada, 4/ maig 

• Madrid, 4/ setembre 

• Cáceres, 28/ setembre 

• Valencia, 14/ desembre 
 
La Comissió de Nous Serveis i Innovació s’ha reunit en 1 ocasió 

• Madrid, 9/ novembre 
 
La Comissió Econòmica, personal i règim interior s’ha reunit en 2 vegades 

• Madrid, 5/ abril 

• València, 14/desembre 
 
La Comissió de Legislació i Mediació s’ha reunit en 6 ocasions 

• Madrid, 15/maig  

• Videoconferència, 21/ novembre 
 
La Comissió de Grup de Treball d’Imatge Professional s’ha reunit en 3 vegades 

• Videoconferència, 9/gener 

• Videoconferència, 27/ juny 

• Videoconferència, 12/ setembre 
 
La Comissió d’Assessors Jurídics s’ha reunit en 1 ocasió 

• Madrid, 15/ novembre 
 
La Jornada Formació Membres de Juntes de Govern s’ha realitzat 1 vegada: 

• Madrid, 24/ febrer. 
 
La Jornada Assessors Jurídics i Deontològics 

• Madrid, 9/març 
 
 
4. INFORMACIÓ I ASSESSORIES 
S’han enviat als col·legiats 152 circulars informatives, 46 circulars de formació, 18 circulars 
informant sobre conferències, 13 circulars de publicitat i 2 comunicats. 
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Aprofito per recordar-vos que el Col·legi us pot facilitar gratuïtament un correu electrònic 
individual (amb domini ES o CAT) si el sol·liciteu. 
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En les assessories presencials s’han atès 573 visites de col·legiats i a més 781 consultes 
telefòniques de col·legiats amb despatx fora de Barcelona ciutat. En total s’han contestat 
1.354 consultes. 
 
 

→ Assessoria d’Arquitectura 4o 

→ Assessoria d’Enginyeria 46 
→ Assessoria Fiscal 161 
→ Assessoria Jurídica 1.086 
→ Assessoria Laboral 21 
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També s’han atès  2.653 consultes en línia de col·legiats, sobre els següents temes: 
 

→ Assessoria d’Arquitectura 105 

→ Assessoria d’Enginyeria 104 

→ Assessoria Fiscal 317 

→ Assessoria Jurídica 2.076 

→ Assessoria Laboral 51 
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5. ÀREA COL·LEGIAL 

5.1 COL·LEGIATS 
Durant l’any 2018 s’han donat d’ALTA 60 nous col·legiats i 4 reingressos, dels què 54 
estan en exercici i 6 sense exercici. 
 

Col·legiacions per titulacions 
 

ADE Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses 5 

DCE Diplomat Cièncias Empresarials 5 

DM Diplomat en Magisteri 2 

DRL Diplomat en Relacions Laborals 2 

EGI Especialista Universitari en Gestió Immobiliària 2 

ETI Enginyer Tècnic Industrial 2 

ETT Enginyer Tècnic en Telecomunicacions 1 

GCE Graduat en Ciències Empresarials 1 

GDRET Enginyer en Dret 2 

GEG Graduat en Economia i Gestió 4 

GEI Graduat Estudis Immobiliaris i de la Construcció 2 

GEL Graduat Estudis Literaris 1 

GRL Graduat en Relacions Laborals 2 

LCE Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials 1 

LD Llicenciat en Dret 19 

LE Llicenciat en Economia 2 

LF Llicenciat Filologia 1 

LGH Llicenciat en Geografia i Història 1 

 LH Llicenciat en Història 2 

 PER LlicenciatPeriodisme 1 

 Examen 2 

 
 

Total 60 
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Relació d’altes per titulació i mes: 
 

Título gener. feb. març abril maig juny jul. set. oct. nov. des. total 

ADE 1  1   1   1 1  5 

DCE     1  1   1 2 5 

DM 1    1       2 

DRL  1       1   2 

EGI         2   2 

ETI   1        1 2 

ETT   1         1 

GCE  1          1 

GDRET     1    1   2 

GEG   1 1      1 1 4 

GEI           2 2 

GEL  1          1 

GRL          1 1 2 

LCE           1 1 

LD 2 2 1 1 3  2 2 2 2 2 19 

LE      1  1    2 

LF 1           1 

LGH        1    1 

LH  1       1   2 

PER         1   1 

Examen          1 1 2 

 5 6 5 2 6 2 3 4 9 7 11 60 

 
 

Durant el mateix període s’han donat de BAIXA 70 col·legiats, per les següents vies: 
 

- Per defunció 11 
- Per manca de pagament 1 
- Per jubilació 22 
- Per malaltia 3 
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- Per motius personals 1 
- Per ètica 1 
- Per no exercir activitat 24 
- Traspàs de despatx 2 
- Voluntària 5 

 
 
 

 

 
 
 
 
A data d’avui, el número de Col·legiats é s  de 2.204, que estan en les següents 
situacions col·legials: 

 
- En exercici 1.745 
- Sense exercici 459 

• Amb dret a informació  69 

• Sense dret a informació 182 

• Jubilats 208 
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S’ha reclamat el deute que 2companys tenien amb el Col·legi, per quotes pendents per 
un import de 1.520,84€ que s’han cobrat íntegrament i s’han iniciat 9 reclamacions per 
sancions per import de 5.933€ de les què s’han cobrat 5 per import de 3.891€. 
  
5.2 SOCIETATS 
En el Registre de Societats s’han presentat i tramitat 31 sol·licituds, de les quals s’han 
admès 11, no s’han admès 20 i s’han inscrit finalment 18 societats. A més, han causat 
baixa 13. 
 
D’acord amb el Reglament de Societats, que preveu la renovació i revisió de les 
inscrites en el Registre, s’han ratificat 30 societats i s’han modificat 11. 
 
De les Societats Professionals, 2 s’han donat de baixa. 
 
Actualment en el Registro hi ha inscrites 267 societats, de les quals 63 són 
Professionals. 
 
5.3 AGENTS IMMOBILIARIS 
En el Registre d’Agents immobiliaris de la Generalitat de Catalunya hi ha inscrits 432 
Administradors de Finques Col·legiats en exercici i Societats. Durant l ’ a n y  2018, 
s’han donat d’alta 24 col·legiats i 9 societats, les baixes han estat 11 col·legiats i 2 
societats.  
 
5.4 OFICIALS HABILITATS 
El passat 30 d’octubre es va iniciar el 6è curs d’Oficial Habilitat d’Administrador de 
Finques Col·legiat en exercici, en el què es van inscriure 62 alumnes. A l’examen del dia 
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12 de desembre es van presentar un total de 68 aspirants, 60 alumnes del curs i 8 per 
accés lliure i els resultats obtinguts van ser: 
 
- Excel·lents: 2 
- Notables. 43 
- Aptes: 12 
- No aptes: 11 
 
Durant el 2017 es van donar d’alta 42 Oficials Habilitats i 20 van ser baixa, pel que al final 
de l’any havia 156 Oficials Habilitats d’Administrador de Finques en exercici inscrits en 
el Registre. 
 
5.5 SERVEI IMPOST TRANSMISSIONS PATRIMONIALS (ITP) 
Des de febrer de 2014, la legislació obliga a tributar per la formalització dels contractes 
d’arrendament, havent de pagar l’Impost sobre transmissions patrimonials. El Col·legi 
ofereix als Col·legiats en exercici el servei de pagament i tramitació d’aquest impost de 
manera presencial i on-line. 
 
Durant aquest any, el servei ha tramitat 5.917 ITP dels quals: 

4.247 ITP han estat on-line 
 1.720 ITP han estat presencials 
 
5.6 DEPARTAMENT DE CERTIFICATS DIGITALS 
L’any passat es va crear el servei de Certificats Digitals. Durant l’exercici 2018 s’han 
generat 348 noves comandes, sense tenir en compte la renovació automàtica anual de 
l’any anterior, amb un total de 16.385 certificats digitals sol·licitats de representant 
davant de les Administracions Públiques. 
 
Hem realitzat un total de 14 Tallers formatius en l’Àrea de Certificats Digitals sobre 
“Com se sol·licita un Certificat Digital” i “Com funciona el nostre Gestor de 
Notificacions”, per donar-lo a conèixer, 9 a la seu del nostre Col·legi, 4 a Lleida i 1 al 
Col·legi de Girona. 
 
 

6. DEONTOLOGIA  
6.1.  La Comissió d’Ètica i Intrusisme 

6.1.1. Ètica 
S’han rebut 250 denúncies d’ètica: 
 27 consultes s’han contestat sense obrir diligències 
- S’han obert 223 diligències informatives prèvies, de les quals: 

• 18 s’han desestimat com a no procedents. 

• 141 s’han arxivat per manca de motivació. 

• 45 continua la tramitació en prèvies 

• 25 han provocat l’obertura d’expedient disciplinari: 

• 14 finalitzats i imposada sanció 

• 6 continuen en tràmit 
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• S’han enviat 9 expedients a la pòlissa d’assegurances 
 
 S’han expulsat o inhabilitat a 1 col·legiat 
 
 S’han imposat 19 sancions a col·legiats  
 
De les sancions deontològiques interposades s’han recaptat 5.695€. 

 
6.1.2.Intrusisme 
S’han rebut 32 queixes per intrusisme: 

• S’han comunicat 2 a l’Agència Catalana de Consum en defensa de la professió. 

• S’han obert 30 diligències prèvies que s’han arxivat comunicant al sol·licitant que 
ha d’enviar la reclamació a l’Agència Catalana de Consum o a l’Agència de 
l’Habitatge. 

 
6.1.3. Pòlissa d’Assegurança 
S’estan tramitant 2 sinistres a l’asseguradora de Pòlissa de Caució. 
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7. TRIBUNAL ARBITRAL INSTITUCIONAL 
El Tribunal Arbitral Institucional del Col·legi no ha rebut cap sol·licitud d’arbitratge.  
 
 
8. CENTRE DE MEDIACIÓ 
 

 
 
El “Centre de Mediació Immobiliària del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques” 
(CEMCAF) format per Administradors de Finques Col·legiats en exercici dels 3 Col·legis 
Catalans, compte amb 15 mediadors, i durant aquest any han atès 8 mediacions. 
 
 

9. FIANCES I IMPRESOS    
 
9.1 Concert fiances 
El Registre de Contractes i dipòsit de Fiances a 
través del Concert entre l’Institut Català del Sòl i 
el nostre Col·legi ha tramitat el registre i dipòsit 
de 6.023 fiances per l’import de 8.271.288,87 
euros i la devolució de 4.990 fiances per 
l’import de 5.734.815,09 euros. 
 
A data 31 de desembre de 2018, estaven 
dipositades 1.241 fiances (deduïdes les 
devolucions) per un import de 2.536.473,78 euros. 
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Durant l’any 2018 s’han tramitat via web 2.977 dipòsits de fiances i 2.522 devolucions. 
 
 

 
 
De les fiances dipositades mitjançant ingrés directe, s’han tramitat 14 devolucions. 
 

 
 
9.2 Venda d’Impresos i altres gestions. 
Per la venda d’impresos i altres gestions, s’han realitzat 8.818 factures per un import 
total d’1.685.537,62 euros. 

 
  Factures Import 
 
FV18** Vendes Caixa  1.470 465.510,48 €  
FA** Aula colegial  557 137.285,00 €  
FBO** Borsa Lloguers  224 7.078,50 €  
FVN** Reg.Notificacions  1.561 147.415,35 €  
FN** Reg.Not (Gir/Tar)  245 10.221,30 €  
FVB** Botiga on-line   219 4.580,52 €  
FDD** Certif.C.Pag/Contractes Ll. 1.413 18.204,45 €  
FCD** Certificats Digitals   598 707.001,19 €  
FCU** Formació/Cursos   1.167 93.300,00 €  
FCO** Cartes Ordinàries  104 61.670,04 €  
FITPS** Serveis ITP  1.260 33.270,79 € 
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S’han confeccionat 586 llibres d’actes i s’ha tramitat la legalització de 42.  
 
Aquest any hem inaugurat la Botiga Virtual que a l’actualitat compte amb 31 productes, 
dels quals 7 són material d’oficina, 9 són llibres i 15 són marxandatge. El servei l’han fet 
servir 61 col·legiats (59 del nostre Col·legi i 2 als Col·legis de Girona i Tarragona) i 3 
societats que han comprat 286 productes, dels quals 241 eren material d’oficina, 19 
llibres i 26 marxandatge. 

 
10. CURSOS, CONFERÈNCIES, FIRES, TROBADES, FÒRUM I ACTES LÚDICS 

10.1. S’han impartit 54 cursos de formació 
10.1.1. Formació Presencial (28 cursos):  

• Taller: Com es demana un Certificat Digital a través del CAFBL (9 sessions d’1 dia) 

• Valoracions Immobiliàries (febrer - 3 dies)  

• Règim de la PH a Catalunya i últimes reformes (Llei 5/2015) (març - 4 dies)  

 

• “La chispa de la vida”. La reunió de propietaris (març - 3 dies)  

• Manteniment i Rehabilitació de l’Immoble (maig - 3 dies) 

• Taller: CAFIRMA. Après a gestionar els Certificats i Notificacions de les teves 
Finques amb la nostra eina (5 sessions d’1 dia) 

• Conceptes bàsics nous col·legiats (Fiscal, Laboral, tècnic i serveis el CAFBL (juny / 
desembre – 1 dia) 

• Conceptes bàsics de LAU per a comercials (juliol – 1 dia) 

• Llei d’Arrendaments Urbans (setembre – 5 dies) 

• Assegurances de Rehabilitació de Comunitats de Propietaris (octubre – 1 dia) 

• Comunitats de Propietaris (octubre – 1 dia) 

• Taller: Jornada de Formació Continua per a Mediadors – Administradors de 
Finques (octubre – 1 dia) 

• Oficial Habilitat (octubre - 6 dies) 

• La Llei d’Arrendaments Rústics (octubre – 1 dia) 

• Taller: Gestió del temps. Productivitat Innovadora per a Administradors de 
Finques col·legiats (novembre – 1 dia) 

• La Responsabilitat Civil dels Directius // Els atacs i riscos Cibernètics (desembre – 1 
dia) 

 
10.1.2. Formació Bonificada (16 cursos): 

• La utilització de Xarxes Socials per afegir a l’empresa (gener – 2 dies) 
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• Gestió i Reclamació d’impagats (gener – 2 dies) 

• Atenció telefònica, recepció i gestió de situacions difícils (febrer – 2 dies) 

• Impost sobre el Valor Afegit de les Operacions Immobiliàries (febrer – 2 dies) 

• Com potenciar la competitivitat del meu despatx professional (març – 2 dies) 

• Fidelització i captació de clients per a despatxos professionals (maig – 2 dies) 

• Excel per gestionar el meu despatx professional (maig – 2 dies) 

• Impost sobre successions i donacions (ISD) i ITP herències (maig – 2 dies) 

• Gestió de queixes i reclamacions (maig – 2 dies) 

• Parlar eficaçment en públic i reconduir reunions (juny – 2 dies) 

• Excel per a usuaris amb nivell mig-avançat (setembre – 2 dies) 

• Fiscalitat operacions immobiliàries (setembre – 2 dies) 

• Fiscalitat de les comunitats de propietaris (octubre – 2 dies) 

• Prevenció de Blanqueig de Capitals (novembre – 2 dies) 

• Las 21 preguntes que sempre vas voler saber sobre assegurances (novembre - 2 
dies) 

• Eines direcció equips i Gestió d’equips en despatxos professionals (novembre - 2 
dies) 

 

 
10.1.3. Aula Colegial - Formació Online (10 cursos) 

• Curs bàsic de Propietat Horitzontal Catalana (febrer i setembre – 50 hores) 

• Curs Anàlisi dels Estats Financers (febrer – 50 hores) 

• Curs bàsic d’Arrendaments Urbans (març i octubre – 50 hores) 

• Curs Llei de Propietat Horitzontal  Estatal (maig – 50 hores) 

• Urbanisme per a Administradors de Finques (maig – 50 hores) 

• Valoracions Immobiliàries (octubre – 50 hores) 

• Comptabilitat Bàsica (octubre – 50 hores) 

• Curs AVANÇAT de Propietat Horitzontal Estatal (octubre – 55 hores) 
 

10.2. S’han impartit 14 conferències: 

• El Règim de la Compravenda Immobiliària en el Llibre VI del Codi Civil de Catalunya 
(vigent des de l'1 de gener de 2018) (6 i 15 febrer) 
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• Llei de Prevenció de Riscos Laborals en el sector de l’AF (8 febrer) 

• Reclamació de les despeses d'Hipoteques: gestoria, taxació, notari, registre i 
impostos (16 març) 

• La problemàtica dels Arrendaments Turístics. Relació de la LAU i LPH. Aspectes 
Administratius i Fiscals (20 març) 

• La problemàtica dels Arrendaments Turístics. Relació de la LAU i LPH. Aspectes 
Administratius i Fiscals (6 juny – 2 convocatòries) 

• Convocatòria Ajudes a la Rehabilitació 2018 (28 juny) 

• Com accedir a les ajudes de la Fundació Mútua de Propietaris per millorar l'accés 
a la Comunitat (11 juliol) 

• La col·laboració Públic Privada en matèria de lloguer assequible d'habitatge buit 
(2 octubre) 

• L'aplicació del Nou Reglament d'Instal·lacions Protecció contra Incendis 2017 a 
Catalunya (RIPCI) (11 octubre) 

• Anàlisi del Conveni d'empleats de Finques Urbanes (9 novembre) 

• Obligacions Fiscals, models i terminis presentació en un despatx d'Administrador 
de Finques (21 novembre) 

• Comentaris a la Llei 5/2018 sobre l'ocupació il·legal d'habitatges (30 novembre) 
 

10.3. S’han organitzat 2 trobades amb Administradors: 

• Trobada de Comarques a Vielha i Mig Aran (13 juliol) 

• Trobada de Comarques a Lleida (16 novembre) 
 
10.4. S’han organitzat 2 actes lúdics (patrocinats íntegrament per empreses del 

sector): 

• 9è Torneig de Pàdel (16 de juny) 

• 19º Campionat de Fútbol Sala (juny-juliol) 
 

 

 
 
 
Tots els actes esportius han comptat amb la bona assistència i els participants els han 
valorat molt positivament.   
 
  

http://cafblinforma.cat/wp-content/uploads/2015/04/padel.jpg
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11. BORSA DE LLOGUERS I REGISTRE DE MOROSOS 
11.1. Bolsa de alquileres/Borsa de Lloguers 
A la Borsa, durant l’any 2018 han entrat 270 béns immobles nous, i s’han llogat 349. 
 
Actualment hi ha 360 productes en la Borsa. 

 
11.2. Arxiu de Morosos 
Aquest registre està plenament automatitzat i funciona també en línia. Durant l’any 
2018 s’han donat d’alta 25 morosos procedents de 10 Col·legiats. Vull demanar-vos de 
nou que feu servir més aquest servei gratuït ja que tenim constància que els que 
l’utilitzen estan molt contents, doncs la doble notificació del Col·legi al deutor 
mitjançant les cartes oficials actuen de forma molt dissuasiva enfront al morós. Us 
recordo que els deutes que es poden inscriure són les dels rebuts de lloguer, les quotes 
comunitàries i les que qualsevol client tingui amb l’Administrador de Finques 
 
11.3. Centre de Comunicacions 

11.3.1. Registre de Notificacions: S’han tramitat 11.322 notificacions i el servei l’han fet 
servir 220 col·legiats i 48 societats. Els Col·legiats de Tarragona i Girona, també 
gaudeixen d’aquest servei i 17 Col·legiats l’han fet servir i han tramitat un total de 
672 notificacions. 

 
S’han implementat dos nous serveis en el Centre de Notificacions 

11.3.2. Correu postal ordinari: Es va iniciar en el mes de març i ja s’han enviat 6.649 
cartes ordinàries i el servei l’han utilitzat 35 col·legiats i 13 societats. Els Col·legis de 
Girona i Tarragona també gaudeixen d’quest servei que ha utilitzat 1 col·legiat i ha 
tramitat 176 cartes ordinàries. 

11.3.3. Cartes certificades amb PEE: Es va iniciar en el mes de novembre, amb un total 
de 104 cartes certificades i el servei l’han utilitzat 8 col·legiats i 3 societats. 

 
11.4. Punt d’Informació Cadastral 
S’han tramitat 19 sol·licituds d’informació cadastral. 
 

 
12. WEB I XARXES SOCIALS 

Durant l’any 2018, hem aconseguit que a través de la web col·legial se trametin els nous 
serveis col·legials i la major part dels serveis que ja oferia el Col·legi de manera 
presencial. 
 
A través de la “Finestreta Única” s’han rebut i tramitat 184 consultes de consumidors o 
usuaris. 
 
Pel que fa referència a les xarxes socials, els números són els següents: A Twitter hem 
aconseguit 587 nous seguidors durant el 2018, arribant als 2.055 totals, mentre que a 
Facebook hem passat de 762 a1.697 fans, el que suposa un increment de 935 seguidors. 
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Aquest gran augment de seguidors comparat amb anys anteriors es deu, en gran 
manera, a les campanyes realitzades a través de els xarxes socials durant el 2018, les 
quals han generat uns resultats molt positius. 
 
El canal de Youtube del Col·legi, en el seu Quart any de funcionament, ha arribat a 54 
subscripcions. 
 
Aquest any, també s’ha realitzat una campanya en línea que ha consistit en la creació 
d’una “landing page” (página de destí) on apareixia un buscador de col3legiats dels tres 
Col·legis catalans. Sota el lema “Amb un Administrador de Finques Col·legiat guanyes, 
troba el més proper” s’ha promogut aquesta iniciativa que ha generat uns bons 
resultats. 

 
13. ÀREA DE RELACIONS PÚBLIQUES I COMERCIALS DEL CAFBL 

Un dels principals objectius d’aquesta àrea és obtenir patrocini per als diferents 
esdeveniments, la qual cosa s’ha complert satisfactòriament. Ho explicarà amb més 
detall en el seu informe el Tresorer. 
 
A més hem consolidat l’objectiu principal per al 2018, el pla de patrocini Premium amb 
les següents empreses: Correos, Coutot Roehrig, Iberdrola-Zirconite, Mutua de 
Propietarios, Ranko, Sepin, Thyssenkrupp y Tüv Rheinland. També l’hem consolidat amb 
els nostres Partners: Altatec, Banco Sabadell, Conversia, Ista-Ahorro térmico, Mutua 
General de Cataluña, Repsol y Roomonitor, que durant tot l’any han estat oferint el seus 
serveis als nostres Col·legiats. També mencionar els patrocinadors dels diferents 
esdeveniments que promou el CAFBL: Atysa (futbol), Sensedi (pàdel) y Bestours, Elix, 
Ferrer & Ojeda, Limpiezas Rojas, Mútua General de Catalunya i Zirconite per a la Festa 
Patronal.  
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Seguim visitant al Col·legiat per donar a conèixer tots els serveis que ofereix el nostre 
Col·legi i no menys important, obtener de primera mà les inquietuts i detectar les 
neessitats dels nostres col·legiats, per posteriormente valorar la possibilitat de 
desenvolupar els nostres Serveis demanats, millorar els existents, … per tal de seguir 
oferint Serveis de qualitat i valor als col·legiats. 
 
Durant l’any 2018 s’han incrementat notablement les visites realitzades, un total de 142 
col·legiats han estat visitats. Fruit d’aquestes visites, s’han vist incrementats en un 
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55,63% els serveis utilitzats per aquests mateixos col·legiats (79 han utilitzat nous serveis 
després de les visites). 
 
Una de les conclusions després d’un any realitzant visites és que la majoria de col·legiats 
no tenen coneixements globals de tots els Serveis que ofereix el Col·legi. 
 
A  més, seguim oferint al col·legiat que estampi la seva emprempta en l’espai habilitat 
en el Col·legi, aquest any 7 nous col·legiats l’han deixat, havent d’habilitar un segon 
espai. 
 

 
14. FESTA PATRONAL   

La Festa Patronal de 2018 es va celebrar el dia 17 de 
maig a l’hotel Sofia Barcelona. Va comptar amb una 
nombrosa participació de companys, familiars i 
representants de varis dels Col·legis 
d’Administradors de Finques d’Espanya. Es van 
lliurar als col·legiats les plaques de 25 o 50 anys 
d’exercici com a Administrador de Finques, en 

reconeixement a la seva trajectòria professional i humana. 
 
 
La Festa Patronal d’enguany se celebrarà el 
proper 17 de maig, a l’hotel Fairmont Rey Juan 
Carlos I. 
 
 
 
 
 

15. SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 
 
L’any passat, els Administradors de Finques de tota 
España ens reunirem els dies 4 i 5 de maig, per 
honrar al nostre Patró Santo Domingo de la 
Calzada. Aquest any l’Ofrena al Patró se realitzarà 
els propers dies 26 i 27 d’abril.  
 
 
 

Per acabar l’exposició de l’informe, vull agrair als assessors del Col·legi el seu treball en la 
gestió de les respostes a les nombroses consultes que reben (Hem dit 4.007 durant l’any 
passat) i a les circulars informatives que emeten regularment, ja que són un gran ajut 
perquè els nostres col·legiats tinguin el recolzament necessari per resoldre els dubtes que 
els plantegen els seus clients.  
 



Memoria anual 2018  

 

 

32 

 

 

També vull agrair al nostre personal, en especial al gerent Sr. Lorenzo Viñas, el treball diari 
que realitzen perquè el Col·legi faciliti els serveis que els nostres Col·legiats ens demanen, 
doncs gràcies a la seva paciència i a la seva constància tot funciona bé. Ja els coneixeu 
però us recordo els seus noms: Isabel, Núria, Amalia, Neus, Raquel, Esther, Marta, Esther, 
Montse, Sílvia, Víctor, Sergi, Enric, Jaume, Gemma, Loli, Martha, Yolanda, Dolors i Maite. 
Gràcies a tots pel vostre esforç i la vostra dedicació. 
 
A tots vosaltres us agraeixo de nou la vostra presència i paciència amb l’exposició llarga i 
tediosa de xifres, però us asseguro que he intentat que fos el més curta possible. 
 
 
 
 
 
 
Mariano Hervás Polo 
Secretario 
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Aquest és el primer any que em correspon preparar la Memòria de Presidència i vull 
començar agraint de nou a l’anterior President, el Sr. Enrique Vendrell, la seva excel·lent 
tasca al front d’aquest Col·legi. Al seu costat he pogut aprendre molt del que representa 
fer un lideratge amb entrega, professionalitat, dedicació i capacitat de treball. Gràcies Kike, 
en nom de tots els col·legiats, i en el meu propi per la teva confiança i per l’exemple que 
ens has donat del que significa treballar per a la professió i per aquest Col·legi. 
 
També agraeixo sincerament a tots els companys de Junta, assessors, col·laboradors 
externs, gerència i a l’equip del personal, pel recolzament i ajut que m’heu donat per agafar 
el testimoni en aquesta honorable tasca de gran responsabilitat, que intentaré 
desenvolupar amb la mateixa dedicació i empenta, tot i ser conscient que tots els meus 
predecessors han deixat el nivell tan alt, que sense la vostra col·laboració, la de tots els 
companys de Junta, la gerència i els treballadors del Col·legi, seria impossible donar-li 
continuïtat, així que moltes gràcies a tots. Aquest Col·legi és un clar exemple de que la feina 
en equip té futur. 
 
Són tantes les tasques que s’impulsen des de la Corporació, que tot sovint, amb el dia a dia, 
no arribem a ser conscients del seu abast, fins que no ens aturem a fer un resum per tal 
d’elaborar aquesta Memòria. 
 
L’any 2018 no ha estat menys intens que els anteriors, per això intentaré fer només un 
resum de les accions més destacables en cadascuna de les diferents àrees i objectius, per 
tal que quedin reflectides en aquesta memòria, i que vosaltres, els col·legiats, veritables 
destinataris de tot el nostre esforç, també us podeu sentir satisfets de pertànyer a aquest 
Col·legi i a aquesta professió, tot sovint tan àrdua i poc reconeguda. 
 
Tot i la seva intensitat i complexitat, hem aconseguit molts bons resultats, com ara veurem. 
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1. REFORMES LEGALS I RELACIONS INSTITUCIONALS 
Al mes de juny del 2018, es va aprovar la Llei 5/2018, de modificació de la Llei 1/2000 
d’Enjudiciament Civil, en relació a l’ocupació il·legal d’habitatges, en la qual vam tenir una 
participació activa, conscients de la problemàtica que suposa per a tots vosaltres el fet de 
les ocupacions il·legals en la gestió del patrimoni immobiliari i les comunitats que 
administreu. En el seu moment vam comparèixer al Congrés dels Diputats i vam treballar 
conjuntament amb la comissió normativa del Col·legi d’Advocats fins a la seva aprovació. 
Si bé el text final té alguns aspectes que no compartim, com ara la diferència entre persona 
física i jurídica, que entenem suposa una discriminació de la propietat, ja que molts 
patrimonis en forma societària disten molt del concepte real de gran tenidor, el cert és que 
aquesta modificació ha suposat un pas endavant considerable en l’eficàcia i temps per 
recuperar la possessió de gran part d’aquests habitatges il·legítimament ocupats. A més, 
recentment el Tribunal Constitucional ha validat la norma, ja que aquesta va ser objecte de 
recurs, per tant està sent aplicada amb tota l’empara legal possible. Des del Col·legi també 
vam fer les circulars i conferències corresponents per mantenir-vos informats, alhora que 
s’ha intervingut en d’altres diferents corporacions professionals, analitzant les 
perspectives i solucions a totes les qüestions o dubtes d’interpretació plantejades, en la 
línia de col·laboració que sempre hem volgut mantenir i potenciar amb la resta d’entitats i 
Institucions.  
 
Aquestes sentències del TC dictades al mes de gener d’aquest any, han aixecat la suspensió 
de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de Mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energètica i la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de 
protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, de tot això 
també es va informar puntualment a les circulars corresponents, per l’afectació que pot 
tenir en la vostra activitat i també vam participar en diverses intervencions al respecte en 
d’altres Col·legis professionals.  
 
Principalment, la sentència dictada pel TC, el passat dia 31 de gener de 2019, en relació amb 
el recurs d'inconstitucionalitat instat contra la Llei catalana 24/2015 del 29 de juliol, de 
mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa 
energètica, si bé declara la inconstitucionalitat dels articles 3 i 4 i de la disposició addicional 
d'aquesta Llei, accepta el desistiment parcial del Govern sobre determinats articles que 
inicialment van ser objecte del recurs, entre d'altres, l'article 5 (apartats 1 a 4 i 9), l'article 7 
i la disposició transitòria segona, de transcendència per a la nostra activitat. 
 
Per la qual cosa, abans d'interposar qualsevol demanda judicial d'execució hipotecària o de 
desnonament per impagament de lloguer, el demandant ha d'oferir als afectats una 
proposta de lloguer social, si el procediment afecta a persones o unitats familiars que no 
tinguin una alternativa de habitatge propi i que es trobin dins dels paràmetres de risc 
d'exclusió residencial que defineix aquesta llei i la Sentència de 17 de gener  de 2019, que 
resol el recurs d'inconstitucionalitat presentat en el seu moment pel Govern de l'Estat 
contra alguns articles de la Llei catalana 4/2016, de 23 de desembre, sobre mesures de 
protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial, de la que cal 
destacar per la seva rellevància, la regulació del procediment per a dur a terme 
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l'expropiació temporal d'habitatges buits per causa d'interès social, introduïda en l'Article 
15. 
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2. REGULACIÓ DE LA PROFESSIÓ 
Aquesta ha estat des de sempre una batalla àrdua, de la que sempre hem fet un dels 
principals objectius des de la Corporació, doncs entenem que és quelcom que es mereix el 
ciutadà a qui adrecem els nostres serveis professionals, lluitant perquè rebin sempre un 
servei d’excel·lència i professionalitat. 
 

 
Precisament aquest darrer any 2018 ha estat l'any del 50 
Aniversari de l'aprovació del Decret d'abril de 1968, que va 
donar lloc al naixement de la nostra organització col·legial en 
el territori de l'Estat, motiu pel qual es van celebrar en el 
mateix mes a Madrid uns actes de reconeixement i 
homenatge amb una important participació de personalitats 
i de professionals, així com l'organització posterior, al mes 
de juny, del Congrés estatal al qual van assistir prop de 1000 
col·legiats, organitzat pel Consejo General de Colegios de AF 
de España, institució en la qual com sabeu el nostre Col·legi 
ostenta el càrrec de la Vicepresidència 1a des de l'any 2012. 
 
 

Des del Consejo General, el CAFBL manté una posició molt activa en relació amb la regulació 
dels Habitatges d'Ús Turístic, havent sostingut reunions amb FEVITUR i la Ministra 
d'Indústria, Comerç i Turisme, donada la problemàtica recurrent que representa aquesta 
activitat en el règim de les Comunitats de Propietaris. Precisament, en relació amb aquesta 
última qüestió s'ha introduït una disposició en el recentment convalidat RDL 7/2019 que 
permet la prohibició de l'activitat turística per acord de la Junta de propietaris, previsió que 
aquí ja teníem recollida en el nostre Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya. 
 
L'aprovació dels Estatuts del Consejo i la promulgació d'una nova regulació de la PH han 
estat també, entre d’altres, objectius prioritaris del mateix, en els quals hem tingut una 
participació molt activa, tot aportant també la nostra positiva experiència en la regulació 
d’aquest règim a Catalunya. 
 
Dins del nostre compromís per a obtenir la millor regulació per a la nostra activitat 
professional, també s’han reprès, des del primer moment en què es va constituir el nou 
govern de la Generalitat, diverses reunions amb les màximes autoritats de la Conselleria, 
per a recuperar la tramitació per a l'aprovació del Decret que permeti garantir l'exercici de 
l'activitat amb les garanties de professionalitat i solvència que mereix una activitat tan 
transcendent com la nostra, mitjançant el desenvolupament reglamentari de l’article 54 de 
la Llei de l’Habitatge, que regula la nostra activitat professional. Durant aquest mes estem 
fent reunions setmanals, per tal de superar algunes traves, conseqüència d’aquesta 
corrent liberalitzadora, dedicant el màxim esforç per assolir el millor marc normatiu. 
 
Si finalment ho assolim, suposarà sens dubte un avenç importantíssim per al 
reconeixement de la nostra professió i una eina molt útil per a la fi de l’intrusisme i per a la 



Memoria anual 2018  

 

 

38 

 

 

defensa de les garanties i responsabilitat del servei que mereixen rebre els consumidors i 
usuaris. 
 
Per tant, continuem fomentant les relacions del nostre Col·legi amb el Govern de la 
Generalitat, particularment amb la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i amb la Secretaria 
d’Habitatge, que són de total sintonia, en l’àmbit personal i en l’institucional. 
 
També seguim participant de les reunions a l’Associació OBRA (Observatori de Barcelona 
per a la Rehabilitació Arquitectònica), RIME, i hem mantingut diferents reunions amb 
l’Ajuntament de Barcelona, i el Consorci de l’Habitatge, col·laborant i fent aportacions en 
la regulació de subvencions, ajuts i finançament per a les Comunitats. 
 
Hem seguit participant, des de la nostra assessoria laboral, en les comissions paritàries per 
a la negociació del Conveni d’empleats de Finques Urbanes i a totes les reunions de 
l’associació Intercol·legial, tant de la Junta Directiva, com del Ple i de les comissions de la 
Taula Lletrada, Tècnica i Comissió de la Dona. 
 

3. NORMATIVA INTERNA COL·LEGIAL 

 

Des de l’anàlisi i la important tasca que es fa a la comissió de Deontologia, s’ha 

treballat en l’elaboració dels nous Reglaments de Transferència de comunitats i 

publicitat que avui us presentem. Conscients de les problemàtiques que tot sovint us 

trobeu quan deixeu de portar una comunitat o quan n’incorporeu una de nova, hem 

portat aquesta proposta a l’Assemblea, iniciant així el seu tràmit d’informació pública 

col·legial, per tal que pugueu fer les aportacions que millor considereu, essent després 

aprovades d’acord amb el procediment establert a la Llei i als Estatuts. 
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4. ALTRES ACTIVITATS, REUNIONS AMB INSTITIUCIONS I PARTICIPACIONS EN MATERIA 
IMMOBILIÀRIA 

Durant el mes de maig passat vam participar en l’organització del I Congrés de Dret 
Immobiliari, conjuntament amb els Col·legis d'Advocats, Registradors de la Propietat, 
Notaris, Agents i Cambra de la Propietat, en el qual el CAFBL va tenir una participació 
rellevant referida a la regulació de la propietat horitzontal. Pròximament, al mes de juny 
està prevista la celebració del II Congrés al qual esperem la vostra assistència. 
 
Són destacables també la nostra col·laboració amb la Fira Immobiliària REBUILD celebrada 
a Barcelona, amb el Gremi de Constructors, les reunions amb el Col·legi de Registradors de 
Catalunya per a la coordinació amb el Cadastre, el Consell d’Habitatge Social i la nostra 
participació en la Constitució de l'Agenda Urbana de Catalunya, presidida pel MHP de la 
Generalitat. 
 
Altres participacions dignes d'esment durant l'any 2018 han estat amb la Universitat de 
Barcelona en un Seminari referit als procediments de Desnonament, en el I Congrés sobre 
Economia i Justícia, organitzat pel Col·legi de Procuradors dels Tribunals, i sobre la reforma 
de la LAU en l’ICAB, ambdues al mes de març i en la Jornada d’Habitatge amb l’Ajuntament 
de Barcelona i la Càtedra de l’Habitatge de la URV el passat 13 de desembre, amb qui 
mantenim una estreta col·laboració i on el proper mes de maig presentarem també el 
nostre Centre de Mediació Immobiliària, aportant la nostra experiència per a la resolució 
dels conflictes mitjançant mecanismes alternatius més ràpids i econòmics, a fi de resoldre 
totes les problemàtiques en matèria immobiliària, tot evitant la seva judicialització. 
 
També cal assenyalar la magnífica assistència dels col·legiats en les nostres reunions 
organitzades per la Comissió de Comarques, particularment la que es va celebrar a Lleida 
el 16 de novembre, així com la nostra important aportació i suport en múltiples actes a la 
Fundació Mútua de Propietaris en el seu projecte social per facilitar l'accessibilitat universal 
en els habitatges i en els edificis. 
 

 

5. REUNIONS CONSEJO GENERAL I CONSELL CATALÀ D’ADMINISTRADORS DE FINQUES 
Hem participat durant tot l’any en totes les reunions de la Junta de Gobierno i Pleno del 
CGCAFE que finalment van concloure amb un sopar de Nadal amb tots el membres i 
col·laboradors de la nostra Junta i amb els components del Pleno i de la Junta de Gobierno 
del Consejo General de España a la ciutat de València. 
 
Destacar que continuem en la major sintonia i col·laboració amb el CGCAFE i el Consell 
Català per defensar units la nostra professió i la nostra institució col·legial. 
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6. SERVEIS COL·LEGIALS 
Segueix l’èxit i la contínua  implantació i millora dels serveis col·legials. 
 
S’ha consolidat l’importantíssim servei de Certificació i Gestió Digital de les Notificacions 
propi, de les comunitats de propietaris i de Béns, havent continuat amb l’èxit 
d’assistència als cursos per a la seva implantació, els quals es continuen impartint amb 
una alta assistència de tots vosaltres, i el que ja estem també oferint a Administradors 
de Finques col·legiats d’altres col·legis territorials via Conveni. 
 

Durant l’any 2018, s’han integrat els següents nous servies als col·legiats: 
 

1. Creació de la plataforma “Centre de Comunicacions CAFBL” plataforma 
d’enviament de 
comunicacions escrites i en 
la que s’incorporen a més 
del servei ja existent de 
cartes amb certificació 
d’entrega i contingut 
(registre de notificacions), 
els nous serveis de: 

 
o Cartes certificades per 

correu postal amb prova 
electrònica d’entrega. 

o Cartes ordinàries per 
correu postal. 

 
2. Creació de la plataforma 

“AFC Servicios”, en la que s’ha integrat el projecte de cartes amb certificació 
d’entrega i que ha de servir de base per a integrar altres serveis col·legials a 
diferents CAFs d’España. 

 
3. Creació del mòdul per a l’accés selectiu i de seguretat a la Part Privada del portal 

web del CAFBL, amb dos efectes pràctics de gran importància:  
 
a. Els col·legiats es converteixen en administradors de la seva pròpia contrasenya 

facultant-los per atorgar sub-contrasenyes d’accés total o parcial a la Intranet 
als seus treballadors. 

b. Que els col·legiats no exercents sense informació i majors de 65 anys sense 
informació, disposin de contrasenya d’accés a la Intranet per a determinades 
accions (Formació, Esdeveniments, Centre de Comunicacions i Taulell 
d’anuncis, bàsicament). 

 
4. Millores en el servei de certificats digitals que faciliten el procés de producció de les 

comandes dels col·legiats: Implementació de diferents calculadores de productes: 
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▪ Sol·licitud del certificat gratuït de ciutadà 
▪ Importació de certificats digitals ja emesos a la plataforma CAFBL 
▪ Sol·licitar només llicències de gestor de notificacions 

 
Així mateix, es va incorporar la gratuïtat en el certificat electrònic del col·legiat tot i que 
aquest no contracti els certificats dels seus clients.  

 

5. Carnet professional:  
 

a. Nou disseny del carnet col·legial amb una imatge més moderna i professional. 
b. Incorporació de codi QR on ara mateix, s’hi fa constar les seves dades personals 

i que en un futur pot incorporar qualsevol altra dada. 
c. Incorporació d’una nova funcionalitat a la Intranet amb l’objectiu de facilitar la 

renovació del carnet professional de col·legiat qui ho podrà realitzar de manera 
autònoma i fàcil. 
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6. Millora del servei de liquidació de l’ITP d’arrendaments (confecció i liquidació del 

Model 600) a través de la intranet, incorporant la facturació automatitzada en el 
procés comptable del Col·legi, tot i que a dia d’avui s’hagi de tramitar com a exempt. 
 

 
 
 

Derivada de la col·laboració entre el Departament de Formació i Tecnologia, hem 
desenvolupat les següents aplicacions:  
 

 
 

a. Creació d’una acreditació específica que dona lloc a l’accés a l’aula de formació. 
Això permet tenir constància de l’assistència per valoracions i estadístiques 
posteriors.  

b. Facilita la comunicació amb l’alumne perquè en el moment en què la direcció de 
Formació puja la documentació del curs, l’alumne rep un e-mail perquè s’ho 
pugui descarregar en format digital o imprimir en paper.  
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I durant el 2019, hem preparat les següents noves funcionalitats que molt properament 
es donaran a conèixer: 

 
o Perfeccionament del Centre de Comunicacions incorporant en tots els serveis que 

els col·legiats puguin pujar el seu logotip i nom comercial, si prèviament ha 
registrat l’anagrama a la fitxa col·legial. 

o Nova intranet de certificats digitals per al CAFBL-CAFGI-COAFTA, incorporant les 
millores en el procediment del servei proposades pel departament.  

o Nou programa de circulars.  
o Millora en la gestió interna del procés de dipòsit de fiances. 

 
També seguim treballant en la implantació d’un segell de control de qualitat financera, tot 
i les moltes dificultats que se’ns plantegen durant el camí, encara no hem deixat d’explorar 
la millor manera i de valorar la possibilitat de tirar-ho endavant. 
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7. CAMPANYES D’IMATGE I COMUNICACIÓ 
Aquest any 2018 des de la Comissió de comunicació s’ha impulsat la Campanya amb el 
lema: Amb un Administrador de Finques Col·legiat guanyes. 
S’han exposat els beneficis de comptar amb un Administrador de Finques Col·legiat a 
partir de quatre conceptes: Tranquil·litat, Confiança, Seguretat i Convivència, cadascun 
representat per un perfil de persona diferent, en aquest ordre:  senyor, senyora, noi jove 
i una noia jove. 
 
Resum de les accions dutes a terme: 

 
- Gener, febrer, març: Creació de les imatges i de les adaptacions necessàries i creació 

d’una pàgina web on hi apareix un cercador de col·legiats per províncies. També 
s’elabora un vídeo que es difon via xarxes socials (Twitter, Facebook i Youtube). 

 
- Abril, maig: Concepte tranquil·litat – Noi (Banners a les edicions digitals de La 

Vanguardia, El Periódico, el Diari Ara, el Diari de Girona i el Diari de Tarragona. També 
inversió a les xarxes socials). 
 

- Juny, juliol: Concepte confiança – Senyora. (Banners a les edicions digitals de La 
Vanguardia, El Periódico, el Diari Ara, el Diari de Girona i el Diari de Tarragona. També 
inversió a les xarxes socials). 
 

- Setembre, octubre: Concepte seguretat – Senyor. (Banners a les edicions digitals de 
La Vanguardia, El Periódico, el Diari Ara, el Diari de Girona i el Diari de Tarragona. 
També inversió a les xarxes socials). 
 

- Novembre, desembre: Concepte convivència – Noia. (Banners a les edicions digitals 
de La Vanguardia, El Periódico, el Diari Ara, el Diari de Girona i el Diari de Tarragona. 
També inversió a les xarxes socials). 
 

- Novembre: Article a pàgina completa a El Periódico en paper. 
 
 
 
Un dels objectius va ser conduir visites a la pàgina web creada especialment per a aquesta 
campanya, on els usuaris busquin Administradors de Finques Col·legiats des del cercador. 
Branding. http://ambafcguanyes.cafbl.cat/  
 
 
  

http://ambafcguanyes.cafbl.cat/
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8. PARTICIPACIÓ EN MITJANS I PRESÈNCIA A LES XARXES SOCIALS 
Ha seguit en augment la nostra aparició en mitjans i l’alta presència a les xarxes socials, 
que de forma activa i professional gestiona el nostre responsable de comunicació, 
juntament amb el Consell, on seguim mantenint una gran col·laboració, un cop 
renovades les seves Juntes corresponents. 
 
Xarxes Socials 2018: 
 

Twitter 
Hem passat de 1.468 a 2.055 seguidors. Hem incrementat 587 seguidors 
(39%). 
 

 
Facebook 
Hem passat de 762 a 1.697 fans. Hem incrementat 935 fans (122%). 
 
 
 

 
 

Youtube 
Tenim 54 subscripcions. 
 
 

Principals mitjans on hem aparegut durant el 2018: 
 
Premsa escrita: La Vanguardia, El Periódico, Diari ARA, El País, Expansión, Diari de 
Girona, Diari de Tarragona, Diari de Terrassa 
Ràdio: RAC1, Cadena SER, COPE Catalunya-Andorra 
Televisió: TV3, Barcelona Televisió 

 

9. OBJECTIUS INSTITUCIONALS A DESTACAR  

 

Ser líders d’opinió en matèria d’habitatge, seguir treballant per millorar el 

reconeixement social de la nostra professió, mantenir els valors de la Institució com 

el respecte al medi ambient, la igualtat de gènere, la deontologia en l’exercici 

professional i la responsabilitat social corporativa. Tots ells seguiran sent línies 

principals de la nostra Institució. 

 

Reforçar la formació amb les noves tecnologies mitjançant la Plataforma Aula 

Col·legial, la possibilitat de veure les conferències des del web col·legial, treballar 

per la millora continua i l’actualització dels coneixements dels col·legiats ampliant 

l’oferta formativa, ajudar a la formació del personal dels despatxos amb els cursos 

d’oficial habilitat, són objectius assolits, però que seguim  renovant cada dia. 
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10. FOMENT DE LA COL·LEGIACIÓ 
 
Un altre projecte important conseqüència de la disminució del número de col·legiacions, 
ha estat elaborar des de la Comissió de Foment a la Col·legiació, un programa d’incentius 
per facilitar-la. Som conscients de l’esforç econòmic que representa donar-se d’alta al 
Col·legi, i hem valorat un sistema d’ajuts i descomptes per als més joves, així com per a 
aquells despatxos on treballa més d’un Administrador, potenciant el valor i importància 
que tots estiguin col·legiats. 
 
En una primera fase ja instaurada des del primer de febrer 2019, s’aplica una bonificació a 
la quota d’accés a la col·legiació, en funció de la tipologia del nou col·legiat (joves menors 
de 30 anys estudiants d’un dels dos últims cursos d’estudis reconeguts que donen accés a 
la col·legiació i treballadors i familiars de col·legiats). Alhora, la quantitat restant ve 
ajornada en un període de fins a 12 mesos. Aquesta bonificació i ajornament de la resta, 
pretén millorar l’impacte econòmic inicial i que per a molts pot representar una barrera.  

 
 
 

% 
Descompte 

 
Descompte 

Cost Col·legiació 

Joves fins a 30 anys 60% 493,20€ 694,10€ 

Empleats col·legiats >30 anys 30% 246,60€ 940,70€ 

Familiars col·legiats >30 anys 30% 246,60€ 940,70€ 

Titulats univers. Accés, graduats 
>2 anys 

60% 493,20€ 694,10€ 

Màster UB (Assessoria, gestió i 
promoció Immob.) 

60% 493,20€ 694,10€ 

 
En una segona fase a instaurar en breu, s’incorpora una novetat en el nostre Col·legi: La 
Precol·legiació.  
 
Una forma de donar a conèixer la professió i la Institució col·legial a aquells estudiants de 
qualsevol curs d’estudis universitaris que donin accés a la col·legiació i que amb una quota 
simbòlica de 10,00 euros trimestrals, podran disposar dels següents drets en les mateixes 
condicions que un col·legiat: Contractar cursos de formació presencial i d’Aula Col·legial, 
assistir a conferències, accedir a la base de dades jurídica, participar en esdeveniments del 
Col·legi (Torneigs, Festa Patronal, d’altres), ús del taulell d’anuncis i assistència a 
Encuentros Nacionales.  
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11. ASSESSORIES 
Una menció especial també a tots els assessors del Col·legi per la gran tasca que 
realitzen. Cada dia mirem de fer el servei més eficient i àgil, i amb millor coordinació i 
unitat de criteri, mirant d’ajustar-nos a les vostres necessitats i a la velocitat dels nous 
temps. També hem incorporant nous professionals en diferents especialitats, per tal de 
potenciar aquest servei tan valorat per vosaltres, i tan necessari per a la vostra tasca 
professional, la de la Corporació. 
 

Asesorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

JURÍDICA PRESENCIALY 
TELEFÓNICA (fuera BCN) 

José Mª Aguilá Albert Ribas Albert Ribas José Mª Aguilá José Mª Aguilá 

JURÍDICA ON-LINE Mar Escutia  Mar Escutia  Mar Escutia 

LABORAL  Joan Sales  Joan Sales  

FISCAL Gilbert Casanovas   Gilbert Casanovas  

TÉCNICA ARQUITECTURA   Carlos T. Pérez   

TÉCNICA INGENIERÍA   Imma Barrau   

 
 
Des de la comissió legislativa s’han adequat els contractes d’arrendament a les novetats 
legislatives, i s’està treballant en models de contracte de mandat que permetin garantir 
i definir millor la relació contractual que tenim amb els propietaris del patrimoni que 
administrem, tant en la gestió en propietat vertical com en la administració de les 
comunitats. 

 
12. ACTIVITATS LÚDIQUES I ESPORTIVES 

 
Tot no ha de ser treball, i entenem que compartir altres activitats també ens dona molt 
creixement i fomenta el companyerisme!! 
 
Com cada any, el proper 25 d’abril se celebrarà la Commemoració de la festivitat del 
nostre Santo Patró a Santo Domingo de la Calzada, que enguany celebrem el mil·lenari 
del naixement del Sant, per la qual cosa ho organitza el Consejo General amb la 
participació activa de tots els Col·legis Territorials.  
 
El proper dia 17 de maig celebrarem la nostra Festa Patronal a l’hotel REI JUAN CARLOS 
I (Barcelona), on es farà l’homenatge a tots els col·legiats que celebren els 25 i 50 anys 
de professió. Aquest any són més de 90 i 25 companys, respectivament, els que els hi 
correspon rebre aquest reconeixement i seria bo que estiguéssim tots amb ells per 
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aquesta celebració que amb tanta dedicació està preparant la comissió 
d’esdeveniments. 
 
I en darrer terme, el Encuentro de AAFF , aquest any a León, els propers 30 de maig i 1 
de juny; el campionat de Pàdel, futbol i golf, seran noves oportunitats de compartir tots 
un espai d’esport i lleure. 
 
És un orgull treballar amb aquest equip, i per companys com vosaltres, que sou i feu 
professió cada dia, així que no em puc acomiadar sense reiterar de nou el meu agraïment 
a tots. Us animo a continuar participant d’aquest Col·legi, que és el vostre,  i que segueix 
obert a les propostes i col·laboració de tots vosaltres. 
 
Que la il·lusió de la nostra Junta, dels assessors, dels col·laboradors, col·legiats,  
patrocinadors i de l’equip personal, amb l’excel·lent coordinació del nostre Gerent,  ens 
facin seguir sent una professió de gran alçada i ens ajudin a renovar cada dia l’esforç 
diari i la millora contínua en el nostre desenvolupament professional. 

 
Moltes gràcies a tots. 
 
 
 
 
Anabel Miró  
Presidenta 
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Bon dia a tothom, un any més tornem a presentar els comptes de l’últim exercici. Entrant 
en matèria i en concret amb el resultat. 
 
Voldria, abans de continuar amb el anàlisis, donar les gràcies a tot el personal del Col·legi, 
amb el gerent al davant, sense la seva implicació, esforç i col·laboració seria molt difícil 
aconseguir les fites proposades. 
 
 
Estat de comptes 2018 
 
Ingressos 
 
 
  PRESSUP.18 REALITZAT  DE MÉS DE MENYS 

1. Quotes Col·legials  950.000,00 942.874,02 ------ 7.125,98 

2. Quotes Ingressos i Reing.  40.000,00 52.295,00 12.295,00 ------ 

3. Quotes Of. Habilitat- Seu -Reg.Mediadors  13.000,00 17.173,00 4.173,00 ------ 

4. Quotes Assegurances Col·legiats  336.828,52 320.534,62  ------ 16.293,90 

5. Interessos Rdts.Capital  1.000,00 2.641,83 1.641,83 ------ 

6. Serveis Col·legials -Tramitacions  712.222,00 841.158,45 128.936,45 ------ 

7. Altres Ingressos - Cursos  162.449 48 165.077 41 2.627,93  ------ 

8. Ingressos Excepcionals  257.000,00 239.538,54 ------ 17.461,46 

 Total Ingressos  2.472.500,00  2.581.292,87  149.674,21 40.881,34 
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Estat de compte 2018 
 
Despeses 
 
 PRESSUP.18 REALITZAT  DE MENYS DE MÉS 
1. Comunitat i Serveis -I B I  126.460,00  135.870,78  ------  9.410,78 
2. Presidència, Secretaria i Tresoreria  73.835,20  73.571,58  263,62  ------ 
3. Assessories  172.039,65  171.009,46  1.030,19  ------ 
4. Nòmina Personal  568.375,76  563.194,36  5.181,40  ------ 
5. Gestoria: Seg. Social  173.354,61  163.625,42  9.729,19  ------ 
6. Biblioteca: Internet i Suscrip.  27.280,00  26.820, 46 459,54  ------ 
7. Activitats, Festa Patronal  71.600,00  68.099,24  3.500,76  ------ 
8. Mat.Oficina i Manteniment  17.000,00  25.698,51  ------  8.698,51 
9. Asseg.: Combinat, Accid.Etc.  8.000,00  7.603,61  396,39  ------ 
10. Enviaments Varis  22.000,00  22.000,00  ------  ------ 
11. Serveis Comunicació (Reg.Not, Corresp.)  35.000,00  56.051,61  ------  21.051,61 
12. Rrpp- Publicitat - Imatge  23.000,00  18.282,62  4.717,38  ------ 
13. Assemblea, Despl.Consejo i Altres Junta  37.500,00  30.679,80  6.820,20  ------ 
14. Aportació Consell Cat. / Intercol·Legial  70.000,00  60.174,80  9.825,20  ------ 
15. CGCAFE  73.300,00  78.384,48  ------  5.084,48 
16. Revistes Professionals  24.000,00  27.459,73  ------  3.459,73 
17. Renting Ricoh  6.000,00  6.564,61  ------  564,61 
18. Amortitzacions Exercici  63.000,00  57.472,27  5.527,73  ------ 
19. Conferències i Cursos  73.000,00  84.336,40  ------  11.336,40 
20. Comissions, Serveis Externs, Cert.Digitals  454.757,66  487.869,86  ------  33.112,20 
21. Compra Impressos i Llibres  7.000,00  5.522,39  1.477,61  ------ 
22. Assegurances Col·legiats Rc-Cc + Varis  340.997,12  325.606,57  15.390,55  ------ 
23. Regul.Incobrables  5.000,00  3.393,58  1.606,42  ------ 
 TOTAL DESPESES  2.472.500,00  2.499.292,14  65.926,18  92.718,32 
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Balanç a 31 de desembre de 2018 
 

Actiu 

  2018 2017 

A) ACTIU NO CORRENT  2.091.318,26  3.195.684,42 
Immobilitzat intangible  14.728,20  31.398,41 
Immobilitzat material  2.019.784,90  2.007.144,85 
Inversions immobiliàries  53.269,16  53.605,16 
Inversions financeres a llarg termini  3.536,00  1.103.536,00 
 
B) ACTIU CORRENT  4.348.803,78  2.942.709,60 
Existències   19.019,00  18.054,29 
Deutors comercials i altres comptes a cobrar  86.423,75  72.741,82 
1. Col·legiats: quotes i serveis pendents.  2.702,24  3.025,95 
1a. Serveis pendents de facturació a 31/12/18  58.528,00  35.242,46 
2. Altres deutors   25.193,51  34.473,41 
a) Deutors diversos: Entitats bancàries, Hda.IS  19.583,36  29.303,41 
b) Prov. Fons recursos judicials  5.610,15  5.170,00 
Inversions financeres a curt termini  1.275.000,00  375.000,00 
Efectiu i altres actius líquids equivalents  2.968.361,03  2.476.913,49 
  
 Total Actiu  6.440.122,04  6.138.394,02 

 

Patrimoni Net i Passiu 

A) PATRIMONI NET  2.990.494,44  2.904.714,07 
Fons propis   2.908.493,71  2.905.682,82 
Fons Col·legial   2.049.750,14  2.050.718,89 
Reserves   858.743,57  847.963,93 
Resultat exercici  82.000,73  -968,75 
 
B) PASSIU NO CORRENT  22.154,80  24.714,80 
Deutes a llarg termini  354,80  514,80 
Ingressos diferits a llarg termini.  21.800,00  24.200,00 
 
C) PASSIU CORRENT  3.427.472,80  3.208.965,15 
Deutes a curt termini  14.443,56  13.517,07 
Creditors comercials i altres comptes a pagar  3.407.479,24  3.187.885,58 
1. Proveïdors   101.262,97  93.974,61 
2. Altres creditors  3.306.216,27  3.093.910,97 
a) INCASOL fiances const-devolucions  499.843,89  556.522,10 
b) INCASOL 10% dipòsit fiances  2.602.789,87  2.367.292,14 
c) Remuneracions pendents pagament  45.628,84  44.813,65 
d) Consejo General de Madrid  30.193,69  27.813,27 
e) Administracions públiques -IVA-IRPF -SS  88.690,88  80.223,91 
f) Creditors per tramitacions  39.069,10  17.245,90 
Periodificacions a curt termini  5.550,00  7.562,50 
 
 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU  6.440.122,04  6.138.394,02 
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Pressupost d’ingressos i despeses per a l’exercici 2019 
 
INGRESSOS  EUROS 

 

1. Quotes Col·legials 940.000,00 
2. Quotes d'ingressos i Reingressos  19.500,00 
3. Quotes Of. Habilitat- Seu -Reg.Mediadors 16.000,00 
4. Quotes Assegurances Col·legiats  322.000,00 
5. Interessos Rdts. Capital  1.000,00 
6. Serveis Col·legials -Tramitacions   997.900,00 
7. Altres Ingressos - Cursos   178.350,00 
8. Ingressos Excepcionals   229.000,00 
 
TOTAL INGRESSOS  2.472.500,00€ 

 
 
DESPESES EUROS 
1. Quotes Comunitat I Serveis- I.B.I   132.900,00 
2. Presidència, Secretaria I Tresoreria   66.114,38 
3. Assessories   171.465,83 
4. Nòmina Personal   586.578,47 
5. Seguretat Social   177.146,70 
6. Biblioteca - Internet: Suscripcions  26.700,00 
7. Activitats I Festa Patronal   69.200,00 
8. Material D'oficina I Manteniment   26.500,00 
9. Assegurances:combinat, Accid.Etc.   7.800,00 
10. Enviaments Varis    22.000,00 
11. SERVEIS COMUNICACIO (Reg. Not, Corresp.)   70.000,00 
12. Rrpp - Publicitat - Imatge   19.000,00 
13. Assemblea, Despl. Consejo I Altres Junta   31.400,00 
14. Aportació Consell Cat. / Intercol·legial   66.269,60 
15. Consejo General De Madrid   79.200,00 
16. Aportació Consejo: Certificats Digitals   29.500,00 
17. Revistes Professionals   27.000,00 
18. Renting Ricoh    6.500,00 
19. Amortitzacions Exercici   58.000,00 
20. Conferències, Cursos   85.000,00 
21. Comissions, Serveis Externs, Certif. Digitals   609.976,71 
22. Compra Impressos I Llibres   5.000,00 
23. Assegurances Col·legiats Rc-cc + Varis   326.998,31 
24. Regularització Incobrables   3.500,00 
 
TOTAL DESPESES   2.703.750,00 
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Valentí Cura 
Tresorer 
 


