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Memòria de l’exercici 2020 i Pressupost per al 2021 

 
En aquesta memòria podreu veure les activitats del Col·legi durant un any del tot atípic, 

l’any que apareix la pandèmia, l’any que malgrat tot el CBC ha mantingut la seva 

activitat amb accions que representen ja una continuïtat important, com la defensa dels 

professionals en les convocatòries públiques, la publicació de la revista i del CBC al dia, 

però també les accions associades al nou marc de la pandèmia. Ha estat també durant 

l’any 2020 que la Junta del CBC ha renovat la seva composició, el mandat de la qual va 

entrar en entrar en vigor el mes de juliol.  

 

En aquest àmbit COVID el CBC va voler ajudar els associats mitjançant reduccions de la 

quota als aturats, ERTOs i noves incorporacions i ha procurat mantenir la informació i 

l’atenció als socis en tot moment. També el Col·legi ha continuat amb els aspectes de 

formació sumant els mecanismes com els webinars que s’han estès durant aquest període. 

Per exemple, cal destacar el posicionament del CBC respecte a les desinfeccions i el seu 

ús en llocs públics. 

 

Dintre de l’àmbit mediambiental, el CBC ha participat en la Cimera catalana d’acció 

climàtica i el Pla de Transició energètica o la discussió parlamentària de  de la llei 

l’Agència per la Natura.  

 

Dintre de l’àmbit sanitari el CBC ha continuat la seva tasca, en col·laboració amb el 

Consejo General de Colegios de Biólogos, en defensa dels professionals biòlegs que 

treballen en aquest àmbit per a assolir el seu reconeixement ple en el proper futur. 

 

El CBC continuarà amb la seva activitat en tots aquests temes i en noves iniciatives 

esperant que ens poguem retrobar col·lectivament i de manera presencial. Mentrestant us 

convidem a estar també actius en defensa de la professió i del prestigi i reconeixement 

dels biòlegs en la nostra societat. 

 

La Junta de Govern  
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MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2020 

 

Durant l'any 2020 des del Col·legi s'han dut a terme nombroses activitats que resumim a 

continuació en diversos àmbits.  

 

1. Pel que fa a la defensa de la professió: 

 

Salut 

 

Durant l'any 2020 el CBC amb altres entitats de l'àmbit estatal i autonòmic (el 

Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos, les Associacions AEGH i ASEBIR i 

la Conferència de Degans de Biologia, Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya) han fet diverses activitats i gestions amb estratègies comunes amb el fi 

que es reconegui als biòlegs que estan treballant a l'àmbit de la salut com a 

professionals sanitaris.  

 

Medi Ambient 

 

El CBC ha fet diverses accions de defensa de la professió interposant recursos de 

reposició a diverses convocatòries que no tenien en compte la nostra professió: 

 
• Carta a l'Ajuntament de Matadepera per una convocatòria del procés de 

selecció d’un tècnic superior de medi ambient, salut i protecció civil per no 
convocar a biòlegs. 

• Recurs de reposició al Consell Comarcal del Baix Penedès a la convocatòria 
d’un tècnic mitjà pel servei de Residus Sòlids Urbans i no convocar a biòlegs. Es 
va admetre el recurs amb les al·legacions del CBC. 

• Recurs de reposició al Consell Comarcal de la Noguera a la convocatòria 
d’un tècnic/a ambiental i no convocar a biòlegs. Es va admetre el recurs amb 
les al·legacions del CBC. 

• Recurs de Reposició a l’empresa pública Forestal Catalana per la 
convocatòria d'una plaça de Tècnic/a de Coordinador i Prevenció al Parc 
Natural de l'Alt Pirineu, per no convocar a biòlegs. (Silenci administratiu) 
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• Carta a la Universitat de Vic per la convocatòria d'una plaça de Tècnic 
Superior expert/a en tecnologies ambiental on no s'especifica per accedir a la 
plaça la titulació de biòlegs. (Silenci administratiu) 

• Recurs de reposició a l'Associació Leader Riplles Ges Bisaura per una plaça de 
tècnic/a l'àmbit del medi ambient, per no especificar per accedir a la plaça 
la titulació de biòlegs. Es va admetre el recurs amb les al·legacions del CBC. 

• Carta a l'Institut Català del Sòl, per un lloc de treball d'Especialista en gestió 
ambiental on no s'especifica per accedir a la plaça la titulació de biòlegs. Es 
va admetre el recurs amb les al·legacions del CBC. 

• Carta de Reclamació al Consell d'Iniciatives locals per al medi ambient de les 
comarques de Girona (CILMA) sobre la contractació d'un tècnic de medi 
ambient. (Silenci administratiu) 

• Carta de reclamació al president de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua 
per dues places de Tècnic d'investigació sobre qualitat de l'Aigua. Es va 
admetre el recurs amb les al·legacions del CBC. 

• Recurs de reposició a l'Ajuntament de Rubí contra les bases específiques per a 
poder cobrir programes i altres necessitats de caràcter temporal per a la 
categoria de tècnic/a AODL d'Economia Circular, grup A per no convocar a 
biòlegs. (Silenci administratiu) 

• Recurs de reposició a l'Ajuntament de Rubí contra el procés de selecció d’una 
plaça de Tècnic mitjà en platges per no convocar a biòlegs. (Silenci 
administratiu) 

• Informe a Consulta de l'Ajuntament de Barcelona sobre la capacitat dels 

Llicenciats/Graduats en Biologia per ser l'especialista en Sostenibilitat i 

Eficiència energètica en els concursos de transformació de l'Eixample de la 

ciutat dins del Programa Superilles. 
  

2. Pel que fa a la representació i col·laboració institucional 

 

• Participació en les reunions de la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial 

de Catalunya. Luis Tort. 

• Participació en les reunions de la Taula tècnica de l'Associació Intercol·legial de 

Catalunya.  

• Participació en les reunions de la Taula lletrada de l'Associació Intercol·legial de 

Catalunya. 
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• Participació en la Comissió d'Ensenyament, en la Comissió de Comunicació i en 

la Comissió de Dones i Igualtat de l'Associació Intercol·legial. 

• Participació en l’Assemblea General Extraordinària de l’Associació Intercol·legial 

de Col·legis Professionals de Catalunya. 

• S’han elaborat i enviat al Consejo general de Colegios Oficiales de Biólogos les 

dades dels professionals sanitaris al CBC per aportar-les a l’Institut Nacional 

d'Estadística. 

• Convocatòria d'Eleccions de la Junta de Govern del CBC. Proclamació de la 

nova Junta de Govern del CBC 15 de juliol de 2020. 

• Participació en les reunions del Ple del Consejo General de COB’s.  

• Participació en la Comissió de Medi Ambient del Consejo General de COB’s. 

• Participació en les reunions de la Comissió de Sanitat del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Biólogos. 

• Participació en les reunions de Grup de Treball de Residus (Xarxa Barcelona  Més 

Sostenible B+S de l'Ajuntament de Barcelona). Eduardo Martínez, José Luis 

Casanova. 

• Participació en el lliurament de premis de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya. 

• Participació en les reunions del Consell Rector de l’Observatori del Paisatge. 

Gisela Loran. 

• S'ha assistit a la Declaració d’Emergència Climàtica de Barcelona. Saló del 

Consell de Cent. Ajuntament de Barcelona. José Luis Casanovas. 

• Participació en el Plenari del Consell de Sostenibilitat. Sala d’Actes Mas 

Guinardó.  Presentació del Nou Reglament del Consell Ciutadà per la 

Sostenibilitat. José Luis Casanovas. 

• Participació en la sessió de la Conferència del Dia Mundial del Medi Ambient. 

Consell de la Sostenibilitat. Ajuntament de Barcelona. José Luis Casanovas. 

(format telemàtic).  

• Participació en la sessió Plenària del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat. José 

Luis Casanovas. (format telemàtic).  

• Participació en l’enquesta del Cens 2020 d’Entitats i Empreses d’Educació 

Ambiental de Catalunya. (Societat Catalana d’Educació Ambiental-SCEA), 

Generalitat de Catalunya. José Luis Casanovas 

• Participació en l’acte de Cloenda del Repte Beure Sense Plàstic. Consell de la 

Sostenibilitat, José Luis Casanovas, Eduardo Martínez (format telemàtic).  
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• Participació amb comunicació oral, sobre la Comissió de Medi Ambient  del 

CBC, i pautes per una ciutat més ecològica; en la sessió en línia “Fem Xarxing” 

del Consell de Sostenibilitat (Xarxa Barcelona  Més Sostenible B+S de 

l'Ajuntament de Barcelona). José Luis Casanovas (format telemàtic). 

• Participació en les Comissions de Seguiment de la Qualitat de les Platges i Aigües 

Litorals. Jordi Carreras, Josep Hurtado. 

• S'ha assistit a la 1a Cimera Catalana d'Acció Climàtica 

• Participació en les reunions i a les activitats executades pel grups de treball 

Ciència als Mitjans per reclamar major presència de la ciència als mitjans de 

comunicació públics catalans. El manifest i les accions. Eduardo Martínez, Gisela 

Loran. 

• Participació en la Consulta per a l'avaluació ambiental de l'Estratègia Catalana 

d'Adaptació al Canvi Climàtic 2021-2030. 

• Participació en les diferents sessions dels eixos del Pla Estratègic de l'Alimentació 

de Catalunya. Eduardo Martínez, Jordi Carreras, Josep Hurtado. 

• Participació en el Grup de Treball de professionalització de l’Educador/a 

Ambiental de la secretari de Medi Ambient i sostenibilitat. Eduardo Martinez 

• Participació en el Pla de Gestió de la conca Fluvial de Catalunya. 

• La Comissió de Medi Ambient lliure les propostes en el Projecte de decret del 

Catàleg de la fauna salvatge autòctona amenaçada i d'altres aspectes relatius 

a la fauna salvatge autòctona protegida. 

• Participació en les reunions de la Comissió de seguiment de la seguretat del peix 

i productes de la pesca de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària. Jordi 

Carreras. 

• Participació en la Taula d'Entitats del Pla Nacional de Transició Energètica. 

Eduardo Martínez. 

• Participació en la Facultat de Ciències i Tecnologia de la Universitat de Vic, a les 

Tertúlies de Literatura Científica, presentació d'entitats a l'àmbit de les 

Biociències. Jordi Carreras. 

• S'ha assistit a la presentació del Pla de Salut del Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya. 
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• S'ha assistit a la jornada de Presentació de les Guies per a la introducció del 

canvi climàtic en els procediments d’avaluació ambiental de plans, programes, 

projectes i activitats. 

• El CBC s'adhereix al Decàleg per l'equitat de gènere en l'àmbit dels Col·legis 

Professionals de Catalunya de l'Associació Intercol·legial de Catalunya. 

• El CBC d'adherit al Manifest en Defensa del Verd i la Biodiversitat de la Ciutat de 

Barcelona (Barcelona+Sostenible). 

• S'ha lliurat l'informe sobre la posició del CBC a la consulta pública del Ministeri 

per la Transició ecològica i repte demogràfic.  

• S'ha enviat al Parlament del posicionament del CBC a la proposició de Llei de 

l'Agència de la Natura. 

• S'ha publicat el document amb les Consideracions del Col·legi de Biòlegs de 

Catalunya a la proposició de Llei de l'Agència de Patrimoni Natural. 

• S'ha signat un conveni amb el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de 

Catalunya per organitzar un curs sobre procés administratiu comú per la 

tramitació d'expedients. 

• El CBC forma part de l'Acord nacional per l'Agenda 2030 a Catalunya per la 

contribució en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 

(ODS) a Catalunya. 

• S'ha lliurat al Departament de Funció Pública de l'informe sobre l'accés al cos de 

Salut Pública per altres titulacions superiors derivades de la Llicenciatura/Grau 

de Biologia. 

• S'ha lliurat al Departament de Funció Pública de l'informe sobre l'accés al cos de 

Titulació Superior de Biologia per altres titulacions superiors derivades de la 

Llicenciatura/Grau de Biologia. 

• S'ha lliurat l'Informe de la Comissió de Medi Ambient del CBC respecte a la nova 

proposta normativa sobre la "Red de Áreas Marinas Protegidas de España 

(RAMPE). 

• S'ha renovat el conveni de col·laboració entre el Banc de Sabadell i el CBC 

• Participació en el programa d'acollida de l'Ajuntament de Barcelona en àmbit 

d'atenció a persones asilades i migrants amb titulació en Biologia. 

• S'ha lliurat la relació de col·legiats del CBC al CGCOB per la seva tramitació en 

el Registre Estatal de Professionals Sanitaris del Ministeri de Sanitat. 
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• S'ha actualitzat de la base de dades dels Pèrits a la Generalitat de 
Catalunya. 

• S'han actualitzat les dades del Registre de Professionals Sanitaris de la 
Generalitat de Catalunya. 

 

3. Pel que fa a la promoció de la professió 

 

 

• S’ha assistit a les reunions de la Comissió Organitzadora i participació en totes les 

tasques de preparació i en la realització de l'Olimpíada de Biologia de 

Catalunya. 

• S'ha celebrat el lliurament de premis de la X edició del concurs de fotografia 

Bioimatges 2019. 

• Difusió de la Memòria d'activitats del CBC 2019.  

• Exposició de les fotografies premiades dels concursos Bioimatges al Museu de 

Ciències Naturals durant un mes. 

• Participació en el saló de negocis BizBarcelona 2020 (telemàtic).  
• Participació en les reunions i a les activitats executades pels grups de treball 

Ciència als Mitjans per reclamar major presència de la ciència als mitjans de 
comunicació públics catalans. El manifest i les accions. Eduardo Martínez, 
Gisela Loran. 

• Se signa un conveni amb Enoturisme del Penedès amb avantatges 
econòmics pels col·legiats. 

• S'han renovat els dominis "cbc.cat",“bioimatges.net” i “cbiolegs.cat”. 
• S'ha renovat la subscripció a la base de dades de 150.000 empreses 

d’Espanya. 
• Es publiquen dos números de la revista CBCAT amb articles de diversos 

àmbits de la professió. 
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4.  Accions relatives a la pandèmia de la COVID-19 
 
• Creació d'una borsa de biòlegs i altres titulats com a voluntaris durant el 

confinament en els mesos de març, abril i maig. 
• Lliurement a les autoritats sanitàries de la Generalitat de Catalunya de més 

dels 1.700 professionals que es van oferir a la borsa de voluntaris per diferents 
tasques contra la COVID-19. 

• Creació d'un apartat a la web on es van publicar i actualitzant  més de 100 
enllaços per la informació a la ciutadania sobre COVID-19 (recursos, 
recomanacions, guies i protocols). 

• Oferiment del CBC al Departament de Salut per col·laborar amb les autoritats 
sanitàries oferint als professionals de biologia i titulacions afins en la tasca de 
rastrejadors per la detecció de la COVID-19. (octubre) 

• Campanya en diversos mitjans de comunicació (TV, premsa, xarxes socials) 
explicant L'ús inadequat de desinfectants contra la Covid-19. Eduardo 
Martínez. 

• Publicació en diversos mitjans de comunicació de l'article "El fals despertar de 
la natura produïda per la COVID". Alejandro de Juan Monzón. 

• Campanya a diversos mitjans de comunicació de sobre la nostra professió: 
• "Els biòlegs #CuidemlaVida”. 
• La Junta de General aprova la reducció de quota col·legial, als aturats, els 

col·legiats en situació d'ERTO i als autònoms que hagin estat afectats 
econòmicament per la pandèmia i ho sol·licitin. No s'incrementa per l'any 
2020 i primer semestre del 2021 l'import de la quota col·legial. 

• La Junta de Govern aprova des del mes de març que durant l'any 2020 els 
nous col·legiats no hauran de pagar la quota d'inscripció al col·legi (estalvi 
de 24 o 60 euros). 

• Publicació del document FAQ's elaborat per diversos professionals amb les 
respostes una sèrie de preguntes freqüents sobre COVID-19, virus, bacteris, 
infeccions, immunitat, vacunes, etc. per aclarir algunes dels dubtes que es 
van generant sobre la pandèmia. 

• Durant els mesos de març a juny es va realitzar l’atenció de la secretaria del 
CBC i dels serveis de manera telemàtica. Des de l’1 de juliol el personal del 
CBC ha retornat a la seu col·legial amb protocols estrictes dels sistemes de 
prevenció. 
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5. Pel que fa a la formació 

        
Formació contínua: 
 
En aquest any el col·legi amb les circumstàncies especials que vam viure va prendre la 

decisió de què la formació pel nostre col·lectiu es fes de manera telemàtica i gratuïta. 

Per això se’n van organitzar un seguit de Seminaris en línia (webinar), que tindran una 

continuïtat al llarg dels pròxims anys. Aquests seminaris es van gravar i estan visibles al 

canal YouTube del CBC. 'any 2020 se’n van organitzar les següents: 

 

Seminaris en línia Inscrits 

Cal mantenir la vegetació ruderal en entorns urbans? (16 juny) 114 

Prevención y control de la Covid-19 en el ámbito turístico bases 

científicas y aspectos prácticos (25 de novembre) 

248 

Desarrollando vacunas para SARS-CoV2 (COVID-19) (30 novembre) 

 

161 

Ensayos Clínicos (2 desembre) 101 

Desenvolupament de noves tècniques diagnòstiques pel maneig de la 

Tuberculosi (21 de desembre). 

33 

 

 

Així mateix s'ha reforçat l'edició de nous cursos en línia, alguns gratuïts pels col·legiats,  

mitjançat Biodemecum (plataforma de formació en línia dels col·legis de biòlegs que 

formen part del Consejo General de Colegios de Biólogos).  
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LES XIFRES ’20 
 

 
Col·legiats i nous col·legiats (desembre del 2020) 

 
Total col·legiats:                 2.493     Nous col·legiats: 146  
Total Societats Professionals:    6    

           
 

Visats 
 

Nombre de visats:         14  
 

Visats per àmbit % 
Aqüicultura 14 
Gestió de Residus 29 
Llicència d’activitats  7 
Avaluació d'impacte 14 
Paisatgisme 7 
Altres 29 

 
Assessorament legal 

 
El CBC posa a la disposició dels col·legiats la possibilitat de fer 
consultes jurídiques, professionals o particulars mitjançant un servei d’assessoria 
jurídica. L’any 2020 aquest servei ha estat utilitzat per 53 col·legiats en els següents 
àmbits. 
 

Àmbit                  Núm. 
Laboral 34 
Civil 14 
Fiscal 4 
Altres 1 
    Total 53 
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Informació electrònica, web i xarxes 
 
 

El butlletí setmanal CBC al Dia, que enviem tots els divendres recull les notícies, 
informacions, activitats, serveis, ofertes de treball, beques, etc. de l’àmbit de la ciència en 
general i de la Biologia en particular que el col·legi organitza, cerca, recopila i organitza 
per posar-ho a la vostra disposició i està lligat a l’aplicatiu i la part exclusiva pels 
col·legiats de la web, la intranet del CBC. Durant aquest any  s’han publicat 6525 
referències noves als 47 CBC AL DIA emesos. 
 
En aquest any s'ha incrementat les visites a les webs del CBC més d'un 62 % amb 109.838 
visites a la web externa del CBC,  20.989 han estat a la intranet i 5.704 al directori. També 
hem publicat 473  notícies a Facebook i 617 Twitter que hi ha visualitat 1.816 seguidors.  A 
Instagram hem fet més de 80 publicacions i ja té 836 seguidors.   
 

 
Borsa de Treball 

 
El CBC inverteix una gran part dels seus recursos en oferir als col·legiats tot un seguit 
d’oportunitats per desenvolupar la nostra professió.  Així les ofertes que gestionem 
comprenen tres modalitats: 
  

• Les gestionades directament pel col·legi i les convocatòries del sector públic 
(ajuntaments, corporacions locals i autonòmiques) que són per biòlegs, bioquímics, 
biotecnòlegs, microbiòlegs i genetistes que en aquest any 2020 han estat 107. 

 
• El CBC fa una recerca exhaustiva i generalista de les ofertes de treball per al nostre 

col·lectiu a diferents webs i portals en línia i les posem a la disposició de tots els 
col·legiats a la intranet de la web. En aquest any 2020 hem fet arribar un total de 
1.068 ofertes de treball. 
 

• En un altre apartat en el sector ocupacional el CBC fa una recerca de les beques i 
premis que es publiquen tant al sector públic com privat. L'any 2020 hem publicat  
un total de 94. 
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Resultats econòmics de l’exercici 2020  
 
A l'exercici 2020 l'actiu del CBC ha crescut a 274.072,97; quasi 26.000 € del balanç de l'any 
2019, i tenir aquest import tot en Actiu Circulant amb una disposició immediata. El trasllat a les 
noves oficines amb el consegüent estalvi de despeses i la postergació d'algunes activitats 
presencials (Jornades de Biòlegs, Dia del Biòleg, etc.) per causa de la pandèmia,  han produït 
que puguem incrementar els Recursos propis en 13.050,65 € que es podran invertir en futures 
activitats col·legials. Aquesta bona salut financera ha permès que la Junta de Govern 
proposés la reducció de quotes col·legials als col·legiats en situació d'ERTO i als autònoms que 
hagin estat afectats econòmicament per la pandèmia i que no s'incrementi per l'any 2020 i 
primer semestre del 2021 l'import de la quota col·legial. Així mateix, en la mateixa línia la Junta 
de Govern va aprovar la gratuïtat de la quota d'inscripció al col·legi (estalvi de 24 o 60 euros). 

  

Balanç de situació patrimonial any 2020 

ACTIU   Import (Euros) 
B) IMMOBILITZAT  0,00 

   

D) ACTIU CIRCULANT  274.072,97 

    III. Deutors  1.620,00 

  a. Deutors de quotes col·legials 1.620,00  

  b. Deutors diversos 0,00  

VII. Tresoreria  272.452,97 

   

TOTAL GENERAL (B+D)  274.072,97 

   

 PASSIU  Import (Euros) 

 A) FONS PROPIS  249.781,41 

2. Resultat d’exercicis anteriors 236.730,76  

3. Resultat exercici corrent 13.050,65 
 

 

   

 C) PROVISIONS PER RISCOS I DESPESES    

 E) CREDITORS A CURT TERMINI  24.291,56 

Creditors comercials  10.036,22  

Impostos corrents 4.302,50  

        Altres deutes no comercials (Retencions IRPF, Seguretat social) 
6.  

9.952,84 
 

 

 TOTAL GENERAL (A+C+E)  274.072,97 
3 

 

 
L'import de les quotes per l'any 2020 ha estat: Col·legiació: 122,69 € (cost anual), Col·legiació reduïda (justificant la situació 
d'atur): 80 € (cost anual), Inscripció al col·legi: 60 €, Inscripció al col·legi reduïda: 24 € (si fa menys de dos anys de la 
llicenciatura), Inscripció al Registre de Societats Professionals: 100 €, Visat mínim: 24,60 €. 
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Pèrdues i Guanys 2020 

     Import €  

INGRESSOS   283.071,74 

   Imports net de la xifra de negocis (inscripcions i quotes) 279.035,87   

   Imports visats 444.65 

 

  

   Ingressos per activitats mercantils 1.700,00   

   Altres ingressos d'explotació 1.803,78   

   Ingressos financers 87,44 

 

 

 

  

    

DESPESES   270.021,09 

77  Despeses generals  -245.271,36 

 

 

      Salaris, Comissions i Despeses Junta G. 

Vern 

-116.326,14   

      Despeses Junta G. 

Vern 

-5.158,76   

      Retribucions membres Junta de Govern 0,00   

      Càrregues socials -33.398,28   

      Serveis exteriors -90.388,18   

    

    

Impostos sobre beneficis  -4.409,12  

 Altres despeses     -20.340,26 

  

 

       Insolvències col·legials -2.750,40   

       Consell General de COB's -17.412,09   

       Tributs -177,77   

    

 Resultat de l'exercici Ingressos / Despeses Generals    13.050,65 

    

 
 

4PROPOSTA PRESSUPOSTÀRIA PER L'EXERCICI 2021  
 
Per l'any 2020 s'ha elaborat un pressupost equilibrat en ingressos i despeses, que té 

en compte la situació creada per la pandèmia de la COVID-19. Respecte als ingressos la Junta de 

Govern  en el sentit d’ajudar als professionals a superar la situació econòmica ha acordat pel 

primer semestre: aplicar un descompte de la quota col·legial del primer semestre als aturats, als 

col·legiats en ERTO i als autònoms que han vist reduïts els ingressos per la seva activitat 

professional. 

 

Així mateix aquest pressupost permetrà l'equilibri amb la reducció d'ingressos i organitzar activitats 

formatives, esdeveniments i serveis de manera telemàtica i gratuïta pels nostres professionals i que 

tindran un reso a la nostra professió.  
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   DESPESES 

 

Euros 

   

629015 Contracte serveis local (COACB) 18.800,00 

622000 Reparació i conservació 300,00 

622001 Contractes de manteniment 150,00 

623000 Serveis Professionals Independents 500,00 

623001 Assessoria col·legiats 7.260,00 

623002 Programes informàtics 1.800,00 

623003 Comptable, tributació  3.700,00 

624000 Desplaçaments  500,00 

626000 Serveis Bancaris 2.100,00 

628000 Telefonia, Internet 2.700,00 

628001 Manteniment informàtic/servidors 7.200,00 

629000 Mecanització, distribució  1.650,00 

629001 Missatgeria 1500,00 

629002 Material Oficina 3.500,00 

629003 Franqueig, segells 4.050,00 

629004 Impressores /Fotocòpies 50,00 

629005 Documentació 700,00 

629007 Altres despeses 2.000,00 

629009 Activitats i Cursos 500,00 

629011 Projectes i activitats diverses 27.622,72 

629012 Altres Publicacions 500,00 

629013 Revista CBCAT 11.000,00 

640000 Salaris 120.470,00 

642000 Seguretat Social 33.577,28 

659000 Despeses Junta CBC 5.000,00 

659001 Comissions i grups de treball 1.000,00 

649000 Formació 200,00 

629016 Aportació Consejo General COB’s  18.500,00 

 
   
 

 

 

Total Despeses Generals 275.680,00 

   

 INGRESSOS Euros 

   

705001 Col·legiacions B           0,00 

705002 Col·legiacions C           0,00 

705003 Quotes col·legiats 274.000,00 

705004 Quotes altres. Any en curs 3.000,00 

705006 Activitats mercantils 1.500,00 

759000 Activitats i Cursos 0,00 

759001 Visats 250,00 

759003 Altres Ingressos 600,00 

769000 Ingressos Financers 30,00 
   

 Total Ingressos 279.380,00 

   

   

   

 TOTAL DESPESES GENERAL  275.680,00 

 TOTAL INGRESSOS GENERALS 279.380,00 

   

 Diferència 3.700,00 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

DOTACIONS I AMORTITZACIONS  

   

Grup 68 Amortitzacions d'immobilitzat material 200,00 

Grup 69 Dotació per a insolvències 3.500,00 

   
 TOTAL DOTACIONS AMORTITZACIONS I IMPOSTOS  

 

Total Despeses 

3.700,00 

 


