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Presentació  

 
En la memòria de l’activitat del Col·legi durant el 2021 us volem presentar resultats de les 

activitats del col·legi durant un any que ha continuat caracteritzat per les conseqüències 

de la pandèmia del COVID-19. El col·legi, no només no ha deixat d’estar actiu en les tasques 

que li són pròpies de defensa de la professió i del servei als associats, sinó que també s’ha 

adaptat i evolucionat (com pertoca als biòlegs)a l’entorn canviant i a les dificultats i 

situacions imposades per les especials circumstàncies que estem vivint 

 

Un dels indicadors d’aquesta evolució és l’activitat de formació desenvolupada pel CBC: A 

més de les reunions per plataformes específiques, en aquests dos anys el CBC ha passat a 

incrementar molt substancialment la formació a distància a base de teleconferències i 

especialment webinars pels nostres associats, amb una pujada important dels assistents a 

aquestes activitats. Aquest serà un patró que es quedarà entre nosaltres pel proper futur. 

 

La pandèmia ha impactat en tots els sectors i, evidentment, també en el nostre. És per això 

que el CBC ha volgut mantenir el compromís amb els nostres col·legiats ajudant en el 

manteniment o reduccions de quotes per tal de fer més sostenible la col·legiació. 

 

Cal també ressaltar l’increment de col·legiats que ha experimentat el CBC en el darrer any, 

arribant a xifres històriques de nombre d’afiliats. Això ve originat per una pujada en el 

nombre de biòlegs que treballen en institucions sanitàries i d’altra banda en l’activa 

campanya de reclutament feta des del col·legi sobre aquest col·lectiu. 

 

En aquesta memòria trobareu també la relació de defensa de la professió que 

malauradament cal continuar fent sobretot entorn de les administracions i d’altra banda el 

gran nombre de comissions governamentals i socials en les quals els biòlegs intervenim. En 

temps de canvi climàtic, replantejament de grans equipaments, discussions sobre el futur 

energètic, els biòlegs som una peça clau per a dissenyar un futur més sostenible. 

 

La Junta de Govern  
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Memòria de l’exercici 2021 i Pressupost per al 2022 

 
 

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2021 

 

Durant l'any 2021 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 2021 el CBC amb altres entitats d’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 seguit realitzant 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. Algunes d’aquestes activitats han estat les 

següents: 

 

• Campanya als mitjans de comunicació sobre la realitat de la professió del 

biòleg en l’àmbit sanitari: els biòlegs estan treballant  a l’àmbit de la salut 

(genètica, reproducció humana, biologia molecular de tumors, de virus i 

bactèries, etc..) i no tenen el reconeixent “legal” com a professionals sanitaris. 

Aquesta informació s’ha publicat en molts diaris.  

• Campanya d’informació al centres sanitaris i de recerca sobre la realitat 

laboral i normativa dels biòlegs en aquest àmbit i la obligatorietat de la 

col·legiació per exercir la professió. 

• Difusió de l’enquesta a nivell estatal sobre informació estadística sobre els 

biòlegs que estan treballant a l’àmbit sanitari. 

• Gestions amb el Departament de Salut per la vacunació contra la COVID-19 

dels biòlegs que treballen a l’àmbit de la salut 
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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: 

 
• Recurs de reposició a l’Ajuntament del Prat de Llobregat per a la convocatòria 

d’un tècnic mitjà  i no convocar a biòlegs. Es va admetre el recurs amb les 
al·legacions del CBC. 

• Recurs de reposició a l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans per la  
convocatòria d’un tècnic mitjà  i no convocar a biòlegs. Es va admetre el recurs 
amb les al·legacions del CBC. 

• Recurs de reposició al Ajuntament de Reus per una borsa de treball de temes 
de l’àmbit del medi Ambient i no convocar a biòlegs. Es va admetre el recurs 
amb les al·legacions del CBC. 

• Recurs de reposició al Ajuntament de Rubí per una borsa de treball de temes 
de l’àmbit del medi Ambient i no convocar a biòlegs. (Silenci administratiu)  

• Recurs de reposició a l'IRTA per la convocatòria d’un lloc vacant de Tècnic/a 
de suport en economia agroalimentària, Projectes LIFE-MIDMACC per no 
incloure a biòlegs. Es va admetre el recurs amb les al·legacions del CBC. 

• Recurs de reposició a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès contra les 
bases de creació per una borsa de treball d’un tècnic responsable d’innovació 
i sostenibilitat  i no convocar a biòlegs. Es va admetre el recurs amb les 
al·legacions del CBC 

• Recurs de Reposició a l’Ajuntament de La Pobla de Segur per la convocatòria 
d’una oferta de treball a l’oficina de treball de Tremp vinculades al projecte de 
Treball als Barris subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya a tasques a 
l’àmbit del medi ambient per no convocar a biòlegs. (Silenci administratiu) 

• Recursos de reposició a l’Agència Catalana de l’Aigua contra el Plec de 

Prescripcions Tècniques per tres projectes de restauració de les riberes fluvials 

en la que el cap d’equip del projecte redactor només contemplava els 

enginyers. Aquests recurs es va desestimar al·legant que els treballs a realitzar 

tenien un fort component geotècnic i hidràulic. 
• Recurs de reposició al Ajuntament de Ripollet a les bases específiques de la 

convocatòria per la selecció de un lloc de treball de tècnic de medi ambient i 
no convocar a biòlegs. (Silenci administratiu) 
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• Recurs de reposició al Consell Comarcal del Baix Empordà per una borsa de 

treball de tècnic de grau superior per la ponència d’avaluació ambiental i no 

convocar a biòlegs. (Silenci administratiu) 

• Carta a l’Institut Català del Sòl per una plaça d’Especialista en Gestió 

Ambiental dels processos de desenvolupament urbanístic i no es convocaven 

a biòlegs. Es va admetre a biòlegs per aquesta plaça. 

• Carta a La Secretaria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per una 

plaça de Tècnic/a superior, per cobrir un lloc de treball vacant per la Direcció 

General de Polítiques Ambientals i Medi Natural i no  s'especificava per accedir 

a la plaça la possibilitat de la titulació de biòlegs. Es va admetre a biòlegs per 

aquesta plaça. 

• Informe davant el recurs de reposició interposat pel Col·legi d’Enginyers de 

Monts a la publicació del “Contracte d’obres de manteniment i conservació 

del tram urbà del Riu Llobregat al seu pas pel nucli de Sallent” signat indicant 

que els Biòlegs no són competents per realitzar projectes de restauració i 

manteniment d’espais fluvials. L’Ajuntament de Sallent desestima el recurs 

interposat pel Col·legi d’Enginyers de Monts. 

• Carta a l'Ajuntament de Barcelona per una convocatòria de borsa de treball 

per a tècnic superior en Ciències de Dades per no convocar a biòlegs. 
  

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 

Col·legis Professionals de Catalunya (Intercol·legial).  

• Participació en les reunions de la Taula tècnica de la Intercol·legial.  

• Participació en les reunions de la Taula lletrada de la Intercol·legial.  

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

la Comissió de Dones i Igualtat de la Intercol·legial.  

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

de la Junta Directiva de la Intercol·legial. El degà CBC forma part d’aquesta Junta 

Directiva. 

• Participació en el 10 aniversari de la Intercol·legial.  

• Participació en la reunió de diversos col·legis amb el Vicepresident del Govern 

Pere Aragonés sobre temàtiques dels sectors professionals. 
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• 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 

COB’s. 

• Participació en el grup de treball per la creació del Codi Deontològic dels Biòlegs 

aprovat pel Consejo General de COB’s.  

• 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. 

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

en el Registre Estatal de Professionals Sanitaris del Ministeri de Sanitat. 

• S’ha lliurant la informació dels col·legiats sanitaris al Registre Català de 

Professionals Sanitaris. 

• Reunió intercol·legial amb el Col·legi Oficial de Metges de Lleida sobre el triple eix 

“Salut – Territori – Ciutadania”.   

• Participació en la Presentació de l’Orientació del Pla de salut de Catalunya 2021-

2025. 

• Participació en la Jornada Salut participativa per a una atenció centrada en el 

valor, de la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. 

• Participació en les reunions del Fòrum de Diàleg Professional del Departament de 

Salut de la Generalitat de Catalunya.  

• Participació en l’acte de reconeixement de la biologia a l’àmbit sanitari del 

Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos y la Conferencia Española de 

Decanos de Biología. Recollí el premi el Dr. Andrés Anton Pagarolas. 

• Participació en la Jornada “Preparem el nou Pla de salut de Catalunya”. 

• Col·laboració amb el Diari “5 días” informant per un article sobre malalties 

transmeses per animals (zoonosis). Jordi Serra Cobo. 

• Participació a la reunió Fòrum Diàleg Professional desplegant el projecte 

COMPDIG-Salut, que busca dotar de competències digitals específiques als 

professionals 

• Participació en l’estudi exploratori de les competències digitals dels professionals 

de professions sanitàries. 
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• 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 a la consulta pública de la UE sobre la idoneïtat i efectes de 

l'estratègia de Biodiversitat endegada l'any 2011. 

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

Gisela Loran. 

• Participació en el Plenari del Consell de Sostenibilitat. Intervenció sobre lideratge 

i participació, quant  ala importància i representativitat dels col·legis professionals. 

Ajuntament de Barcelona.  José Luis Casanovas. 

• Participació en l’enquesta lliurada pel Consell de Sostenibilitat, sobre els risc 

climàtic i l'adaptació al canvi climàtic. José Luis Casanovas. 

• Comunicació a la Taula d'Emergència Climàtica del Consell Ciutadà de la 

Sostenibilitat, del document del Posicionament del CBC respecte al projecte 

d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona. José Luis Casanovas. 

• Participació en el Plenari Extraordinari del Consell Ciutadà de la Sostenibilitat de 

l`Ajuntament de Barcelona. Intervenció comunicant públicament el document 

del Posicionament del CBC respecte al projecte d'ampliació de l'Aeroport de 

Barcelona. José Luis Casanovas. 

• Participació en les sessions d’avaluació del grup de treball de residu zero del 

Consell de la Sostenibilitat, José Luis Casanovas, Eduardo Martínez (format 

telemàtic).  

• Participació en la sessió d’experts en l’àmbit aigua i canvi climàtic de la Direcció 

de serveis del Cicle de l’Aigua. Àrea metropolita de Barcelona. 

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

Litorals. Jordi Carreras, Josep Hurtado. 

• Participació en les sessions de l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic 

2021-2030. 

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

Ambiental de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. Eduardo Martinez 

• Participació en el Consell Convivència, defensa i protecció dels animals de 

l’Ajuntament de Barcelona. Silvia Pérez 

• Participació en les sessions de el marc del Pla Director Estratègic del Cicle Integral 

de l’Aigua (PDECIA). 
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• Participació en les reunions de la. Fundació Municipalista d’Impuls Territorial (FMIT)  

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

Eduardo Martínez. 

• Participació els documents de La Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y 

de la Conectividad y Restauración Ecológica del Ministeri de Transició 

Ecològica. 

• Participació a les reunions del Pla Estratègic per la Ramaderia Extensiva a 

Catalunya. 

• Participació a la ”Jornada para la contribución espanyola al partenariado de 

Amsterdam y la lucha contra la deforestación”.  

• Creació i participació del Grup del Cicle Integral de l’Aigua de la Intercol·legial. 

• Participació en la Plataforma Compromís Metropolità 2030. Barcelona demà. 

• Participació a la jornada de valoració de la COP26 de Glasgow organitzada per 

la Conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 

• Participació en les reunions de la Comissió de la seguretat del peix i productes de 

la pesca de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària. Jordi Carreras. 

• Participació en el Pla estratègic de recerca, innovació i transferència 

agroalimentària de Catalunya 2021-2030. 

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

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

• Participació XI Jornadas de Calidad y Seguridad Alimentaria 2021. 

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

• Participació en la manifestació virtual “Crit per les dones afganeses” organitzada 

per les dones catalanes per la igualtat a l’Afganistan. 

• Participació en els actes institucionals de la Generalitat de Catalunya en la Diada 

Nacional de Catalunya. 

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

• S’ha signat un conveni amb el CSIC pel “Programa Abierto de Especialización 

Project Management en Investigación Clínica” 

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

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

• Participació en el projecte OCUPADORS, Gestió del Coneixement de l’Agència 

per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.  
• S'ha actualitzat de la base de dades dels Pèrits a la Generalitat de Catalunya. 
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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'han convocat, valorat i comunicat el premis del Concurs de fotografia 

Bioimatges 2021. 

• S’ha celebrat de manera telemàtica en el mes de febrer l'Olimpíada de Biologia 

de Catalunya 2021. 

• Publicació del posicionament del CBC en relació a la proposta d’ampliació de 

l’aeroport de Barcelona. 

• Publicació de l’article científic i d’opinió “La necessària protecció dels grans 

carnívors a Espanya” Eduardo Martinez i Jordi Ticó. 

• Es van realitzar diverses campanyes per la defensa i reconeixement dels biòlegs 

com a professionals sanitaris.  

• S’ha publicat i fet difusió del Dossier d’actualització de conceptes biològics per 

l’ensenyament de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior. 

• S’ha creat en el CBC el Grup de treball de recerca clínica. 

• Difusió de la Memòria d'activitats del CBC 2020.  

• Participació en el saló de negocis BizBarcelona 2021 (presencial).  

• Declaració de CBC en contra de les posicions i publicacions de grup 

negacionista “Biólogos por la verdad” 
• Es comunica les persones premiades amb els Premis Dia del Biòleg 2021. 
• 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. 
• S’han mantingut i signat nous convenis de col·laboració per tal que els 

col·legiats obtinguessin descomptes en serveis i productes (suport informàtic, 
test covid, telefonia mòbil, formació, etc. ) 

• Es publica la revista CBCAT núm. 36 amb articles de diversos àmbits de la 
professió. 

• S’ha contractat un gabinet de comunicació especialista en xarxes socials per 
tal de professionalitzar i millorar aquest servei. 
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4.  Accions relatives a la pandèmia de la COVID-19 

 

• El CBC va coordinar amb el departament de Salut la gestió dels llistats 

de  vacunacions contra la COVID-19 dels col·legiats/des que estaven exercint 

la professió a l’àmbit sanitari (amb contacte amb pacients i amb mostres), i 

que s’havien de prioritzar. Així es van gestionar la primera i segona dosis de la 

vacunació de 165 col·legiats en els primers mesos de l’any. 

• Difusió als centres educatius 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 a aclarir alguns dels 

dubtes que es van anar generant sobre la pandèmia. 

• El CBC amb el Departament de Salut ha seguit coordinant la tercera dosis de 

la vacuna contra la COVID-19 per als col·legiats de l’àmbit sanitari. 

• Declaració de CBC en contra de les posicions i publicacions del grup 

negacionista “Biólogos por la verdad” 

• Aprovació per la la Junta General de  la reducció de quota col·legial per l’any 

2021 als aturats, als col·legiats en situació d'ERTO i als autònoms que hagin estat 

afectats econòmicament per la pandèmia i ho sol·licitin. No s'incrementà per 

l'any 2010 i primer semestre del 2022 l'import de la quota col·legial. 

• La Junta de Govern aprovà que durant l'any 2021 i primer semestre del 2022 

els nous col·legiats no haurien de pagar la quota d'inscripció al col·legi (estalvi 

de 24 o 60 euros). 

• Les reunions de la Junta de Govern, entre d’altres s’han fet de manera 

telemàtica. 

• S’ha mantingut l’atenció de la secretaria del CBC i dels serveis de manera 

presencial a la seu col·legial amb protocols estrictes dels sistemes de 

prevenció. Per les reunions s’ha prioritzat realitzar-les de manera telemàtica. 

  

  



 

 
11 

 
5. Pel que fa a la formació 

        
Formació contínua: 
 
Seguint la decisió que la Junta de Govern va prendre al començament de l’any 2020 la 

formació pel nostre col·lectiu s’ha fet manera telemàtica i gratuïta. Per això s’han  

organitzat un seguit de Seminaris en línia (webinars), que tindran una continuïtat d’ara 

en endavant. Aquests seminaris es van gravar i estan visibles al canal YouTube del CBC.  

 

Seminaris en línia Inscrits Visualitzacions 

en YouTube 

Nuevos paradigmas en la investigación en Biología y la 

aplicación en la Medicina Personalizada 

135 109 

Efectos de la COVID19 en la Reproducción Asistida. 

Estrategias y recomendaciones. 

146 121 

VIH ¿PODEMOS LLEGAR A CURARLO?. 54 7.104 

Nous avenços en el tractament contra l'hepatitis C 38 122 

Malaria: estudio de sus genes como herramienta de 

epidemiologia molecular 

62 932 

"Componente genético en la infección por Covid-19". 164 169 

"Uso de organoides en la investigación de la COVID-19". 48 220 

"La redacción médica, una profesión desconocida” 92 202 

Nou Model de Zoo, compromís amb la preservació de la 

biodiversitat 

32 68 

 

 

Respecte als cursos en línia, mitjançat Biodemecum (plataforma de formació en línia 

dels col·legis de biòlegs que formen part del Consejo General de Colegios de Biólogos) 

s’han reforçat i posat a disposició noves formacions.  
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LES XIFRES ’21 
 

 
Col·legiats i nous col·legiats (desembre del 2021) 

 
Total col·legiats:                 2.638     Nous col·legiats: 227  
Total Societats Professionals:    6    

           
 
 

 
 

Visats 
 

Nombre de visats:         5 
 

Visats per àmbit % 
Aqüicultura1 1 
Gestió de Residus 4 

 

  

2.200

2.300

2.400

2.500

2.600

2.700

Núm. col·legiats 
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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 2021 aquest servei ha estat utilitzat per 53 col·legiats en els següents 

àmbits. 

 

Àmbit                  Núm. 

Laboral 37 

Civil 10 

Fiscal 2 

Altres 4 

    Total 53 

 

 

Informació electrònica, web i xarxes 

 

 

La Junta de Govern, sent conscient de la importància de la comunicació institucional amb 

les tecnologies digital,s va decidit donar un impuls a la comunicació a través de les xarxes 

socials i ha contractat un gabinet professional que dinamitzarà i professionalitzarà la 

comunicació digital.  

 

Així mateix continuem millorant el servei de comunicació del butlletí setmanal CBC al Dia, 

que enviem tots els divendres amb un 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, i recopila per posar-ho a la disposició dels 

col·legiats i que està lligat a la part exclusiva pels col·legiats de la web, la intranet del CBC. 

Durant aquest any  s’han publicat 6872 referències noves als 46 CBC AL DIA emesos. 
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Ocupació - 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 2021 han estat 42. 

 

• 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 2021 hem fet arribar un total de 

1057 ofertes de treball. 

 

• En un altre apartat del sector ocupacional, el CBC fa una recerca de les beques i 

premis que es publiquen tant al sector públic com privat. L'any 2021 n’hem 

publicat  un total de 89. 
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Resultats econòmics de l’exercici 2021  
 
A l'exercici 2021 l'actiu del CBC ha crescut a 303.295,33; més de 29.000 € del balanç de l'any 
2020, i tenir aquest import quasi tot en Actiu Circulant amb una disposició immediata. L’estalvi 
de les despeses per la seu 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 33.028,86 € que es podran invertir en futures activitats col·legials. Així mateix 
s’ha produït un gran increment en el nombre de col·legiats sobretot de l’àmbit sanitari que han 
aportat més ingressos. Aquesta bona salut financera ha permès que la Junta de Govern hagi 
mantingut 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 2021 i 
primer semestre del 2022 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 2021 

ACTIU   Import (Euros) 
B) IMMOBILITZAT  7.660,55 

   

D) ACTIU CIRCULANT  295.634,78 

    III. Deutors  1.148,80 

  a. Deutors de quotes col·legials 1.148.80  

  b. Deutors diversos 0,00  

VII. Tresoreria  294.485,98 

   

TOTAL GENERAL (B+D)  303.295,33 

   

 PASSIU  Import (Euros) 

 A) FONS PROPIS  282.810,27 

2. Resultat d’exercicis anteriors 249.781,41  

3. Resultat exercici corrent 33.028,86 
 

 

   

 C) PROVISIONS PER RISCOS I DESPESES    

 E) CREDITORS A CURT TERMINI  20.485,06 

    Creditors comercials  434,28  

        Deutes no comercials (Retencions IRPF, Seguretat social, Impostos) 
 

20.0520,78  

    

 TOTAL GENERAL (A+C+E)  303.295,33 
3 

 

 
L'import de les quotes per l'any 2021 ha estat: Col·legiació: 122,69 € (cost anual), Col·legiació reduïda (justificant la situació 
d'atur, ERTOS i autònoms): 80 € (cost anual), Inscripció al col·legi en el 2021: 0 €, Inscripció al Registre de Societats Professionals: 
100 €, Visat mínim: 24,60 €. 
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Pèrdues i Guanys 2020 

     Import €  

INGRESSOS   298.196,29 

   Imports net de la xifra de negocis (inscripcions i quotes) 294.360,57   

   Imports visats 123,00 

 

  

   Ingressos per activitats mercantils 1.700,00   

   Altres ingressos d'explotació 2.012,72   

   Ingressos financers 0 

 

 

 

 

  

    

DESPESES   265.167,43 

 Despeses generals  232.936,37 

 

 

      Salaris, Comissions i Despeses Junta G. 

Vern 

-121.799,81   

      Retribucions membres Junta de Govern 0,00   

      Càrregues socials -33.757,68   

      Serveis exteriors -77.378,88   

         

    

    

Impostos  -11.009,62 

3.696,02 

 

 Altres despeses     -21.221,44 

  

 

       Insolvències col·legials -4.145,60   

       Consell General de COB's -17.075,84   

           

    

 Resultat de l'exercici Ingressos / Despeses Generals    33.028,86 

 
 

4PROPOSTA PRESSUPOSTÀRIA PER L'EXERCICI 2022  
 
Per l'any 2022 s'ha elaborat un pressupost equilibrat en ingressos i despeses, i que té 

en compte la situació creada per la pandèmia de la COVID-19 en el sentit d’ajudar als 

professionals a superar la situació econòmica. Respecte als ingressos la Junta de Govern  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. També en la mateixa línia es proposarà a la Junta General Ordinària la congelació 

per tercer any del  l’increment de la quota col·legial. 

 

Així mateix es retornarà de la manera més adient a la celebració de activitats presencials  i es 

seguiran organitzant activitats formatives, esdeveniments i serveis de manera telemàtica i gratuïta 

pels nostres professionals i que tindran un ressò a la nostra professió.  
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   DESPESES 

 

Euros 

   

607002 Contracte serveis seu (COACB) 19.200,00 

622000 Reparació i conservació 300,00 

622001 Contractes de manteniment 150,00 

623000 Serveis Professionals Independents 8.500,00 

623001 Assessoria col·legiats 7.260,00 

623002 Programes informàtics 2.500,00 

623003 Comptable, tributació  3.700,00 

624000 Desplaçaments  500,00 

626000 Serveis Bancaris 3.600,00 

628000 Telefonia, Internet 2.750,00 

628002 Manteniment informàtic/servidors 4.900,00 

628003 Dominis, servidor web 3.000,00 

629000 Mecanització, distribució  1.750,00 

629001 Missatgeria 1500,00 

629002 Material Oficina 3.550,00 

629003 Franqueig, segells 4.500,00 

629005 Documentació 700,00 

629007 Altres despeses 2.500,00 

629009 Activitats i Cursos 700,00 

629011 Projectes i activitats diverses 33.781,27 

629012 Altres Publicacions 500,00 

629013 Revista CBCAT 11.000,00 

640000 Salaris 119.117,97 

642000 Seguretat Social 33.757,79 

659000 Despeses Junta CBC 5.000,00 

659001 Comissions i grups de treball 1.000,00 

649000 Formació personal 200,00 

629016 Aportació Consejo General COB’s  18.500,00 

 
   
 

 

 

Total Despeses Generals 293.017,00 

   

 INGRESSOS Euros 

   

705001 Col·legiacions B           0,00 

705002 Col·legiacions C           0,00 

705003 Quotes col·legiats 292.492,00 

705004 Quotes altres. Any en curs 3.500,00 

705006 Activitats mercantils 1.500,00 

759001 Visats           125,00 

759003 Altres Ingressos  700,00 

   

 Total Ingressos 298.317,00 

   

   

   

   

   

 TOTAL DESPESES GENERAL  293.017,00 

 TOTAL INGRESSOS GENERALS 298.317,00 

   

 Diferència 5.300,00 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

DOTACIONS I AMORTITZACIONS  

   

680000 Amortitzacions d'immobilitzat 800,00 

640000 Dotació per a insolvències 4.500,00 

   
 TOTAL DOTACIONS AMORTITZACIONS I IMPOSTOS  

 

Total Despeses 

5.300,00 

 


