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Col·legi Ofi cial de Metges de Barcelona 

La gestió rigorosa 
dels professionals 

del COMB i un model 
organitzatiu basat en la 
confi ança dels metges 

envers les empreses 
que els ofereixen 

serveis expliquen que, 
malgrat l’impacte de 

l’aturada en l’activitat 
econòmica, el COMB 

pugui continuar 
presentant un balanç 

molt sanejat, sense 
endeutaments 

bancaris, mantenint els 
llocs de treball i amb 

una posició molt sòlida 
que ha permès assolir 

el pressupost per a 
l’any 2010

JAUME SELLARÈS,
tresorer L’Assemblea de Compromissaris del 29 

de març passat va aprovar, amb un ampli suport 
dels compromissaris, la liquidació dels primers 
comptes de la nova Junta de Govern del Col·legi.

El tancament de l’any 2010 s’ha fet amb un re-
sultat de 5.548 €, que és un resultat molt positiu 
tenint en compte l’entorn econòmic general. 

Tal i com ja s’apuntava als anys 2008 i 2009, 
la persistència i la severitat de la crisi econòmica 
que ens envolta feia preveure que l’exercici 2010 
seria un exercici difícil. La crisi bancària –amb la 
reestructuració en curs de les caixes-, la davallada 
de preus de l’habitatge, l’atonia del sector immo-
biliari i la construcció, les difi cultats per accedir 
a fi nançament del teixit productiu, l’increment 
important de la xifra d’aturats, les crisis del deute 
extern -amb el pla de rescat de la Unió Europea de 
Grècia i Irlanda- i els problemes pressupostaris de 
les Administracions públiques, són tots indicadors 
d’una situació econòmica delicada.

La gestió rigorosa dels professionals del COMB 
i un model organitzatiu basat en la confi ança dels 
metges envers les empreses que els ofereixen ser-
veis expliquen que, malgrat l’impacte de l’aturada 
en l’activitat econòmica, el COMB pugui conti-
nuar presentant un balanç molt sanejat, sense en-
deutaments bancaris, mantenint els llocs de treball 

i amb una posició molt 
sòlida que ha permès as-
solir el pressupost per a 
l’any 2010.

L’Assemblea de Com-
promissaris va aprovar el 
tancament de l’exercici 
de l’any 2010. Ho va fer 
després que els comptes 
del COMB rebessin el 
vistiplau i l’aprovació, 
tant de la nova Junta de 
Govern com de la Comis-
sió d’Hisenda. El COMB 
ha seguit encarregant l’es-
tudi dels comptes a una 
empresa d’auditoria ex-
terna i al seu informe els 
auditors certifi quen que 
els comptes del COMB 
refl ecteixen de forma fi -
del la situació fi nancera 
i patrimonial del COMB 
a 31 de desembre del 
2010, i contenen tota la 
informació necessària i 
sufi cient per ser interpre-
tats de conformitat amb 
els principis i les normes 
comptables.

El tancament de l’exer-
cici s’ha fet amb una 
desviació dels ingressos 

del -0,90% i de les despeses del -0,92%, amb un 
resultat fi nal de 5.548 € de guanys, un pressupost 
que ha permès assolir els compromisos de despesa 
en forma de serveis als col·legiats i d’ajuts als dife-
rents programes.

Ingressos
Uns ingressos totals de 13.264.762 € que s’agru-
pen en tres grans capítols: les quotes, que s’han 
mantingut amb els mateixos descomptes per als 
metges joves, amb un import fi nal de 6.443.657 €, 
les quotes al fons social, amb 2.671.774 € i que 
es destinen al manteniment de les prestacions per 
compte de la Fundación Patronato de Huérfanos, 
i les noves prestacions que l’ambiciós Programa 
de Protecció Social del COMB va implementar, i 
el tercer apartat que són les aportacions del Grup 
MED, fi ns a 2.526.125 €, un 3,97% per sota del 
pressupost, una dada que es pot qualifi car de posi-
tiva en un entorn econòmic molt complicat i que 
ens permet visualitzar l’esforç de retorn cap al Col-
legi de les societats del Grup MED en forma d’una 
aportació equivalent a uns 100 €/any per a cada 
col·legiat. S’adjunta un quadre macroeconòmic 
d’Espanya per il·lustrar la situació econòmica:

També cal destacar que els ingressos per subven-
cions pugen a 127.200 €.

Despeses
Les despeses totals són 13.259.214 €. Les despe-
ses de personal i de professionals representen en 
total 5.355.894 €, és a dir, el 40,39% de les des-
peses d’explotació. Les despeses per compte de la 
Fundación Patronato de Huérfanos representen 
1.542.445 € i el Programa de Protecció Social del 
COMB 1.129.328 €. Cal destacar els 206.849 € 
destinats a la Fundació Galatea que gestiona el 
programa PAIMM. 

Resultat
El resultat de 5.548 € s’aplicarà a reserves. El ba-
lanç presenta un net patrimonial de 4.403.835 €, 
que ens mostra una molt bona solvència econò-
mica, amb una diferència entre l’actiu corrent i el 
passiu corrent, que es denomina fons de manio-
bra, de 893.650 €. També cal destacar que, entre 
els creditors, no hi ha cap entitat fi nancera.  

L’estat de la tresoreria col·legial:
resultat i balanç de l’exercici 2010

Activitat col·legial Comptes col·legials

Aportació al PIB 2009 2010 2011 (1)

PIB -3,7 -0,1 0,8
Consum final -2,3 0,7 n.d

Llars -4,3 1,3 0,7
AA.PP. -4,3 1,3 -1,1

Formació bruta de capital fixa -15,9 -7,5 -3,1
Béns d’equip -24,5 1,9 2,9
Construcció -11,9 -11,1 -7,5
    Habitatge -24,5 -16,5 -7,2
    Resta construcció -0,1 -7,2 n.d

Demanda nacional -6,4 -1,2 -0,5
Exportacions -11,3 10,3 8,0
Importacions -17,5 5,5 2,7

Demanda externa 2,7 1,0 1,3
IPC -0,3 1,8 n.d
Atur (EPA) 18,0 20,1 20,7
Saldo pressupostari -11,2 -9,2 -6,2

(1) Previsió del Banc d’Espanya

Ing. extraordinaris
Ing. financers

Grup MED
Subvencions

Serveis 
Quotes Fons Social

Quotes
Vendes

57.561
93.002

2.526.125
127.200

978.699
2.671.774

6.443.657
366.744

Exercici 2010 en euros 

Ingressos 2010

Total: 13.264.762

Programa prot. social
Projectes col·legials

OMC
Personal

Compres i manteniment
Impostos.  Asseg.  Amort.

 Altres

2.671.774
2.655.054

554.501
5.355.894

642.066
979.217

400.708

Exercici 2010 en euros 

Despeses 2010

Total: 13.259.214
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