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L’estat de la tresoreria col·legial: 
resultat i balanç de l’exercici 2013

A l’Assemblea del 25 de març es va presentar la 
liquidació del darrer pressupost de la Junta de 

Govern presidida pel doctor Vilardell, amb un am·
pli suport dels compromissaris, un pressupost que 
mantenia congelades les quotes col·legials, les dietes 
de la Junta de Govern, les retribucions del personal 
i professionals, partides que han estat congelades 
durant tot el mandat de la Junta de Govern.

El pressupost del COMB durant l’exercici 2013 
s’ha aplicat a quatre grans partides, tal i com es 
pot veure al gràfic adjunt. El 23,64% del pressu·
post s’ha destinat a una partida que denominem de 
despesa social, on destaquen el Programa de Pro·
tecció Social i el PAIMM, projectes ja consolidats 
per aquesta Junta de Govern, orientats a la salut i 
benestar dels col·legiats, i que tenen els següents ei·
xos: atenció social, dependència i conciliació, metge 
malalt, salut mental i addiccions, exercici professi·
onal saludable i ajuda a un company/deixa’t ajudar.

Una altra gran partida és la destinada a retribuir 
el personal laboral i els professionals que col·laboren 
amb el Col·legi, sense els quals no serien possibles 
els serveis del CEC, l’Assessoria Jurídica, la Unitat 
d’Estudis Col·legials, l’Observatori de la Violència, 
l’Àrea Corporativa... Aquesta partida suposa un 

40,48% del pressupost, un percentatge molt per 
sota del que és habitual en una empresa de serveis. 
Cal fer esment de l’aplicació del conveni laboral 
2011·2015 dels empleats del Col·legi, que vincula 
els increments salarials a increments de la produc·
tivitat. S’ha aconseguit una forta contenció d’aquest 
epígraf en els darrers exercicis, malgrat l’augment de 
les cotitzacions socials que s’han produït, i el resul·
tat és un clar augment de la productivitat laboral.

És també important l’impacte de la partida de 
participació en les quotes col·legials de l’OMC, els 
impostos i la participació en els certificats, amb un 
pes del 10,88% sobre el pressupost d’explotació, i 
on voldríem destacar la creixent pressió fiscal indi·
recta. S’adjunta gràfic il·lustratiu.

I, finalment, hi ha una darrera gran partida que 
representa el 24,99%, despesa que engloba, en·
tre d’altres, la partida de relacions institucionals 
(4,76%) amb les dietes de la Junta de Govern con·
gelades i una part de la despesa corresponent a 
l’any electoral, la despesa d’arrendaments i cànons, 
que inclou lloguers de les delegacions (4,24%), les 
despeses de subministraments (4,24%). Voldria fer 
èmfasi en la partida de desenvolupament de projec·
tes vinculada a projectes d’innovació i de seguretat 
clínica, en les quals el Col·legi col·labora activament 
i destina recursos malgrat l’entorn i les restriccions 
pressupostàries existents.

Balanç
El resultat de l’exercici 2013, 4.878 euros, s’aplica·
rà a reserves. El balanç presenta un net patrimonial 
de 4,4 milions d’euros que ens mostra una sòlida 
solvència econòmica del Col·legi, sense deutes amb 
entitats financeres. Per un criteri de prudència da·
vant del conflicte plantejat per la Fundación Patro·
nato de Huérfanos Príncipe de Asturias (OMC), 
el passiu del balanç del Col·legi recull una partida 
corresponent als fons anteriors al 31 de desembre 
de 2007, que ha d’aplicar·se en el futur al PPS, 
pendents de la resolució definitiva de l’esmentat 
conflicte, malgrat la sentència favorable de Jutjat 
de 1a instància número 13 de Barcelona, que està 
apel·lada davant de l’Audiència Provincial de Bar·
celona.  
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Evolució pressió fiscal indirecta 2000-2013
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Aplicació del pressupost 2013 per conceptes

Despesa social 
23,64%

Personal i professionals
40,48%

Altres 
24,99%

Participació quotes OMC, 
impostos, IVA i certificats

10,88% Relacions institucionals 4,76%

Treballs externs 4,64%

Arrendaments i cànons 4,24%

Altres serveis i subministraments 4,24%

Reparació i conservació 1,97%

Compres 1,44%
Publicacions 1,42%

Resta de subvencions i aportacions 1,09%

Desenvolupament de projectes 1,01%

Primes d’assegurances 0,19%

Lluís Esteve, a l’acte de presentació de la liquidació del 
pressupost de 2013 a l’Assemblea de Compromissaris, 
març de 2014. 


