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PRESSUPOST 

2019

Quotes  Exercents 692.000

Quotes  No Exercents 109.000

Altes 11.250

Altes  societats  profess ionals 700

Romanent Màster  1.200

Gestió TOAD i  SOJ 212.466

Lloguer despatxos 15.600

Lloguer bar 21.600

Lloguer ALTERMútua 8.742

Lloguer Sa la  d'Actes 250

Venda  targes  fotocopiadora 750

Jornades  monogràfiques  i  cursos  de formacio ICAG 30.000

Cursos  i  Jornades  organitzades  pel  JAG 1.000

Curs  Màster Oficia l 35.000

Compensacions  mútua Adv.Cat (Cens) 16.000

Venda  de togues  amb l 'Escut de l 'ICAG 300

Venda  paper mútua 300

Publ icacions  Noves  Normatives 11.000

Dictaments  sobre Honoraris  Profess iona ls   15.000

Publ ici tat Revis ta  J.A.G. 0

Publ ici tat Pàgina  Web 750

Col .laboració i  a judes  a l tres  enti tats 2.700

Gestió pla  pi lot cata là 0

Altres  ingressos  ( carnet col .legia l , ki t, a l tres ) 2.500

Conveni  SOJ   52.142

Conveni  SOM 6.200

Serveis  SOJ Ajuntaments  Olot i  Sant Fel iu de Guixols 7.084

Conveni  col .laboració mutual i tat abogacia 3.000

Ingressos  extraordinaris  col .legi 1.000

Ingressos  Financers   500

Ingrés  de l 'Aportació rebuda per part del  J.A.G 4.100

Despesa per l 'Aportació feta  a l  J.A.G ‐4.100

Sous  i  Sa laris ‐380.996

Seguretat Socia l   ‐115.797

Formació Personal  ICAG ‐600

Dietes  Personal  ICAG ‐1.300

Ajuda a  la  Fundació ICAG

Mutua  (FREMAP) ‐2.000

Manteniment equips  informàtics ‐23.000

Manteninemnt plana Web ‐7.500

Manteniment equips  seguretat ‐1.500

Manteniment ascensors , loca l  i  a i re acondicionat ‐15.000

Servei  de neteja  extern ‐15.000

Servei  de vigi lància  privada ‐17.000

Connectivi tat (videoconferència ,…) 0

Altres  manteniments 0

Auditoria  Comptes  Anuals ‐4.716

Assessoria  Fi sca l  i  Labora l ‐7.000

Contenciosos ‐5.000

Altres  profess ionals  Independents  (reclamac. Deut ‐3.000

Clàsses  màster oficia l  ( professors , etc) ‐35.000

Transports ‐300

Multi ri sc Nova Seu ‐4.000

Accidents  Torn Ass i s tència ‐600

Accidents  Junta  Govern ‐2.600

Serveis  Bancari s  i  Simi lars ‐600

Aigua i  Llum ‐25.000  
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Materia l  d'oficina  i  informàtica, i  fotocopies ‐7.500

Telèfon ‐5.500

Segel l s ‐35.000

Ass is tència  a  Jornades  i  Congres . ‐11.211

Ponents  cursos  de formació ICAG ‐17.500

Ponents  cursos  de formació JAG ‐1.000

Bibl ioteca ‐18.000

Imprempta ‐6.000

Degà ‐8.000

Publ icacions  noves  normatives ‐11.000

Còpies  i  càrregues  targetes ‐4.500

Suminis trament targes  Red Abogacia ‐5.000

Publ ici tat ‐500

Festa  Patrona l ‐13.800

Junta  de Govern ‐5.000

Gestió i  tràmit expedients  discipl inaris ‐5.000

Revis ió expedients  AJG ‐9.000

Despeses  JAG ‐5.000

Comiss ió Torn d'Ofici ‐3.000

Comiss ions  diverses ‐10.000

Obra Socia l  Mutual idad Abogacía ‐1.341

Revis ta  JAG 0

Donació Fundació  DDHH‐CGAE 0

Despeses  diverses  (neteja  de togues ,a igües , etc) ‐7.000

Compres  paper mutual i tat ‐300

SOJ  Pagament advocats ‐54.684

SOM Pagament advocats ‐7.500

SOJ AJUNTAMENTS Pagament advocats ‐5.952

Quotes  Federació Col .legis  Advocats  d'Europa ‐762

Quotes  Consejo General  Abogacía ‐72.821

Quotes  Consel l  Cata là ‐56.250

Quota  CAPI ‐750

Impost sobre Béns  Immobles ‐15.500

Altres  Taxes ‐1.000

Iva  no deduïble ‐44.000

Col .legiats  morosos   ‐3.000

Amorti tzacions   ‐133.000

Interessos  hipoteca  Nova  Seu ‐2.454

Despeses  negociació rebuts ‐1.700

Impost de Societats ‐1.000

Total  Despeses ‐1.262.133

Total  Ingressos 1.262.133

BENEFICI 0,00  


	Pressupost_Advocats_2019_v1 4.pdf
	Pressupost_Advocats_2019_v1 5.pdf

