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Informe d'auditorla de comptes anuals
e mes per un auditor lndependent
A la Junta General de l'I L·LUSTRE COL·LEGI DE L' ADVOCACIA DE BARCELONA:
Opinló
Hem auditat els comptes anuals de l'IL·LUSTRE COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE
BARCELONA, que comprenen el balan,; a '31 de desembre de 2019, el compte de perdues
i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectlu i la memoria
corresponents a l'exercid finalitzat en aquesta data .
Segons la nostra opinió, els ·comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes
significatius, la lmatge fidel del pat rimoni i de la situació financera de l' Entitat a 31 de
desembre de 201 9, alxí com dels seus resultats I fluxos d'efectiu corresponents a
l'exerdci ffnalltzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'infotmac;ió
financera que resulta d'aplícació (que s'tdenttfica a la nota 2 de la memoria) i, en
part icular, a,mb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts.
Fonament de l'opinió
Hem ·dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de
l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord
amb aquestes normes es descriuen més endavant en la secció "Responsabi/itats de
l'ouditor en re/ació amb /'auditoria deis comptes anua/s" del nostre.informe.
Som independents de l'entitar de conformitat a.mb els requeriments d'etica, ·1nclosos els
d' independencia, que són aplicables a la nostra auditoria dels compt es anuals a Espanya
segons alió que exigeix la normativa reguladora de l' activitai: d' auditoria de comptes. En
aquest sentit, no hem prestat serveis diferents als de ['auditoria de comptes ni hi han
concorregut situacions o circumstancies que, d 'acord amb alto que estableix l'esmentada
normativa reguladora, hagin afectat la necessaria independencia de manera que s'hagi
vist compromesa.
Considerem que !' evidencia d'aud ltoria que hem obtíngut proporciona una base suflcient
i adequada per a la nostra opinió.
Aspectes més re llevants de l'auditoria
Els aspectes més rellevants de ('auditoria són aquells que, segons el nostre judk i
professional, han estat considerat s coril a els riscos d'incorrecció material rnés
significatíus en la nostra auditoria dels comptes anuals del període actual. Aquests riscos
han estat t ractats en el context de la nostra auditoria dets comptes anuals en el seu
conjunt, i en la formació de la riostra opf-nió sobre aquests, i no expressem una opinió
per separat sobre aquests riscos.
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Aspectes més relleva,nts de LJauditoria

Resposta d' aud.itoria

Ri$C de

Hemos dut a terme, e ntre d'altre s, els següents
procediments d'auditoria:

reconeixement d'ingressos

Els ingressos de l' ll•lustre Col-legi de l'Advocacia
de Barcelona, que durant l'exercici 2019 han
sigut de 20.020 miters d'euros, s'obtenen,
baslcament, de les quotes deis col-legiats,
ingressos perla realització de cursos de formáció
i per subvencions, tal i com s-'indka a la nota

1'6.a.

r

Tenint en compte la seva significativitat, hem
conside ra,t e l reconeixement d'ingressos com
un deis riscos més rellevants en e l
desenvolupament de· nostra teina de camp de
l'a,uditoria.

r

Enteniment de les polítiques comptables
utilittades de la Direcció de l'Entita t en la
determinació, c3lcul i cornptabilització del
lngressos reconeguts.
Comprovació de l'exactitud i la tota litat deis
ingressos reconeguts mitjanc;ant probes
substantives dels ingressos per quotes ·del
col·le'glats l els ingressos per cursos,
seleccionant, mitj an~ant tecniques. de·
mostreig una mostra de tes qperacions.
Revlslons analítlques sobre els diversos tipus
d'ingressos per identificar tendencíes
inusuals.
Realltzacló de proves detall d'operacions per
una mostra d'ingressos regi¡trats per
cómprovar que es registíaven en el període
correcte.

He m avaluat sJ la intormació re velada: ats
comptes anuals compleíx amb e ls
requeriments det
marc d 'lnformac1ó
financera aplicable.

Responsabilitats de la Junta de Govern en relació amb els comptes anuals
la Junta de Govern és responsable de preparar els comptes anuals adjunts, de forma que
•expressin la imat ge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis resultats de
l'entitat, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a
l'entitat a Espanya, i del control intem que considerin necessari per permetre la
preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció mat erial., a caus.a de frau o error.
En la pr.eparacíó deis comptes anuals, la Junta de Govern és responsabl·e de la valoració
de la capacítat de l'entitat per continuar com a empresa en funcionament, revelant,
segons corresponguí, tes qüestions relacíonades arnb empresa en funcíonament 1
utilitzant el principi compt able d'empresa en funclonament excepte si la Junta de Govem
té la intenció de liquidar l'entitat o de cessar les seves operadons, o si no existeix cap
altra alternativa realista.
Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals
Els nostres objectlus són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu
conjunt estan lliures d'lncorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe
d'audítoria que conté la nostra opinió.
Seguretat raonable és un alt grau de seguretat pero no garanteix que una auditoría
realitzada de conformitat amb la normativa reguladora. de l'activitat d'auditoría de
comptes vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. les
incorreccions poden tenir lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment
o de forma agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en les dedsions
economiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals.
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Coma part d'una auditoria de tonformitat ambla normativa reguladora de l' actívítat
d'auditoria de comptes a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una
actitud d'esceptlclsme professional dura.nt tota l'auditoria. També:
•

ldentifiquem i valorem els riscos d'incorrecc1ó· material en els comptes anuals, a
causa de frau o error, dissenyem i apliquem procedlments d'at.Jditoria per respondre
a aqúests riscos i obtenim evidencia d' auditoria suflcient i adequada pe r
proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció
material a causa ·d e frau és més elevat que en el cas d'una incorrecci6 material a
causa d'error, ja que el frau pot implicar col-lusió, falsifícació, omlsslons
delfberades, manifestacions intencionadament erronies, o l' elusió del control
intern.

•

Obtenim coneixement del control intern rellevant pera l'audltorla amb la finalitat
de dissenyar procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les
circumstancies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l' eficacla del
control lntern de l'entitat.

•

Avaluem si les politlques comptables que s'apliquen són adequades i la raonabilitat
de les estimacions comptables i la corresponent informació revelada perla Junta de
Govem.

•

Concloem sobre st és ac;lequada la utilítµció, per part de la Junta de Govern, del
principf comptable d'empresa en funcionament i, basant-nos en l'evldéncia
d'audltoria ·obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material
relacionada amb fets o amb condicions que POden generar dubtes significatius sobre
la capacitat de l' entltat per continuar coma empresa en funcionament. Si concloem
que existeix una incertesa material, es requereix que cridem I' atenció en el nostre
informe d' auditoria sobre la corresponent informació revelada en els comptes anuals
o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una ·opinió modificada.
Les nostres conclusions es basen en l' evidencia de auditoria obtinguda fins a la data
de nostre Informe d'auditoria. No obstant aixo, fets o condicions futurs poden ser la
causa que l' entitat deixi de ser una empresa en fun<;ionament.

•

Avaluem la presentació global, !'estructura i el contingut deis comptes anuals,
inclosa la informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions
i els fets subjacents de manera que acon-segueixen expressar la imatge fidel.

Ens comuniquem amb la Junta de Govern de l'entitat en relació amb, entre altres
qUestions, l'abast I el moment de realització d.e ('auditoria planlficats i les troballes
slgniflcatives de l'auditoria, així com qualsevol deficiencia significativa del control intern
que identiflquem en .e l transcurs de l 'auditoria.
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Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunícació a la Junta de Govern
de l'entitat, deterrninem els que han estat de la major significat ivitat en ['auditoria deis
éompt es anuals del període actual i que són, en conseqüénda, els riscos considerats més
significatius.
Elescrivim aquests riscos en el nostre informe d' auditoria llevat que les disposicions legats
o reglamentaries prohibei~ín revelar públlcament la qüestió.
800 Auditores, S. L. P. (
CoHeg l
de Censors Jurats
de Comptes
de Catalunya
f'tR IIIC01U'c»IAR AL l'M)TOCOL

800 AUDfTORl;S, S.L,P.
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IL·LUSTRE COL·LEGI DE L ' ADVOCACIA DE .BAUCELONA

C:OM.PTES ANUALSCORRESPONENTS A
L'EM:RCICI ANUAL ~ANCATEL31 DÉDESEMBREDE2019

(
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Comptes Aww/.~-de l'!Nustre CoMegi de/ 'Adw>at,cih de

Htm:elónú

6xerl:i~l 2Q/9_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __.

IL·LUSTRE COL· L EGl DEL' ADVOCACIA DE BARCELONA

JlALANCOS AL 31 DE DESEMBRE DE 20191 DE 2018
{E-xprc.~sats en euros)
)'lot~s clli la
A:C:rtU

aw..212ow

-3l/J~2018

13.88i.991,08

14.118:s°22.U

(Not• 5)

338.485,73
338.485,73

143.765,45
143.765,45

(.Nohl 6)

6.871.977,8 l
4.275.837,89
2.596.139,92

7.302.529,27
4.413.926,04
2.888.603,23

(Not• 7)

6,637.414,61
1.338.073,63
3.910.034,50
1.389.306.48

6.637.414,6)
1.338.073,63
3-.91 0.034,50
1.389.306,'I8

Mco\ori•

ACTIIJ NO éORRENT

(

(')

lnuoot>jllt7.at intaoglble

ApJJcacloos lnfonnMi<1ues

r

fmmobUU·z.'tt material

(

Tcrrcny i constrnccions
lnstal · lncions ttcniques i al1re immobilit?.at material

(
(

8ens del pntrimoni cultural

Cons,ruccions
Fons bibliografic
Llihres biblioteca

rnvc.rsions finnnccrcs a ltnrg te1·mini
lnslnunents de pacrimonl

(Nota 9.1.2)

Altresactius financcrs

l

A~TIU C,ORRENT
( )

l)

l
(

Existtneíe.s
Bcstretcs a proveYdors

Deutors n cobrar i :dtres cornpks a cobrnr
CJicnts per vente-..c; i prestacions de serveis
Allres deutors
Organismos públic.~ dcutors
Altres crédi1s ~mb les Adminisrracions PCib'liqoes
Persónal
·
Actius per impost corrent

lm•ersions flnanc.eres.a curt termini

(Nota 9. 1.2)
(Notll 9.1.2)
(Nota 9. 1.2)

(

'

E:.fectiu ¡ altres actius lfqi,lds equivnlents

5.125.641,63

5:445:!152,42

9.862,99
9.862,99

10.395,54
10.39.5,54

4.076,590,34
637.456,92
20.7 13,25
3.392.064,19

4.555.119,50
606.74 l,85
9 1.130,28
3.810.336,23
5.543,49
5.058,97
36.308,68

(Nota 14)
(.2 17,73
25. 138,25

(Not.s 9.1.2 i 9.1.3)

314.989,91
114.989,91
200.000,00

315.000,00

8.467,53

7.088,3)

7 t s.730,86
715.730,86

558.249,07
5S8.249,07

19.008.63.2;71

l 9.564.1s74 68

r edodificacio,,s n ~urt h:rm i11i

Tresorerifl

(

35.U2,93
·2,00
35. I 10,93

(Nota 9.1.2)
(Nota 14)

Alu-es inslrumenls,de pntrim()ni
AILres actius Jinancers

l

35.112,93
2,00
35. 110,93

(Nota 9. 1.1.a)

315.000,00

l
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IL·LUSTRE COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELO NA
BALANCOS AL 3J DE DESEMURE DE 2019 l DE 2018

(Expressats eti euros)
()

Notes dela

Meniófln

r

31/JIZhOJ9

3J)IUZ018

J2.1'7J.93}>,).8

r

¡rA,TRTMONI t-lET

f

Fons propis

(Notn J3)

12.173.939,18

12.1 60.401 ,94

Foos social

(Not,a 13.1)

1.480.754,75

1.480.754,75

tte-,er-,•cs

(Nota 13.2)

10.679'.647, 19
3.9!0.034,50
6.769.612,69

10.854.102,03
3.91().034,50
6.944.067,53

13.537,24

(174.454,84)

4W,756,71

429,756,71

(Nol•' 17)

1.80.303,63
180.303,63

180.303,63
180.303,6'.l

(Notn JO.U)

249.453,08
249.453,08

249.453,08
249.453,08

Reserves compromcscs
Rom.anent

l
(

Resultat de l'exercici

(Nota 3)

l'ASSJU;NO CORRENT

1\

Provisions a llatg tcrmini
Altres provisions
Deutes a llnrg termini
Altres passius

~$1'11 C<)RREN'.l'
Pl'ovisions a curt terminl

q.~1).4.936,82
397.892,77
397.892,77

(Nota 17)

Altres provisions
Crcditors per activitats i·nltres comptes a pagnr
Provetdors
Crcditors varis

l

l l

Creditors pe,· ossistCncia jurídica gmtuna
Personal (remunerocions pendents de paga111e,1t)
AJtrcs dc-utcs amb les Administracions Públiqucs
13es1re1es de clieots
Periodific:ncions a curt tcrmini

(Nota 10.1,1)
(Notn 10.J.I)
(Nota 10.J .1)
(Notn 10.1 ,1 )
(Not:i 14)
(Nota 10.1 ,I)
(Nota 15)

S.868.0SJ ,10
1.526.584,52
543,052,50
2.436.066,46
415.1 71,81
947. l09,2(i
66'. s5

5.682.21 1,31
900.073,02
546. J9á,12
2,947.665,03
350.429,26
933.823,38
4.025,50

536.885,72

894.411 ,95

l l

t
(

1)
(

(

'·

TOTAL f>A.1:RJl\fOJ'!I NE1' 1 f>ASSIO

19.00.8.632'171

)

)

,..,l

Compfes Auuals de. J'!Nu.stre CoNeg; de l'Advocacin d"e D.arci!lona Exerd,:i 2019

1)

3

IVLUSTRE COL·LEGI DEL' AOVOCACIA DE BARCELONA

()

COMPTES DE PERDUES I GUANYS
CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2019 .12-018

,l

(Expressats en euros)

r,
n
1)

(

Nótíls:dcda

~mbr1a

2019

21ft8

(Not• 16.a)

1.3.67().227,87
11.436.861,30
1.514.964,20
718.402,37

13.486.056,96
11.375.960,79
1.367.134,59
742.96 1,58

Aprovisionaments
ConsumS
Treballs reali1za1s pe,· nitres emp,~ses

(200.61\2,99)
(75A00,22)
(125.202,77)

(211.010,14)
(77.418,90)
(1 33.591,24)

Allrcs lngressos d'o11lotacl(,

6.350.623,99
147.6l6,24
302.883,99
872.439,36
J. 135.319,26
L892J65,14

6.562.149,74
126.345,50
249.74 1,15
1.058.374,41
3.t06.4,16,55
l. 921.242, 13

(8.164.668,86)
(6. 147.843,85)
(2.016.825,01)

(7.915.9S4,75)
(6.013.442,41)
(1.902.512,34)

(11. 176.268,06)
(9.310. 108, 17)
(132.090,96)

(J0:929.365,92)
(9,038.188,87)
(89,557.74)

(36.249,96)
(1 .697.818,'17)

( l. 77().554,3 1)

(728.907, 13)

(8 19.335,87)

P'Elll>U,F,S 1.(1'1'.JA

:YS

lmport net de la xifra de negocis
lngressos rebuts amb can\cter perlOdic
Prestació de serveis
Venta de productcs

(ngressos pcr arrcndanients
lngress()s per comission.S

Ingressos pcr Serveis diversos
lngre.ssos per PAssegumny,t de Responsabifüat Ci\'il

tngtesso~ per subvencioos

(Notn 16.n)

Despese$ de pers<rnRI
Sous, salaris i assimilats
C.lrregucs sociats

(Nota 16.b)

AJtJ:cs despeses d'explotació
Serveis exteriors
Tribuis
PCrdues, dctcrioramcnt i variaeió de
p1·ovision,s J)e~· operncions de les :.lctivitats
Altrcs desposes de gcsli6 corrcnt
Amortit'..a1ció dc. l'irnmol>illt-z.'lt
( 1

Altrcs rcsultnts

(Nota 16.c)

(Note., 5 i 6)

(Notn 17)

'TlESUl.:'llA'l' D'EXPL.Ot ACIÓ

(31.065,00)

(397.892.,77)
(249,595,lS)

(225.352,7-')

11

lngressos financ.ers
De v;itorsnegoc~ables i nitres instruments fli:iancers, en te.rcers

(Noto 16.d)

1.625,311
1.625,30

1.886,88
1.886,88

1 )

Déspeses financeres
Per deutes amb tercers

(Notn 16.d)

(8.736,87)
(8.736,87)

(8,703,[II)
(8.703,01}

Dete.l'iorameut "i 1'e$ultats de \'endes d'instruments fimrncers
Deteriorament i pl)rdues
Resllltats de vendes i ahrcs

(Notit 16.d)

270.243,99
280.000,00
(9,756.01)

57.714,04

57.714,04

2Íl3.J ~2,42

$'0,l!._97,?i

~Sl,fl;,'l'A1' t\»~NS íl'IM!'%;l'QS

13 ..~7¡24

(114.454;84)

llESUVrAT DE L'&XIIRGICJ

l0.53'1,'1,4

j 174.454,84)

]l!':SUhT.A'r- F~AN!;~R
\

V
l

11

V

1

í
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JL·L US'l'RE COL · LEC I DE L'AOVOCACIA DE BARCELONA

()

ESTATS DE CANVISEN EL PATRI MONI NET
CORRESPONENTS ALS EXERCJCJS 201912018
(E.xpressats en euros)

l

llo\)

11

r

i5AL1>0 Fl~L QE VANYg.1)17

!ltsuU•~ e

R!stl\'V«

social

CO J l'-01111?,SeS

Roman~nl

l'c-xtrtki

IJ'otal

·1;48Q,1S4,1S

J;~lj),034,~0

9 .SJ2,1_6_1 ,;l8

(62$, 193,~_5)

12,:13_4,8s.§1J8

(174.454,84)

()74.454,,84)

(l
Tot11I ingr-cssOS j ékspescs rec·ouegu.ts
1

1

Allrt-s YRrlf1ci(tmi de J>11trimoni NCI

Distribució de l'excedent

'SAL,1)0 Fl~AL,DE lhl1'<Yi0l8

J.4s o:1s<1,15

~.!i)p:034,50

(~28.1.93,85)
. (628.193,SS)

628.1.9\85
628. 193,s'S

6./144,067,SJ

(•Í,74,;i_s~jl4i

12.t6!!.4qÍ,94.

13.537,24

13.537,24

Total lng,rc~ot i ddpCl;tlí n:cOtíegut!i

Altres varlaclo11s de Pai..-lmonl Net
DistribttelÓ'dc l'cxcc;dc.111
1

'

(

11
1

\ l

1¡
1 1

u

\ ¡

~·

\ J

1 1
1 ·'

1 1

l 1

·SALDO l' INÍ\L:DE.LJA,'IY.2019

J .~80'.'754,75

J:910.03'1,50

(174.454,84)
( 174.454,84)

174.454,84
174.454,84

-~.7.69.612,69.

13.537,24

12'173.939,18

Comptes Ammls de/ '/1-tuslre Col-legi de J'A,twx.~ncia ,le JJ,m:elona &·eré/el 2019_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _=5

l L· LUSTRE COL·LEGl DE L' AOVOCACIA DE BARCELONA
ESTATS DE FLUXOS D'EFECTIU
CORRESPONENTS ALS EXERCJCIS 2019 12018
(Expressa1s en euros)
()

(

20(9

1018

J~§.!l;//:l.§,99

(~~o:~42,JH>

13.537,24

(174.454,84)

502.024,67
728.907,IJ
(243.750,04)
(1.625,30)
8.736,87
9.7%,01

1.197.395,73
819.335,87
31.065,00
(1.886;88)
8.703,0 1
(57.714,04}
397.892,77

771,588,65
532;55
463.566,74
(1.379,22)
666.394,81
(357.526,23)

(1.406.474,60)
(6.402,48)
{933.951 ,00}
1.9$0,30
307. 120,05
(775.191 ,47)

(7.Ul,57)
1.625,30
(&.736,87)

(6.816,13}
1.886;88
(&.703,01)

FLUXQS D'EFEGTIU DEl,ESAC:tivT'i;'ATSD'.INVERS:IÓ

(6(0, 958,63)

(3 J[!J 1,Z,~~)

Pagamenfs per inver.sions
Immobilítzat Intangible

Jn,u1obilitzo1 material

(890.968,72)
(279,222,43)
(213.853,52)

Béns de patrimoni cultural
Altres actius ·fínancers.

(445.510,14)
(I07.783,23)
(3 11.50l ,88)
(26J25,03)

(397.892,77)

[ l

l'LQXOS D'EFECTIU DE;J;,ES.ACTTVITA'l'S'J>'E)µ'j.,OTAClÓ
R.esullnt de l'excrdci ab:lns d'iro¡>ostos

Ajust~mcnts del 1·cs.ultnt
Amórlització de l'immobi•litz3t
Correccions valoratives per dcteriorament

lngressos financers

(

.Dcspeses financeres
ResulhW pet veo1a d•i.nstro1nent flnancers
Variació de provisions

(

Ctmvis en el c:a1>ital ti>rrent
(

E.xistencies

r

Deuw:s i nitres conwtes a cobrar
Altres 8.liius corrcots

(

CreditOrs í nitre,~ conceptes a pagar

A!lres passlus eorrents
f )

"'
)

¡\lites flu xos cl 'cfectlu de les ~clMtats d'explotació
Cobramc.nts d'intcrcssos
Pagaments d'interes~os

280.0I0,09
280.010,09

135,397,16
135.397, 16

@'U ..598,57)

¡~:i.96,15

(511.598,57)
(5 11.598,57)

438.296,IS
438.296, 15

;\U 9 MEÑ;r /01SMH{UCJÓ N,ETA DE.L'EFECT!ll ó ÉQÚIVAL_Ér;¡Ts

1~7.~8i ,7.9

(262. l~G;67)

Bfcctiu o equivalcnts al comcn~amcnt de l'cx<::rcici
EfecLiu o equivalents al final de l'exercici

558.2<(9,,07
7 15.730;86

820.415,74
558.249,07

Cobraments pel' desinversions
Altres actiusfinancers ·

Cobraments i pngaments per instl'uments de passiu fimfncer

Allres deutes

l
\

1

V

)
')

1
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IL·LUSTRE COL·LEGI DEL'ADVOCACIA DE BARCELONA
r1
1

(

NOTA l . CONSTITUCIÓ, ACTMTAT I REGIM LEGAL DEL COL· LEGT

11
f.
l

(

(

1

1

l

MEMORIA DE L'EXERCICI 2019

L'IL ·LUSTRE COL·LEGI DE L' ADVOCACIA DE BARCELONA (en endavant, el
CoH cgi), en la seva estructura actual, fou fundat el 17 de gener ele l' any 1833 en emparament
ele la Reial Ordre de Ferran VII de 27 de novembre de 1832. El Col· legi té_el seu domicili i la
seu priucjpal -al carrer Mallorca, número 283, de Barcelona.

)

A l'exercici 201 5, el Col-legi va canviar la seva elenonúnació de IL·LUSTRE COL·LEGI
D'ADVOCATS DE BARCELONA a !'actual IL ·LUSTRE COL·LEGI DE
L' ADVOCACIA DE BARCELONA.
D'acord amb l'article primer dels-seusEstatuts, el Col·legi és una corporació de dret públicde
caracter professional, amb pers.onalítat jurídica propia, i plena capacitat peral compliment deis
seus fins públics i privats. El seu o~jecte és vetllar perqué l'actuació professional de les
aelvocades i els advocats respongui als interés.sos i a les necessitats de la societat acntal,. aixl
com garantir la bona practica i el complimenl ele les seves obligacions deontologiques;
representar, ordenar i defensar la professió í els drets i interessos de les persones col· legiades;
promoure les activitats i prestar els serveis que beneficiYn llurs membres i la funció social
d'acord amb el propis Estatuts, la llei, la Constitucíó i el dret.
El Col· legi es regeix per la Constitució, per l 'Estatut de Catalunya, pet la Llei 7/2006 de 31 de
maig de l'exercici de professioos titulades i deis col· legis professionals, pels seus Estatuis i les
altres lleis que Ji sóu aplicables.
El C.ol ·legi esta vinculat p·c r relacions institucionals
11 ·lustres Col· legis d' Advocats de Catalunya.

econónúques amb el Consell deis

NOTA 2 . BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
(

l

a) Imatge Fidel

Els Comples Anu¡1ls estan formats pel Bal¡ui~, el Compte de Perdues i Guanys, .l 'Estat de Canvis
enel PatrimoniNet, l'Estat deFluxos d'Efecti u i aquesta Memoria, el conjunl dels quals fo1me11
uua uuitat.

Comµle.s Armals <le l'/Hustre-Col·/~gi de l'Arlvocacta ele Barcelcn(I Exe.,•cid 2019_ __ _ _ _ _ __ _ _~ 7
1

1

)

1l
()

')
1
1

J

Els Compte.~ Anuals s'han preparat a paitir deis registres comptables del Col· legi i es presenten
d'acord ambles nonnes establertes en el Pla General de Comptabilitat aprovat pe! Reial de.c ret
1514/2007, considerant en determinats aspectes el Decret 259/2008, de 23 de desernbre, pe!
qual s' aprova el Pla de Comptabilitat dé les Fundacions i les Associacions subjectes a la
legislacfó de La Generalitat de .Catalunya, a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la
situació financera, _dels resultats del Col·legi i deis fluxos d'efectiu haguts durant l'exercici.
Aquests Comptes Anuals han e¡,1:1\t elabor.ats perla Junta de Govei:n de J'Entitat, estan pendents
d'aprovació per part de la Junta General Ordinaria i s'estima que no es produiran modificacions
substancials de les mateixes coma conseq(lencia d 'aquesta aprovació.
b) Principis Comptables no Obligatoris Aplicats
Els Comptes Anuals adjunts s'han elaborat aplican! els principis comptables generalrne11t
acceptats.
No bi ha cap principi comptablé, ni cap ci:iteri de valoració obl igatori, amb efecte significatiu,
que S-' hagi deixat d' aplicar en I'elaboració deis Com.ptes Anuals.

e) Moneda de Presenta ció
(

l

D'acord ambla normativa legal vigent en matexia comptable, els Comptes Aauals es presenten
expressats en euros.

1 ,

d) Aspectes Crfücs de. la Valoració i Estimació de la Incertesa

1.
' 1

No existeixeu incerteses sígoificatives ni aspectes sobre el fütm· que pnguin dm· associat mi risc
im.portant que pugui suposar canvis significatius en el valor dels actius i passius en l'exercici
següent.

1
1

I

t

1

'· J
1 )

{
( 1

No s' han produH canvis en estimacions comptables que hagin afectnt a l'exercici actual o que
puguin afec.t ar a exercicis futui-s de manera signiffoativa.
e) Comparació de la Jntiwmació

El Col· legi presenta, a efectes comparatius, amb cadascuna de les partides del Balan9, del
Compte de Perdues i Guanys, de l 'Estat de Canvis en el Patrimoni Net i de l'Estat de Fluxos
d' Eféctiu, a més de Je:, xifres de l'exereici 2019, les corresponents a l'exercici 2018.

:t) Agrupació de Pa,·tidcs
A efectes de facilitar la comprensió del Balan,,: de Situació, del Cornpte de Perdues i Guanys de
l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net i de l'Estat Fluxos d'Efectiu, aquests estats es pre:s enten
de fo1ma agrupada, presentant-se els aniilisis en les notes corresponents de la memoria.

...

1 l

t J
J
)

l 1

'

)
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(

g) Estat d' Ingrcssos i Despcses Rec()negudes

En el present exercici, ig\ial que en l'exercici a11terior, el Col· legf no ha reconegut ingrés o
despesa directament en el Patrimoni, havent registrat la totalitat de les mateixes en el Compte
de Perdues i Guanys de l'exercici corresponenl Degut a aixó, els presents Comptes· Anuals no
inclouen l'Estnt d'Jngressos i Despeses Reconeguts.

l

NOTA 3. DISTRIBlJCIÓ l>ELRESULTAT
1,

La ptoposta de distribució del resultat obtingut a J'exercici 2019, formulada per la Jw1ta de
Govern, i que se sotmetra. a la Junta General Ordinaria, és la que es mostra a continuació, en
ew-os:
!Z0l9

2018

11

Base de distribució:
Res ultat de I'exe1·cici

13.537,24

(174.454,84)

' 1

Oistribució a:
Romanent

13.537,24

( 174.454,84)

1

f 1

NOTA 4. NORMES DE VALORA CIÓ
Les principals normes de valoració utilitzades pel Col· legi en la elaboració deis seus Comptes
Anuals per l'exercici 2019 han estat les segllents :
a) Immobilitzat Intangible
Els béns compresos en l'immobilitzat intangible es valoren pel seu cost, el preu d'adquis ició,
minoral per la corresponent amortització acumulada, en el cas que tinguin vida útil definida, i
perl es perdues per deteriotament que, si escau, hagin experimental. ·
' 1

1 1
f 1

1 ·'

\

L'import amo1iitzable d'un actiu intangible, es distribueix sobre una base sistematica al llarg <le
la seva vicia útil. El carrec per amortització de cada període es reconeix en el resulta\ de
rexercici.

)

a.1) Aplicacions Infonnatiq ucs
(

1)

Les llicencies pera aplicacions infom1atiques adquiJides a tercers es capitalitzen sobre· la base
deis costos en que s'ha incorregut per ¡¡dquirir o desenvolupar-los, i preparar-los peral seu ús.

\ 1

S'amortitten linealment a raó d'un 25% anual. El carrec al Compte de Perdues i Guanys de
l'exercici 2019 i 2018 per aquesl concepte ba estat de &4.502,15 emos i 102. 144,72 euros,
respecüvament.

1

J

( J
t 1

(_l
' 1

1 I

Les despeses de manteniment de Jes aplicacions informiítiqaes incorregudes durant l'exercicj
es registren a l Compte de Perdues i .Guanys.

(i

1l

í')

n
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b) Immobilitzat Matc1·ial

{")
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(l

n
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n
n
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(

r
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(

L'immobilitzat material es troba valorat pe! seu preu d'adquisició nel de l'a con-esponent
amortització acumulada i, si escau, de 1' import acmnulat de les coneccjons valoratives per
cleteriorament reconegudes.
Les despeses de conservació i mantenimeu1 inco1Tegudes durant 1'exercici es cárreguen al
"Compfe de Perdues i Guanys. E ls costos de renovació, am1>liació o millota deis béns de
l'immobilitzat material,_ que representen un aug¡nent de la capacitat, productivilat o un
allargament de la vida 'útil, es capitalitzen com a majar valor deis corresponents béns, una
vegada donats de baixa els valors comptables deis elemenl~ q_ue hagin estat substiturts.
L'immobilitzat material, net s i escau del valor residual del mateix, s'amortitza distribuint
linealment el cost deis diferents e lements que-componen aquest inunobilitzat entre els aoys de
vida útil estimada que constilueixen el període en el que el Col·legi espera utilitzilr-los, segons
el següent quadre:
1'ete,;;l_1ta
ge __ 1
11,,.,
u~,,_,l_

( )

...__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

0

1

r)
1

C.onslruccions
Ins1al-lacions
Maquinaria
Mobiliari
Equips infonm\tics
Elements de transport

2%
10%
15%
10%

25%
15%

o
(

(

\
(.

r1
1)

l

L'importen llibres d'un element d'immobilitzat material es dóna de baixa al produir-se la seva
alienació o disposició per altra via; o c¡uan no s'espera obtenir beneficis o rendiments.economics
futurs pel seu ús, alienació o disposició per altra vía.
S'entén que existeix una perdua per deteriorament del valer d'un element de l'immobilitzat
material quan el seu valor comptable supera a l seu impo1t recuperable, entes aquest com el
major import entre el seu valor raonable menys cls costos de venda i el seu valor en ús.

l
l l

e) Béns del Patrimoni Cultural

(.}

1
(

¡ l

1

l)

lJ
¡ )

u
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V
l

J

1

J

Tal i com indica el decret 259/2008 de la.Generalitat de Catalunya, pe! qua! s'aprova el Pla de
ComptabHitat de Fundacions i Associacions, en aquest epígraf finclouen aquells elements
pattimonials que per la seva naturalesa i caracterlstiques tenen un interes ar.tístic, lústoric,
cultural, documental i/o bibliografic. Aquests actius ~stan valorats peJ seu preu d'adquisició, i1
excepció del fons bibliografic, que va ser objecte de revalorització a l'exercici 1998, d'acord
·a mb taxacions realitzades per experts independents.
L'import d'aquesta revalorització registrada al balan<; respon a la diferencia entre el cost
comptable i el valordetetminat perles taxacions, més aproximat al seu valor real, i va ascendír
a 3.910.034,50 euros. Es va registrar al balanv de situació adjunt creant la corresponent reserva
especial (Nota 13.2).

,
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Els Bens del Patrimoni Cultural oo s'amortil.7.,en, pero, sí pertoca, s'efectueo. les corresponents
corrcccions valoratives per deteriorament. Aquests bens corrcsponen a: el Palau Casades, el
fons bibliografic, díverses obres cl'a1t i allres objectes de valor propíetal del Col·legí.
d) An cndaments i Altrcs Operacions de Cari'icter S imilar

Les despeses d'arrenclaments operatius incorregudes clurant l'excrcici es carrcguen al Comptc
de Perdues i Guanys.

r,
(

e) l nstrumcnts Financers

(

(

El Col-legi detennina la classificació deis seus actius fínanccrs en el moment del seu
reconeixement inicial i, quan esta permes í és apropíat, es revalua aquesta classificació en cada
tancament del balans;.
Els instruments financers, a 1'efecte ele la seva valoració, es classificaran en alguna de les
segtients categoties:

P1·éstecs i Pa1·tides a Cobrm· i Debits i Partides a Pagar
(

Préstecs i Particles a Cobrar
En aquesta categoría es classifiquen:

(1

a)

Credits per operacions comercials: actius financers origi:nats per la venda de béns i la
prestació de serveis, i

b)

Credits per operacions no comercials: actius financers que; no sent i.nstruments de
patrimoni ni derivats, no tenen origen comercial, els cobraments del qua! són de quantia
determinada o determinable, i que no es negocien en un mercat actiu. No inclouen aquells
actius financcrs per als quals el Col ·legi ptJgtú n9 recuperar substancíalment tota la inversió
inicial, per circumstancies diferents al deterioramenl creditici. Aquests últirns es
classifiquen coma dispo1úbles perla venda.

( 1

l

La correcció. valorativa per deteriornment de deutors a 31 de desembre de 2019 i 2018 s'ba
estimat en funcíó de l'analís1 de cada un deis saldos individualitzats pendents de cobrament a
aquesta data.
Debits i Partídes a Pagar
l

l..
1 )

1 )

1 1

En aquesta categoría es classifiquen:
a)

Débits per operacions comercials: passius financers origínats per la compra de béns i
serveis per operacíons de trafic, i

b)

Debits per operacions no comercíals: passíus :financers que, no sent instruments derivats,
no tenen origen comercial.

)
1

l
)

1l
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Iuicialment, els actius i pa5sius fii1ancers inclosos en aquesta categoria, es valoren pel seu valor
raonable, que és el pJ:eu de la transacció, i que equival al valor raonable de la contraprestació
lliurada més els costos de transacció que els són di rectament atribuYbles.
No obstaut L'assenyalat en el paragraf anterior, els c1'edits i debits per operacions comercials
amb venciment no superio¡· a un any i que no tinguin un tipns d'interes contractual, l'impo1t del
qual f espera rebre en el curl tem1iui, es valoJ-en pel seu valor nominal quan l'efecte de no
actualitzar els Ouxos d' efectiu no resulta significatiu.
Baíxa d'Actius Financers

Un actiu financer, o -part del mate,ix, es dóna de baixa quan expiren o s'han cedit els drets
contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l' actiu financer, i s'han transferit de manera
substancial els riscos i beneficis inherents a la seva propietat.
Quan un actiu financer es dóna de baixa, la diferencia entre la contraprestació rebuda neta deis
costos de transacció atribuibles, i el valor en llib1-es, determina el guany o la pérdua sorgida en
donar de ba.ixa aquest actiu, i forma part del resuJtat de l'exercici en qué aquesta es produeix.
Baixa de Passius l?inancers

1

(

.

11
1)

Un passiu financer es dóna de baixa qu_a u s'extingeix l'obligació corresponent. La diferencia
entre el valor en lll bres del passiu financer o de la part del mateix que s'ha douat de baixa í la
contraprestació-pagada, melosos els costos de transacció atribuible:~. es reconeix en el Compte
de Perdues i Guanys de l' exercici en qué té lloc,

1l

Fiances Entregades

r

Per les liances entregades per arrendaments operatius i prestacló .de serveis, la diferencia entre
el seu valor raonable i l'import desemboi-sat es registra com un pagament anticipa.t per
l'arrendament o la prestacló del servei. En cas de fiances entregades a curt termini es valora per
l'impo1t desemborsat.

1'
1J

Fiances R ebudes

l
( )

(

l

\

\

1) Tmpost sobre Bcncficis

~

l

l
l

l 1
LJ

' ¡

l 1
1

Per les fiauces rebudes per arrendaments o_peratius i prestació de serveis, la diferencia entre el
seu valor raonable i l'impo1t desemborsat es registra com un cobrament anticipar pe!
arrendament o la presta.ció del servei. En cas de fiances rebudes a curt tennini es valora per
l' import rebut.

1

D'acord amb el Text Refós de la Llei de l' lmpost de Societats, els col ·legis professionals estan
pa:rcialment exempts del pagament d' a:q uest impost. Aquesta exempció no arriba als rendíments
d'explotacions econoiniques, ni a les rendes derivades del p.atrimoni, ni a les rendes obtingudes
en transaccions 011eroses, a menys que aquestes es refereixin a béns afectes a la realització de
l'objecte o finalitat específica del Col-legi, sempre que el que s'obtingui es destini a noves
inversions relacionades amb aquest o~jecte o ·fiual.itat específica.

Comptes Anua!s de l 'll-luslre CoNegi de l'Advoc.acia de Bm·celona fu:el'clei 1019_ _ _ _ _ _ _ __ _ __,,,_
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i
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La despesa o ingrés peJ i:mpost de societats es calcula mitjanr,ant la suma de l'impost conent
que resulta de l'aplicació.del tipus de gravamen sobre la base.imposable de l'exercici obting1Jda
a partir del resulta! de les explotacions económiques i altres rendes no exemptes, i després
d'aplicar les deduccions que fiscalment són aclmissibles, més .la valoi:acjó deis aqtius i passius
pei ·impostos diforits registrats.
·

1 1

()

r

1

í l
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g) fogn.>ssos í Dcspcses

Els íngressos i despeses s'i.mputen en fünció del criteri del meritamenl, ésa dir, quan es produeix
el corren! real de béns·i serveis que els mateixos Tepresenten, amb independencia del moment
que es produeixi el corren( monetari o fu1aucer derivat d'ells.
Els ingressos procedents de la venda de béns i/o de la prestació de serveis es valoren pel valor
raonable de la contrapartida, deduns els descomptes i l'impost sobre el valor ategit, en aqueUes
operacions no exemptes.
h) Provisions i Contingencies

l

1

( J

Les provisions es reconeixen al balany de situació quan el Col· legi té una obligació contractual,
ja sigui pe( una disposició legal, contractual o per una obligació implícita sorgida com a
conseqUencia d'esdeveniments passats, que s'estima probable que i.mpliqui una sortida de
recursos pera la seva liquidació i que sigui quantificable.
i) Subvencions, Douncions i Llegnts

1l
l

1)

1

Les subvencions rebi1des pera finaiiyar despeses especifiques s'imputen al compte de perdues
i guanys de l'exercici en el que es meriten les despeses que estan finans:ant.
L'assistencia jurídica grattñta compleix el manc;Iat constitucional d'establir un procedi.ment
legal que proveeixi d'assistencia Uetraila i defensa jurídica a Les persones que .acreditin
insuficiencia de recursos per litigar, lJer tal que puguin defensar els seus interessos; regulat per
la Uei 1/1996,de 10 de gener, d1assistenciajurídica gratu'ita.
·
Pera poder garantir ats· ciutadans aquest dret de defensa jurídica en l'ambit de Barcelona, el
Col ·Jegi rep subvencions atorgades pel Departament de .lusticja de la Gener.alitat de Cat.alunya
destinades a finan9ar els serveis de Torn d'Ofici i Assistencia al detingut, Assistencia Judd ica
Gtatu\'ta (SERTRA) i Servei d'Odentació Jurídica {SOJ). L'objecte d'aquestes subvencions és
compensai- tant les acluacions deis professi.onals per assistencia Iletrada, defensa i representació
jurídica com les despeses d'administració i de suport derivadcs de la gestió col·legial. Aquestes
subvencions es canalit:ren i tramiten a través del Consell d'll·lustres <;::oHegis d'Advocats de
Cata.lunya.

l J

J

El Col·legi esta obligat a acreditar davant d'aquest organisme, mitjan9aut la presentació de les
oportunes ce1tificaci◊ns, les actuacio1:is realitzades a cada trimestre natural pels col· legiats
adsc1its en els serveis d'assistencia jurídica gratu'ita, degudament valorats. Donat que el Col· legi
actua com a entitat col· laboradora en la gesfió d'aquestes subvencions, aquest ioJport no es
registra al compte de resultats, mantenint-se, pero, els co111ptes a cobwr i a pag¡ir per aquest
!)Oncepte en el balans: de s.ituació adjunt. L'import de la subvenció destinada a retribuir las
actuacions deis lletrat:s adscrüs en aquests serveis al'exercici 2019.ascendeix.a 25.441.520,39
euros; i a l'exercici 2018, aquest import vaascendir a 24'.349.084,00 euros (Nota 9.1..2.).

)

n

·,

n
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Per altra banda, a l'epígraf "Subvencions oficials a les activitats'' (Nota 16) del compte de
resultats deis exercicis 2019 i 2018, s'inclou la pmt corresponent de les subvencions rebudes
dcstinades a la compensació de les despeses meritades pe! Col·legi de gestió i administració
deis serveis d' assistencia jurídica gratuita.
j) Classificació de Saldos entre Corrent i No Corrent

En el balan9 de s ituació es classifiguen com a corrents els actius i passius amb una data de
venciment igual o inferior a dotze mesos, i coma no corrcnts en cas.de. superar aquesta data.
(

NOTA S. IMMOBILITZAT INTANGIBLE
La composició, així com el moviment, del' immobilitzat intangible darant rexercici anual 2019,
són els que es mostren a.continuació, en emos:

11
1

31/ 12120.f

A:ltes

31WZA20l9

1.474.550,20

279.222,43

J.753.772,63

(1 .330.784,75)

(84.502, 15)

( 1.4 J5.286,90)

143.76~,45

19.4.72Ó,28

338.485;73

Cost:
Aplicacions informatiques

l

'

()
e

l

(

Amortiezaeló Acumulada:
Aplicacions informátiques
l1111nobilitzat ln!a:uglblc, Nd

Lacomposició, així com el movjment, de l'immobilitzat intangible duranl l'exercici anual 2018,
són els que es mostren a continuació, en euros:

1
l)

~.2.M:Z

Alff ·

pJl.WJflS

1

1)

11

Cost:
Aplicacions infonnatiques
Am.ortització Acumulada:
Aplicácions infonnatiques

1.366.766,97

107.783,23

1.474.550,20

(J ..228.640,03)

(102.144,72)

(1.330.784,75)

13!!: 1:26,94

5.63!¡,51

J 4~.76;;,4s

Jri\m..o\iifitz¡¡t ).iitangible, Nét

l

Elements Totalment Am ortitzats i en Ús

El desglossament, per e1>ígrafs, dels actius més sigoili.catius que, al 3 J de desembre de 2019 i
2018, esta ven totalment ammtitzats i en ús, es mostrn a continuació, amb indicació del $CU valor
de cost, en curns:

'JJLJ2/l!
=~º""l"',
9..___ __,,,3llll1ZQ_.,,,
f8,__!
ApLicacions infomü\tiques

1 1

1.270.538.,76

1.258.350,95

)

l
"I
1
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NOTA 6. JMMOBJLITZAT MATElUAL

,,
'n

La composició, aix.í coUl el moviment, de l'immobilitz.at material durant l'exercici anual 2019,
són els que es mostren a contüiuació, en euros:
J/J2/i01'8

¡\ltes

3)/12/l0,!!)

7.912.958,41
97.279,04
9.336.000,43
2. 154.248,12
4.742,48
591.543,61

33.049,50

59.02[,37

7.946.007,91
97.279,04
9.450.7?3,25
2. 161.257-,95
4.742,48
650.564,98

Z0.096.-777,,09

213.853,52

20.310.625,6 1

(3.499.032,37)
(87.039,09)
(6.660.02 1,02)
(2.09 1.564,39)
(4.742,48)
(451.843,47)

( 171.137,65)
{2.068,08)
· (36 1.699,92}
(40.318,21)
(69.18 1,12)

(3.670.170,02}
(89.1 07, 17)
(7.021.720,9•1)
(2.131.882;60)
(4.742,48)
(521.024,59}

(IM9Ü42,82)

(644,4Q4,98)

{13,43i647,!lo)

7.3Q2,52~.~.7

(43Q.SSl,4G)

~-871.~77,Íjl

Cosi:

Co.os'ltuceions
lnstal·lacíons u~e,,iqu.es i maquin.lria
Altres ínstuHutions, utilh1lg~ í mobiliari
Bquips prooessos d)informació
Elemenls de 1ronspo11
AJtre immobilit1.at material

114.772,82
7.009,83

1

r

e
(

Amortittaci6 Acumulad:1:
Construccions
lns-tal· laciQns t~cniques i maquinária
AJLres insCul·lílCio11s1 ulillatge l rnobiliari
Bquips proccssos d'informació
Bleme11ts de trans1>0rt

AJtrc immobiliti.at- material
1)

La composició, així com el moviment, de l'im.mooilitz.at material durant l'ex-ercici anterior, són
els que es mostren a continuació, en euros:
ll/lU20t;z

Ali:cs

:ÍI/!m!ll8

Cost:
Construccions
Jnstal•lacions tecniques i maquinaria

Allres in$1al•lncions. 11rilfn1ge i mobilinl'i
Equips processosd'infonnació

Elemenis <le transpo1t
Altre immobille7nl material

7.889.719.49
97.279,0<I
9.197.788,32
2.076.214,86
4.742,48
5. 19.526,02

23 .238,92

72.0 17,_59

7.912.958,41
97.279,04
9.336.000.43
2.154.248, 12
4,742.48
591.543,61

19.785.2'10,21

3Jl-S0J,,88

20.096.772,09

(3.328.480,39)
(811.97!,01)
(G.222.882,21)
(2.048.753,88}
(il.742,48)
(387,221.70)

(170.551,98)
(2.068,08)
(437.138,81)
(42.810,S.l)
(M.621,77)

(3.'1.99.032,37)
(87.039,09}
(6.660.02 1, 02)
(2.09 1.564;39)
(4.742,48)
(451.843.47)

(i2,p1v.os 1,67)

. (717.191,15)

(i2:794,1242;s2}

7,7Q8Jl8,S~

(4~.689,27)

7.~ó;t529;.7

1.38.212,11
78.033,26

Amorfittació Ac:umulads:

Conslruceioos
Jnstal·Jacions tCcniquc$ i 111uquin'Uriu

Ahres instal· lacíons.,_ utillatge i mobiliari
& 1uips proceSSQS d'infonnació
Elemenls de lransport
Allre immobilit7..at material

lmñ,oÍ>ilitz~t Material, Ne.t
1'

,
)
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E.lements Totalmcnt Amortitzats i en Ús

1

El desglossament, per epígrafs, ele.Is actius més significatius que; al 3 1 de desembre de 2019 i
2018, estaven totalment amortitzats i en ús, es mostra a continuació, ambindieació del seu valor
de cost, en euros:

n
(
(

1
(

Maquinaria
Al!res instal· lacions
Mobiliari
Equips pera pi"océs de la informació
Ele¡nents de transpo11
Altre immobilitzat material

78.204,07
2.95 J.864, 75
1.526.438,90
2.062.884,04
4.742,48'
410.397,47

76.598,76
2.937.366,47
1.523.878,57
2.056.997,75
4.742.48
350.460,48

7.034.53'1,71

6.950.044;51

El Col· legi té fonnalitzades polisses d'assegurances per cobrir els possibles riscos als que estan
subjectes els diversos elements del seu immobilitzat.

(
(

NOTA7. BENSDELPATRIMONI CULTURAL
l I

[

En aplicació del decret 259/2008 de la Generalitat de Catahmya, el CoHegi va rcclassificar a
l'exercici 2009 coma béns de patrimoni cultUl'al aquells elements quepet la seva naturalesa i
característiques tenca un interes aitfstic, historie, cultural, documental i/o bibliografic.
Principalment correspone)) a:

( l

l

l
l

•

El Palauet Casades, 011 el Col· legi té ubicada la seva seu. Es tracta d'tm edifici d' estil
modernista.catalogat coma clement patrimonial dé la ciutat de Barcelona.

•

Biblioteca: el Col·legi pasa a l'aba$t deis col·Jegiats tots els recursos d'iuformació
necessa1is per recolzar i facilitar l'exercici profossional. Degut al volum, qualitat i
antiguitat dels documents que conté el fons bíbliografic, fa que la biblioteca estigui
considerada coro a una de les biblioteques jurídiqucs més importants d'Europa.

La composició., aixl com el moviment deis bén$ del Patrimoni Cultural duranl l'exercici anual
2019, són els que es mostren a continuació, en euros:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,,3"'l"'ll@Ol8·

l
l
l

Palau Casades
Fons bibliogrilfio
Llibres de bibliotec<1
Amortització acumulada "Palau Casades"

1.661.576,99
3.910,034,50
1.389.306,48
(323.503,36}
6.637.414, 61

1.66 1.576,99
3.910.034.~0

1.389.306,48
(323.503,36)
6.637.414,6 1

l
l
Co,,,pte-s Amwls de ('/f.lustre Col-legl tle l'A,lvocaci<l de Bnrce/011,1 Exen.:ici 2019_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~1=6
()
')

La composició, així com el moviment deis béns del Patrimoni Cultural duran! l'exercici anual
.2018, són els que es mostren a continuació, en euros:

(

r

Palau Casades
rons bibliografi'c
Llibres de biblioteca

1.635.351,96
3.9!0.034,50
1.389.306,~8

Amortitzaci6 acumul1',di.1 "Pal~u Casadeslt

('.li3.503,36}

r

31/Jj]iois

Altes

3l/1UZ0l7

26.225,03

1.661.576,99
3.91 0.034,50

1.389.306,48
(323.503,36)

6.611.189,58

26;l25,03

6.637.414,61

NOTA 8. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR
8.1) A1Tendament·s Operatius (el Col-lcgi com A1Tcndata1·i)

r
(

El carrec als resultats de l'exercici 2019 i 2018 en concepte d'arrenclament operatiu ha ascendit
a 508.155,03 euros i 502.492,67 euros, rcspectivament.

f

8.2) Arrendaments Operatius (eJ Col-legi com A.-rendador)
L'importtotal corresponent a ingressos per arrendament reconeguts a l'exercici 2019 ha cstat
de 147 .616,24 euros (126.345,50 ew·os a l'exercici anterior). Aquest import correspon al Lloguer
de les aulcs i diverses places d' aparcament, serveis puntuals i a curt tem1inl, motiu per el qua!
no es possible <letal.lar el cobraments mlnims fült1tS.
1

NOTA 9. INSTRUMENTS FfNANCERS

El Col· legi classifica els instruments financers en :funció de la intenció que. tiilgui en els
mateixos; en les següents categories:

9.1) Actius Financers
El detall d'actius ñnancers allarg terrnúú a 31 desembre de 2019i2018,.és el següent, en euros:
(

Ci~jlll!' l]\ltrés
3J/12ifQ:12
Préstecs i partide.s a cobra,· (Nota 9.1.2}

31{,ill2J!,,J8
,,,___,

35.)12,93

35,112,93

1

El detall d'¡iclius financei:s a curl tem1ini a 3 J desembre de 2019 i 2018 és el següent, en euros:
G1·Mhs,I !tres
3 Itl'2(.2;0 f9

0

3l/.i.212Q l8

Actius- a ,·alor raonable.amb
canvis en pfrdue.s i guauys:

Efectiu i al~·es actius líquids (Nota 9. 1.1.n}
Préstecs I J»H11des a cobrar (Nota 9.1.2)

715.130,86
715 .730,86

558.249,07

4.366.442,00

4.828.267,33

5.082. 172¡86

558.249,07

5:386.516,40

]

Comple.'f A1111(Jls del 'INu.wre Co/•legi de l'Adroc.acfa ,le Hm'Ceh>na Exerclc.i 20/9_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~17

9.1.1) Actius a Valor RaonabJc amb Canvis en Pcrducs i G uanys
a) Efectiu i Altres Actius Eguivalents

El detall d'aquests actius al 31 de desembre de 2019i20 18 és el segílent, en euros:
1
(

()

b eooim.h,:s,YJ¡p ]lgyjy:iJ.!lJ. Is:

3J1:flZZJlll!

3Jl;W,!)1ª,

Co111ptcs corJ'énlS

7 10.332,30
5.398,56

551.319,76
6.929,31

71 ~-7~(!;86

!¡58.24?,07

Caixa

(

j

9.1.2) Préstecs i Partides a Cobrar

r

La composició d' aquest ep[graf al 3 J desembre de 2019 i 2018 és la següent, en euros:
1 112fl019
Purt'l'er.mlni

LJJjiYg !J'or mly,l

~ 1 J2,'l0) ~

1l_)arg 'ferroi11i

eu~t a·er.mjm

c ·redits per operacions c.omerci.als
Deutors per vendes i prcstacion.s de serveis

606.741 ,85
91.130,28
3.810.336,23

637.456,92
20.713,25
3.392.064,19

Deutors per fonl\ació ·
Organismes p\lblics deu1ors

4.Sós.2.ós;3~

'fotal _pré~its ¡>g operacions .comerc.ials

~.oo

Fiances i dip~sits

35.110,93

314.989,91

2,00
35.1I0,93

31 5.000,00

Total erl!dit:s-per 01>eraéions no eomérdali

3 5.112,93:

314.989,91

3S,Jl2,93

3J5.000,0Ó

AJtre.s parlici.pacions n llarg lermini

1:Ót•I

5.058,97

1.217,73

Personal

35,112,93

4.366,.¡;,2,oo

Deutors per Vendes, P1·estacions de Servcis i Formació
l

1

Bn aquests epígrafs del balan<;: el Col· legi inclou, principalment, els deutors per quotes
col· legials_, per cursos de fo1maci6 i per altres serveis.
Els saldos deutors comercials i altres comptes a cobrar inclouen deterioraments causats per
riscos d'insolvencia, segons el detall adjunta 31 de desembre de 2019, en euros:

l..
l

Dota.ció

(237.744,62)

(36.249,96)

3t'121l0l9

· Credlts per ope,acions comerdnls

Deteriornments

J

317l2Y2018

32.457,97

(24 J.536,61)

,

Com'ptes A1wals de l'JHustre.CoNegi de l ~·ldo,,ocacia de Barcelona Exercici 20/9,_ _ _ __ _ _ _ __ _

....J.Q

1 la sit11a.ció a 31 de desembre de 2018 era la següent, en euros:
3lflr.!/201,7

Dot~ció

Aftrl!s

(272.843,19)

(31.065,00)

3 1/1'212018

CrcHlts p~r operac.lo9s comerclals
Oetcrioraments

66.163,57

(237.744,62)

r
(

Organismes Públics Deutors

L'epígraf"Organismes Psl'.1blics Deutors" inclou els saldos pendents de cobrament per part del
Col· legi referents a les subvencions atorgades pel Departament de Justicia de la Generalitat de
Catalunya destiuades a fiua119ar les actuacions d'assistencia lletrada realitzades per
professionals adscrits als serveis de Torn d'Ofici i Assistencia al detingut, Assistencia Jurídica
Gratuna (SERTRA) i Servei d'Orientació Jurídica (SOJ). Tal i com s'explica a la Nota 4.i., el
Col· legi actua coma entitat col· laboradora en Lagcstió d'aqucstes subvencions, perla qual cosa
es mos!ra al passiu del balan9 de situació el mateix import com un deute a pagar (Nota 10.1.1).
1
1)

(

Tarunateix, en aquest epígraf s' inclouen també les subvencions aforgades pendents de
cobrament destinades a finan,;:ar les despeses d'administració i de suport derivades·de la gestió
coHegial (Nota 16).
El detall a 31 de qesembre de 20 J9 de les subvencions atorgades i deis imports con-esponents
pendents de cobrament, és el següent, en euros:
Sáfd,li

1~,

2011

Jl!L~,

Tí'lmR•lrc

~

,.,,¡1lernJr•

6.603.226,03

6.530.372,67

5.585.929,.13

4tl
'l'.!'lnJ§!.~

.:i&tnl

Ctriificacions d'.1te1uac:ions
prQfes·s ion~l,; acn:dilades
per ass;ist~ncia jurídica

gran,na

6:721.992.56

25.441.'120,Jj)

2.413.953,73

2.418.309.16

Cc:rii.ficacions acrcdit11des
pcndenls de cc,biar i pagar

4.355,43

u v.emaons ger despeses

~gMfhl::JiKdnril1Í§Jr@Ili
Subvenció per Ja gestió del Tom

d'Ofici i Asístencia al Detingut
Subvcnci6 pcr Oricnh1ció Jurídica

1.202.673,62
389 ..11.2,00

288.657,90

' Subvonci~,QS J)fr dé!ptJé:/
de ges'1ió i adminiS.tració

A banda d'aquest conveni de col· laboració mantingut anib la Geueralitat de Catalunya, el
Col· legi manté amb alttes organismes públics d'arnbit local convenís similars de col· laboració
per garantir L'¡1s.sistencia jurídica gralui'ta a detenniuats col· lectius. El deute per áquest concepte
a 31 de desembre de 2019 es de 685.097,13 euros (580.168,96 euros al 31 de desembre de
2018), i correspon princi_palment a subvencions per Orientació Jurídica i Mediació i a l'acord
de col· laboració amb la Diputació de Barcelona.
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Ctedits per Opémcions No ComerciaJs
En data 28 de julio] de 2010 el Col·legi va signar un contracte de col-laboració amb la
companyia mercantil Urbs Iudex et Causidicus, S.A. per l'explotació i gestió conjunta d ' un
Centre de Suport Prnfessional a la Ciutat Judicial de Barcelona i !'Hospitalet de Llobregat, que
ha de prestar scrvci als professionals. Per tal de dm· a te11ne el projecte s'estimava que la
financiació aportada. pel Col· legi seria d'uns 500.000 euros. Al 31 de desembre de 201 2
l'apo1tació realitzada va estar de 300.000 euros-. Durant l'exercici 2011, el Col· legi va deteriorar
el 100% del credit, don.at que el niveU d' ocupació assolil del Centn: de Suport Pl'Ofessional era
inferior al previst en el pla de ncgoci, el que generava dubtes raonables sobre la seva viabiiitat
fütura. Durant l'exercici 2012, el Col·legi, va apo1tar 125.000 euros més aJ projecte esperant
que amb aquesta quantitat, Urbs Judex et Causi1licus, S.A., pogués complir amb el se.u pla de
negocis. Atenent al criteri de prudencia, e l Col· legi, va deteriorar aquesta nova aportació.
1

'

Durant el present exercici, el Col·legi, ha cobrat 280.000 euros d'aquest credit que estava
totalment deteriorat (Nota 16.d).
lnvcrsions c11 emp1·cses del grup
Duran! l'exercici anterior, el Col·Jegi va deteriorar la participació del 100% del capital de la
societat lurisegur Corredurln de Segu,·os Grupo C.A.C., S.L. El detaJI d'aquesta inversió és
el següent:

oc,e1•
Empresa del Grup:
lurisegur Cone~uría <le Seguros Gnipo C.A.C., S.1.,.
Dctcrioramcnl

% ·Pilrt.

D11·~ota

31/12/2019

31/12/ZÓÍS

100%
100"/o

72.196,32
(72, 196,32)

72. 1%,32
(72.196,32)

Durant l'exercici 2018, el Col ·Jegi, va realitzar una provisió per riscos i despeses de 397.892,77
eut·os per fer front a les despeses derivades de la futura liquidació de la societat lurisegur
Con·eduría de Seguros Grupo C.A.C., S.L. (Nora 17).

(

D.urant l'exercici 20] 9, per a la Jiquidació de Iuriscgur Corrcdui-ía de Seguros Grupo
C.A.C., S.L., el Col·legi, ha aplicat aquesta provisió de 397.892,77 euros més unes despeses
del present exercici de 9.756,01 (Nota 16.d).
A 3 l de desembre de 2011, el Col· legi mantenia participacions en la Fundació Ignasi de Gispert
i en Juristes sense Fronteres per un valor total de 33.030,36 euros. Durant l'exercici 2012 van
deteciorl!r aquest import donat que no esperaven recuperar les aportacions realitzades.

)
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9.1.3) Actius Mantinguts Fins al Vencimenl

El detall deis actius mantinguts fins al venciment registrats a valor raonable, classificats com a
inversions financeres, és el següent, en euros:
.,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-.!La!cl~!m:
riz&Terminl·

lnversions financercs
lmposicions i ioteressos

Cm~tTel'minl

114.989,91
200.000,00

315.000,00
3J s:Oól);oil

1.

NOTA 10. PASSIUS F[NANCERS
10.1) Debits i Pa1·tides a Pagar

El detall de passius financers a llarg termini, al 31 de desembre de 2019 i 2018, és el següent;
en emos:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,,w_~
Dcbits i Partides a Pagar (Nota J0.1.1)

~lftefo.
_ '31/1\?~!)18

249.453,08

249.453,08

El detall de passius :financers a cmt termini, a 31 de desembre de 2019 i 2018, és el següent, en
euros:
~ltr ~

Debíts i Partides 11 Pagar (Nota 10.1.1)

3't n2120 19

s 111 2t~!!ll!

4.920.941,84

4.748,387,93

l
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10.1.l) Debits i Partides a Pagnr

El detall a 31 de desembte de 2019 i 2018 és el segUent, en euros:
,(ji

0 ilJ•t-Tt t mfot

Pto\leídots

Jl/H/2018
( JarA fférmhli
Curl •ft1•1i ~iiii

1,526.584,52
543.052,50
66,55

Greditots

Bcstretts de clienl~

900.013,n
546. 195,12
4.02S,50

:i,oW.703,57

1,450,193,64

Pcr optracloiwoo c-omerthils:
Al1re.s deµtes (Nota 17)
Oeufe$ pc:lS :iéryeis d'assis1Cnéit1 juridica
gsatulla (Not.a .9.L2}

230,939,79
2.418.309, 16
17.757,30

Altres passius financ,?"ts
~30.939,79

Pe.~ooal
(rcmuneracions pcndcnts de 1>agamcnl}
riaoce~rl!líudcs

230.939,79

2.43~.066,,46

2.94 1.509,31
6. 155,72
230.939,79

415.171,81
18.513,29

2.947,665,03
350.429,26

18.513,29

24)).453,08

2:s s úJs,i 1

249.453,08

J.29ll,ll94,2~

2~?.4s'M8

4,9iM41,84

24,.Js),08

4,748.3~7,'i.3

r
10.1.2) Deutes amb entitats de c1·edit
A data 31 de desembre de 2019 i 2018 el Col·legi no presenta cap deute amb entitats de credit.
Polisses de Credit
l )

Al 31 de desembre de 2019, el Col·legi te polisses de credit amb un limit total de l.000.000
euros (l.000.000 euros en l'exercici anterior). A taucament no s'ha disposat de cap impon,
tampoc en I' exercici anterior.
Classificació per Venciments

Al 31 de desembre de 2019 i a 31 de desembre de 2018, no hl havia venciments d'instruments
finaucers de passiu a llarg termini.
Incomplimeut d'Obligacio11s Contmctuals

No s'ha produ'i't incidencia alguna al compU.ment de 1as obligacions relatives als préstecs rebuts
de tercers.
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NOTA 11. fNFOUMACIÓ SOBRE ELS AJORNAMENTS DE PAGAMENT
EFEC"TUATS A J>ROVELDORS. DlSPOSIC(Ó ADDICIONAL TERCERA. "DEURE
INFORMACIO" DE LA LLET15/201 O. DE 5 DE JULlOL

D'acord amb la legislació vigent en materia de morosital en les operacions comercials, el
Col·legi informa que tots els pagaments rcalitzats s'han produi't dins del termiiú rnaxim legal
Per tant e l termini mig ponderat excedit de·pagaments durant l'exercici ha estat zero.
Tanmateix s'informa que el saldo pendent de pagament a proveidors que a. 3.1 de desembre de
2019 i 2018 que acumula un ajornament superior a l termini legal de pagarnent no suposa un
import rellevant.
NOTA 12. INFORMACIÓ SOBRE LA NATURA I EL NIVELL DE RISC
PROCEDENTS D'INSTRUMENTS FINANCERS

Els principals riscos financers a que estan e,s:posades les activitats del Col · legi són:
12.1) Riscos de Credit

Els principals actius financers del Col·Jegi son saldos de caixa i efectiu, deutors comercials i
altres cornptes a cobrar, que representen l'exposició maxima del Col·legi al cisc de credit en
relació amb els actius fmancers.
i2.2) Ris cos de Liquiclitat

El Col·legi no es b·oba exposat significi¡tivament al risc de Jiquiditat, donat el manteniment
suficient d'actiu i disponibílitats de credit per afrontar les s.ortides necessáries per les seves
operacions habituals. En el cas de ·- necessitat puntual de Jinanyamenl, el Col·\egi acudeix a
préstecs i polisses de credit.
12.3) Riscos de Tipus D'interes

Les va,iacions dels tipus d'ioteres modifiquen el valor raonable d'aquells actius i passius que
meriten un tipus d'interes fixe així com els fluxos fulurs deis actius i·passius refet·encjats a tm
tipus d'interes variable.

NOTA 13. FONS PROPJS
13.1) Fons Social

El Pons Social esta format per les aportacions dineraries rebudes de diverses entitats i pels
excedents obtingats durant els darrers exercicis. Al 31 de desembre de 2019 i de 2018 ascendía
a J.480.754,75 euros.

J

)
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13.2) Reserves

El detall de les Reserves és el segilent, en euros:
2Q.19

1:01

3.910.034,50

Reserves ~ r revalori.lzm::ió
Roman~m

6.769.612;69

3.910.034,50
6.944.067,53

19.679.647,1!1

l Q.,854, 102,03

El Col·legi va dotar a l'.any 1998 reserves per el mateilli import de la revalorització del fons
bibliografic (Nota 7). & una reserva indisponible per acord de la Junta Genel'al.
La variació del romanent és produYda per 1'aplicació del resultat de l' exercici anterior.

NOTA 14. ADMINISTRACIONSPÚDLIOUES I SITUACIÓ FISCAL
Ei detall deis saldos mantinguts amb les Administracions Públiques al 31 de desembre de 2019
i 2018 és el següent, en euros:

L

.31)121:ío 9

_ _ _ _ _ _ _ _ _6,e., OcY-é>abJ'.•t

Corrent:
lmpos! sobre el Valor Afegíl

Reteoclons

.A Pag.,ac_ _ _,.,,k
8.94'11,26

25. 138,25

Rctcncions p.er lRPP
Organísmes de la Segurchil Socí11I

J17l2Tio1s

<;:Q~.t,'ll'

5.543,49
36.308,68
758.015,19
175.808, 19-

773.890,85
164.270, 15

25.138,25

947.109,26

,_A_\'J!_g¡¡~

4Í.852,17

933.823:;18

Situació Fiscal

D'acord ambla legislació vigent, els irnpostos nó es poden considerar definitivament liquidats
fins que les declaracions presentades no hagin estat verificades per les autoritats fiscals o hagi
transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. El Col· legi té pendent de comprovació
tots els impostos als quals es troba.sul~jecte per als quatre darrers exercicis.
El Col· legi, per la seva naturnlesa de col· Jegi pr◊fessional, es tróba inclos dintre de les entitats
parcialment exemptes de l'i mpost sobre societats, d'acord amb. el que estableix l'article 9.3 del
Reial decre! legislatiu 4/2004, de 5 de mar,¡:, pel qua! s'aprova el Text refüsde la Llei de l'impost
sobre sócietats.
Segons estableix J'apartat 2 ~e l'article 121 de l'esmentat Reial decl·et Jegislatiu, l'exempció no
abasta els J'eudiments obtinguts per l' exercici d' explotació económica, ni a les rendes derivades
del patrimoni, ni a les rendes obtingudes de transmissions patrimonials diferents a les declarades
específtca111ent exemples pe! mateix article.

)
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El Col·legi esta exempt de l'impost sobre el valor afegit (!YA) en la part corresponent als
ing.ressos J)er quotes deis seus membres, aixi com dels ingteS$OS per activitats docents, per la
qual cosa les cotresponents quotes de l'IV A suportades estan subjectes al regun de "regla de
prorrata" i, J)er tant, la parl de quotes no dedu'ibles es consideren despesa o inversió de J'excrcici,
si esc;au. El percentatge defüúliude prorrata per l'exercici 2019 és d'un 9 per cent (9 per cent a
l'exercici anterior).

Conciliació de la Base lmposable Fiscal amb el Rcsultat ele L'cxcrcici
Les conciliacions de la bases irnposables fiscals amb els resultats deis exercicis 201 9 i 201-8 son
els següents:
MI]
1018
,!:omlll!J!• l?Yi!u..<.t l G.uanv,.,.•~ - - - - -""
CO.!!!µJe de P~f.l!!!.~,. ¡~~n.·_ __.

[
i"Rtsnlf~t del ~, eri id
~ s1rbJ d'l:mpMlús)

Diíerench'.{i pcrm:lnent$

13.537,Z4

J.?.339',.112,1? (l?.887,431,56)

(174.454;84)

l?J"ecte fll!I

A 11gme1.1ts•

Dismlmu:i,ms

(548.319,37)'

19.353.025.08

(19.677.758,94)

Efectt llél

(324.733,86)

B~$t. imp9~Jtblc

(1·esull•1 n,..1¡

(53,1,782·,13)

(499'188,70)

Al ser la quota nul ·la durant els exercicis 2019 i 2018, el Col· legi no ha registrat al comple de
perdues i guanys adjunt cap importen concepte d' Jmpost sobre Societats correnl.

NOTA 15. AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ DE PASSIUS
El detall dels aj ustaments per periodificació als exercicis 2019 i 2018 és coro segueix, en euros:

;iJ./.i~.o!!":i"9 _ ___.r""
·a ,,.,ll~l!J=-Periodificació d'lngressos

536.&&s,n

894.411 ,95

Aquesta veriodificació d ' ingressos es correspon, en gran pa1t, als pagameuts rebuts per diversos
cursos de formació i postgraus que imparteix el Coi- legi. Durant l'exercici anterior també als
impo1ts rebuts de noves incorporaclons col·legials no conents derivades deis canvis legislatius
en materia ·de l'exercici de la professió d'avocat.
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NOTA 16. INGRESSOS fDESPESES

a) lng ressos del Col-legi per Activ itats

Els ingressos del Col ·legi perles activitats al 31 de desembre de 2019 i 2018, són els següents,
en em·os:
2019
lngre$SOS rebUts amb car~~er periódic
P:resh1Ci6 de servcls
Venta de productes

2018

11,436.861 ,30
1.514.964,20
7 1&.402,37

11.375.960,19
1.:367.134,59
742.96 1,5S

iJ,670,227;$7

IJ.48~.05~;96

Els i.ngi:essos rebuts amb caracter periódic correspouen b/isicament a les quotes periódiques
satisféles pel professionals col ·legiats. La situaoió del cens col·legial a Jl de desembre de 2019
i de 201 8 és la següent:
0111Mo1,
Professionals exercen1s
ProfessionaJ5¡ no exeroenti.

1.6.914
7.209

31Jl2/2018
16.657
7.383

,i,1;.(zi

Subv encious Oficials a les Activitats

Aquest epígraf recull,principalment, els fons rebuts de les diverses adrn inistrncioi1s per ferfronl
a les despeses que ocasiona el mante.1úme11t deis serve is d 'assistenoia jurídica gratuita, El detall
de les subveucions per conceptes és el següent,. en euros:

21JJ2"
Conveni Tom d10Qci i Assistencin al dcti.ngut
Cóliveni Sei·vei d'Oi:ientació .lurldica (SOJ)
Oestió del Tom d'o:íicí en catahl
GENCAT
Subveoció SAJER

1.202.673,62
389.112,00
168,:330,00

PISPB
SOM
Oi¡,locat
Sub\'cncjó Ernsmus
Ajuntarnenl Pineda de Mar
PIFE
SQJ-Cít,

Formació
Ajunhlment de Ba:n.;elona
FOCII(

60.291 ,00
710,25
12.675,18
2.249,40
6.816,69
30.000,00
19506,90

J
l. 190.149, 16
401.016,()()
1.371,60
65.772,00
168,126,36
32.049,98
30.712,12
30-00-0,00
1500,00
544,91

1.892.365,1'4

l.9ZI.242,13
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b) Despeses de Personal

La composició d'aquest epigraf per als exercicis 2019 i 2018 és Ja.següent, en euros:

291L

201&

Sous i salaris
lndemnitzacions

6. 147.843,85

5.930.538,65
82.903,76

To'fal So.1ís', Salaris-i·aflsimilat.s,

6.147.843
85
,
. '·

6.()1._3.442;41

Seguretat Social a ca1Tec de el Col-legi
Altres aespesés socials
Asségurances i pensiOJls

1.756.668,41
257.927,51
2.229,09

1.683.548,57
215.202,10
3.761,67

Total Giirregueo~ Socíals

2:016.825,0.1

·1.902.SlZ,~4

l

c)'Serveis Extel'iors

La éomposjció d'iquest epígraf per als exercicis 2019 i 2018 és la ségüent; en euros:

M l?,______,,o.18,.,__ _
Arrendaments i c~nons
Reparacions i conservació

Serveis professionals independents
Prinies d'assegunmces
Serveis bancaris i similars
Publicita!, propaganda i relacious públiques
Subministras
A ltres serveis

508.155,03
1.924.682-,32
1.259.60 1, 14
3.331.840,34
28.517,84
73S.116,88
661.704,4 1
860.490,2 ]

502.492,67
l.918.803.00
1.294.438,85
3.193.397,98
27.63 1,62
669.284,61
675.454,62
756.685,52

9.JJ.!l.;ro!!,,1.._1,__ _..,11.qe11,-1ss,5:1
d) Resultats Finance1·s

El detall deis ingressos i despeses financeres deis exercicis 2019 i 20 I8, en .euros, és el segilent:
201!)

20\s

Ilrgressos:
AILrcs lngressos financers

1.62~,30

1.886,88

1'otal iu.gressos

J.625,30

J.886;88

Oespeses:
lnleressos de dcutcs amb entitats de crMit

(8.736,87)

(8.703,01)

Total clespcses

(8,736,(lc7)

(8.703,Ól)

2-80.000,00
(9.756,01)

57.714,04

•i'ofgl d~'fo,tor.ílfil'eoi~

210.24;,1;9.9

~7:,714,¡¡4

Rcsultats finanéei·s

263.132,42

50.897,9'1

Deteri.ornment i resultats de vendes
d'instruments finaucers:
Reversió de deterioramenls
Deterionunent
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NOTA 17. PROVISIONS I CONTINGENCIES
El detall d'aquest epígraf al tancament deis exercicis 2019 i 201 8, és el que es mostra a
contiuuació, en euros:

Llarg termini:
Provisions per nitres responsabiLitats

180,303,63

·Curl lerrninl:
Provisions per nitres J'esponsabilitats

180,303,63
397.892,77

El Col· legi manté, per principi de prudencia; en un compte de provisió de despeses i 1iscos a
narg termini, i (ihs que 1w. es conegui la quantificació jurídica de is rnate.ixos, saldos que
provenen de l'exercici 1992 i anteriors, i a l'epígrilf d'altres deutes a llarg tennini del passiu
(Nota I 0.1. l) els saldos deis exercicis 1992 a 1998.
Durant 11exercici 2018, el CoH egi, va realitzar una provisió per riscos i despeses de 397.892,77
éuros p-er fer ltont a les despeses derivades de la futura liquidació de la socíeta:t Jurisegur
Correduría de Seguros Grupo C.A.C., S.L.. Donat que 1a societat s'ha liquida! al 2019,
aquesta provisió s'lia fet efectiva durnnt l'exercici 2019 (Nota 9.1 .2).
Al mes de Julio! de 2019, Bankia, S.A. va presentar una demanda de judici ordinari contra
l'!CAB per una infracció de l'atticle I de la Llei 15/2007, de Defensa de la Competenc.ia.
L'import de la demanda s'ha quantificat entre 840 mili 876 mil euros. El 23 de Set.embre de
2019, l'ICAB va contestar la demanda, oposant-se a la mateixa i sql·licitant la seva íntegra
desestimació, amb imposició de costes a Bankia, S.A.
A data de fonnulació deis presents Comptes Anuals, el procediment esta en procés. No obstant,
la Junta de Govem confirma que, en cas de que el procedimen! finalitzés en contra del 'Entitat
(JCAB), l'import demandar quedada cobert per la polissa subsc¡ita per l' ICAB amb Caser
Seguros, gestionada.a través de AON Gil y Carvajal, S.A.U. Correduria.de Seguros.

NOTA 18. TNFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBlENT
El Col· legi no té actius d'importancia ni ha inconegut en despeses rellevants destinats a la
minimltzació de !'impacte med.iambien!al i a la protecció i mi11ora deJ inedi ambient. Ai.xí
mateix, no hi ha provisions per a riscos i despeses ni contingencies relacionades amb la
protecció i millora del mecli ambient. En aquest sentit, els eventuals riscos que poguessin
derivar-se estan adequadament coberts amb les polisses d'asseguranya de responsabilitat civil
que el Col·legi té subsc1ites.

NOTA 19. FETS POSTERJORS AL TANCAMENT
No s'hanproduYtesdeveniments significatius des del 31 dedesembre de 2019 fins a la data de
presentació d'ac¡uests Comptes Anuals que, afectant als mateixos, no s'hagués inclos en ells, o
el coneixemenldel qua! pogués resultar útil als l1suaris deis mateixos.
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NOTA 20. OPERACIONS A!Vffi PARTS VJNCULADES
Saldos i Transaccions am h l'Ó,·gan de Govern i Alta Dfrecció

Durant I'exercici 20 J 9 no s'han meritat retribucions en favor de l'Órgan de Govem, ni
existeixen compromisos per complernents a pensious, avals, garanties o credits conce<lits al seu
favor. Ta·nmateix, el Col·legi infonna que no disposa de personal d'Alla Direcció, pel que no
és aplicable la informació obligatoria sobre saldos i transaccions corresponents a aque$t
personal.

NOTA 21. ALTRA INFORMACIÓ
El nombre mig de treballadors duran! el cxercicis 2.019
categories, és el següent:

L

Cap de Departamem
1'itulats
Responsable d'ñre-0
Tecnic lnfol'matic
Oficials
Auxiliars

E·xércici"21/i9

2018.; distribui't per genei-es
E>1,eréici 2,lííílfi

I ota!

Ilo91cs,

14
61

24

8

4

7
7
75
14

flon es

J)ort.e1

10
28
3

7
27
14

48

lí~

l2i

89

216

l>oi,!s

15

Total
23
9.3

28

65

2
6

4

27

48

75
14

111.

·:217

14
8~

6

6

Durant l' any 2020 hi han hugut canvis a laJunta de Govem, 'va dimitir coma Vice-Dega el Sr.
Jorcli Pina Massachs i el seu lloc va.ésser ocupat pel dipu:tat Sr. Joaqu i.m de Miguel Sagníer.
L'import deis honorat'is meritats pels serveis d'auditoría -clels Compres Anuals corresponeuts a
l'exexcici acabat el 31 de desernbre de 2019 ha estat de 22.550 euros (22.1 1O euros el exercici
anterior), i 3.360 euros per altres serveis.

.F0RMULAOÓ DE C0MPTES ABREUJATS
Barcelona, l Ode man;: de 2020

r

Vist i plau de la Oidora de Comptes

El Tresorer
(en nom de la Junta de Govern)

r

I'

TI·lma. Sra.

1

1

1 ¡

11 ·lm. Sr. Josep Maria Balcells Cabanas

