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BALANÇ DE SITUACIÓ de l’Exercici 2018

NOTA

31/12/2018

31/12/2017

590.223,98
3.313,92
585.407,53
0,00
0,00
1.502,53
0,00
1.530.494,56
0,00
503.530,83
34.471,85
469.058,98
0,00
339.023,01
2.172,18
685.768,54
2.120.718,54

600.911,43
4.670,97
594.136,92
0,00
0,00
2.103,54
0,00
1.586.245,51
0,00
490.128,78
26.426,52
463.702,26
0,00
343.327,67
3.251,89
749.537,17
2.187.156,94

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
III. Inversions immobiliàries
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini
V. Inversions financeres a llarg termini
VI. Actius per impost diferit
B) ACTIU CORRENT
I. Existències
II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar
1. Clients per vendes i prestacions de serveis
2. Altres deutors
III. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini
IV. Inversions financeres a curt termini
V. Periodificacions a curt termini
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A + B)
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5.1
5.2

7.1

7.2

7.2
8
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NOTA

31/12/2018

31/12/2017

1.395.274,30
1.397.923,20
1.458.867,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-60.944,74
0,00
-2.648,90
0,00
117.027,29
0,00
117.027,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
608.416,95
0,00
5.708,26
0,00
602.708,69
438.023,22
9.047,92
155.637,55
0,00
0,00
2.120.718,54

1.458.867,94
1.458.867,94
1.423.985,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.882,69
0,00
0,00
0,00
122.735,55
0,00
122.735,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
605.553,45
0,00
5.553,58
0,00
599.999,87
428.513,11
9.047,92
162.438,84
0,00
0,00
2.187.156,94

PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I. Fons Social
II. Prima d'emissió
III. Reserves
IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies)
V. Resultats d'exercicis anteriors
VI. Altres aportacions de socis
VII. Resultat de l'exercici
VIII. (Dividend a compte)
A-2) Ajusts per canvi de valor
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts
B) PASSIU NO CORRENT
I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini
IV. Passius per impost diferit
V. Periodificacions a llarg termini
VI. Creditors comercials no corrents
VII. Deute amb característiques especials a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Provisions a curt termini
II. Deutes a curt termini
III. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini
IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar
1. Proveïdors
2. Personal (Remuneracions pendent pagament)
3. Altres deutes Administracions Públiques
V. Periodificacions a curt termini
VI. Deute amb característiques especials a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)
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9
9

3,9
7.2

10.1

10.2

10.2
12.2
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COMPTE DE PÈRDUES i GUANYS de l’Exercici 2018

NOTA

COMPTE DE PÈRDUES i GUANYS
1. Import net de la xifra de negocis
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu
4. Aprovisionaments
5. Altres ingressos d'explotació
6. Despeses de personal
7. Altres despeses d'explotació
8. Amortització de l'immobilitzat
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres
10. Excessos de provisions
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat
12. Altres resultats

12.1

12.1
12.2
12.1
5

A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 +
10 + 11 + 12)
13. Ingressos financers
14. Despeses financeres
15. Variació de valor raonable en instruments financers
16. Diferències de canvi
17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers
18. Altres ingressos i despeses de caràcter financer
B) RESULTAT FINANCER (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)
C)RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A + B)
20. Impostos sobre beneficis
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C + 20)
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9.1

31/12/2018

31/12/2017

715.354,09
0,00
0,00
0,00
282.301,16
-350.477,69
-683.839,29
-30.267,75
0,00
0,00
0,00
8.966,70

703.881,17
0,00
0,00
0,00
304.580,37
-333.378,70
-634.272,94
-30.101,38
0,00
0,00
0,00
29.273,63

-57.962,78

39.982,15

863,71
-3.845,67
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.981,96
-60.944,74
0,00
-60.944,74

185,58
-5.238,64
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.053,06
34.929,09
-46,40
34.882,69
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NOTA 1 – CONSTITUCIÓ, RÈGIM LEGAL I ACTIVITAT
L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa (en endavant el Col·legi) és una corporació
de dret públic emparada per la llei, de caràcter professional, amb personalitat jurídica
pròpia i amb plena capacitat per al compliment dels seus fins, representada per una
Junta de Govern, pel degà i per les assemblees de col·legiats.
El Col·legi es regeix pels seus Estatuts, l’Estatut General de l’Advocacia Espanyola, la
Normativa de l’Advocacia Catalana, i el Reglament de col·legis professionals de
Catalunya, així com per la legislació vigent, autonòmica, estatal i europea, en matèria
de col·legis professionals i per la resta de normativa que li sigui aplicable.
La demarcació del Col·legi comprèn la del territori dels partits judicials de Terrassa i
Rubí ·Sant Cugat.
El domicili social del Col·legi és al carrer Gabriel Querol, 21·23, de Terrassa amb CIF
Q-0863009-G.
Compta igualment amb delegacions a l’edifici judicial de Terrassa i Rubí i, previ acord
de l’Assemblea pot establir-ne d’altres dins del seu àmbit territorial per al millor
compliment de les seves finalitats i una major eficàcia de les funcions col·legials
D’acord als seus estatuts el Col·legi té com a finalitats essencials:
Són funcions públiques del Col·legi:
a) Garantir que l’exercici professional s’adeqüi a la normativa, la deontologia i les
bones pràctiques, i que es respectin els dret s i els interessos de les persones
destinatàries de l’actuació professional. A aquest efecte, el Col·legi ha d’ordenar en
l’àmbit de llur competència l’exercici de la professió d’acord amb el marc legal
aplicable, vetllant pel compliment dels deures i de les obligacions de les persones
col·legiades, per la dignitat professional i pel respecte dels drets dels ciutadans, i
proposar a l’Administració l’adopció de mesures en relació amb l’ordenació i la
regulació de l’accés i l’exercici de la professió.
b) Vetllar pels drets i pel compliment dels deures i les obligacions dels col·legiats i
perquè no es produeixin actes d’intrusisme, de competència deslleial o altres
actuacions irregulars en relació amb la professió col·legiada, adoptant, si s’escau, les
mesures i emprendre les accions establertes per l’ordenament jurídic.
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c) Exercir la potestat disciplinària sobre llurs col·legiats, en els termes establerts per la
llei i les normes pròpies de la professió.
d) Emetre els visats necessaris en els termes i amb els efectes que estableix la
normativa corresponent.
e) Participar en el procediment d’obtenció de l’acreditació d’aptitud per a l’exercici de la
professió.
f) Promoure i facilitar la formació inicial així com també la continuada de les persones
col·legiades que permeti garantir llur competència professional.
g) Adoptar les mesures necessàries per a facilitar l’exercici professional no permanent,
en compliment del que estableixen la normativa de la Unió Europea i les lleis.
h) Col·laborar amb l’Administració pública mitjançant la participació en òrgans
administratius quan així es prevegi legalment, i emetre els informes que ens siguin
requerits per òrgans o autoritats administratives i judicials.
i) Informar sobre els projectes de disposicions que afectin l’exercici de la professió o la
institució col·legial.
j) Fomentar l’ús i la normalització del català com a llengua d’utilització preferent entre
les persones col·legiades, entre tots els operadors jurídics i en les relacions d’aquests
amb l’Administració, així com en els àmbits institucionals i socials en els que s’exerceix
la professió.
k) Informar en els processos judicials i administratius en els quals es discuteixin
qüestions relatives a honoraris professionals.
l) Elaborar i aprovar llurs pressupostos i regular i fixar les aportacions dels col·legiats.
m) Les altres funcions de naturalesa pública que els atribueix la legislació vigent.

NOTA 2 – BASES DE PRESENTACIÓ DELS ESTATS FINANCERS
a) Marc normatiu d’informació financera aplicable
Els Estats Financers s'han preparat a partir dels registres comptables del Col·legi els
quals estan realitzats d'acord amb les normes establertes en el Pla General de
Comptabilitat, aprovat pel Reial decret 1514/2007 en el model abreujat i les
modificacions introduïdes pel Reial Decret 602/2016 de modificació del esmentat Pla
General de Comptabilitat. En l’exercici anterior va prsentar els estats financers seguint
el pla general de comptabilitat per a pimes Reial Decret 1515/2007 i s’han adaptat les
xifres de les notes explicatives a les bases de presentació de l’exercici actual.
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b) Imatge fidel
Els estats financers estan formats pel balanç, el compte de resultats i aquestes notes
explicatives, que conté la liquidació del Pressupost, el conjunt dels quals formen una
unitat i es presenten d’acord amb el marc normatiu d’informació financera descrit en
l’apartat anterior a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i
dels resultats del Col·legi.

c) Aspectes crítics de la valoració
En l’elaboració dels estats financers s’han utilitzat estimacions bàsicament en relació
amb la vida útil i en l’avaluació de pèrdues per deteriorament dels actius.
Aquestes estimacions s’han fet basant-se en la informació disponible a la data i, en
cas que hi haguessin esdeveniments futurs que obliguessin a modificar-les en propers
exercicis, les eventuals modificacions es farien de forma prospectiva.
d) Elements recollits en diferents partides
No existeixen elements del balanç recollits en dues o més partides.
e) Canvis en criteris comptables
No s’han produït canvis en els criteris comptables aplicats pel col·legi en els comptes
anuals tancats al 31 de desembre de 2018 respecte als aplicats en l’exercici anterior.
f) Correcció d’ errors
No s’han detectat errors existents al tancament de l’exercici que obliguin a reformular
els comptes, els fets coneguts amb posterioritat al tancament, que podrien aconsellar
ajustaments en les estimacions a tancament de l’exercici, han estat esmentats en els
seus apartats corresponents

NOTA 3 - DISTRIBUCIÓ DEL RESULTAT
La Junta proposarà a l’Assemblea General del Col·legi l’aplicació del resultat de
l’exercici 2018, per un import de 60.944,74 euros de dèficit, a compensar en futurs
superàvits del propi col·legi.
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NOTA 4 - NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Tot seguit es descriuen les normes de valoració aplicades en la preparació dels estats
financers:

a) Immobilitzat intangible
Les aplicacions informàtiques es registren pel seu cost d'adquisició que inclou les
quotes de IVA suportades no deduïbles i, posteriorment, es valoren al seu cost menys,
segons procedeixi, la seva corresponent amortització acumulada i/o pèrdues per
deteriorament que hagin experimentat. Els criteris per al reconeixement de les pèrdues
per deteriorament d'aquests actius i de les recuperacions de les pèrdues per
deteriorament registrades en exercicis anteriors són similars als aplicats per als actius
materials.
Les aplicacions informàtiques s'amortitzen linealment en funció de la seva vida útil
estimada en 4 anys.
Els costos de manteniment dels sistemes informàtics es registren a càrrec del compte
de resultats de l'exercici en què s'incorren.

b) Immobilitzat material
Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren inicialment a preu
d'adquisició, incloses totes les despeses addicionals directament relacionades amb la
seva posada en funcionament i les quotes de IVA suportades no deduïbles. Posteriorment, es minoren per la corresponent amortització acumulada i les pèrdues per
deteriorament, si n’hi haguessin.
Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s'imputen a
resultats, com a cost de l'exercici en què s'incorren. Per altra banda, els costos de
renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu com a major valor del bé,
exclusivament, quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o
perllongació de la seva vida útil.
L’amortització es calcula mitjançant el mètode lineal en funció de la vida útil estimada
dels elements, segons el següent detall:
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Vida útil
Construccions

50 anys

Altres Instal·lacions

10 anys

Mobiliari

10 anys

Equips procés Informàtic

4 anys

Altre immobilitzat material

4 anys

A la data de tancament de l’exercici s’analitza el valor dels actius per a determinar si
existeixen indicis que aquests actius han sofert una pèrdua per deteriorament. Si
existeix algun indici, es fa una estimació de l’import recuperable d’aquest actiu per a
determinar l’import de la pèrdua per deteriorament.
En cas que l’import recuperable, que és el major valor entre el valor raonable menys
els costos de les vendes i el valor en ús de l’actiu, sigui inferior al valor net en llibres de
l’actiu, s’enregistra la diferència en el compte de pèrdues i guanys en concepte de
pèrdua per deteriorament.
Les pèrdues per deteriorament reconegudes en un actiu en exercicis anteriors, es
reverteixen quan es produeix un canvi en les estimacions sobre l’import recuperable
augmentant el valor de l’actiu en el límit del valor en llibres que l’actiu hagués tingut si
no s’hagués registrat el deteriorament del seu valor.

c) Arrendaments operatius
Existeixen dues classificacions per als arrendaments: financers i operatius.
Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers sempre que les
condicions dels mateixos transfereixin substancialment els riscos i avantatges derivats
de la propietat a l'arrendatari. El Col·legi no té aquest tipus d’arrendaments.
Els altres arrendaments es classifiquen com arrendaments operatius quan s'ha acordat
l'ús d'un actiu durant un període de temps determinat, a canvi de percebre un import
únic o una sèrie de pagaments o quotes. En aquest cas els ingressos i les despeses
derivades de l'acord d'arrendament són considerats com ingrés i despesa del període
que es reporten, imputant-se al compte de pèrdues i guanys. La valoració és anàloga
als actius dels arrendaments financers i únicament s'incrementa el seu valor comptable
en l'import dels costos directes del contracte que li siguin imputables.
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d) Instruments financers
A efectes de la seva valoració els instruments financers es classifiquen en les
categories següents:
•

Préstecs i partides a cobrar

En aquesta categoria s'han inclòs els actius que s'han originat en la venda de béns i
prestació de serveis per operacions de tràfic del col·legi. També s'han inclòs aquells
actius financers que no s'han originat en les operacions de tràfic del col·legi i que no
sent instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns cobraments de quantia
determinada o determinable.
Aquests actius financers s'han valorat pel seu valor raonable que no és altra cosa que
el preu de la transacció, és a dir, el valor raonable de la contraprestació més tots els
costos que li han estat directament atribuïbles.
Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en el
compte de pèrdues i guanys els interessos reportats, aplicant el mètode de l'interès
efectiu.
Per cost amortitzat s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer menys els
reemborsaments de principal i corregit (en més o menys, segons sigui el cas) per la
part imputada sistemàticament a resultats de la diferència entre el cost inicial i el
corresponent valor de reemborsament al venciment. En el cas dels actius financers, el
cost amortitzat inclou, a més les correccions al seu valor motivades per la deterioració
que hagin experimentat.
El tipus d'interès efectiu és el tipus d'actualització que iguala exactament el valor d'un
instrument financer a la totalitat dels seus fluxos d'efectiu estimats per tots els
conceptes al llarg de la seva vida.
Els dipòsits i fiances es reconeixen per l'import desemborsat per fer front als
compromisos contractuals.
Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i retrocessions de provisions per
deteriorament del valor dels actius financers per diferència entre el valor en llibres i el
valor actual dels fluxos d'efectiu recuperables.
•

Actius financers disponibles per a la venda

En aquesta categoria s'han inclòs els valors representatius de deute i instruments de
patrimoni d'altres empreses que no s'han inclòs en cap altra categoria. S'ha valorat
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inicialment pel seu valor raonable i s'han inclòs en la seva valoració inicial l'import dels
drets preferents de subscripció i similars, que s'han adquirit. Posteriorment aquests
actius financers es valoren pel seu valor raonable, sense deduir els costos de
transacció en els quals han d'incórrer per a la seva alienació. Els canvis que es
produeixin en el valor raonable es registren directament en el patrimoni net.
•

Dèbits i partides a pagar

En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers que s'han originat en la
compra de béns i serveis per operacions de tràfic del col·legi i aquells que no sent
instruments derivats, no tenen un origen comercial.
Inicialment, aquests passius financers s'han registrat pel seu valor raonable que és el
preu de la transacció més tots aquells costos que han estat directament atribuïbles.
Posteriorment, s'han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos reportats s'han
comptabilitzat en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode d'interès efectiu.
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no
tenen un tipus d'interès contractual, així com els desemborsaments exigits per tercers
sobre participacions, el pagament de les quals s'espera que sigui en el curt termini,
s'han valorat pel seu valor nominal.
Els préstecs i descoberts bancaris que reporten interessos es registren per l'import
rebut, net de costos directes d'emissió. Les despeses financeres, incloses les primes
pagadores en la liquidació o el reemborsament i els costos directes d'emissió, es
comptabilitzen segons el criteri de meritament en el compte de resultats utilitzant el
mètode de l'interès efectiu i s'afegeixen a l'import en llibres de l'instrument en la
mesura que no es liquiden en el període que es reporten.
Els préstecs es classifiquen com corrents tret que la societat tingui el dret incondicional
per a ajornar la cancel·lació del passiu durant, almenys, els dotze mesos següents a la
data del balanç.
Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu
valor nominal.
e) Efectius i altres actius líquids equivalents
L'efectiu i equivalents d'efectiu reconegut en el balanç comprèn l'efectiu en caixa i
comptes bancaris. Aquestes partides es registren al seu cost històric, que no difereix
significativament del seu valor de realització.
f) Provisions
Corresponen a saldos creditors que cobreixen obligacions actuals derivades de
successos passats, la cancel·lació dels quals és probable que origini una sortida de
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recursos, però que resulten indeterminats pel que fa al seu import i/o moment de
cancel·lació.
g) Impost sobre beneficis
La despesa o ingrés per impost sobre beneficis comprèn la part relativa a la despesa o
ingrés per l'impost corrent i la part corresponent a la despesa o ingrés per impost
diferit.
L'impost corrent és la quantitat a satisfer com a conseqüència de les liquidacions
fiscals de l'impost sobre beneficis relatives a un exercici. Les deduccions i d’altres
avantatges fiscals en la quota de l'impost, excloses les retencions, així com les
pèrdues fiscals compensables d'exercicis anteriors i aplicades efectivament en aquest,
donen lloc a un menor impost corrent.
Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporàries
imposables, excepte aquelles sorgides del reconeixement inicial d'un actiu o passiu en
una transacció que no és una combinació de negocis i a més no afecta ni al resultat
comptable ni a la base imposable de l'impost.
Per altra banda, els actius per impostos diferits només es reconeixen en la mesura que
resulti probable que es disposi de guanys fiscals futurs que permetin la seva aplicació i
considerant l’excepció detallada anteriorment.
h) Classificació de saldos entre corrent i no corrent
En el balanç es classifiquen com a corrents els actius i passius amb una data de
venciment igual o inferior a dotze mesos, i com a no corrents en cas de superar
aquesta data.
i) Ingressos i despeses
Els ingressos i les despeses es registren de manera comptable segons el període en
el qual es meriten, amb independència de la data de cobrament o pagament. Aquests
ingressos es valoren pel valor raonable de la contraprestació rebuda, deduït els
descomptes i l’impost sobre el valor afegit, en aquelles operacions no exemptes
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NOTA 5 – IMMOBILITZATS
5.1 IMMOBILITZAT INTANGIBLE
Les partides que composen l’immobilitzat intangible així com el moviment de
cadascuna d’aquestes partides en el exercici 2018 ha estat:

2018

Saldo Inicial

Altes i
Dotacions

Baixes i
Saldo Final
reclassificacions

Cost
Aplicacions Informàtiques

72.892,72

685,32

0,00

73.578,04

-68.221,75

-2.042,37

0,00

-70.264,12

4.670,97

-1.357,05

0,00

3.313,92

Amortització Acumulada
Aplicacions Informàtiques
Valor Net

El moviment de l’exercici anterior 2017 va ser:

2017

Saldo Inicial

Altes i
Dotacions

Baixes i
Saldo Final
reclassificacions

Cost
Aplicacions Informàtiques

70.082,05

2.810,67

0,00

72.892,72

-65.992,61

-2.229,14

0,00

-68.221,75

4.089,44

581,53

0,00

4.670,97

Amortització Acumulada
Aplicacions Informàtiques
Valor Net

a. No hi ha cap restricció a la titularitat de cap dels actius intangibles.
b. Les vides útils o coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements es
detallen en les normes de valoració.
c. Canvis d’estimació
No s’han produït durant l’exercici canvis d’estimació que afectin a valors residuals,
vides útils, ni mètodes d’amortització.
d. No hi ha inversions en immobilitzat intangible adquirits a empreses del grup i/o
associades.
e. No hi ha inversions en immobilitzat intangible dels drets sobre els quals puguin
exercitar-se fora del territori espanyol.
NOTES dels ESTATS FINANCERS de l’exercici 2018
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f.

No hi ha despeses financeres capitalitzades en l’exercici.

g. No hi ha correccions valoratives per deteriorament reconeguda o revertida ni en
aquest exercici ni en anteriors.
h. No hi ha compensacions a tercers que s’incloguin en el resultat de l’exercici per
elements de l’immobilitzat intangible el valor dels quals s’hagi deteriorat o s’hagi
perdut o retirat.
i.

No hi ha béns intangibles que no estiguin afectes a l’explotació.

j.

Actius intangibles totalment amortitzats
A 31 de desembre de 2018, hi ha immobilitzat en ús amb un valor comptable brut
de 66.670,42 euros, que està totalment amortitzat, 63.731,58 euros en l’exercici
anterior.

k. No s’han rebut subvencions, donacions i/o llegats relacionats amb l’immobilitzat
intangible.
l.

Compromisos
A 31 de desembre de 2018, el Col·legi no té contractes firmats per a la compraventa d’actius intangibles.

m. No s’ han produït durant l’exercici cap operació amb immobilitzat intangible que
hagi produït un resultat.
5.2 IMMOBILITZAT MATERIAL
Les partides de l’immobilitzat material i el moviment en el exercici 2018 ha estat:

2018

Saldo Inicial

Altes i
Dotacions

Baixes i
reclassificacions

Saldo Final

Cost
Terrenys i construccions
Inst. Tècniques i altre
immobilitzat material
Immobilitzat en curs
Amortització
Acumulada
Terrenys i construccions
Inst. Tècniques i altre
immobilitzat material

948.598,98

0,00

0,00

948.598,98

565.669,40

21.930,57

0,00

587.599,97

2.434,58

0,00

-2.434,58

0,00

1.516.702,96

21.930,57

-378.239,62

-16.321,55

0,00

-394.561,17

-544.326,42

-11.903,83

0,00

-556.230,25
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-922.566,04

-28.225,38

0,00

-950.791,42

594.136,92

-6.294,81

-2.434,58

585.407,53

Valor Net

El moviment de l’exercici anterior 2017 va ser:

2017

Saldo Inicial

Altes i
Dotacions

Baixes i
reclassificacions

Saldo Final

Cost
Terrenys i construccions
Inst. Tècniques i altre
immobilitzat material
Immobilitzat en curs
Amortització
Acumulada
Terrenys i construccions
Inst. Tècniques i altre
immobilitzat material

948.598,98

0,00

0,00

948.598,98

556.229,02

9.440,38

0,00

565.669,40

0,00

2.434,58

0,00

2.434,58

1.504.828,00

11.874,96

-361.918,07

-16.321,55

0,00

-378.239,62

-532.775,73

-11.550,69

0,00

-544.326,42

-894.693,80

-27.872,24

0,00

-922.566,04

610.134,20

-15.997,28

0,00

594.136,92

Valor Net

0,00 1.516.702,96

En el saldo dels “Terrenys i les construccions” figuren els immobles propietat del
Col·legi on hi ha la Seu Col·legial al carrer Gabriel Querol, 19, 21-23, 25 i pis adjunt
per a biblioteca.
Dins l’apartat de les instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material les altes de
l’exercici corresponen bàsicament a compra de llibres per a la biblioteca del Col·legi
per 4.121,68 euros, la compra de vinils per a la seu del col·legi per 8.433,35 euros i la
rehabilitació del nou lavabo adaptat per a minusvàlids per 6.092,97 euros.
a. Costos estimats de desmantellament, retir o rehabilitació
No existeixen partides
desmantellament.

de

immobilitzat

que

incorporin

costos

de

b. Les vides útils o coeficients d’amortització utilitzats per cada classe d’elements,
s’especifiquen en les normes de valoració.
c. Canvis d’estimació
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No s’han produït durant l’exercici canvis d’estimació que afectin a valors
residuals, vides útils, ni mètodes d’amortització que tinguin incidències
significativa en el present exercici o futurs.
d. No existeixen inversions en immobilitzat material adquirits a empreses del grup
i/o associades.
e. No existeixen inversions en immobilitzat material que estiguin situades fora del
territori de l’estat espanyol.
f.

No existeixen despeses financeres capitalitzades en l’exercici.

g. En el present exercici no s’han reconegut o revertit correccions valoratives per
deteriorament.
h. El Col·legi no té béns no afectes a l’explotació.
i.

Béns totalment amortitzats
A 31 de desembre de 2018 existeix immobilitzat en ús amb un valor comptable
brut de 519.955,96 euros, que està totalment amortitzat (509.080,71 euros en
l’exercici anterior).

j.

Béns afectes a garanties i reversió
No existeixen béns afectes a garantia i reversió, ni restriccions en la titularitat,
excepte la hipoteca esmentada en els passiu financers.

k. Subvencions, donacions i llegats
La Societat no té subvencions, donacions ni llegats.
l.

Compromisos
A 31 de desembre de 2018, la Societat no té firmats contractes per la
compravenda d’actius.

m. Les circumstàncies de caràcter substantiu que afecten a béns de l’immobilitzat
material són les següents:
Assegurances: El Col·legi té contractades pòlisses d’assegurança per cobrir els
riscos a què estan subjectes els elements de l’immobilitzat material. La
cobertura d’aquesta pòlissa es considera suficient.
n. No hi ha elements de l’immobilitzat material que estiguin subjectes a
arrendaments financers o altres operacions de naturalesa similar.
o. Resultat de l’exercici derivat de l’alienació d’elements de l’immobilitzat material
p. Ni en aquest exercici ni en l’anterior s’han produït resultats derivats de baixes
en l’immobilitzat material

NOTES dels ESTATS FINANCERS de l’exercici 2018
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NOTA 6 – ARRENDAMENTS
Arrendaments financers
El Col·legi no té en el present exercici arrendaments financers ni com a
arrendador ni com a arrendatari.

Arrendaments operatius
Les despeses en concepte d’arrendament al llarg de l’últim exercici són
3.925,20 euros (3.918,36 euros) i correspon a l’arrendament de les
fotocopiadores.

NOTA 7 – ACTIUS FINANCERS
7.1 ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI
A la data de tancament dels exercicis 2018, la composició per categories de les
inversions financeres a llarg termini, d’acord amb les classificacions que indica el pla
general de comptabilitat és la següent:

Llarg Termini
Categories \ Classes
Préstecs i partides a cobrar
Actius financers disponible
per a la venda
Total

2018
Inst. De
Patrimoni

Valors de
Deute

Crèdits i
altres

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

1.502,53

0,00

0,00

1.502,53

1.502,53

0,00

0,00

1.502,53

El 31 de desembre de 2018 l’epígraf actius financers disponibles per a la venda recull
la inversió en accions de Prointesa com a instruments de patrimoni.
Durant l’exercici 2018, s’han venut accions de la Caixa Advocats que figuraven en
l’exercici anterior que tenien un valor de cost de 601,01 euros i es venen per 1.442,64
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euros, generant un benefici de 841,63 euros que figura a l’epígraf de ingressos
financers del compte de pèrdues i guanys de l’exercici.
La composició dels actius financers a llarg termini en el exercici anterior era:

Llarg Termini
Categories \ Classes

2017
Inst. De
Patrimoni

Préstecs i partides a cobrar
Actius financers disponible
per a la venda
Total

Valors de
Deute

Crèdits i
altres

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

2.103,54

0,00

0,00

2.103,54

2.103,54

0,00

0,00

2.103,54

El 31 de desembre de 2017 l’epígraf d’actius financers disponibles per a la venda
recollia la inversió en accions de Prointesa i la Caixa d’Advocats que figuren com a
instruments de patrimoni.

7.2 ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI
A la data de tancament dels exercicis 2018 i 2017, la composició per categories dels
actius financers a curt termini, d’acord amb les classificacions que indica el pla general
de comptabilitat és la següent:

Curt Termini
Categories \ Classes
Préstecs i partides a
cobrar
Actius financers
disponible per a la venda
Total

2018

2017

Crèdits i
altres

Crèdits i
altres

1.267.413,51 1.299.536,21
258.583,01

262.887,67

1.525.996,52 1.562.423,88

Inclou els clients i altres deutors de l’epígraf de “Deutors comercials i altres comptes a
cobrar”, i els epígrafs de “Inversions financeres a curt termini” i “efectiu i altres actius
líquids equivalents”.
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Els actius financers classificats com a préstecs i partides a cobrar corresponen
principalment a tresoreria per import de 685.768,54 euros (749.537,17 euros en
l’exercici anterior) i respectivament. També destaca l’import pendent de cobrar del
Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya pel torn d’ofici i que també
figura com a passiu pendent de pagar als col·legiats pel mateix import de 376.494,74
euros (354.202,73 euros en l’exercici anterior).
Els fons de inversió per import de 258.583,01 euros (262.887,67 euros en l’exercici
anterior) es classifiquen com a actius financers disponibles per a la venda i registren
els seus canvis de valor a patrimoni net fins a la seva alienació, en l’epígraf de “Ajustos
per canvi de valor”.

NOTA 8 – EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS
En aquest epígraf del balanç s’inclou la disponibilitat líquida de caixa i els saldos a
favor del Col·legi en comptes corrents bancaris. Els fons de inversió per import de
258.583,01 euros (262.887,67 euros en l’exercici anterior) més un termini fix per
80.000,00 euros (igual que en l’exercici anterior) s’inclouen a l’epígraf “Inversions
financeres a curt termini”.

NOTA 9 – FONS PROPIS (FONS SOCIAL)
El Fons Social del Col·legi recull el superàvit net generat pel Col·legi des de el seu
origen, que fins a l’inici d’aquest exercici són de 1.458.867,94 Euros. Al tancament el
Fons Social es redueix per efecte del dèficit de l’exercici de 60.944,74 Euros, quedant
en 1.397.923,20 Euros.

NOTA 10 – PASSIUS FINANCERS
10.1 PASSIUS FINANCERS A LLARG TERMINI
A la data de tancament dels exercicis 2018 i 2017, la composició per categories dels
passius financers a llarg termini, d’acord amb les classificacions que indica el pla
general de comptabilitat, és la següent:
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Llarg Termini
Categories \ Classes

2018

2017

Deutes amb
entitats de
Crèdit

Deutes amb
entitats de
Crèdit

Dèbits i partides a pagar
Passius financers
mantinguts per a negociar

117.027,29

122.735,55

0,00

0,00

Total

117.027,29

122.735,55

Préstec hipotecari a la Caixa d’Advocats (Arquia Banca) per un import inicial de
180.000,00 euros i amb un saldo pendent al 31 de desembre de 2018 de 122.735,55
euros dels quals 117.027,29 euros són amb venciment 2020 i posterior i figuren a llarg
termini, i la part amb venciment al 2019 5.708,26 euros figura a curt termini. El tipus de
interès al 2018 ha estat de 2,75% i té venciment final el 01 de gener de 2036. L’interès
pactat és Euribor+0,4 amb un mínim del 2,75%.
El pagament de les quotes de la hipoteca del exercici 2018 han tingut un cost financer
de 3.458,30 Euros (3.608,77 Euros en l’exercici anterior).

10.2 PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI
A la data de tancament dels exercicis 2018 i 2017, la composició per categories dels
passius financers a curt termini, d’acord amb les classificacions que indica el pla
general de comptabilitat, és la següent:

Curt Termini
Categories \ Classes

2018
Deutes amb
entitats de
Crèdit

Derivats i
altres

Total

Dèbits i partides a pagar
Passius financers
mantinguts per a negociar

5.708,26

438.023,22

443.731,48

0,00

0,00

0,00

Total

5.708,26

438.023,22

443.731,48
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Inclou l’epígraf “Deutes a curt termini” i l’apartat de proveïdors a l’epígraf “creditors
comercials i altres comptes a pagar”.
Els passius financers classificats com a dèbits i partides a pagar, classificats com a
derivats i altres, d’acord amb les classificacions que indica el pla general de
comptabilitat, corresponen als saldos a pagar a creditors i factures pendents de rebre.
L’import més significatiu, tal i com es menciona al punt 7.2 d’aquestes notes correspon
al deute del col·legi amb els advocats derivats del torn d’ofici, per l’import que té el
propi col·legi pendent de rebre del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de
Catalunya per import de 376.494,76 euros (354.202,75 euros en l’exercici anterior).

Curt Termini
Categories \ Classes

2017
Deutes amb
entitats de
Crèdit

Derivats i
altres

Total

Dèbits i partides a pagar
Passius financers
mantinguts per a negociar

5.553,58

428.513,11

434.066,69

0,00

0,00

0,00

Total

5.553,58

428.513,11

434.066,69

NOTA 11 – ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I SITUACIÓ FISCAL
Els saldos amb les administracions públiques a la data de tancament dels exercicis
2018 i 2017 són els que es detallen i corresponen a les diferents liquidacions de l’últim
període de l’exercici indicat que són cobrats o bé pagats al següent:
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2018
Saldos
HP Deutora per IVA

Actiu

2017
Passiu

Actiu

Passiu

939,85

0,00

20.507,84

0,00

1.386,01

0,00

61,90

0,00

HP Creditora per IRPF

0,00 147.230,05

0,00

154.566,19

Seguretat Social

0,00

8.407,50

0,00

7.872,65

2.325,86 155.637,55

20.569,74

162.438,84

HP Deutora per IS

Total

D’acord amb la legislació vigent, els impostos no es poden considerar definitivament
liquidats fins que les declaracions presentades no hagin estat verificades per l’Agència
Tributària o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys.
El Col·legi té pendent de comprovació tots els impostos als quals es troba subjecte per
als quatre darrers exercicis des de la data de liquidació.
Els serveis que presta el Col·legi estan exempts de l’impost sobre el valor afegit (IVA)
en la part corresponent a les quotes dels seus membres i a les activitats docents, per
aquest motiu el Col·legi aplica la prorrata especial de IVA que permet la legislació
fiscal vigent. Per a l’exercici actual la prorrata definitiva ha estat del 14% (un 16% en
l’exercici anterior)
El Col·legi, per la seva naturalesa de col·legi professional, es troba inclòs dintre de les
entitats parcialment exemptes de l’impost sobre societats, d’acord amb el que estableix
l’article 9.3 del Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’impost sobre societats.
Segons estableix l’apartat 2 de l’article 121 de l’esmentat Reial decret legislatiu,
l’exempció no abasta els rendiments obtinguts per l’exercici d’explotació econòmica, ni
a les rendes derivades del patrimoni, ni a les rendes obtingudes de transmissions
patrimonials diferents a les declarades específicament exemptes pel mateix article.
La despesa imputada com a impost de societat de l’exercici és de 0,00 Euros (46,40
euros en l’exercici anterior) i de la seva liquidació, el Col·legi té pendent de cobrament
de hisenda 1.324,11 euros i 61,90 euros de l’exercici anterior.
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El Col·legi no té comptabilitzades les bases imposables negatives pendents de
compensar generades a l’exercici.
NOTA 12 – INGRESSOS I DESPESES
12.1 IMPORT XIFRA DE NEGOCIS I ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ
Els epígrafs mencionats corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2018
i 2017 presenta la següent composició:
2018
Import net xifra de negocis

2017

715.354,09

703.881,17

13.480,00

10.676,00

419.344,78

424.717,96

Quota Consell

23.190,00

23.440,00

Quota Consejo

28.838,81

29.308,37

169.548,32

142.939,09

60.952,18

72.799,75

Altres ingr. d’explotació

282.301,16

304.580,37

Subv. Torn Ofici

117.276,00

126.944,56

59.799,00

59.799,00

8.190,00

19.534,50

Subv. Ajuntament Terrassa (OFIMEH)

31.736,32

31.735,51

Subv. Diputació SIDH

52.400,00

52.400,00

Subv. Diputació POJM

12.899,84

12.899,84

0,00

1.266,96

997.425,25

1.008.461,54

Quotes escola pràct. juríd.
Quota col·legial

Cobro quota Resp. Civil
Altres ingressos

Subv Serv. Orient.Jurídica
Subv. SOM

Subv. Bonif. Seg. Social
Total

El cobrament del Consell i pagament als advocats pel torn d’ofici es considera
comptablement financer afectant només el resultat del Col·legi en la part
subvencionada d’aquest procediment, 117.276,00 Euros (126.944,56 Euros en
l’exercici anterior).
El cobrament per responsabilitat civil correspon a la pòlissa contractada pel Col·legi en
benefici dels col·legiats. La pòlissa la paga el Col·legi que ho recupera dels col·legiats.
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La despesa incorporada en l’epígraf “Altres despeses d’explotació” per aquest
concepte és de 170.055,52 euros (141.730,71 en l’exercici 2017).

12.2 DESPESES DE PERSONAL
L’epígraf de personal corresponent a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2018 i
2017 presenta la següent composició:

2018

2017

Costos de personal
Sous i Salaris
Seguretat Social

266.685,03

253.329,18

82.352,66

78.277,20

0,00

392,32

1.440,00

1.380,00

350.477,69

333.378,70

Provisió pagues extres
Altres despeses socials
Total

D’acord amb el conveni col·lectiu al qual està adherit el Col·legi, el d’oficines i
despatxos, i donat que les remuneracions estan en 14 pagues, a tancament de
l’exercici es registra el meritament de les pagues extraordinàries que es pagaran en
l’exercici següent, l’efecte a l’exercici és la variació de la provisió actual amb la de
l’exercici anterior.

12.3 ALTRE INFORMACIÓ DE LES DESPESES DE L’EXERCICI.
D’acord amb el que indica el pla general de comptabilitat, s’informa que no s’han
produït resultats fora de la activitat ordinària del Col·legi. Tampoc s’han realitzat
permutes de cap mena.
NOTA 13 – MEDI AMBIENT
L’activitat del col·legi no té efecte en el medi ambient pel que no hi ha cap acció en
particular realitzada ni actius o despesa específica per a la seva protecció.
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NOTA 14 – INFORMACIÓ DIVERSA
a) Personal
No s’han produït canvis en la composició dels treballadors del Col·legi durant
aquest exercici, sent 10 el nombre mig de treballadors (igual que el de l’exercici
2017).
b) Gestió del risc
El Col·legi disposa de procediments i sistemes per garantir que els riscos més
rellevants siguin identificats, avaluats i gestionats. Els òrgans de govern
analitzen, discuteixen i aproven els pressupostos, les inversions i el seu
finançament, l’evolució de l’exercici i els seus futurs impactes pressupostaris,
en el marc de les atribucions respectives previstes en els Estatuts.
c) Honoraris dels auditors
Els honoraris dels auditors de comptes, pels serveis d’auditoria dels Estats
Financers del 2018 han estat de 8.800,00 Euros (8.787,60 Euros en l’exercici
anterior) més l’IVA corresponent.
d) Informació sobre els ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors
En relació amb la informació requerida per la Disposició addicional tercera de la
Llei 15/2010, de 5 de juliol, a 31 de desembre de 2018 el període mig de
pagament és de 24,56 dies (30,39 dies en l’exercici anterior).
Els pagaments realitzats a proveïdors durant l’exercici s’han realitzat s’han
realitzat dins el termini legal establert.

NOTA 15 – OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
Les parts vinculades amb el Col·legi són el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats
de Catalunya i el Consejo General de la Abogacía Española i el volum de les
operacions realitzades és:
- El Col·legi ha aportat al Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de
Catalunya 23.160,00 euros (24.480,00 euros en l’exercici anterior.
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- El Col·legi ha aportat al Consejo General de la Abogacía Española 30.677,92
euros (29.308,36 euros en l’exercici anterior).
- Les despeses en conceptes de dietes i similars per a la realització de les
seves funcions, tant de Junta de Govern com de la Direcció durant l’exercici
2018 han estat de 14.836,41 euros (16.593,41 Euros en l’exercici anterior).

NOTA 16 – FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
Amb posterioritat al 31 de desembre de 2018, i fins a data de formulació d’aquests
estats financers, no s’ha produït cap fet que, per la seva importància, requereixi
modificar-los o ampliar-ne la informació.

NOTA 17 – LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018
(s'adjunta a la pàgina següent)
A Terrassa, el 12 de març de 2019.
Sr. Ignasi Puig Ventalló
Degà.
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Josep Boada Batalla
Tresorer.
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