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INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS ABREUJATS EMÉS PER UN AUDITOR

INDEPENDENT

A I'Assemblea General de I'll-lustre COL.LEGIDE L'ADVOCACIADE GIRONA per encárrec de la Junta de
Govern

Hemauditat els comptes anuals abreujats de I'll-lustre COL-LEGIDE L'ADVOCACIADE GIRONA(el Col.leti),
que comprenen el balanga 31 de desembre de 2019, el compte de pérdues i guanys, i la memória ( totó dls
abreujats)corresponents a I'exercici fínalítzat en aquesta data.
Segonsla nostra opinió, els compres anuals abreujats adjunta expressen, en totó els aspectes significatius, la
imatgefidel del patrimoni l de la situació financera del Col.legóa 31 de desembre de 2019, així com deis seus

resultatscorresponentsa I'exercicifinalitzat en aquesta data. de conformitat amb el marc normatiu
d'informació financera que resulta d'aplicació que s'identifica en la nota 2.1 de la memória abreujada i, en
particular,amb els princípis i crlteris comptables que hí estiguin continguts.

Fonamentde I'opinió
Hemdut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de I'activitat d'auditoria de
comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes normes es descríuen més
!ndavant en \a seco\ó Responsabilitatsde I'auditor en renacióamb I'auditoria deis comptes anuals abreujats

delnostre.informe.

Som índependents del Col.regi de conformitat amb els requeriments d'ética, inclosos els d'independencia,
quesón aplicables a la nostra auditoria deis comptes anuals abreujats a Espanyasegons allá que exigeix la

normativareguladorade I'activitat d'auditoria de comptes. En aquest sentit, no hem prestat serveis
diferents als de I'auditoria de comptes ni hi han concorregut situacions o circumstáncies que, d'acord amb
allá que estableix I'esmehtada normativa reguladora, hagin afectat la necessária independéncía de manera

ques'hagavist compromesa.
Consideremque I'evidencia d'auditoría que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la
nostra opinió .

AUDITORIA l CONTROL. AUDITORS. S.L.P. CIF B-17.085.432 ' Ins..al Reg. Mercantil de Girona. Tom 156. Fob 223. Full núm. Gl-1 140. Inscripció 10a
Ins. al Reg. Oficial Auditors de Comptes amb el núm. S0159

Parágrafd'émfasi

Talcomja es va comentar a I'informe d'auditoria deis exercicis 2009 a 2018, 1'entrada,el 27 de desembre de
2009de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, coneguda com la Llei ómnibus, en el cas de materialitzar-se el

seudesplegament pot acabar suposant un efecte sobre la gestió, I'operativa i la capacitat flnancera de
I'll-lustreCOLLEGIDE L'ADVOCACIA
DEGIRONAque I'actual Junta de Govern haurá de valorar i ponderar
adequadament.

Aspectesmés rellevants de I'auditoria
Elsaspectesmés rellevants de I'auditoria són aquella que, segons el nostre judia professional, han estat
consideratscom els riscos d'incorrecció material més significatius en la nostra auditoria deis comptes anuals

abreujatsdel període actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la nostra auditoria deis
comptesanuals abreujats en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, i no
expressemuna opinió per separat sobre aquests riscos.
Elsingressos de I'll.lustre COL.LEGI DE L'ADVOCACIA DE GIRONA corresponen

majoritáriament

a les quotes

col.legials.Aquests ingressos es cobren periódicament (dos cops I'any) mitjangant domiciliació bancaria i es

registrena comptabilitat automáticament en base el programa propi de gestió del COL.LEGÓ
. Com a
conseqüénciade I'elevat número de col.legiats, es requereix un enfocament d'auditoria addicional per
mitigarel risc inherent d'error existent degut a les continues ares, baixes , exempcions i canvis de modalltat

queesprodueixen.
Resposta
de I'auditor
e

Hem verificat el correcte funcionament del programa informátic de gestió col legial, així com deis

e

controls manuals que suponen el sistema.
Hem fet conciliacions de I'import abonat amb els ingressos registrats, confirmant I'exhaustivitat i
que el tall d'operacions era apropiat tant en el tancament com en I'inici de I'exercici .

e

Hem verificat que els col legiats morosos estan controlats individualment, i suficientment

e

documentats.
Hem aplicat procediments analíticaper tal de recalcular I'import a cobrar en concepte de quotes
col.legials ( tenint en compte la periodicitat, els canvis en el preu de la quíta , així com el número
de col legíats ).

LaJuntade Governés la responsable
de formular els comptesanualsabreujatsadjunts,de forma que
expressinla imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis resultats del Col-legi,de conformitat
ambel marc normatiu d'informació financera aplicable a I'entitat a Espanya,i del control intern que
considerinnecessari per permetre la preparació de comptes anuals abreujats lliures d'incorrecció material, a

causade frau o error.
Enla preparació deis comptes anuals abreujats, la Junta de Govern és la responsable de la valoració de la

capacitat
del Col.leti per continuarcom a empresaen funcionament,revelant,segonscorrespongui,les
qüestionsrelacionadesamb I'empresa en funcionament i utilitzant el principi comptable d'empresa en
funcionament excepte si la Junta de Govern té la intenció

operacions,o si no existeix cap altra alternativa realista.

de liquidar

el Col.legó o de cessar les seven

Responsabilitatsde I'auditor en relació amb I'auditoria deis compres anuals abreyjgt$
Elsnostres objectius són obtener una seguretat raonable que els comptes anuals abreujats en el seu conjunt

estanlliures d'incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe d'auditoria que conté la
nostra opinió.

Seguretatraonable és un alt grau de seguretat pera no garanteix que una auditoria realitzada de conformitat
amb la normativa reguladora de I'activitat d'auditoria vigent a Espanya sempre detectó una incorrecció

materialquan existeixi.Les incorreccionspoden tenir lloc per frau o error i es considerenmaterials si,
individualment o de forma agregada, es pot preveure raonablement que influeixen
económiquesque els usuario prenen basant-se en els comptes anuals abreujats.

en les decisions

En I'Annexn9 l d'aquest informe d'auditoria s'inclou una descripció més detallada de les nostres
responsabilitatsen renacióamb I'auditoria deis comptes anuals abreujats. Aquesta descripció que es troba en
lapáginan9 4 és part integrant del nostre informe d'auditoria.
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Annex ne l del nostre informe d'auditoria

Addicionalmenta I'inclós en el nostre informe d'auditoria, en aquest Annex incloem les nostres
responsabilitatsrespecte a I'auditoria deis comptes anuals abreujats.

Coma part d'una auditoriade conformitatamb la normativareguladorade I'activitat d'auditoriade
comptes a

Espanya, apliquem el nostre judia professional i mantenim una actitud d'escepticisme

professionaldurant tota I'auditoria. També:
e

Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals abreujats, a causa
de frau o error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per respondre a aquests riscos i

obtenim evidenciad'auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a la nostra
opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causade frau és més elevat que en el cas

d'una incorrecció material a causa d'error, ja que el frau pot implicar col.lusió,falsificació,
omissions deliberades, manifestacions intencionadament errónies, o I'elusió del control intern.

Obtenim coneixement del control intern rellevant per a I'auditoria amb la finalitat de dissenyar

procediments
d'auditoriaque siguenadequatsen fundó de les circumstáncies,
i no amb la
finalitat d'expressar una opinió sobre I'eficacia del control intern de I'entitat.
e

Avaluem si les polítiques comptables que s'apliquen són adequades i la raonabilitat de les
estimacions comptables i la corresponent informació revelada per la Junta de Govern.

e

Concloemsobresi és adequadala utilització,per part de la Juntade Govern,del principi
comptable d'empresa en funcionament i, basant-nos en I'evidencia d'auditoria obtlnguda,
concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condiciona

que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat del Col.leti per continuar com a
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 abreujats o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una

opinió modificada. Les nostres conclusions es basenen I'evidencia de auditoria obtinguda ans a
la data de nostre informe d'auditoria. No obstant aixó, fets o condicions futura poden ser la causa
que el Col.legi deixi de ser una empresa en funcionament.
Avaluem la presentació global, I'estructura i el contingut deis comptes anuals abreujats, inclosa la

informació revelada, i si els comptes anuals abreujats representen les transaccions i els feto
subjacents de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel.

Enscomuniquem amb la Junta de Govern de I'entitat en relació amb, entre altres qüestions, I'abast i el

momentde realització de I'auditoria planificats i les troballes significatives de I'auditoria, així com
qualsevoldeficiencia significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de I'auditoria. Entre
elsriscossignificatius que han estat objecte de comunicació a la Junta de Govern de I'entitat, determinem

elsque han estat de la major significativitat en I'auditoria deis comptes anuals abreujats del període
actuali que són, en conseqüéncia, els riscos considerats més significatius.

Descrivim
aquests riscos en el nostre informe d'auditoria llevat que les disposicionslegals o
reglamentáries
prohibeixin revelar públicament la qüestió.
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DESPEJESPERIODE

Executat2019

Pressupost 2019

499:39?.43
l
.u0.995,881
.115.796,
s5l
2.6m,ml

Sous i Solaris
Seguretat Social

formació personal,mútua i dieter
S.O.Ji

j8J36,ml
Manteniment

equips i nformátics

Manteniment
Manteniment

plana Web
equipé seguretat

Manteniment ascensors,
local i aire acondicionat
Serveis pr9fBssional:

-47.0m,ml
-23.0m,ml
.7.su,ml
.i.soo,ool
.ts.om,ml

Despeses Máster

Servei de vigilancia privada
Assessoria Fiscal i Laboral

Contenciosos
Altres professionals Independents
Transports

.363.230,s71

5.597.

-66.7s2.sol
-69.499.53

1.383,Si

.20.198,s61
.8.9 7,411

2

.2.538,651
.37.854,91

.7.18t,781
.5.739,al
t63,ml

.3m,ool

-i09.021
8:9 i,471
- 767,731

-2s.ooo,ool
.210:s1l:MI

17.765.31

.llo.199. ssl
.2.226,971

.7.0m,ml
.s.om,ml
-3.0n,nl

o.wl
iministraments

-475.657.®l

3s.om,ml
17.0m,wl

-7.2m,ml
-600,ool

is bancarísi similars

Desviacions

:58.719.381
.4.250,ml
.22.817,50j
.18.s67,38l

.Z+n6,ml
.4.716,ool

Auditoria Comptes Anuals

ComptesAnualsa 31-12-2019

373,0:

801

l
l

407 4
038

61

854 9:

12 996 g
466.

IR)

12

S67 3:
181 7:
.739.

2 836 9i
190

l

9

701 4'
167 73
a
433

Q.@l
-20.433,4sl

4

.219

Material d'oficina i informática, i fotocopies
Teléfon

-7.sm,ml

693 63'

1. 806, 3

-s.sm,ml

BO 71

Segells
Servei de neteja extern

3s.om,nl

304 50

369,2
.15.304,

í5.000,ool
.11.210,
s21
.18.5m,ool
.18.000,
.500,ool
.6.0m,ml
8.0m,ml
.4.soo,ml
.13.8m,ml
s.om,ml
.s.om,ml
3.0m.ml

Assisténcia a Jornades i Congres.
Ponente cursos de formació

Biblioteca
Publicitat
Imprempta

Debi
Cópíes i cárregues targetes
Festa Patronal
Junta de Govern
Joves Advocats mirona
Comissió Tom d'Ofici

l.n1,12 l

Obra Social Mutualidad Abogacía
Publicacions naves normatives

ii.om,ml
8.3m,ml
s.ooo,ool
.3m,ml
.9.an, ool
.s.on,ml

Despeses diverses
Suministrament tardes red abogac.
Compres paper mutualitat
Revisió expediente AJG
Gestió i trámit expedients disciplinaris
Donació Fundació Privada Mona
Despesa perl'Aportació
Comissions diverses

feta al J.A.G

o,ool
.4.iw,ml
-io.om,ml

15 624 48
a9 23
860 11

360 11

l

369 851
382 sol
041 001

680 771

l

.369.

81
Si

3 959.

l

319. 2:

]]4 s21

385,

716. t31

916.

l

300 63j

6:

261

973. 7.

nl

.771 6'
71 7i

3ól
877. 4sl

122.

819 68

,519.

.550 00

4 450.

.713 94

55
8(D 001
.180 00
0 00
51

.413.

070 4i

2

200.

-180.

4 100.
713

2

191: 083. oo l

193 952

Quites Consejo General Abogacía

.72.821,ool

.72.664,40

Quotes Consell Catalá

.s6.2m,nl

,47.250,ml

.i.st2,ml

.l.st2,ml

0,

,i.on,nl

.l.s82,851

.582,8

cuota Col.legó Penal Internacional/

Col.regi Adv Eur.

Altred Taxes

Impost sobre Béns Immobles
lva no deduible

.ts.soo,ml

15.392,58

44.000,00

.55.S51,05

:3:«»: ool
-t33.0m,ml
esfinanceres
HipotecaNovaSeu

3.228,13l
J30.14s, 261

.4n4,20l

4 745:55

.2.4u,201

:2.454,20l
.291,35

Disposició pólissa de credit i altred

etats

156.

9.000,

107,4

.ll.S51,05
6.228.1
2.8M.7.

0,

591,35

.lO.988,0:
Total

.!71

r

,1.26d.776,22

.4.642

7'
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V

INGRESSOSPERIODE

Pressupost2019

i col legiats
Quites Exercents
Quotes No Exercents

Ares

Curé

Romanent

ServeiTom Ofici i Assist. Detingut

1:: Executat 2019 : [: Desviacions

812.2S0.00

813.471.03l

692.o00,
00
109.000,00

694.668,651

2.668,65

.1.822,62

11.250,00

l07.177,38l
11.625,00

36.200.00

35.761,021

.438,98

35.0m,ool

34.623,00l

i.2m,ml

1.138,02

61,981

700,00

8p$;pll

108,91

65.426.00

69.572.(DI

4.146.00

212.465.59

225.626.99

Ares societatsprofessionals
S.O.j í S.O.M

ComptesAnualsa 31-12-2019

Arrendaments locals nova seu

46.191.68

Altred ingressos
Certifícats

87 400 00
0 00
750 00

1.221.03

375,00

377,i

4$:142:130

76 651 781

.10 748

0

ool

0.

443

031

.306 97

001

113. 941

186 06

Venda de toques amb I'Escut de I'lCAG
Jornades monográfiques i cursos de formado

300 ool
31
ool

214, sol

Compensacionsmútua Adv.Cat {Cens)

16 000. 001
15 000. 001

16 797 981

797 9:

15 150 90l

11 000. 001

10 680 3sl

150 9q
,319 6sl

Venda cargesfotocopiadora

300

Venda paper mutua

Dictaments sobre Honoraria Professionals

Publicacions
NavesNormatives
PublicitatrevistaJ.A.G.

16 261 291

0. 001

PublicitarPáginaWeb
Gestiópla pilot catalá

750, ool
0.

Altred ingressos
Subvenciona varies

2

ool

500, ool

5 700 ool

Bonifícació Cens AON

0.

Ingrésde I'Apbrtació rebuda per part del J.A.G

nt clients orovisionats

ool

4 100 ool

-85 5i
.14 738

0. 001

2

110 ool
0.

711

0. 001

l

360 ool

001

0. 001

2 335. ool
6 200. ool
6 344. 791

.165. ool

0.

ool

500. 001

6 344. 791
100,

Q.wl

Ineressos Finance
Ingressos Extraordinarís

Total
SUPERAVIT

500,ool

198HI

-30]..].9i

i.ooo,ool

2.329. 65

1:3?9, Q5

1.262.133,27

1.270.s62,491

0,00

3.786.27

3.786,27

6

2

l

IL LUSTRECOL LEGI DE L'ADVOCACIA DE GIRONA

ComptesAnualsa 31-12-2019

ESTAT DE CANVIS
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ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

Fans Social

Resultat Exercici

Total

3.444.256.64

46.214.90

0,00

0,00

0,i

11.
Ajustasper errors 2017anteriors

0,00

0,00

0,-

B) Saldo Inicial a l de genes de 2018

3.444.256.64

46. 214. 90

0,00

75.442,14

1.Ajustasper canvisde criteri 2017i anteriors

1.Total ingressosí despejes reconeguts 2018
2. Distribució del Resultat del 2017
3.Altred
Saldofinal a 31 de desembre de 2018

46.214,90

176,00

3.490.647,54

3.490.471,5

3.490.471,5
75.442,1

.46.214,90
0,00

75.442.14

0,i

176,

3.566.089,6

1.Ajustasper canvisde criteri 2018i anteriors

o, oo

0,00

0

11.Ajustas per errors 2018 anteríors

0,00

o, oo

0

E)SaldoAjustat a l de geller de 2019
1.Total ingressos i despejes reconeguts 2019
2. Distribucíó del Resultat del 2018

o final a 31 de desembre de 2019

3.490.647.54

0,00

75.442,14
3.566.089.68

75.442,
14
3.786,27

3.566.089,6
3.786,27

.75.442,14
3. 786. 27

0,

3.569. 875, 9.
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ELLUSTRE COL.Leal DE L'ADVOCACIA DE GIRONA

1. AalVITAT

Comptes Anuals a 31-12-2019

DE L'ENTITAT, CONSTITUCIÓ l RÉGIM LEGAL

L'll lustre Col.regi DE L'ADVOCACIA DE GIRONA (a partir d'ara el Col.regi) és una corporació de diet public, amb

personalitat
jurídica própia, que va ser creat per la Llev7/199S, de 28 de junt, aprovada pel Parlamentde
Catalunya
. Esregeix per la Llei 7/2006, de 31 de maig de professions titulades i deis col leéis i pels seus Estatuts,
aprovatsper Resolució3024/2010 de 27 del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya DC)GCn9
5722de 27-9-10.

ElCol-legó,
en la seva condició de corporació representativa deis Advocats, té com a finalitat ordenar i vigilar
I'exercicide la professió, representar i defensar els interessos professionals, i també vetllar perqué I'activitat
professíonals'adeqüi als interessos de la ciutadania.

Col.lectiu

Elseucol.lectiu,a 31 de desembre, está constituit peasmembres següents
ii/iz/z017

Concepte

Lletratsexercentsi residents a la demarcació territorial del Col.l
Lletratsexercentsi no residents a la demarcació territorial del Col.leti
Lletratsno exercents i residents a la demarcació territorial del Col.leg

l 3x/iz/zoi8

1223

1203

50

4S

l 31/x2/2019
1201
41

Lletratsno exercents i no residents a la demarcció territorial del Col leg

Lletratsexemptsde quíta
Total

ns essencials
e

L'ordenacióde I'exercici de la professió.

e

Larepresentació exclusiva de la mateixa.
Ladefensa deis interessos professionals deis cal.legiats.

e
e

Elcompliment de la fundó social que correspon a I'advocacia

8

Lacol.laboracióen la promoció i administració de la Justicia.

El Col.legidisposad'una secció, anomenada Escalade Práctica Jurídica, integrada dina el mateix Órgan del
Col.leti,destinadaa promoure cursos, seminaris i formació continuada per nous advocats o per aquells ja en
exercicl.

ámbit d'actuací

la jurisdicció i competencia del Col-regi s'estén als partits judlcials de Girona, La Bisbal d'Empordá, Olot
Puigcerdá,Santa Coloma de Farners, Ripoll, Blanes í Sant Feliu de Guíxols.

Laseudel Col.legó
estraba, actualment a la plagaJaume Viceng Vives núm :r(y4

(g.

irena
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Vinculació

ElCol.regiestávinculat per relacionsinstitucionals í económiques amb els següents organismes
FundacióPrivadadeis Advocats de Girona.
Consejo General de la Abogacía Española (en endavant CGAE).

Conselldeis ll.lustres Col.legis d'Advocats de Catalunya(en endavant CICAC)

Mitjangantacordéassolitsentre aquestes corporacions, el Col.legi col.labora económicament al manteniment
de la Fundacíó,el CGAEi del CICAC,alhora que duen a terme accions institucionals conjuntes i comparteixen
actívitats comunes.

PRESENTACIÓ
DLLSCOMPTESANUALS

2.1.Imatgefidel
Els ComptesAnualsestan formats pel balang de situació, el compte de resultats, I'estat de canvis en el
patrimoni net, í aquesta memória, el conjunt deis quals formen una unitat, així com la liquidació del
pressupost

ElsComptesAnualss'han preparat a partir deis registres comptables del Col legi i es presenten d'acord amb
les normesestablertesen el PlaGeneral de Comptabilitat aprovat pel Reid Decret 1514/2007, considerant en
determinatsaspectesel Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel quai s'aprova el Pla de comptabilitat de les
fundacíonsi les associacionssubjectesa la legislació de la Generalitat de Catalunya, a fi de mostrar la imatge
fidel del patrimoni,de la situacíófinancera i deis resultats del Col.legó.
Per la confecciódeis comptes anuals també s'ha tingut en compte la resta de normativa a la quai está
subjecte el Col.legódestacant:

LlevÓmnibusl25/20091de 27 de desembre.

Disposició
final quarta de la Llei4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya
relatiua lespersonesjurídiques.
Llev7/2006, de 31 de maig, de I'exercici de professions titulades i deis col.legosprofessionals

ElsEstatuto
de I'Entitat.

No existeixenrains excepcionalsper les quals, per a mostrar la imatge fidel, no s'han aplicat disposicions
legalsen matariacomptable.

AquestsComptesAnualses presentaran per I'aprovació deis membres del Col Bebiper t'Assemblea General. La
Junta de Govern considera que no s'hi produiran modificacíons substancials com a conseqüéncía de
I'esmentada aprovació.

IL LUSTRE COL.LEGI DE L'ADVOCACIA DE GIRONA
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2.2.Principiscomptables no oblieatoris aplicats
Nos'hanaplicatprincipio comptables no obligatoria en I'elaboració deis presenté comptes anuals

2.3.Aspectescríticade la valoració i I'estimació de la íncertesa
e

EnI'elaboració deis Comptes Anuals s'han utilitzat estimacions básicament en renacióamb la vida
útil i en I'avaluació de p¿rdues per deteriorament deis actius materíals.

e

A data de tancament de I'exercicí existeixen incerteses motívades per la LlevOmnibus que poden
originarcanvis signíficatius en el valor deis actius o passiusen els exercicis següents.

B No existeíxenaltres incerteses que, pel seu rise associat, poguessin suposar canvis signíficatius en

el valor deis actius o passiusen el proper exercici,ni se n'han generat amb posterioritat al
tancamentque no estiguin degudament comentades a la memória.

2.4.Compareció
de la informació
No hi ha cap raó significativa que impedeixí la comparació deis Comptes Anuals de I'exercici amb les de
I'exerciciprecedent,ni ha calgut adoptar les xifres de I'exercici precedent per facilitar aquesta comparació.

No ha estat necessáríala realització d'agrupacíons de partides per mostrar la imatge fidel en els presents
Comptes Anuals.

2.6.Elementsrecollitsen váries partides
Corresponenúnicamental préstec hipotecari descrít en la nota núm. 8 d'aquesta memória

rjsen els criterio comptables aplicats
No ha estat necessáriala realítzacló de canvis en els criterio comptables aplicats en el present exercici
respecte els aplicats en I'any anterior.

2.8.Correcciód'errors
D
Enel presentexercicino ha estat neces:ljá8lÍ$!$]

a

:ercícís anteriors

.E€É
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3. APL}CACIÓDE RESULTATS

3.1.Propostad'aplicació del resultat de I'exercici
LaJuntade Govern proposará a I'Assemblea General del Col.regi I'aplicació del resultat de I'exercici 2019
perimport de 3.786,27 euros a FansSocial.

3.2.Augmentdeis FansEspecials
Enel presentexercici no s'ha destinat cap ímport a augmentar el saldo deis fans especials

4. NORMESDE REGISTRE l VALORACIÓ

Lesnormesde registre i valoració detallades a continuació no seran d'aplicació per a la formulacíó deis
Comptes
Anualsquan I'entitat no tingui elemento patrimonials, o no realitzi transaccionso feto económica
que motlvin la seva existencia.

4.!, ImmobilitzatIntangible
8

Lesaplicacionsínformátíques í les patente es registren pel seu cast d'adquisicíó í, posteriorment, es
valoren al seu cast menys, segons procedeixi, la seva corresponent amortització acumulada i/o

pérduesper deteriorament que hagin experimentat. Els criteris pel reconeixementde les pérdues
per deteriorament d'aquests actius i, de les recuperacions de les pérdues per deteriorament
registradesen exercicis anteriors són símílars als aplicats per als actíus materials.
e

Lesaplicacionsinformátiques s'han amortitzat d'acord amb un criteri d'amortització lineal del 25% i
33%

Pelquefa a la propietat industrial-web, s'ha aplicat una dotació del 33%
Elscostosde manteniment deis sistemes informática es registren a cárrec del compte de resultats
de I'exercicien qué s'incorren.

13
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4.2. Immobilitzat Material
Els béns compremos en I'immobilitzat material es valoren inícialment al seu preu d'adquisició,

incloses totes les despeses addicionals directament relacionades amb la deva posada en
funcionament. Posteriorment es mínoren per la corresponent amortització acumulada í les pérdues
per deteriorament, si n'hí haguessin.
e

Les despesesperiódiques de mantenlment, conservació i reparació s'ímputen a resultats, seguint el

principi de I'import, com a cast de I'exercici en qué s'íncorren. Per altra banda, els costos de
renovació, ampliació o millora són incorporats a I'actiu com major valor del bé exclusivament quan
suponen un augment de la deva capacitat, productivítat o prolongació de la deva vida útil.

e

En casde vendes de I'immobilitzat material, el seu cast i amortització acumuladas'eliminen deis
registres comptables, portant el benefici o pérdua a resultats.
Els elemento totalment amortitzats, no es donen de baixa deis registres comptables ans que són
venuts o estan fora d'ús.

B

Les amortitzacions aplicadesdins I'exercici sobre els elements de I'immobilitzat material s'han

portat a terme seguint els mateixoscriterio que I'exercici anterior; atenent a la vida útil deis
diferente béns ia la depreciació que han sofert pel seu funcionament, segons la depreciació
estimada següent:
Percentatge depreciació

anual
Construccions

3%
8% 12%

4.3. Deteriorament d'lmmobilitzats Materials i Intangibles
e

A la data de tancament de I'exercici, o en aquella data en qué es consideri necessari, s'analitza el
valor deis actius per a determinar si existeixen indias de qu¿ aquests actius han sofert una pérdua
per deteriorament. Si existeix algun india es fa una estimacló de I'import recuperable d'aquest
actiu per a determinar I'import de la pérdua per deteriorament.
En el cas de que I'lmport recuperable, que és el major valor entre el valor raonable menys els costos
de les vendes i el valor en ús de I'actiu, seguiinferior al valor net en llíbres de I'actiu, s'enregistra la
diferencia en el compte de pérdues i guanys en concepte de pérdua per deteriorament.

e

Les pérdues per deteriorament reconegudes en un actiu en exercicís anteriors es reverteixen quan
entant el valor de I'actiu
es produeix un canvi en les estimacions sobre I'import recup !rable
t el deteriorament del
en el límit del valor en llibres que I'actiu hagués tingut si no s' M

seu valor.
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4.4. 1nversions Immobiliáries
No figuren inversions immobiliáries comptabilitzades

4.5. Arrendaments
Els arrendaments es diferenciaran entre financers i operatius

Arrendaments fina ncers

B

Es consideraran arrendaments de tipus financer aquella en qué de les condiciona económiques del

contracte se'n dedueix la transferencia substancial de tots els riscos i benefició ínherents a la
propietat del bé objecte del contracte. Particularment.es presumeixque hi ha transfer¿noa deis
riscos i benefícís en els següents casos:
a)

No hi ha dubtes raonables de I'exercici de I'opció de compra.

bl

En cas de no existir opció de compra, quan el terminé pactat en el contracte d'arrendament
cobreíxi la major part de la vida económica de I'actiu, o bé quan el valor actual deis pagaments
mínima acordats per I'arrendament suposin la práctica totalitat del valor raonable de I'actiu
arrendat.

c)

Quan les característiquesdeis béns arrendats facin que la deva utilitat quedi restringida a
I'arrendatari.

d)
e)

Quan I'arrendatari tingui la possibilitat de prorrogar el contracte inicial, per un segon període, i
amb unes quotes per arrendament que siguensubstancialment inferiors a les de mercat.
L'arrendatari comptabilitzará I'actiu arrendat d'acord amb la deva tipología, í el corresponent
passiu financer pel menor valor entre:

El valor raonable del bé arrendat.

El valor actual deis pagaments mínims durant el termini d'arrendament, inclosa
I'opció de compra, i senseconsiderar els impostos repercutibles.
e

e

Lesdespesesdirectes inicials seran considerades més valor de I'actiu

La cárregafinancera del contracte s'imputará a resultats de I'exercici, segonsel métode del tipus

d'interés efectiu.

Arrendaments operatius
e

La resta d'arrendaments es consideraran de tipus operatiu
Els ingressos o despeses derivats d'un contracte d'arrendament operatiu es registraran al compte
de pérdues i guanys a mesura que es meritín.

IL LUSTRE COL LEGÓDE L'ADVOCACIA DE GIRONA

Comptes Anua[s a 31-].2-2019

4.6. Permutes
No hi ha hagut permutes durant aquest exercici

4.7. Instruments financers
A efectes de la deva valoració eís ínstruments fínancers es classifiquen en les categories segtlents

Préstecs i partides a cobrar

B

Corresponen a actius financers oríginats en la venda de béns o prestacions de serveis per
operacíons de tráfic del Col.regi, o els que no tenant un origen comercial, tampoc són instruments
de patrimoni ni derivats i els seul cobraments són de quantia determinada o determinable i no es
negocien en un mercat actiu.
Donat que no s'estima que el fet de no actualitzar els ftuxos d'efectiu sigui signiflcatiu, els crédito

per operacions comercials i altres deutors amb un vencíment inferior a I'any es valoren, tant
inicialment com en posterioritat, pel seu valor nominal. Al tancament de I'exercici es realitzen les
correccionsvaloratives necessáriesd'acord amb I'avaluació del risc que presenten respecte a la
deva recuperació futura.

D¿bits i partides a pagar

Corresponena passíusfinancers origínats en la compra de béns i de serveis per operacions de tráfíc del
Col.legó,o aquella que, no bent derívats, no tenen un origen comercial.

Donat que no s'estima que el fet de no actualitzar els fluxos d'efectiu seguisignificatiu, els débíts per
operacions comercials amb un venciment inferior a I'any es valoren, tant inicialment com en posterioritat,
pel seu valor nominal.

Efectiu i altred actius líauids eauivalents
L'efectiu i equivalents d'efectiu reconegut en el Balang de Situació compran I'efectiu en caixa i els comptes
bancaris. Aquestes partides es registren pel seu cast históric, que no difereíx significativament del seu valor
de realització.

4.8. Cobertures comptables

No figuren coberturescomptables

]6
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4.9. Existéncies
Les existéncies es valoraran pel seu preu d'adquisició

4.10. Transaccions en moneda estranaera
No existeixen saldos ni transaccions en moneda estrangera

4.11. Impost sobre beneficis

El Col.legóestá exempt parcialment de I'lmpost sobre Societats. Dita exempció no inclouels
rendiments obtinguts per I'exercici de I'explotació económica o per cessió o incrementde
patrimoni, ni tampoc per aquella rendiments sotmesos a retenció.
L'impost sobre benefició inclourá I'impost corrent í I'impost díferit.
L'impost corrent será la quantítat a pagar o recuperar per I'empresa com a conseqüénciade ies
liquidacions flscals de I'impost sobre el benefici de I'exercici, calculats al típus impositiu vigenta la
data de tancament.
e

L'impost

diferit

es generará

per les diferéncies

temporánies

existents

entre

les valoracions

comptables i fiscals d'actius i passius.
La valoració deis actius i passius per impostos corrente l diferits es farm d'acord

a la normativa

vigent a data de tancament de I'exercici.

4.12. 1DgEessos í despeses

Els ingressos i les despejes es registren de manera comptable segons el període en el quai es mediten,amb
independéncla de la data de cobrament o pagament. Aquests ingressos es valoren pel valor raanablede la

contraprestació rebuda, deduit els descomptesí I'impost sobre el valor afegit en aquelles operacionsno
exemptes.

4.13. Provisionsi contingéncies
No figuren comptabilitzades provlsions ni contingéncies

4.14. Elementopatrimonials de tifus mediambiental
Per la comptabilització, en cas que sigue necessari, deis actius l despeses de tipus mediambiental,

es seguirála normativa específicade la Resolucióde 25 de mara de 2002, així com a la normativa
de valoració de I'immobilitzat material.

Les despejes de tipus mediambiental es consideraran en cas d'existir com a "Altred despejes
d'explotació" en I'exercicí en qué es produeixín.
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B

e

L'Entitat no tenia a data de tancament obligacíons per retribucions al seu personal a llarg terminé.

Excepte per causa justificada, I'entitat estará obligada a indemnitzar als seul empleats quan

prescindeixín deis seul serveis.

'

'' '

L'entitat no ha realitzat en el present exercici pagaments basats en instruments de patrimoni

subvenclons, donacions i llegats rebuts per finangar unes despejes específiques es consideraran com a
ingrésen I'exercici en qué es meritin les despejes subvencionades.

Enel present exercici I'entitat no té negocis conjunta amb altres entitats

e

En el supósit d'existir, les operacions entre entitats vinculades, amb independencia del grau de

vínculació, es comptabilitzaran d'acord amb les normes generala. Els elements objecte de les
transaccionsque es realitzin es comptabilitzaran en el moment inicial pel seu valor raonable. La
valoració posterior es realitzará d'acord amb el previst en les normes particularsper als comptes
que correspongui.

Una part es considera vinculada a una altra quan una d'elles exerceix o té la possibilitat d'exercir

directa o indirectament o en virtut de pacteso acordéentre accionisteso partícips,el control sobre
una altra o una influencia significativa en la presa de decisions financeres i d'explotacíó de I'altra.
ius no
Noexisteixen actius no corrente mantinguts per a la seva venda

2
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NOTA núm. l : IMMOBILITZAT INTANGIBLE

Eldetall i moviment de I'immobÍlitzat intangible durant I'exercici económic 2019 és el següent
Saldo a

Compres

31.12.2018

Ares

Propietat industrial-We b

7.736,58

o,u

Aplícacions Informátiques

374.213,52

20.852,98

0,00

Immobilítzat en curé

23.400,00

TOTAL CAST

Propietat industrial-Web
Aplicacíons Informátiques
TOTAL AMORE'lZACIO
VALOR NET

NOTAnúm. 2: IMMOBILlíZATMATERIAL
Eldetall i moviments de I'immobilitzat material durant I'exercici económic de 2019 és el següent
Saldo a

Compres

31.12.2018

Terrenys i Construccions

4. 569.369,

16

Instar lacions técniques

361.654.94

Mobiliari

367.066.M

Equipé Informática
Immobflitzat en curé

205.186.55

o.u

Ares
0,00
0,00
0,00
2.280,88

0,00

TOTALCOST

Terrenys i Construccions
Instal.lacions técniques

Mobiliari
Equips Informática
TOTALAMORTI'lZACIO
VALOR NET

2«

19

CJtl¿:;b
V

IL LUSTRE COL LEGI DE L'ADVOCACIA DE GIRONA l Comptes Anuals a 31-12-2019

Detall de les inversions realitzades en el ieríode2019-2018:immobilitzat intangible i material
Inversions
Desenvolu
es
T

ent

írames informática

Ord e nadors

Fotocopiadora
Total

A més, en aquest exercici s'han activat com a "lmmobilitzat intangible en curs" per import de 23.400,00 euros les
milloresde la nova páginaweb.

Elements totalment amortitzats a 31-12-2019 i 31-12-2018
Saldo a
31.12.2019

Concepte

Propietat industrial-Web

7

Saldo a
31.12.2018

7

.58

Apficacions informátiques
Instar lacions
Altres Instal.lacions

336.026,92

333.165,49

341.147,97

341.147

17.506,97

17.50

Mobiliari

338.459,57

338.734,2
198.678,8S
197.77$56
1.239.
1.

Equipé informática

Total

NOTA núm. 3: INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINÉ

3.1

Instrumento de Patrimoni i Valors representatius de deute

Entitat Dipositária

Concepte

B. Popular
CaixaAdvocats

Accionó
Accionó C.

Col.leti AdvocatsGirona

Obligacions

Saldo a

Saldo a

31.12.2018

4

10
724,83

3. 898, 10

724,83

01.01

TOTAL

20
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Concepte
Flan

per bar

Fianza Oficines
Canaleias
Flan
leer local mutua
Fi

2.600,00
1.200,00

Llum

90,54

TOTAL

7.490,

7.490,54

NOTAnúm. 4 : DEUTORSCOMERcIALSl ALTRESCOMPTESA COBRAR
Elsaldo que figura en el balang sota I'epígraf "Deutors camercials i altred comptes a cobrar" está composat per

lessegüentspartides:

Partidacorresponent al total de quotes col-legialspendents de cobrament

Quites de dubtós cobrament
Quites e ndarrerides
TOTAL

loi.316,641
3.227,17

l09.295.25
6.178,

]@:!!1,81

Lesquites de dubtós cobrament estan provisionades a 31 de desembre de 2019, al considerar-se importó
difícilsde recuperar.
'
' ' ''
'

Ambdata 9 de Juny de 2011 es va firmar un Convenide Col-laboracióentre I'Universítat de mirona í els Col.leéis
deI'Advocaciade Girona, Figueresi Vic per a la realització del Máster d'Accésa I'Advocacia.

Cli14:,b
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La normativa económica que regeix aquest convení és la següent

La "Fundacióde I'Universitat de Girona" gestionará els ingressosde matrícula i les possíblessubvenciona

quepuguin aconseguir.

e

La remuneració del prafessorat va a cárrec deis ingressosque es generi en el máster.
Com a contraprestació per les tanques realitzades peastres Col legis d'Advocats, la Fundació, un cop
finalitzat el curs acad¿mic, els ha d'abonar la meitat del saldo que resulti de la diferencia entre tots els
ingressosi les despesesi el canon a qu¿ es refereix el següent punt.
La Fundacióretendrá un canon del 15 % als crédits del máster la doc¿noa deis quals estigui vinculada a
la Facultat de Dret de la UdG. A aquest efectes, s'estima un 50% els crédito vinculats a la Facultat de
Dret de la UdG í 50% els vínculats als Col legosd'Advocats.

4,3, Entitats Públíques Deutores
Dínsd'aquest apartat hi figuren comptabilitzats els següentsimports
Saldo a

Saldo a

Hisenda Pública de utora per IVA
Devolució perimpost
TOTAL

de soctetats

4:4.Deuleu !Sybvencions pendents de cobrament
Dinad'aquest apartat hi figura comptabilitzat I'import pendent de cobrament de
Concepte
GESTIOTOAD/AJ
SOM

Saldo a
3L12.2019
53.116,40
9.844,00

SOJ
ALTERMUTUA
BANCSABADELL
ALTRES

6.789,28
135.697.24

665,M
70.824
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NOTA núm. 5: IMPOSICIONS l TRESORERIA

5.1}Imposicionsa terminé
Saldo a
31.12.2019

Obertura

franc l

200.000,00

02.07.2019

Banc l

200.000,00

02.06.2019

Band

36.000,00

02.07.2019

TOTAL

436.000,00

5.2)Cometescorrente
Saldo a
31.12.2018

Concepte
Banc
Ba

430.095,69

franc
Caixa d'estalvis
Caixa d'estalvis
Banc
Banc
Caíxa d'estalvis
Caixa d'estalvis
Caixa d'estalvis Tom d'ofi ci
Caixa d'estalvis J.A.G

.19,85
1.002.93

Saldo a
31.12.2019
429.990,1
1. 147

50

21

653,63

46

1.295,96

30,92
05,99
735.5(D.89

11.419,19

1.

2.251,55
13.952,4

2.119

9

NOTAnúm. 6: AJUSTAMENTs:
PERIODIFlcAclo
ElCol legórealitza la gestió del Tom d'Ofici i Assisténcia al Detingut, tant les tasques de control administratiu
comles financeres (cobra de la Generalitat i ho transfereix als advocats). Els importó no cobrats i ja meritats a
tancament de I'exercici i els que no han estat pagats als advocats es traben periodificats.

&
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Rúbrica referent als importó periodificats a fi d'exercici, corresponents al total pendent de cobrament del Tom
d'Ofici i Assisténciaal detingut meritats durant I'exercici i que es cobraran en el següent:
e
e

Saldo q 31-12-2018: Desembre del 2018 (100%) i novembre del 2018 (53%)

Saldoa 31-12:2Q]9;Desembre del 2019 (100%)i novembre del 2019 (19%l

En aquest epígraf es traben periodificats a fi d'exercici, els imports pendents de pagament als advocats pel
Tom d'Ofici i Assisténcia al detingut meritats durant I'exercici i que es pagaran en e] seg(bent. Els importó

haurien de coincidir amb els de la nota 6.1., donut que el Col.legóha pagat als advocatsdel Tom d'Ofici i
Assisténciaal detingut la totalitat deis ingressoscobratsper aquest concepte;no obstant exísteixuna petita
diferencia que correspon a la renuncia al cobrament feta per algunsadvocats.

NOTAnúm. 7: FONSSOCIAL
Eldetall i moviments deis FonsSocialés el següent

A 31-12-2007
Resultatexercici 2007
ResÚltatexercici 2008
Resultatexercici 2009
Resultarexercici 2010
Resultarexercici 2011
Resultatexercici 2012
Resu:hatexercici 2013
Resultatexercici2014
Resu=ltat
exercici 2015
Resultarexercici 2016
Resultatexercici 2017
Resultatexercici 2018
Resultatexercici 2019
Total a 31-12-2019

2.161.528,
61

120.2
69. 138. 71

184.708

221.3
167.94
125.428,
115

46.390,9d
75.442,14
3.786,
3.569.875
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NOTA núm. 8: DEUTES AMB ENTITATS DE CREDIT

L'únic deute bancari del Col.legi correspon el préstec hipotecari amb Caixa Girana (actualment Caixabank)

formalitzat durant I'any 2004 per import de 3.000.000d'euros i vencimenta 30 anys (20341.Aquest préstec
hipotecarí es va formalitzar per finangar la nova Seu de I'll-lustre Col-regide I'Advocaciade Girona amb una

garantia hipotecaría sobre la mateixa seu.

El detall deis vencíments del préstec hípotecari per anyaés el següent
Venciment

r

2021
2022

2023

Anís

dors

TOTAL

NOTAnúm. 9 : FIANCES
REBUDES
A LLARGTERMINI
Eldetall és el següent

Fianza Ofícines

Canalejas

Fianza lloguer bar
Fjanga llogyerlocal

mutua

Saldo a

Saldo a

31.12.2018

31.12.2019

2.600,00

2.600.00

7.200,00

7.200,00

1.200,00

1.200,00

ll.ooo,oo

NOTA núm. 10 : CREDITORS PER SERyEIS

Eldetall deis ímports que composen aquest saldo és el següent
Concepte
onsabil. Civil - AON
Factures pendents de rebre

Creditors
TOTAL

I'activitat

Saldo a

Saldo a

31.12.2018

31.12.2019

135.885,89
29.174,
8.

123.747,74
39.068,
14. 878, 14
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NOTA núm. 11: ALTRESDEUTESNO COMERCIALS

Dins d'aquest apartat hi figuren comptabilitzats els imports pendents de pagament de les dedaracions deis
diferents impostos que corresponen a I'exercici 2019 i que es paguendurant el mes de gener de 2020. Aquests
comptes presenten, a 31 de desembre de 20].8 i 2019, els saldos següents:
Concepte
H.P. creditora per IVA
H.P. creditora IRPFCol. Advocats

r Impost Societats
Organismes seguretat social creditora

234.745,69

H.P. creditora

227.759

0,00

1.026,

11.120,46

11.659,

TOTAL

e

D'acord amb la legislació vigent, hom no pot considerar liquidats definitivament els impostos ans que
les declaracions presentades no hagin estat verificades per I'AgenciaTributaria o hagatranscorregut el
termini de prescripció de quatre anys.

e El Col.legóté pendent de comprovació tots els impostor als quals es traba subjecte als quatre darrers
exe rcicis.

e

El Col.leti ha estat exempt de I'impost sobre el valor afegit jaVA)en la part corresponent a Quites, als
cursos de formació, a les subvencionarebudes i els ingressosprocedente del tom d'ofici., per la quai
cosa les corresponents quotes suportades estan subjectes a al r¿gim de "Regla de prorrata", í per tant,
les quites no deduibles es consideraren despega o inversió de I'exercici, si s'escau. El percentatge
definitiu de prorrata per I'exercici 2018 i 2019 han estat del 11% i 9% respectivament

d'ingressos í des

Exercici 2019 l Exercici 2018
Re

exe

Ingressos finance rs

198,81

757,5g

Publícftat revista J.A.G. i Plana WEB

2. 110,00

Cursos

7.844,70

710,W
t2.92463

Altred

18.443,41

16.933,48

Ingressos lloguers

19.355,12

15.594,4

Base imposable de I'imp. de sodetats

47.952,04

46.920,
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Liquidació de I'lmpost

Exercici 2019 l Exercici 2018

Baseim
e de I'im
Tipas de gravámen

de societats

Quíta Ínte

25%

25%

IL988,01

11.730,03

0,00

0,00

Deduccions aplicades

cuota lí

Ida

11.988,

11.730,

Pagamentacompte
Retencions
Quíta diferencial
ygUjd a pagar o a tornar

11.2 Altres deutes no comercials
El concepte d'aquest import pendent correspon a retencions cautelars practicades a col legiats, per diversos

motius.

Correspon a la previsió de la paga extra d'estou meritada durant I'exercici 2019 i que es pagará a juny de 2020

NOTA núm. 12: INGRESSOSl DESPEJES

12.1.Quites col.leaíals
El preu de les quites col legials s'han mantíngut respecte I'exercici anterior
L'import cobrat ha estat el:següent:
Pré us

Lletrats Exercents Residente
Uetrats Exercents Residents Bonificats
U etrats Exercents Reside nts Comunitaria

Uetrats Exercents No Resldents
Lletrats No Exercents Reside nts

Uetrats No Exercents No Residente

Ares:
Hi ha hagut 32 naves ares i el preu cobrat ha eslgE::eLIDateix
de l :xer

col.legiat.

anterior. de 375 euros per nou
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12.2.Arrendaments locals
e rs de locals

fngressos per llo
Sala d'actes
Bar
Local - Ofícines

12

Mutua
Total

12

15.599

Exercici 2018
ocials

.9zl i13.44s
l06.524,321 110.199,55

retat Social a carrec de I'em
4jtres carregues socials

gerke

4.01.

3. 246, 1

Exercici 2018 l Exercici 2019
396.752,58

ri

Pglpgles de recercai desenvolupament de exe rcici
Lloguers i cánons

667,44

Reparacionsi conservació

.39

$glypj$ professi onals indepe ndents

14

Transports
Primesd'assegura
Serveis bancaris i similars
Publicitat, pro
da í relacioné
Subministres
tres se rveis

Concepte
Exercicis ante dors
Sinistres abonats

i1,74
183,07

6.8n,43
bliaues

517,11
0,00
24.541,14
198,2

611,
68.887,71
17.334,50
109,02
8.901,4
1.

n

31.877,30
323.556,27

Exercici 2018 l Exercici 2019

l.a)l.m

706,83
1.894

Col .laborací ons

Altred
Total
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NOTA núm. 13: DESVIACIONSEN EL PREssuposT

Les partides pressupostadesson mor similars en els imports executats a 31 de desembre de 2019. Com a
principals desviacions figuren els següents conceptes:

1.

Disminueixenels ingressos per cursos i jornades de formació ja que durant el 2019 es realitzen molts

cursosgratuTts.
2. S'han realitzat reformes i abres de manteniment de les instal.lacions de la Seu col.legial superiora a les
prevístes en el pressupost de I'exercici 2019.

NOTA núm. 14: FEASPOSTERIORS
AL TANCAMENT

La crisis sanitariageneradapel virus del COVID-19,ha provocat que la Junta del col.legó,en posterioritat del
tancament de I'exercici 2019 i de I'aprovació del pressupost per I'exercici 2020, hagi realitzat una avaluació deis

possibles efectos que aquesta situació estan provocant a I'activitat deis seul col.legiats i també la del propi
co egi

Si bé, a data d'aprovació deis presentes comptes anuals existeixen incerteses deis possibles efectes d'aquesta
situació, les principals mesures preventíves adoptades per la Junta per minimitzar I'impacte de la crisis han

U
sigut

a)

b)
c)

Endata 25 de mara de 2020, la Junta va acordar que les col.legiades i els col.legiatsque ho desitgessin
poguessindemanar I'ajornament de pagament de la quota col.legialen la part corresponent als mesas
de mara, abril i maig 2020, i poder-la satísfer ans el dia 30 de juny de 2020;
Opció de fraccionar la prima de I'assegurangade responsabilitat civil professional;
Destinar ans a 18.000 euros als col.legiats i col.legiades afectats económicament per la crisi sanitaria a

raó de 100 euros mensuals durant 6 mesas (fansun maxim de 600 euros per col.legiat).Aquesta acuda
está finangada per: 6.000 aportats pel JAG i 12.000 pel ICAG;
d)

Condonar les quites corresponents als mesas de juliol, agost i setembre a totó els col.legiats i

col.legiades.

Aquestes mesures s'estimen en un a disminució deis ingressos pressupostats per I'exercici 2020 en 170.000

euros. La Junta preveu minimitzar els efectes de les mesures en el pressupostde I'exercici 2020 amb la
contenció de les despeses pressupostades.

LaJunta preveu que totes aquestes menures no tendran efectes en la liquidat de I'entitat a curt terminé i que es
disposen de recursos económics suficiente en relació a les necessitats deis propers mesas i segons les mesures

adoptades.

Per tot I'esmentat anteriorment, la Junta estima que no existeixen riscos ni incerteses que puguin afectar al
principi de continuitat de I'entitat.
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NOTA núm. 15: OPERACIONS AMB PARTS yINCULADES
a) El detall de les operacions realitzades durant I'exercici amb el Col.legó és el següent
Co
A
A

20]9
ió de l Co

el CHAE

idó del Col.legó
el CICAC

Total
Concepte

Acuda a la Fundgdó del Col.l

e

72.820

72.664,40

56.460,00
129.

92

2018

4

47.250,00

!19.914,
2019
0,00

Estatutáriament, la direcció del Col legóI'exerceix la Junta de Govern. Els membres de la Junta de
Govern, han de pagar les quites anuals, la formació, etc., que els hi són carregadesamb les mateíxes
condiciona que a la resta de membres del Col.legó.
Per altra banda, no reben cap tipus de retribució, ni existeixen avangaments i crédits concedits a aquest

]:5:2.Honorariaauditors
Els honoraris percebuts peasauditors independents, en concepte de serveis d'auditoria deis ComptesAnuals
de J'exercici2019 són 2.745 euros ( 3.050 euros en I'exercici 2018).

No existeixen
e

e
e
©
©

Actius de naturaleza mediambiental.
Despesesincorregudes per a la millar protecció del medí ambient.
Riscoscoberts per les provísions per a actuacions mediambientals
Inversions en I'exercici per rains mediambientals.
Compensacions a rebre de tercera per rains mediambientals.

No existeíx cap partida que s'nagi d'incloure en el document sobre informació mediambiental previst a la
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Amb I'objectiu de lluitar contra la morositat, les societats d'acord a la Llei 15/2010, de 5 de julios, que modifica a
Uei 3/2004, de 29 de desembre, estableix un terminéde pagament a partir de I'any 2013 per lotes les operacions
d'ámbit comercial de 60 dies data de recepció de la mercaderia o de la prestaciódel servei. Per tant, per tal de
cumplir amb la normativa I'entitat informa de:
e

e

No existeixen saldos a fi d'exercicí amb un període de pagament superior al límit legal establert.
Durant I'exercici no s'han realitzat pagaments amb un terminé superior al permés.

NOTA núm. 16: INFORMACIÓ DIVERSA
16.1.Personal

El nombre mig de personesempleades en el curs de I'exercici 2018 i 2019, dístribuit per categories i per sexes

ésel següent:

Personal a fi d'exercici

Cap d'Administració

Adminístratius
Secretan técnic
Total

Cap d'Administració
Admi ni strati us

Secretan técnic
Total

Nemig de treballadors
Faxes

No Faxes

Exercici 20]8 l Exercicí 2018
Homes
Dones
2
11
0
2

Total

Ne míg de treballadors

Exercid 20]9 l Exercid 2019l Ex
Dones

Faxes

No Faxes
Total

3]
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A Girona, a 15 de Maíz de 2020, queden formulats els comptes anual:

a«
CariesMac-CraghPrujá

ents a I'exe rcicí 2019

Q'

'Á-

led Sarro

Dega
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