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INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS ABREUJATS EMES PER UN
AUDITOR INDEPENDENT

A I'Assemblea General de I'll.lustre COLLEGI DE L'ADVOCACIA DE GIRONA per encárrec de la
Junta de Govern

Opinió

Hem auditat els comptes anuals abreujats de I'll.lustre COL.LEGI DE L'ADVOCACIA DE GIRONA (el
Col.legi), que comprenen el balang a 31 de desembre de 2018. el compte de pérdues i guanys, i la
memória ( tots dls abreujats) corresponents a I'exercici finalitzat en aquesta data.

Segons la nostra opinió, els comptes anuals abreujats adjunts expressen, en tots els aspectes
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del Col.legi a 31 de desembre de
2018, així com deis deus resultats corresponents a I'exercici finalitzat en aquesta data. de
conformitat amb el marc normatíu d'informació financera que resulta d'aplicació que s'identifica en la
nota 2.1 de la memória abreujada i. en particular, amb els principes i criteris comptables que hi
estiguin continguts.

Fonament de I'opinió

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformítat amb la normativa reguladora de I'activitat
d'auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes normes
es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de I'auditor en relació amb I'auditoria deis
Eomptes anuals abreujats del nostre informe.

Som independents: del Collegi de conformitat amb els requeriments d'ética, inclosos els
cl'independencia, que són aplicables a la nostra auditoria deis comptes anuals abreujats a Espanya
segons allá que exigeix la normativa reguladora de 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
) circumstáncies que, d'acord amb allá que estableix I'esmentada normativa reguladora. hagin
3fectat la necessária independencia de manera que s'hagi vist compromesa.

:onsiderem que I'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada
)er a la nostra opinió
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Parágraf d'émfasi

Tal com ja es va comentar a I'informe d'auditoria deis exercicis 2009 a 2017, 1'entrada, el 27 de
desembre de 2009 de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, coneguda com la Llei Omnibus, en el cas
de materialitzar-se el seu desplegament pot acabar suposant un efecte sobre la gestió, I'operativa i la
capacitat financera de I'll.lustre COL.LEGI DE L'ADVOCACIA DE GIRONA que I'actual Junta de
Govern haurá de valorar i ponderar adequadament.

Aspen!

Els aspectes més rellevants de I'auditoria són aquells que, segons el nostre judia professional, han
estat considerats com els riscos d'incorrecció material més significatius en la nostra auditoria deis
comptes anuals abreujats del període actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la
nostra auditoria deis comptes anuals abreujats en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió
sobre aquests, i no expressem una opinió per separat sobre aquests riscos.

Els ingressos de I'll-lustre COL-LEGI DE L'ADVOCACIA DE GIRONA corresponen majoritáriament a
les quotes col-legials. Aquests ingressos es cobren periódicament idos cops I'any) mitjangant
domiciliació bancaria i es registren a comptabilitat automáticament en base el programa propi de
gestió del COL.LEGI . Com a conseqüéncia de I'elevat número de col legiats, es requerelx un
enfocament d'auditoria addicional per mitigar el risc inherent d'error existent degut a les continues
ares, baixes , exempcions i canvis de modalitat que es produeixen.

Resposta de I'auditor

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

e

Hem verificat que els col.legiats morosos estan controlats individualment. i suficientment
documentats.
Hem aplicat procediments analítica per 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 quota , així
com ei número de col.legiats ).

La Junta de Govern és la responsable de formular els comptes anuals abreujats adjunts, de forma
que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis resultats del Col'legi, de
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a I'entitat a Espanya, i del control
intern que consideran necessari per permetre la preparació de comptes anuals abreujats lliures
d'incorrecció material, a causa de frau o error.

En la preparació deis comptes anuals abreujats, la Junta de Govern és la responsable de la valoració
de la capacitat del College per continuar com a empresa en funcionament. revelant, segons
correspongui, les qüestions relacionades amb I'empresa en funcionament i utilitzant el principa
comptable d'empresa en funcionament excepte si la Junta de Govern té la intenció de liquidar el
Col.regi o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista.
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A.

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals abreujats en el seu
conjunt estan lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe d'auditoria
que conté la nostra opinió.

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat pero no garanteix que una auditoria realitzada de
conformitat amb la normativa reguladora de I'activitat d'auditoria vigent a Espanya sempre detecti
una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden tenir lloc per frau o error i es
consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot preveure raonablement que
influeixen en les decisions económiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals
abreujats.

En I'Annex n' l d'aquest informe d'auditoria s'inclou una descripció més detallada de les nostres
responsabilitats en relació amb I'auditoria deis comptes anuals abreujats. Aquesta descripció que es
traba en la página n' 4 és part integrant del nostre informe d'auditoria.
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Annex n' l del nostre informe d'auditoria

a.ddicionalment a I'inclós en el nostre informe d'auditoria. en aquest Annex incloem les nostres
'esponsabilitats respecte a I'auditoria deis comptes anuals abreujats.

B

Com a part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de I'activitat d aud toda de
comptes a Espanya, apliquem el nostre judia professional i mantenim una actitud d'escepticisme
professional durant tota I'auditoria. També:

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 evidencia d'auditoria suficient i adequada per proporcionar una
base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau
és més elevat que en el cas d'una incorrecció material a causa d'error, ja que el frau pot
implicar col-lució, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament
errónies, o I'elusió del control intern.

e Obtenim coneixement del control intern rellevant per a I'auditoria amb la finalitat de
dissenyar procediments d'auditoria que siguin adequats en fundó de les circumstáncies, l
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 Concloem sobre si és adequada la utilització, per part de la Junta de Govern, del principi
comptable d'empresa en funcionament i, basant-nos en I'evidencia d'auditoria obtinguda,
concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb
condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat del Col.legi per
continuad 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 basen en I'evidencia de auditoria obtinguda ans a la data de nostre informe
d'auditoria. No obstant aixó, fets o condicions futurs poden ser la causa que el Col.legi
deixi de ser una empresa en funcionament.

e Avaluem lal 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 fets subjacents de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel.

Ens comuniquem amb la Junta de Govern de I'entitat en renació amb, entre altres qüestions,
I'abast i el moment: de realització de I'auditoria planificats i les troballes significatives de I'auditoria,
així com qualsevol deficiencia significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de
I'auditoria Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicació a la Junta de Govern
de I'entitat. determinem els que han estat de la major significativitat en I'auditoria deis comptes
anuals abreujats del període actual i que són, en conseqüéncia, els riscos considerats més
significatius.

Descrivim aquests riscos
reglamentáries prohibeixin

en el nostre informe d'auditoria
revelar públicament la qüestió.

llevat que les disposicions legals o
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ILLUSTRA COLLEGE DE L'ADVOCACIA DE GIRONA l Gomptes Anuals a 31-12-2018

DESPEJES PERIODO Executat 18 Desvlaclonu

Soul l Salarís

Sugu reta t Soo a l

Fomtació personal. mútua i dieter

3S5.823,41

.105.068,45
.3.000,00

.349.377,29

.106.524,32

2.973,00

S.017.2S

6.446,12

.1.4s5,871

27.00l

Manteniment equípo informitics
Manteniment equipé seguretat
Ma ntenlnemnt plana Web

Connectivitat (üdeoconferé nci a,-.)

Manteniment ascensors, local i aire acondicioi
Altred manteniments

-2s.ooo,ool
7.soo,ool

i.300, ool
.22s,ool

-is.soo,ool
.soo,ool

.19.686,67

.6.899,691

1.452,881

o,ool
.13 .22t,s91

o,ool

S.313,33.

600,31
ls2,881

22s,ool
2.278,41

500,i

140,22

8.670.021

.1.288,45
1.2S8,8i

1.681,571

2.913,89

366©l

Auditoria Comptes Anuals
Despejes Máster
Senfel de vigilancia prí veda
Assessoria Fiscal l Laboral
Conte ncios os

Altres professionals Independents

.4.856.22

.3S.000,00
16.964,35

.8.000, ool

.s.ooo,ool

.3.000, ool

.4.7i6,00J
.26.329,981

-18.252,80l

.6.741,20l

.3.318,431

.86,11
:ssp:wl

:z.200-00l
:óoo-ool

eml

:i8 3:wl

:S]Z::BI

7.0s!@l

2z740:7S
Material d'oficina l informática, i fotocopies
Teléfon

Se8ells

Sergei de neteja exte rn

Assisténcia a Jornades i Cóngres.
Ponents cursos de formació
Bibliote ca

Pu bli cita t

Imprempta
Dega

Cópies i cá rregues ta r8etes
festa Patronal
Junta de Govem
loves Advoca ts Girona

Comissió Tora d'Ofi ci

Obra Socia l Mutualidad Abogacía
Revista J.A.G.

Publicacions naves normatives
Despejes diye ríes
Suministrament tardes red abogac.
Compres paper mutualitat
Revivió expediente AJG

Gestió i tíámit expediente disciplinaris
Donació a la Fundado del ICAG

Donació Fundació DDHH-CHAE

Aportacló tribunal arbitral de Glrona
Comissions diye ríes

8.000,00

.s.4i4,931

40.000,00l
.is.ooo, ool
IS.ooo,ool
20.soo,ool

.18.000,00l
soo, ool

6.000,00l
.6.000, ool
-4.too,ool
13.000, ool
.s.ooo, ool
s.ooo, ool
.3.000, ool
.2.207,00l
.7.soo,ool
il.ooo, ool
.9.000,00l
.4.soo,ool

3m,ool

-9.000,00l
.4.800,00l
4.356,00l
2.000,00l

.7.082,4S

.s.2s4,ul
-37.595,191

.ís .3s9,7sl

.7.861,sll

IS.42i,771
17.908,72

o,ool

4.563,00l
.l0.318,931

-3.928,361

17.885,591
5 .454.58 l

.2 .809, 3il

2.766,80l
1.918,44

o,ool
.9.423,30l

.6.933,80l

.4.248,00l

.330,40l

8.273,70l

.4.889,091

-4 .356,00l

o,ool

-400,00

.8.9S3,95

917.55

160,39
2.404,8il

.3s9,7sl
7.138,49

s.078,231

91,281

soo,ool

i.437,00l

4.318,93j
171,64

.4.88s,s91
-454,58

2.í90,691

233,20l
288,56

7.soo,ool
1.s76,70l

2.0ó6,20l

2s2,00l
30,40l

726,3i

.89,091

o,ool
2.000,00l

Tri b ut$

Quotes Consejo General Abogacía
Quotes Connell Ca ta lá

cuota Col.regi Penal Internacional/ Col.regi Ad
Altred Ta xes

Impost sobre Béns Immobles
Connexió Anella Jurídica
1% no deduíble

.7.500,00 1.453,9S

1.369,52

.210, ool
o,ool

.71.451,40

.56.2so, ool
.7so, ool

.72.820,92

56.460, 00i
-7so, ool

í.300,00l
.IS.036,00j

o,oo l
44.000,001

:3.000.00l

.i.ils,961
15.392,S8

o,ool
.43 .5í6, 981

awol

184,04

.356,58
0,00

483,021

3.000.00l

5.845-261

=.193:60
21,661

-2.215,26

a.730.031

Hipoteca Nova Seu

Disposlció pólissa de credit l altred
.2.682,81j

.1.500,00

ó-ooo:wl

:ó.37ó 411

.2 . 661,1sl

.3.71s,261

Talal 4:191971,4i' .!1.557,16

2
./

\
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ILLUSTRE COLLEGE DE L'ADVOCACIA DE GIRONA l Comptes Anuals a 31-12-2018

INGRESSOS PERIODE Executat 18 l Desviaclons

Quites Exe rcents

Quites No Exe rcents
Al te s

69s.ooo,ml
tio.ooo,ml

18.750,00

693.275,88

109.650,46
13.S00,00

.1.724,12

.349,54

.5.250, 00

36.too.ool
3s.ooo,ool

1.100,00

34.505,26

1.235,32

494,74

13S,32Roma nent

s04.izl

z9.00l

4ó.24i.óal

Ce rti fi ca ts

Venda ta ríes fotocopiadora

Venda paper mútua

Venda de togues a mb I'Escut de }'lCAG
Jornades monográfiques i cursos de farmacia

Compensacions mútua Adv.Cat(Cené)
Dictaments sobre Honoraris Professiona is

Publicacions Noves Normatives

Publicitat re vista J.A.G.

Publicitat Página Web
Gestió pla pilot catalá

Altres ingressos
Subvenciona va ries
Bonifi ca ció Cens AON

l

38

15
12

11

l

0.

000.

100

300.

000.

000.

000.

000
000

750

0
238

100
0

001

ool

001

001

ool

ool
001

001

001

ool
00

.00

.00

,00

0.
454
251
aq7

935

545
285

218
0

710

109
113

293

00 1
80l

881

so

801

88

i4 l
86 1

00

,00
,20

,46
,00

,30

0.

.S45.

151.

57.

064

54S

285

781

000.
.40

109
875

900

293

00
20

88

sol

201

881

14

14

00
00

20
.46

00
30

18

16
16

9

.19
l
4

.1

.1

2

l
15

2

3

4

15

a.wl

43ó.ool

i.ooo.ool

a.wl

7s7.ssl

Total

SUPERAVn

1.268.851,271

15.81s.70l

i.27Z.9?Q,!g

75.442.14

4.069,28

59.626,44
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ESTAT DE CANVIS

EN EL PATRIMONI NET

ESTAT D'INGRESSOS l DESPESES

RECONEGUTS A L'EXERCICI
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ILLUSTRE COLLEGE DE L'ADVOCACIA DE MIRONA l Comptes Anuals a 31-12-2018

ESTAR TOTAL DE CANVIS EN EL NET

Fans Social Resultar Exenici

1. Ajustas per canvís de criterí 2016 i anteriors

11. Ajustos per errors 2016 anteriors
0,00

0,00

1. Total ingressos i despejes reconeguts 2017
2. Dístribució del Resultar del 2016

46.214,90

.80.183,7680.183,76
46.214,9C

0,

1. Ajustas per canvis de criteri 2017 ianteriors
11. Ajustos per errors 2017 a nteriors

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Total ingressos i despejes reconeguts 2018
2. Distribució del Resultatdel 2017
3. Arre s

r

0,00

46.214,90

176.00

75.442,14

.46.214,90

0.00

75.442,14

176,00

\

/
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ILLUSTRE COLLEGI DE L'ADVOCACIA DE GIRONA l Comptes Anuals a 31-12-2018

1.- ACTIVITAT DE L'ENTITAT. CONSTITUCIÓ l RÉGIM LEGAL

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

personalítat jurídica própia, que va ser Great per la Llev 7/1995, de 28 de june, aprovada pel Parlament de
Catalunya . Es regeix per la Llev 7/2006, de 31 de maig de professions titulades i deis col.legos i pelé seul Estatuto,

aprovats per Resolució 3024/2010 de 27 del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya DOGC ne
5722 de 27-9-10.

El Col legó, en la seva condició de corporacíó representativa deis Advocats, té com a finalitat ordenar í vigilar
I'exercici de la professió, representar i defensar els ínteressos professionals, i també vetllar perqué I'activitat
professional s'adeqüi als interessos de la ciutadania.

Col.lectiu

El seu col.lectiu, a 31 de desembre, está constituít pels membres següents

Concepte

Lletrats exercents i resídents a la demarcació territorial del Col.le
Lletrats exercents i no residents a la dema rcació territorial del Col.l

Lletrats no exercents i residents a la demarcció territorial del Col.le

Lletrats no exercents i no residente a la demarcció territorial del Col.le
Lletrats e ts de cuota
Rata/

'12/2016
1190

31/12/2018
1210

Fins essencials

L'ordenació de I'exercici de la professió.

La representació exclusiva de la mateixa.
La defensa deis interessos professionals deis col.legiats.
El compliment de la fundó social que correspon a I'advocacia
La col.laboració en la promoció i administracíó de la Justicia.

El. Col-regi disposa d'una secció, anomenada Escala de Práctica Jurídica, integrada dina el mateix Órgan del
Col.legi, destinada a promoure cursos, seminaris i formació continuada per nous advocats o per aquells ja en
exercici

Domicili i ámbit d'actuació

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

La seu del Col legó es troba, actualment, a la plaga Jaume Viceng Vivís núr#eto 4 de Girona

a
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Vinculació

El Col leti está vinculat per relacíons instítucionals i económiques amb els següents organismes:

Fundació Privada deis Advocats de Girona.

Consejo General de la Abogacía Española (en endavant CGAE).

Connell deis ll.lustres Col legos d'Advocats de Catalunya (en endavant CICAC)

Mitjangant acords assolits entre aquestes corporacions, el Col.legó col.labora económicament al manteniment
e la Fundació, el CHAE i del CICAC, alhora que duen a terme accions instltucionals conjuntes i comparteixenactivitats comunes. ' '' '' '

2.- BASES DE PRESENTACló DEB COMPTES ANUAL

Els Comptes Anuals estan formats pel balang de situació, el compte de resultats, I'estat de canvis en el
patrimoni net, i aquesta memória, el conjunt deis quals formen una unitat, així com la liquidació delpressupost,'

Els Comptes Anuals s'han p.reparat a partir deis registres comptables del Col-legó i es presenten d'acord amb
les normes establertes en el Pla General de Comptabilítat aprovat pel Reid Decret 1514/2007. considerant en
determinats aspectes el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel quai s'aprova el Pla de comptabilitat de les
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, a fi de mostrar la imatae
fidel del patrimoni, de la situació fínancera i deis resultats del Col.leti. '''''' '' '' -''-'n-

Per la confecció deis comptes anuals també s'ha tingut en compte la resta de normativa a la quai está
subjecteelConsorcidestacant: ' ' ' ' '' '' ' '- '

Llev ¿)mnibus (25/2009) de 27 de desembre.

Disposició final quarta de la Llev 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya
relatiu a les personesjurídiques. ' ' "'-- -'

Llev 7/2006, de 31 die maia' de I'exercici de professions titulades i deis col.legis professionals

No existeixen raons excepcionals per les quals, per a mostrar la imatge fidel, no s'han aplicat disposicions
legalsenmatéríacomptable. ' ' ' - -' --' -'''

Aquests Comptes Anuals es presentaran per I'aprovació deis membres del Col
convocada el 16 de maíg de 2019. La Junta de Govern consider e no
substancials com a conseqüéncia de I'esmentada aprovació.

egl per I'Assemblea General
'hi produiran modificacions

.2
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2.2. Principio comptables no obligatoris aDlicats

No s'han aplicat principes comptables no obligatoris en I'elaboració deis presents comptes anuBIs

2.3. Aspectes crítics de la valoració i I'estimació de la incertesa

En I'elaboració deis Comptes Anuals s'han utilítzat estimacions básicament en relació amb la vida
útil i en I'avaluació de pérdues per deteriorament deis actius materials.

e A data de tancament de I'exercíci existeixen incerteses motivades per la Llev Ómnibus que poden
originar canvis signíficatius en el valor deis actius o passius en els exercicís segiients.

2.4. Compareció de la informació

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

2.5. Agrupació de partides

No ha estat necessária la realització d'agrupacions de partídes per mostrar la imatge fidel en els presents
Comptes Anuals.

2.6. Elemento recollits en váries partides

Corresponen únicament al préstec hipotecari descrit en la nota núm. 8 d'aquesta memória

2.7. Canvis en els cfiteris comptables aplicats

No ha estat necessária la realització de canvis en els criteris comptables aplícats en el present exercící
respecte els aplícats en I'any anterior.

2.8-. Correcció d'errors

En el present exercici no ha estat necessária la correcció d'errol prqce+l( nts d'exercicis anteriors
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3. APLICACIÓ DE RESULTATS.

La Junta de Govern proposará a I'Assemblea General del Col.leti I'aplicació del resultat de I'exercici 2018.
per import de 75.442,14 euros a Fong Social.

En el present exercici no s'ha destinat cap import a augmentar el saldo deis fons especials

4. NORMES DE REGISTRE l VALORACIÓ

Les normes de registre i valoració detallades a continuació no seran d'aplicació per a la formulació deis
Comptes Anuals quan I'entitat no tingui elemento patrimonials, o no realitzi transaccions o fets económics
que motivan la deva existencia.

4.1. Immobilitzat Intangible

Les aplicacions informátiques i les patents es registren pel seu cast d'adquisició i, posteriorment, es
valoren al seu cast menús, segons procedeixi, la seva corresponent amortització acumulada i/o
pérdues per deteriorament que hagin experimentat. Els criteris pel reconeixement de les pérdues
per deteriorament d'aquests actius i, de les recuperacions de les pérdues per deteriorament
registrades en exercícis anteriors són similars als aplicats per als actius materíals.

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

Pel que fa a la propietat industrial-web, s'ha aplicat una dotació del 33%

Els costos de manteniment deis sistemes informátics es registren a cárrec del compte de resultats
de I'exercici en qué s'incorren.

13
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4.2. Immobilitzat Material

e Els béns compresas en I'immobílitzat material es valoren inicialment al seu preu d'adquislció,
incloses totes les despeses addícionals directament relacionades amb la seva posada en
funcionament. Posteriorment es minoren per la corresponent amortització acumulada i les pérdues
per deteriorament, si n'hi haguessin.

Les despeses periódiques de manteniment, conservació i reparació s'imputen a resultats, seguint el
principi de I'import, com a jost de I'exercici en qué s'incorren. Per altra banda, els costos de
renovació, ampliació o millora són incorporats a I'actiu com major valor del bé exclusivament quan
suposen un augment de la deva capacitat, productivitat o prolongació de la deva vida útil.

© En cas de vendes de I'ímmobilitzat material, el seu cost i amortització acumulada s'eliminen deis
registres comptables, portant el benefici o pérdua a resultats.

Els elements totalment amortitzats, no es donen de baixa deis registres comptables ans que són
venuts o estan fora d'ús.

e Les amortitzacions aplicades dina I'exercici sobre els elements de I'immobilítzat material s'han
portat a terme seguint els mateixos criteris que I'exercicí anterior; atenent a la vida útil deis
diferents béns ia la depreciació que han sofert pel seu funcionament, segons la depreciació
estimada segilent:

Percentatge deprecíadó

3%

8% - 12%
10%

25%

Instal.lacions

Mobiliari
Informática

4.3. Deteriorament d'lmmobilitzats Materials i Intangibles

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 qué aquests actius han sofert una pérdua
per deteriorament. Si existeix algun india es fa una estimació de I'import recuperable d'aquest
actiu per a determinar I'import de la pérdua per deteriorament.

En el cas de que I'import recuperable, que és el major valor entre el valor raonable menys els costos
de les vendes i el valor en ús de I'actiu, sigui inferior al valor net en llibres de I'actiu, s'enregistra la
diferéncía en el compte de pérdues í guanys en concepte de pérdua per deteriorament.

8 Les pérdues per deteriorament reconegudes en un
es produeix un canvi en les estimacions sobre I'iml
en el límit del valor en llibres que I'actiu hagués tim
seu valor.

actíu en exercicis
ble

'hbgués

anteriors, es reverteixen quan
augmentant el valor de I'actiu
registrat el deteriorament del
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4.4. Inversions Immobiliáries

No figuren inversions immobiliáries comptabilitzades

4.S. Arrendaments

Els arrendaments es diferenciaran entre financers i operatíus

Arrendaments financers

e Es consideraran arrendaments de tipus financer aquells en qué de les condiciona económiques del
contracte se'n dedueix la transferencia substancial de tots els riscos i benefició inherents a la

propietat del bé objecte del contraste. Particularment, es presumeix que hi ha transferencia deis
riscos í beneficis en els segilents casos:

a)

b)

No hi ha dubtes raonables de I'exercici de I'opció de compra.
En cas de no existir opció de compra, quan el terminé pactat en el contracte d'arrendament
cobreixi la major part de la vida económica de I'actiu, o bé quan el valor actual deis pagaments
mínims acordats per I'arrendament suposin la práctica totalitat del valor raonable de I'actiu
arrendat.
Quan les característiques deis béns arrendats facin que la deva utilitat quedé restringida a
I'arrendatari.

Quan I'arrendatari tingui la possibilitat de prorrogar el contracte inicial, per un según període, i
amb unes quites per arrendament que siguen substancialment inferiors a les de mercat.
L'arrendatari comptabilitzará I'actiu arrendat d'acord amb la seva tipologia, i el corresponent
passiu financer pel menor valor entre:

El valor raonable del bé arrendat.

El valor actual deis pagaments mínima durant el termini d'arrendament, ínclosa
I'opció de compra, i dense considerar els impostos repercutibles.

c)

d)

e)

e Les despeses dírectes inicials seran considerades més valor de I'actiu

B La cárrega financera del contracte s'imputará a resultats de I'exercici, segons el métode del tipus
d'interés efeétiu.

Arrendaments operatius

e La resta d'arrendaments es consideraran de tipus operatiu

e Els íngressos o despeses derivats d'un contracte
de pérdues i guanys a mesura que es meritin.
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4.6. Permutes

No hi ha hagut permutes durant aquest exercici

4.7. Instruments financers

A efectes de la seva valoració els instrumento financers es classifiquen en les categories segilents

Corresponen a actius financers originats en la venda de béns o prestacions de serveis per
operacions de tráfic del Col regi, o els que no tenint un origen comercial, tampoc són instruments
de patrimoni ni derivats i els seus cobraments són de quantia determinada o determinable i no es
negocien en un mercat actiu.

e Donat que no s'estima que el fet de no actualitzar els fluxos d'efectiu segui significatiu, els crédito
per operacions comercials i altred deutors amb un venciment inferior a I'any es valoren, tant
inícialment com en posterioritat, pel seu valor nominal. Al tancament de I'exercíci es realitzen les
correccions valoratives necessáries d'acord amb I'avaluació del rise que presenten respecte a la
seva recuperació futura.

D¿bits i partides a pagar

Corresponen a passius financers originats en la compra de béns i de serveis per operacions de tráfic del
Col.legó, o aquells que, no sent derivats, no tenen un origen comercial.

Donat que no s'estima que el fet de no actualitzar els fluxos d'efectiu sigui significatiu, 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 equívalents d'efectiu reconegut en el Balang de Sítuacíó compran I'efectiu en caixa i els comptes
bancaria. Aquestes partides es registren pel seu cast históric, que no difereix significativament del seu valor
de realització.

4.8. Cobertures comptables

No figuren cobertures comptables

J6
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4.9. Existéncies

No figuren imports comptabilitzats en aquest epígraf durant aquest exercici

4.10. Transaccions en moneda estrangera

No existeíxen saldos ni transaccions en moneda estrangera

4.11. Impost sobre beneficis

El Col legi está exempt parcialment de I'lmpost sobre Societats. Dita exempció no inclou els
rendiments obtinguts per I'exercici de t'explotació económica o per cessió o increment de
patrimoni. ni tampoc per aquells rendiments sotmesos a retenció.
L'impost sobre beneficis inclourá I'impost corrent i I'impost diferit.
L'impost corrent será la quantitat a pagar o recuperar per I'empresa com a conseqiléncia de les
liquidacions fiscals de I'impost sobre el benefici de I'exercíci, calculats al tipus impositiu vigent a la
data de tancament.

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 impostor corrents i diferits es farm d'acord a la normativa
vigent a data de tancament de I'exercici.

e

4.12. Inaressos i despeses

Els ingressos í les despesés es registren de manera comptable segons el període en el quai es meriten, amb
independencia de la data de cobrament o pagament. Aquests ingressos es valoren pel valor raonable de la
contraprestació rebuda, deduit els descomptes i I'ímpost sobre el valor afegit en aquelles operacions no
exemptes.

4.13. Provisions i contingéncies

No figuren comptabilitzades provisions ni contingéncies

4.14. Elements >atrimonials de tifus mediambiental

Per la comptabilitzacíó, en cas que sigue necessari, deis actius i despeses de tipus mediambiental,
es seguirá la normativa específica de la Resolució de 2S de mara de 2002, així com a la normativa
de valoració de I'immobilitzat material.
Les despeses de tipus mediambiental es consideraran en cas d'existir com a "Altres despeses
d'explotació" en I'exercici en qué es produeixín.

e

\ '''\
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L'Entitat no tenia a data de tancament obligacions per retribucions al seu personal a clarg terminé

Excepte per causa justificada, I'entitat estará obligada a indemnitzar als seras empleats quan
prescindeixin deis seul serveis. ' ' '-" '

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

Les subvencions, donacions i llegats rebuts per finangar unes despeses específiques es consideraran com a
ingrés en I'exercici en qué es meritin les despeses subvencionades. ' " "----- u-' bv'-- a

4.18. Neeocis coniunts

En el present exercici I'entitat no té negocié conjunts amb altres entitats

En el supóslt d'existir, les operacions entre entitats vinculades, amb independencia del grau de
vinculació, es comptabi.litzaran d'acord amb les normes generala. Els elemento objecte de les
transaccions que 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 particulars per als comptesque corresponguí. '

Una part es considera vinculada a una altra quan una d'elles exerceix o té la possibilitat d'exercir
directa o indírectament o en virtut de pactes o acords entre accíonistes o partícips, el control sobre
una altra o una influéncía significativa en la presa de decisions financeres í d'explotació de I'altra.

No existeixen actius no corrents mantinguts per a la seva venda

4.21. Classificació de saldos entre current i no corrent

En el balang de situació es classifiquen com a corrents
o inferior a dotze mesas, i com a no corrents en cas de

els actius i passius arr
superar aquesta da

b una data de venciment igual

L
J8
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NOTA núm: [AT INTANGIBLE

El detall i moviment de I'immobilitzat intangible durant I'exercici económic 2018 és el següent:

Propietat industrial-We b

Aplicacions Informátiques
TOTAL OST

Propietat industrial-We b

Aplicacions Informátiques
TOTAL AMORTÍTZACló

VALOR NET

NOTA núm. 2: IM AT MATERIAL

El detall i movimento de I'immobilitzat material durant I'exercici económic de 2018 és el segilent:

Te rrenys i Construccions
Insta l.lacions técniques

Mobili a ri

Equips Informática
Immobilitzat en cu rs

TOTAL COST

Te rrenys i Construccions
Instar.lacions técniques
Mobili a ri

Equipé Informática
TOTAL AMORTiTZAaó

VALOR NET

107.326,981.329.843,72
0,00.581,47.361.197,11
0,002.145,44-343.172,03
0.00-2.113.73197.296,83
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Inversion

Desenvo

ues
e na do rs

Fotocopiad gB

Prestatge$ 1 ;jlgjxt¿
Se rvi dor

Total

nformátics

ProDieta t ind u stlial-We+
Aplica cions informátiaues
nata 1 -1 a ci ons

Altres Instal lacioD!
Mobile a ri

uips ínforlDj!!É!
Talal

295.47333.165,49
325.725,70341.147

.506,97t7.s06.9Z
326.303.92

194.558,14197.779.!!

NOTA núm. 3:

6.734

306

601.01

Entitat Dipositária

Saldo a

31.12.2018

.104
B. Po ar

Caixa Ad vo cat!

Col.regi Adlós!!t.g!!enZ
ri s tra ye

TOTAL

Accions TelefóDlsg

Accions C. Advggg11

Obl igacions GEI EG
s lurist[4.yg
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3.2.- Frances constituídes a llarg termini

Flan oguer ba r

Flan Ofi ci ne s Ca na l eja s

Flan oguer local mútua
LlumFian

TOTAL

NOTA núm. 4 : DEUTORS COMERCIAIS l ALTRED COMPTES A COBRAR

El saldo que figura en el balang sota I'epígraf "Deutors comercials i altres comptes a cobrar" está composat per
les següents partides:

4.1. Advocats. quotes pendents i endarrerides

Partida corresponent al total de quotes col.legials pendents de cobrament

Quotes de dubtós cobrament
Quotes enda rre rider

TOTAL

Les quotes de dubtós cobrament estan provisionades a 31 de desembre de 2018, al considerar-se ímports
difícils de recuperar.

4.2. Escola de Practiques Jurídica -- Máster d'Accés a I'Advocacia

Amb data 9 de June de 2011 es va firmar un Conveni de Col.laboració entre I'Universitat de mirona i els Col.regis
DE L'ADVOCACIA DE GIRONA, Figueres i Vic per a la realítzació del Máster d'Accés a I'Advocacía.
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La normativa económica que regeix aquest conveni és la segilent

La "Fundació de I'Universitat de Girona" gestionará els ingressos de matrícula i les possibles subvencíons
que puguin aconseguir.
La remuneració del professorat va a cárrec deis ingressos que es generi en el máster.
Com a contraprestació per les tanques realítzades peas tres Col.legos d'Advocats, la Fundació, un cop
finalitzat el curs académic, els ha d'abonar la meitat del saldo que resulté de la díferéncia entre totó els
ingressos i les despejes i el einon a qu¿ es refereix el següent punt.
La Fundació retendrá un canon del 15 % als crédito del máster la docéncía deis quals estigui vinculada a
la Facultat de Dret de la UdG. A aquest efectes, s'estima un 50% els crédito vinculats a la Facultad de
Dret de la UdG i 50% els vinculats als Col.leéis d'Advocats.

e

4.3. Entitats Públiaues Deutores

Dins d'aquest apartat hi figuren comptabilitzats els següents imporB

Hisenda Pública deutora per IVA
Devolució per i st de socíeta ts
TOTAL

4.4. Deutors i Subvencions Pndents de cobrament

Díns d'aquest apartat hi figura comptabilitzat I'ímport pendent de cobrament de

Saldo a

31.12.2018

53.116.40

6.615,00

l0.428.47
66S.00

70.824

Saldo a

31.12.2017
GESTIO TOAD/NG/SOJ 4T

SOM

ALTER MUTUA

ALTRES

56.827.49
7.449

.8
10

15.547,35

90.080.65
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NOTA núm. 5: IMPOSICIONS l TRESORERIA

5.1) Imposicions a termini

5.2) Cometes corrents

)81
1.002.93

1.50 211
1.363.96 1.338

,0. l0.60S.99
.689.58

2'.286.31

31.12.2018
Saldo a

anc
Banc

C

Cai xa

n
Ca ixa d'esta lvi

es ta l vi s
Cai ta l vi s -Tb

xa d'esta

NOTA núm. 6: AJUSTAMENTS PERIODIFICAclÓ

El Col.leti realitza la gestió del Tom d'Ofici i Assisténcía al Detingut, tant les tanques de control administratiu
com les financeres (cobra de la Generalitat í ho transfereix als advocats). Els imports no cobrats i ja merítats a
tancament de I'exercici i els que no han estat pagats als advocats es troben periodificats.

23

ENTnAT

Ba nc l



ILLUSTRE COLLEGE DE L'ADVOCACIA DE MIRONA l Comptes Anuals a 31-12-2018

::lU?=1=1=;::,1=::1:H=:=::==.:1: : f;l l :l,::!g:"- '. «»-""' '.- -'"
Salda.9..i1=12=291Z; Desembre del 2017 (100%) i novembre del 2017 (40%).

Sglgga.:1=12=2Qj$=Desembre del 2018 (100%) i novembre del 2018 (53%).

NOTA núm. 7: JONS SOCIAL

El detall i moviments deis Fons Social és el següent

431-i2-2007

!glg!!!!El11gici 2008
Bl¿g1121€xe rcici 2009
glgltat exe rcí ci 2010

Resultat exe rcici 2011

.Bg¿g!!glexercici 20].5
.Bg¿g!!!!.gl$rcicí 2016
Blggltat exercici 2017

Bglultat e!! rcí ci 2018
baal a 31-12-2018

2J61.S28,87

184
.29

221 .98

!g:ía3,76

75.442,1
3.566.089
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NOTA núm. 8: DEUTES AMB ENTITATS DE CREDIT

L'únic deute bancari del Col.legó correspon el préstec hípotecari amb Caixa mirona {actualment Caixabank),
formalítzat durant I'any 2004 per import de 3.000.000 d'euros i vencíment a 30 anís (2034). Aquest préstec
hipotecari es va formalitzar per finangar la nova Seu de I'll.lustre Col.regi d'Advocats, amb una garantia
hipotecaria sobre la mateixa seu.

El detall deis venciments del préstec hipotecari per anya és el següent

H :eca

99.061.20

103.800

104.008

104.216

858.946.17

1.270.032

NOTA núm. 9 : FRANCES REBUDES A LIARG TERMINI

El detall és el següent

Ofi ci n e s Ca na l eia sFlan
Flan loguer ba r

r local mútuaFi a n llo
TOTAL ll.ooo.oo ll.ooo.oo

NOTA núm. 10 : CREDITORS PER SERVEIS

10.1. Creditors per serveis

El detall deis imports que componen aquest saldo és el segilent

Saldo a

8.712.04

responsa bil. Civil - AONAs se

Factures pendents de rebre
l 'a cti vi ta tCreditors

TOTAL
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NOTA núm. 11: ALTRES DEUTES NO COMERcIAls

Dina d'aquest apartat hi figuren comptabilitzats els imports pendents de pagament de les declaracions deis
diferents impostos que corresponen a I'exercicí 2018 i que es paguen durant el mes de genes de 2019. Aquests
comptes presenten, a 31 de desembre de 2017 i 2018, els saldos següents:

Saldo a

31.12.2017

0,00
239.178,75

2.697

lO.S36.99

252.413.

Saldo a

31.12.2018

3.787

234.745,69
0

11

245.866

HP. Credito ra r IS

H.P. creditora IRPF Col. Advocats

H.P. creditora perlmpost Society ts

GIBB!!!¿Hes s eguretat s oda l cred atora
TOTAL

8
D'acord amb la legislació vigent, hom no pot considerar liquidats definitivament els impostos ans que

les declaracions presentades no hagan estat verificades per I'Agencia Tributaria o haga transcorregut el
terminé de prescripció de quatre anís.

+ El Col leti té pendent de comprovació tots els impostos als quals es troba subjecte als quatre darrers
exercicis.

e El Col.leti ha estat exempt de I'impost sobre el valor afegit (IVA) en la part corresponent a Quotes, als
cursos de formació, a les subvenciona rebudes i els ingressos procedente del tom d'ofici., per la quai
cosa les corresponents quotes suportades estan subjectes a al régim de "Regla de prorrata', i per tant,
les quotes no deduibles es consíderaren despesa o inversió de I'exercici, si s'escau. El percentatge
definitiu de prorrata per I'exercici 2017 i 2018 han estat del 9% i 11% respectivament.

8 base imposable de I'impost

Exercici 2018

757,S9

12.924,63

16.933,48

15.S94,4]

46.920.11

ngressos fina nce rs

Publ ící tat re vista J.A.G Pla na WEB

Cu rs os

Al tre s

Ingressos llo e rs

able de I'imBase im de societats

\
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Uquidació de I'lmpost

de socletatsBase i able de

us de gra vá men
pinta tnte

Deduccions a pl ícades
cuota Ifi
Pa me nt a compte
Rete nci ons

cuota difenncial
daLÍi o a tomar

46.920,11
2S%

0,00
15.189,0511.730.

3.65.3.117

-8.839,24-8.807

.195

2.697,9195.06

11.2 Altres deutes no comercials

El concepte d'aquest import pendent correspon a retencíons cautelars practicades a cot.legiats, per diversos
motius.

11.3 Deutes amb el personal

Correspon a la prevísió de la paga extra d'estiu meritada durant I'exercici 2018 1 que es pagará a juny de 2019

NOTA núm. 12: INGRESSOS l DESPESES

12.1, Quote$ cb!:!Qgi81s

El preu de les quotes col.legíals s'han mantíngut respecte I'exercici anterior

L'import cobrat ha estat el segilent:

Preus
Lletrats Exerce nts Residente

Lletrats Exercents Residents Bonificats
Lletrats Exercents Residente Comunita ris
Lletrats Exercents No Residents

Lletrats No Exerce nts Residents

Ltetrats No Exercents No Residents

2018

593,99

123,9S

178.08

89,30

Ares:

Hi ha hagut 40 naves ares, í el preu cobrat ha estat el
col.legiat.

mateíx de I'ex tenor. de 375 euros per nou
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Bar

Mutua
Fatal

31:6w.oo
14 88

g210,s3

!9s.7s; .!!!éi8,7s
0,00

$67,44
40

e

41tres
Fatal

2019l



ILLUSTRE COLLEGI DE L'ADVOCACIA DE MIRONA l Comptes AnuBIs a 31-12-2018

NOTA núm. 13: DESVIACIONS EN EL PRESSUPOST

Les partides pressupostades son mott símilars en els imports executats a 31 de desembre de 2018. Com a
principals desviacions figuren els segiients conceptes:

1. Disminueixen els íngressos per cursos i jornades de formació ja que durant el 2018 es realitzen molts
cursos gratults.

2. Es regularitzen les bonificacions d'anís anteriors , procedente de la gestió de I'Asseguranga deis
Col.legiats.

NOTA núm. 14: FATS POSTERIORS AL TANCAMENT

No s'han produit fets significatius després del tancament de I'exercici 2017 i ans avui que alterin o modifiquin la
ínformació adjunta.

NOTA núm. 15: OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

a) El detall de les operacions realitzades durant I'exercici amb el Col leti és el següent

Conce

:i el CHAEADoRa ció del Col.l

Aportació del Col.legó el CICAC

2017

71.451,40

56.520,00

127.971,40

2018

72.820

56.460,00
129.280

Concepte
da a la Fundació del Col.leti

Estatutáriament, la direcció del Col.regi I'exerceix la Junta de Govern. Els membres de la Junta de
Govern, han de pagar les quotes anuals, la formació, etc., que els hi són carregades amb les mateixes
condicions 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
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núm. 16: INFORMACIÓ DIVERSA

l.Personal

El nombre mig de persones empleades en el curs de I'exercici 2017 i 2018, dístríbuít per categories i per sexes
és el següent:

Personal a fi d'exercici

2017 Empleats a
31-12-17

il
131

01

il
isl

Homes Dones

Ca p d'Admi ni stu ció
Admi nostra ti u s

IServei de neteja

iSe cre ta rjlé cn lc

ota l

ol

31

ol

il
41

l
10
0

0

11

2018 Empleats a
31-12-18

Homes Dones

Cap d'Ad mi nistra ció
Ad mi ni stu ti us

Secreta ri técnic

otal

l
ííl
il

i31

l
10
0

11

il
21

Ne mig de tnballadors Exercici 20í71 Exercici 20171 ExeKici 201

Homes l Dones l Total
Exef

lo fixes

Iota l

Ne mig de treballadon Exercici 20181 Exercici 20181 ExeKici 201
Homes l Dones l Total

xes

Fixes

Iota l
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ill exerraris percebuts pe n auditors independents, en concepte de serveis d'auditoria deis Comptes Anuals

existeixen

Actius de naturalesa mediambiental.

Despeses incorregudes per a la millar protecció del medí ambient
Riscos coberts per les provisions per a actuacions mediambientals
Inversions en I'exercici per raons mediambientals.

Compensacions a rebre de tercers per raons mediambientals.

e

e No existeixen saldos a fi d'exercici amb un període de pagament superior al límit legal establert.
uuianu exerclcl no s'han realitzat pagaments amb un terminé superior al perm¿s.
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