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IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA 

 

BALANÇOS AL 31 DE DESEMBRE DE 2022 I DE 2021 

(Expressats en euros) 

 

ACTIU 

Notes de la 

Memòria 31/12/2022 31/12/2021  

   

ACTIU NO CORRENT  12.586.227,26 12.950.394,10  

   

Immobilitzat intangible  (Nota 5) 225.537,06 293.342,91 

Aplicacions Informàtiques  225.537,06 293.342,91  

   

Immobilitzat material  (Nota 6) 5.653.833,75 5.950.194,74 

Terreny i construccions  3.782.169,17 3.953.718,41 

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material   1.871.664,58 1.996.476,33  

   

Bens del patrimoni cultural (Nota 7) 6.670.374,22 6.670.374,22 

Construccions  1.371.033,24 1.371.033,24 

Fons bibliogràfic  3.910.034,50 3.910.034,50 

Llibres biblioteca  1.389.306,48 1.389.306,48 

    

Inversions financeres a llarg termini (Nota 9.1.2) 36.482,23 36.482,23 

Instruments de patrimoni  2,00 2,00 

Altres actius financers  36.480,23 36.480,23  

   

ACTIU CORRENT  6.889.664,52 5.155.493,94  

   

Existències   16.947,25 8.840,91 

Bestretes a proveïdors  16.947,25 8.840,91  

   

Deutors a cobrar i altres comptes a cobrar  4.255.183,86 3.207.968,68 

Clients per vendes i prestacions de serveis (Nota 9.1.2) 863.063,42 597.864,14 

Altres deutors (Nota 9.1.2) 56.544,20 21.970,37 

Organismes públics deutors (Notes 9.1.2 i 14 ) 3.298.437,65 2.571.265,51 

Personal (Nota 9.1.2) 2.700,00 1.784,49 

Actius per impost corrent (Nota 14) 34.438,59 15.084,17  

   

Inversions financeres a curt termini  (Notes 9.1.2 i 9.1.3) 114.989,91 114.989,91 

Altres instruments de patrimoni  114.989,91 114.989,91  

   

Periodificacions a curt termini   5.406,63 6.307,72  

   

Efectiu i altres actius líquids equivalents (Nota 9.1.1.a) 2.497.136,87 1.817.386,72 

Tresoreria  2.497.136,87 1.817.386,72  

   

 

TOTAL ACTIU  19.475.891,78 18.105.888,04 
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IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA 

 

BALANÇOS AL 31 DE DESEMBRE DE 2022 I DE 2021 

(Expressats en euros) 
 

PATRIMONI NET I PASSIU 

Notes de la 

Memòria 31/12/2022 31/12/2021 

    

PATRIMONI NET  12.581.358,49 12.592.603,11 

    

Fons propis (Nota 13) 12.581.358,49 12.592.603,11 

    

Fons social (Nota 13.1) 1.480.754,75 1.480.754,75 

    

Reserves (Nota 13.2) 11.111.848,36 10.921.956,12 

Reserves compromeses  3.910.034,50 3.910.034,50 

Romanent  7.201.813,86 7.011.921,62 

    

Resultat de l’exercici (Nota 3) (11.244,62) 189.892,24 

    

PASSIU NO CORRENT  431.126,03 431.126,03 

    

Provisions a llarg termini (Nota 17) 180.303,63 180.303,63 

Altres provisions  180.303,63 180.303,63 

    

Deutes a llarg termini (Nota 10.1.1) 250.822,40 250.822,40 

Altres passius   250.822,40 250.822,40 

    

PASSIU CORRENT  6.463.407,26 5.082.158,90 

    

Provisions a curt termini (Nota 17) - 280.000,00 

Altres provisions  - 280.000,00 

    

Creditors per activitats i altres comptes a pagar  5.981.652,02 4.339.207,61 

Proveïdors (Nota 10.1.1) 1.660.480,42 423.912,94 

Creditors varis (Nota 10.1.1) 426.407,32 701.246,77 

Creditors per assistència jurídica gratuïta (Nota 10.1.1) 2.671.231,46 2.023.523,93 

Personal (remuneracions pendents de pagament)  (Nota 10.1.1) 482.867,58 485.082,57 

Altres deutes amb les Administracions Públiques  (Nota 14) 692.396,12 705.441,40 

    

Periodificacions a curt termini  (Nota 15) 530.024,36 462.951,29 

    

 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU  19.475.891,78 18.105.888,04 
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IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA 

 

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS 

CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2022 I 2021 

(Expressats en euros) 
 

PÈRDUES I GUANYS 

Notes de la 

Memòria 2022 2021 

    

Import net de la xifra de negocis  (Nota 16.a) 13.667.589,40 13.354.518,24 

Ingressos rebuts amb caràcter periòdic  11.771.475,41 11.646.740,16 

Prestació de serveis  1.279.281,47 1.114.836,06 

Venta de productes  616.832,52 592.942,02 
    

Aprovisionaments   (168.062,13) (152.023,08) 

Consums   (67.591,95) (28.218,37) 
Treballs realitzats per altres empreses  (100.470,18) (123.804,71) 

    

Altres ingressos d’explotació  6.999.228,47 6.604.233,96 

Ingressos per arrendaments  125.410,70 80.140,21 

Ingressos per comissions  393.423,69 278.330,30 

Ingressos per serveis diversos  956.565,02 912.632,61 
Ingressos per l’Assegurança de Responsabilitat Civil  3.392.625,69 3.309.660,69 

Ingressos per subvencions (Nota 16.a) 2.137.541,33 2.023.470,15 
    

Despeses de personal (Nota 16.b) (8.796.804,22) (8.280.655,32) 

Sous, salaris i assimilats  (6.789.190,04) (6.342.680,06) 
Càrregues socials  (2.007.614,18) (1.937.975,26) 

    

Altres despeses d'explotació  (10.984.052,24) (10.562.346,09) 

Serveis exteriors (Nota 16.c) (9.315.826,24) (8.334.116,45) 

Tributs  (110.400,38) (136.928,58) 

Pèrdues, deteriorament i variació de  
provisions per operacions de les activitats 

 
(Nota 17) 164.571,40 

 
(361.249,96) 

Altres despeses de gestió corrent  (1.722.397,02) (1.730.051,10) 

    

Amortització de l’immobilitzat (Notes 5,6 i 7) (740.505,51) (758.846,42) 

    

Altres resultats  - (10.455,78) 

    

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ  (16.268,27) 194.425,51 

    
Ingressos financers (Nota 16.d) 5.023,65 2.136,82 

De valors negociables i altres instruments financers, en tercers  5.023,65 2.136,82 

    
Despeses financeres (Nota 16.d) - (6.670,09) 

Per deutes amb tercers  - (6.670,09) 

    
RESULTAT FINANCER  5.023,65 (4.533,27) 

    

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS  (11.244,62) 189.892,24 

    

 

RESULTAT DE L'EXERCICI  

 

(11.244,62) 189.892,24 
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IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA 

 

ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET  

CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2022 I 2021 

(Expressats en euros) 

 

 
Fons 

social 

Reserves 

compromeses Romanent 

Resultat de 

l’exercici Total 

      

SALDO FINAL DE L’ANY 2020 1.480.754,75 3.910.034,50 6.783.149,93 228.771,69 12.402.710,87 

      
Total ingressos i despeses reconeguts - - - 189.892,24 189.892,24 

      

Altres variacions de Patrimoni Net - - 228.771,69 (228.771,69) - 

Distribució de l’excedent - - 228.771,69 (228.771,69) - 

      

SALDO FINAL DE L’ANY 2021 1.480.754,75 3.910.034,50 7.011.921,62 189.892,24 12.592.603,11 

      

Total ingressos i despeses reconeguts - - - (11.244,62) (11.244,62) 

      
Altres variacions de Patrimoni Net - - 189.892,24 (189.892,24) - 

Distribució de l’excedent - - 189.892,24 (189.892,24) - 

      

 

SALDO FINAL DE L'ANY 2022 1.480.754,75 3.910.034,50 7.201.813,86 (11.244,62) 12.581.358,49 

 

  



Comptes Anuals de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona  Exercici 2022 5 

 

 

 

IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA 

 

ESTATS DE FLUXOS D’EFECTIU  

CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2022 I 2021 

(Expressats en euros) 

 

  

2022 

 

  2021  

  

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ 336.184,97 1.721.761,45  
  

Resultat de l'exercici abans d'impostos (11.244,62) 189.892,24  
  

Ajustaments del resultat 290.910,46 1.124.629,65 

Amortització de l'immobilitzat 740.505,51 758.846,42 

Correccions valoratives per deteriorament (164.571,40) 81.249,96 

Variació de provisions (280.000,00) 280.000,00 

Ingressos financers (5.023,65) (2.136,82) 

Despeses financeres - 6.670,09  
  

Canvis en el capital corrent 51.495,48 387.154,96 

Existències (8.106,34) (715,43) 

Deutors i altres comptes a cobrar (961.062,65) 543.381,48 

Altres actius corrents 901,09 51.335,81 

Creditors i altres conceptes a pagar 952.690,31 (180.256,45) 

Altres passius corrents 67.073,07 (26.590,45)  
  

Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació 5.023,65 20.084,60 

Cobraments d'interessos 5.023,65 2.136,82 

Pagaments d'interessos - (6.670,09) 

Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis - 24.617,87  
  

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ (304.142,35) (28.115,26)  
  

Pagaments per inversions (304.142,35) (228.115,26) 

Immobilitzat intangible (113.094,21) (14.741,79) 

Immobilitzat material (263.244,46) (159.434,86) 

Altre immobilitzat - (53.938,61) 

Altres actius financers 72.196,32 - 

   

Cobraments per inversions - 200.000,00 

Altres actius financers - 200.000,00  
  

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT 647.707,53 (688.827,94) 

   

Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer 647.707,53 (688.827,94) 

Altres deutes 647.707,53 (46.044,48) 

Deutes amb entitats de crèdit - (642.783,46) 

   

AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS 679.750,15 1.004.818,25  
  

Efectiu o equivalents al començament de l'exercici 1.817.386,72 812.568,47 

Efectiu o equivalents al final de l'exercici 2.497.136,87 1.817.386,72 
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IL·LUSTRE COL·LEGI  

DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA 

 

 

 

MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2022 

 

 

 

NOTA 1. CONSTITUCIÓ, ACTIVITAT I RÈGIM LEGAL DEL COL·LEGI 

 

L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA (en endavant, el 

Col·legi), en la seva estructura actual, fou fundat el 17 de gener de l’any 1833 en emparament 

de la Reial Ordre de Ferran VII de 27 de novembre de 1832. El Col·legi té el seu domicili i la 

seu principal al carrer Mallorca, número 283, de Barcelona. 

 

A l’exercici 2015, el Col·legi va canviar la seva denominació de IL·LUSTRE COL·LEGI 

D’ADVOCATS DE BARCELONA a l’actual IL·LUSTRE COL·LEGI DE 

L’ADVOCACIA DE BARCELONA. 

 

D’acord amb l’article primer dels seus Estatuts, el Col·legi és una corporació de dret públic de 

caràcter professional, amb personalitat jurídica pròpia, i plena capacitat per al compliment dels 

seus fins públics i privats. El seu objecte és vetllar perquè l’actuació professional de les 

advocades i els advocats respongui als interessos i a les necessitats de la societat actual, així 

com garantir la bona pràctica i el compliment de les seves obligacions deontològiques; 

representar, ordenar i defensar la professió i els drets i interessos de les persones col·legiades; 

promoure les activitats i prestar els serveis que beneficiïn llurs membres i la funció social 

d’acord amb el propis Estatuts, la llei, la Constitució i el dret. 

 

El Col·legi es regeix per la Constitució, per l’Estatut de Catalunya, per la Llei 7/2006 de 31 de 

maig de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, pels seus Estatuts i les 

altres lleis que li són aplicables. 

 

El Col·legi està vinculat per relacions institucionals i econòmiques amb el Consell dels 

Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya. 
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

 

a) Imatge Fidel 

 

Els Comptes Anuals estan formats pel Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys, l’Estat de Canvis 

en el Patrimoni Net, l‘Estat de Fluxos d’Efectiu i aquesta Memòria, el conjunt dels quals formen 

una unitat.  

 

Els Comptes Anuals s’han preparat a partir dels registres comptables del Col·legi i es presenten 

d’acord amb les normes establertes en el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial decret 

1514/2007, aplicant les modificacions introduïdes al mateix mitjançant el Reial Decret 

1159/2010, de 17 de setembre, el Reial Decret 602/2016 de 2 de desembre, i el Reial Decret 

1/2021, de 12 de gener, considerant en determinats aspectes el Decret 259/2008, de 23 de 

desembre, pel qual 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 imatge fidel del 

patrimoni, de la situació financera, dels resultats del Col·legi i dels fluxos d’efectiu haguts 

durant l’exercici. 

 

Aquests Comptes Anuals han estat elaborats per la Junta de Govern de l’Entitat, estan pendents 

d’aprovació per part de la Junta General Ordinària i s’estima que no es produiran modificacions 

substancials de les mateixes com a conseqüència d’aquesta aprovació. 

 

b) Principis Comptables no Obligatoris Aplicats 

 

Els Comptes Anuals adjunts s'han elaborat aplicant els principis comptables generalment 

acceptats. 

 

No hi ha cap principi comptable, ni cap criteri de valoració obligatori, amb efecte significatiu, 

que s’hagi deixat d’aplicar en l’elaboració dels Comptes Anuals. 

 

c) Moneda de Presentació 

 

D’acord amb la normativa legal vigent en matèria comptable, els Comptes Anuals es presenten 

expressats en euros. 

 

d) Aspectes Crítics de la Valoració i Estimació de la Incertesa 

 

No existeixen incerteses significatives ni aspectes sobre el futur que puguin dur associat un risc 

important que pugui suposar canvis significatius en el valor dels actius i passius en l’exercici 

següent. 
 

No s’han produït canvis en estimacions comptables que hagin afectat a l’exercici actual o que 

puguin afectar a exercicis futurs de manera significativa. 
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e) Comparació de la Informació 

 

D'acord amb la legislació mercantil, el Col·legi presenta, a efectes comparatius amb cadascuna 

de les partides del Balanç, del Compte de Pèrdues i Guanys i de l'Estat de Canvis al Patrimoni 

Net, l'Estat de Fluxos d'Efectiu, a més de les xifres de l’exercici 2022, les corresponents a 

l’exercici anterior. Les partides dels dos exercicis són comparables i homogènies. 
 

f) Correcció d'errades  

 

Els Comptes Anuals de l'exercici 2022 no inclouen ajustaments relacionats com a conseqüència 

d'errors detectats als Comptes Anuals d'anys anteriors. 
 

g) Valor raonable 

 

És el preu que es rebria per la venda d'un actiu o es pagaria per transferir o cancel·lar un passiu 

mitjançant una transacció ordenada entre participants al mercat a la data de valoració. El valor 

raonable es determina sense practicar cap deducció pels costos de transacció en què es pugui 

incórrer per causa d'alienació o disposició per altres mitjans. No tindrà en cap cas el caràcter de 

valor raonable el que sigui resultat duna transacció forçada, urgent o com a conseqüència duna 

situació de liquidació involuntària. 

 

El valor raonable s'estima per a una data determinada i, ja que les condicions de mercat poden 

variar amb el temps, aquest valor pot ser inadequat per a una altra data. A més, en estimar el 

valor raonable, l'empresa haurà de tenir en compte les condicions de l'actiu o passiu que els 

participants al mercat tindrien en compte a l'hora de fixar el preu de l'actiu o passiu a la data de 

valoració. Aquestes condicions específiques inclouen, entre d'altres, per al cas dels actius, les 

següents: 
 

a) L'estat de conservació i la ubicació, i 
 

b) Les restriccions, si n'hi ha, sobre la venda o l'ús de l'actiu. 

 

L'estimació del valor raonable d'un actiu no financer tindrà en consideració la capacitat d'un 

participant al mercat perquè l'actiu generi beneficis econòmics en el màxim i millor ús o, 

alternativament, mitjançant la venda a un altre participant al mercat que empraria el actiu en el 

màxim i millor ús. 

 

A l'estimació del valor raonable s'assumirà com a hipòtesi que la transacció per vendre l'actiu o 

transferir el passiu es duu a terme: 

 

a) Entre parts interessades i degudament informades, en una transacció en condicions 

d'independència mútua, 

 

b) Al mercat principal de l'actiu o passiu, entenent com a tal el mercat amb el major volum 

i nivell d'activitat, o 

 

c) En absència d'un mercat principal, al mercat més avantatjós al que tingui accés l'empresa 

per a l'actiu o passiu, entès com aquell que maximitza l'import que es rebria per la venda 

de l'actiu o minimitza la quantitat que es pagaria transferència del passiu, després de tenir 

en compte els costos de transacció i les despeses de transport. 
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Tret de prova en contra, el mercat on l'empresa realitzaria normalment una transacció de venda 

de l'actiu o transferència del passiu es presumeix que serà el mercat principal o, en absència 

d'un mercat principal, el mercat més avantatjós. 

 

Els costos de transacció no inclouen els costos de transport. Si la localització és una 

característica de l'actiu (com pot ser el cas, per exemple, d'una matèria primera cotitzada), el 

preu al mercat principal (o més avantatjós) s'ajustarà pels costos, si n'hi hagués, en què es 

incorreria per transportar l'actiu des de la seva ubicació present a aquest mercat. 

 

Amb caràcter general, el valor raonable es calcula per referència a un valor fiable de mercat. 

En aquest sentit, el preu cotitzat en un mercat actiu serà la millor referència del valor raonable, 

entenent-se per mercat actiu aquell en què es donin les condicions següents: 

 

a) Els béns o serveis negociats són homogenis; 

 

b) Poden trobar-se, pràcticament en qualsevol moment, compradors i venedors disposats a 

intercanviar els béns o serveis; i 

 

c) Els preus són públics i estan accessibles amb regularitat, reflectint transaccions amb prou 

freqüència i volum. 

 

Per a aquells elements respecte dels quals no hi hagi un mercat actiu, el valor raonable 

s'obtindrà, si escau, mitjançant l'aplicació de models i tècniques de valoració. Entre els models 

i les tècniques de valoració s'inclou l'ús de referències a transaccions recents en condicions 

d'independència mútua entre parts interessades i degudament informades, si estiguessin 

disponibles, així com referències al valor raonable d'altres actius que siguin substancialment 

iguals, mètodes de descompte de fluxos d'efectiu futurs estimats i models utilitzats generalment 

per valorar opcions. 

 

En qualsevol cas, les tècniques de valoració emprades han de ser consistents amb les 

metodologies acceptades i utilitzades pel mercat per a la fixació de preus, i s'ha d'utilitzar, si 

n'hi ha, la que hagi demostrat obtenir unes estimacions més realistes dels preus. I hauran de 

tenir en compte l'ús de dades observables de mercat i altres factors que els participants 

considerarien en fixar el preu, limitant en tot el possible l'ús de consideracions subjectives i de 

dades no observables o contrastables. 

 

L'empresa haurà d'avaluar l'efectivitat de les tècniques de valoració que utilitzi de manera 

periòdica, emprant com a referència els preus observables de transaccions recents al mateix 

actiu que es valori o utilitzant els preus basats en dades o índexs observables de mercat que 

estiguin disponibles i resultin aplicables. 

 

En el valor raonable d'un instrument financer s'haurà de contemplar, entre d'altres, el risc de 

crèdit i, en cas concret d'un passiu financer, es considerarà el risc d'incompliment de l'empresa 

que inclou, entre altres components, el risc de crèdit propi . No obstant això, per estimar el valor 

raonable no s'han de fer ajustaments per volum o capacitat del mercat. 
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Quan correspongui aplicar la valoració pel valor raonable, els elements patrimonials que no es 

puguin valorar de manera fiable, ja sigui per referència a un valor de mercat o mitjançant 

l'aplicació dels models i tècniques de valoració abans assenyalats, es valoraran, segons escaigui, 

pel cost amortitzat o pel preu d'adquisició o cost de producció, minorat, si escau, per les partides 

correctores de valor que poguessin correspondre, fent esment en la memòria d'aquest fet i de 

les circumstàncies que el motiven. 

 

El valor raonable d'un actiu o passiu, per al qual no hi hagi un preu cotitzat sense ajustar un 

actiu o passiu idèntic en un mercat actiu, es pot valorar amb fiabilitat si la variabilitat en el rang 

de les estimacions del valor raonable de l'actiu o passiu no és significativa o les probabilitats de 

les diferents estimacions, dins aquest rang, poden ser avaluades raonablement i utilitzades en el 

mesurament del valor raonable. 

 

h) Responsabilitat de la Informació i Estimacions Realitzades 

 

La informació continguda en aquests comptes anuals és responsabilitat del Col·legi. En els 

presents Comptes Anuals s'han utilitzat estimacions realitzades per valorar alguns dels actius, 

passius, ingressos, despeses i compromisos que hi figuren registrats, i que bàsicament aquestes 

estimacions es refereixen a l'avaluació de les pèrdues per deteriorament de determinats actius, 

a la vida útil dels actius no corrents i a la probabilitat d’ocurrència de provisions. 

 

Tot i que aquestes estimacions es van realitzar en funció de la millor informació disponible a la 

data de formulació dels Comptes Anuals, és possible que esdeveniments que poguessin tenir 

lloc en el futur obliguin a modificar-los en propers exercicis. En aquest cas, això es faria de 

forma prospectiva, reconeixent els efectes del canvi d'estimació en els Comptes de Pèrdues i 

Guanys futurs corresponents. 

 

i) Estat d' Ingressos i Despeses Reconegudes 

 

En el present exercici, igual que en l’exercici anterior, el Col·legi no ha reconegut ingrés o 

despesa directament en el Patrimoni, havent registrat la totalitat de les mateixes en el Compte 

de Pèrdues i Guanys de l'exercici corresponent. Degut a això, els presents Comptes Anuals no 

inclouen l'Estat d'Ingressos i Despeses Reconeguts. 

 

 

NOTA 3. DISTRIBUCIÓ DEL RESULTAT 

 

La proposta de distribució del resultat obtingut a l’exercici 2022, formulada per la Junta de 

Govern, i que se sotmetrà a la Junta General Ordinària, és la que es mostra a continuació, en 

euros: 

 

 

 

2022 

 

2021 

   

Base de distribució:   

Resultat de l’exercici (11.244,62) 189.892,24 

   

Distribució a:   

Romanent - 189.892,24 

Resultats Negatius d’Exercicis Anteriors (11.244,62) - 
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NOTA 4. NORMES DE VALORACIÓ 

 

Les principals normes de valoració utilitzades pel Col·legi en la elaboració dels seus Comptes 

Anuals per l'exercici 2022 han estat les següents: 

 

a) Immobilitzat Intangible 

 

Els béns compresos en l’immobilitzat intangible es valoren pel seu cost, el preu d’adquisició, 

minorat per la corresponent amortització acumulada, en el cas que tinguin vida útil definida, i 

per les pèrdues per deteriorament que, si escau, hagin experimentat. 

 

L’import amortitzable d'un actiu intangible, es distribueix sobre una base sistemàtica al llarg de 

la seva vida útil. El càrrec per amortització de cada període es reconeix en el resultat de 

l’exercici. 

 

a.1) Aplicacions Informàtiques 

 

Les llicències per a aplicacions informàtiques adquirides a tercers es capitalitzen sobre la base 

dels costos en què s'ha incorregut per adquirir o desenvolupar-los, i preparar-los per al seu ús.  

 

S’amortitzen linealment a raó d'un 25% anual. El càrrec al Compte de Pèrdues i Guanys de 

l'exercici 2022 i 2021 per aquest concepte ha estat de 180.900,06 euros i 181.189,97 euros, 

respectivament. 

 

Les despeses de manteniment de les aplicacions informàtiques incorregudes durant l’exercici 

es registren al Compte de Pèrdues i Guanys. 

 

b) Immobilitzat Material 

 

L’immobilitzat material es troba valorat pel seu preu d’adquisició net de la corresponent 

amortització acumulada i, si escau, de l' import acumulat de les correccions valoratives per 

deteriorament reconegudes. 

 

Les despeses de conservació i manteniment incorregudes durant l’exercici es carreguen al 

Compte de Pèrdues i Guanys. Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns de 

l’immobilitzat material, que representen un augment de la capacitat, productivitat o un 

allargament de la vida útil, es capitalitzen com a major valor dels corresponents béns, una 

vegada donats de baixa els valors comptables dels elements que hagin estat substituïts. 
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L’immobilitzat material, net si escau del valor residual del mateix, s’amortitza distribuint 

linealment el cost dels diferents elements que componen aquest immobilitzat entre els anys de 

vida útil estimada que constitueixen el període en el que el Col·legi espera utilitzar-los, segons 

el següent quadre:  

 
 Percentatge 

Anual 

  

Construccions 2 % 

Instal·lacions  10 % 

Maquinaria 15 % 

Mobiliari 10 % 

Equips informàtics 25 % 

Elements de transport 15 % 

  

  
 

L’import en llibres d’un element d’immobilitzat material es dóna de baixa al produir-se la seva 

alienació o disposició per altra via; o quan no s’espera obtenir beneficis o rendiments econòmics 

futurs pel seu ús, alienació o disposició per altra via. 
 

S’entén que existeix una pèrdua per deteriorament del valor d’un element de l’immobilitzat 

material quan el seu valor comptable supera al seu import recuperable, entès aquest com el 

major import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús. 
 

c) Béns del Patrimoni Cultural 
 

Tal i com indica el decret 259/2008 de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’aprova el Pla de 

Comptabilitat de Fundacions i Associacions, en aquest epígraf s’inclouen aquells elements 

patrimonials que per la seva naturalesa i característiques tenen un interès artístic, històric, 

cultural, documental i/o bibliogràfic. Aquests actius estan valorats pel seu preu d’adquisició, a 

excepció del fons bibliogràfic, que va ser objecte de revalorització a l’exercici 1998, d’acord 

amb taxacions realitzades per experts independents.  
 

L’import d’aquesta revalorització registrada al balanç respon a la diferència entre el cost 

comptable i el valor determinat per les taxacions, més aproximat al seu valor real, i va ascendir 

a 3.910.034,50 euros. Es va registrar al balanç de situació adjunt creant la corresponent reserva 

especial (Nota 13.2). 
 

Els Bens del Patrimoni Cultural no s’amortitzen, però, si pertoca, s’efectuen les corresponents 

correccions valoratives per deteriorament. Aquests bens corresponen a: el Palau Casades, el 

fons bibliogràfic, diverses obres d’art i altres objectes de valor propietat del Col·legi. 

 

d) Arrendaments i Altres Operacions de Caràcter Similar 

 

Les despeses d’arrendaments operatius incorregudes durant l’exercici es carreguen al Compte 

de Pèrdues i Guanys. 
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e) Instruments Financers 

 

El Col·legi registra a l'epígraf d'instruments financers aquells contractes que donen lloc a un 

actiu financer en una empresa i, simultàniament, a un passiu financer o un instrument de 

patrimoni a una altra empresa. 

 

Un actiu financer és qualsevol actiu que sigui: diners en efectiu, un instrument de patrimoni 

d'una altra empresa, o suposi un dret contractual a rebre efectiu o un altre actiu financer (un 

instrument de deute), o a intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions 

potencialment favorables. 

 

Els actius financers, a efectes de la seva valoració, es classifiquen en la categoria següent: 

 

– Actius financers a cost amortitzat. 

 

Els instruments financers emesos, incorreguts o assumits es classifiquen com a passius 

financers, íntegrament o en una de les seves parts, sempre que d'acord amb la seva realitat 

econòmica suposin per al Col·legi una obligació contractual, directa o indirecta, de lliurar 

efectiu o un altre actiu financer, o d’intercanviar actius o passius financers amb tercers en 

condicions potencialment desfavorables. 

 

Els passius financers, a efectes de la seva valoració, es classifiquen en la categoria següent: 

 

- Passius financers a cost amortitzat. 

 

Aquest tractament és aplicable als instruments financers següents: 

 

a) Actius financers: 

 

- Efectiu i altres actius líquids equivalents; 

 

- Crèdits per operacions comercials: clients i deutors diversos; 

 

- Crèdits a tercers: com ara els préstecs i els crèdits financers concedits, inclosos els 

sorgits de la venda d'actius no corrents; 

 

- Altres actius financers: com ara dipòsits en entitats de crèdit, crèdits al personal, 

fiances i dipòsits constituïts, dividends a cobrar i desemborsaments exigits sobre 

instruments de patrimoni propi. 

 

b) Passius financers: 

 

- Dèbits per operacions comercials: proveïdors i creditors diversos; 

 

- Deutes amb entitats de crèdit; 

 

- Altres passius financers: deutes amb tercers, com ara els préstecs i crèdits financers 

rebuts de persones o empreses que no siguin entitats de crèdit inclosos els sorgits en la 

compra d'actius no corrents, fiances i dipòsits rebuts i desemborsaments exigits per 

tercers sobre participacions. 
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Actius financers a cost amortitzat 

 

Un actiu financer s'inclou en aquesta categoria, fins i tot quan estigui admès a negociació en un 

mercat organitzat, si el Col·legi manté la inversió amb l'objectiu de percebre els fluxos d'efectiu 

derivats de l'execució del contracte i les condicions contractuals de l'actiu financer donen lloc, 

en dates especificades, a fluxos d'efectiu que són únicament cobraments de principal i interessos 

sobre l'import del principal pendent. 

 

Els fluxos d'efectiu contractuals que són únicament cobraments de principal i d'interès sobre 

l'import del principal pendent són inherents a un acord que té la naturalesa de préstec ordinari 

o comú, sens perjudici que l'operació s'acordi a un tipus d'interès zero o per sota mercat. 
 

En aquesta categoria es classifiquen: 

 

a) Crèdits per operacions comercials: actius financers originats per la venda de béns i la 

prestació de serveis per operacions de trànsit, i 

 

b) Crèdits per operacions no comercials: actius financers que, no sent instruments de 

patrimoni ni derivats, no tenen origen comercial, els cobraments dels quals són de quantia 

determinada o determinable. 
 

Passius financers a cost amortitzat 
 

En aquesta categoria es classifiquen: 

 

a) Dèbits per operacions comercials: passius financers originats per la compra de béns i 

serveis per operacions de trànsit, i 

 

b) Dèbits per operacions no comercials: passius financers que, no sent instruments derivats, 

no tenen origen comercial, sinó que procedeixen d'operacions de préstec o crèdit rebuts pel 

Col·legi. 

 

Valoració inicial 

 

Inicialment, els actius i passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu valor 

raonable, que és el preu de la transacció, i que equival al valor raonable de la contraprestació 

lliurada més els costos de transacció que els són directament atribuïbles. 

 

No obstant això, el que assenyala el paràgraf anterior, els crèdits i els dèbits per operacions 

comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d'interès contractual, 

així com, si s'escau, les bestretes i crèdits al personal, els dividends a cobrar i els 

desemborsaments exigits sobre instruments de patrimoni, l'import dels quals s'espera rebre a 

curt termini, i els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, l'import dels quals 

s'espera pagar a curt termini, es valoren pel seu valor nominal quan l'efecte de no actualitzar els 

fluxos d'efectiu no és significatiu. 
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Valoració posterior 

 

En valoracions posteriors, tant actius com passius, es valoren pel cost amortitzat. Els interessos 

meritats es comptabilitzen al compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode del tipus d'interès 

efectiu. No obstant això, els crèdits i els dèbits amb venciment no superior a un any que es van 

valorar inicialment pel seu valor nominal, es continuen valorant per aquest import, llevat, en el 

cas de crèdits, que s'hagin deteriorat. 

 

Deteriorament de valor dels actius financers a cost amortitzat 

 

Almenys al tancament de l'exercici, s'efectuen les correccions valoratives necessàries sempre 

que hi hagi evidència objectiva que el valor d'un actiu financer, o d'un grup d'actius financers 

amb característiques de risc similars valorats col·lectivament, s'ha deteriorat com a resultat d'un 

o més esdeveniments que hagin ocorregut després del reconeixement inicial i que ocasionin una 

reducció o retard en els fluxos d'efectiu estimats futurs, que poden venir motivats per la 

insolvència del deutor. 
 

La pèrdua per deteriorament del valor d'aquests actius financers és la diferència entre el valor 

en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs, inclosos, si escau, els procedents de 

l'execució de les garanties reals i personals, que s'estima generaran, descomptats al tipus 

d'interès efectiu calculat en el moment del reconeixement inicial. Per als actius financers a tipus 

d’interès variable, s’utilitza el tipus d’interès efectiu que correspongui a la data de tancament 

dels comptes anuals d’acord amb les condicions contractuals. 
 

Les correccions de valor per deteriorament, així com la seva reversió quan l'import d'aquesta 

pèrdua disminuís per causes relacionades amb un esdeveniment posterior, es reconeixen com 

una despesa o un ingrés, respectivament, al compte de pèrdues i guanys. La reversió del 

deteriorament té com a límit el valor en llibres de l'actiu que estaria reconegut a la data de 

reversió si no s'hagi registrat el deteriorament del valor. 
 

Reclassificació d'actius financers 
 

Quan el Col·legi canviï la manera com gestiona els seus actius financers per generar fluxos 

d'efectiu, reclassifica tots els actius afectats d'acord amb els criteris assenyalats prèviament. La 

reclassificació de categoria no és un supòsit de baixa de balanç, sinó un canvi en el criteri de 

valoració. 
 

Baixa d'Actius Financers 
 

El Col·legi dóna de baixa un actiu financer, o part d'aquest, quan expiren o s'han cedit els drets 

contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer i s'han transferit de manera substancial 

els riscos i beneficis inherents a la seva propietat. circumstàncies que s'avaluen comparant 

l'exposició del Col·legi, abans i després de la cessió, a la variació dels imports i del calendari 

dels fluxos d'efectiu nets de l'actiu transferit. S'entén que s'han cedit substancialment els riscos 

i beneficis inherents a la propietat de l'actiu financer quan la seva exposició a aquesta variació 

deixa de ser significativa en relació amb la variació total del valor actual dels fluxos d'efectiu 

futurs nets associats amb l'actiu financer. 
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Quan l'actiu financer es dóna de baixa, la diferència entre la contraprestació rebuda neta dels 

costos de transacció atribuïbles, considerant qualsevol nou actiu obtingut menys qualsevol 

passiu assumit, i el valor en llibres de l'actiu financer determina el guany o la pèrdua sorgida al 

donar de baixa aquest actiu, i forma part del resultat de l’exercici en què aquesta es produeix. 

 

Baixa de Passius Financers 
 

El Col·legi dóna de baixa un passiu financer, o una part d'aquest, quan l'obligació s'ha extingit; 

és a dir, quan ha estat satisfeta, cancel·lada o ha expirat. També dóna de baixa els passius 

financers propis que adquireix, encara que sigui amb la intenció de recol·locar-los en el futur. 
 

La diferència entre el valor en llibres del passiu financer o de la seva part que s'ha donat de 

baixa i la contraprestació pagada inclosos els costos o comissions en què s'incorri i en què es 

recull així mateix qualsevol actiu cedit diferent de l'efectiu o passiu assumit, es reconeix al 

compte de pèrdues i guanys de l'exercici en què tingui lloc. 
 

En el cas d’un intercanvi d’instruments de deute que no tinguin condicions substancialment 

diferents, el passiu financer original no es dóna de baixa del balanç. Qualsevol cost de 

transacció o comissió incorreguda ajusta l’import en llibres del passiu financer. A partir 

d'aquesta data, el cost amortitzat del passiu financer es determina aplicant el tipus d'interès 

efectiu que iguali el valor en llibres del passiu financer amb els fluxos d'efectiu que cal pagar 

segons les condicions noves. 
 

Fiances Lliurades i rebudes 
 

Els dipòsits o les fiances constituïdes en garantia de determinades obligacions es valoren per 

l'import efectivament satisfet, que no difereix significativament del seu valor raonable. 
 

A les fiances lliurades o rebudes per arrendaments operatius o per prestació de serveis, la 

diferència entre el seu valor raonable i l'import desemborsat (deguda, per exemple, que la fiança 

és a llarg termini i no està remunerada) es considera com un pagament o cobrament anticipat 

per l'arrendament o prestació del servei, que s'imputa al compte de pèrdues i guanys durant el 

període de l'arrendament, conforme al que assenyala la norma sobre arrendaments i altres 

operacions de naturalesa similar, o durant el període en què es presti el servei, d’acord amb la 

norma sobre ingressos per vendes i prestació de serveis. 
 

En estimar el valor raonable de les fiances, es pren com a període romanent el termini 

contractual mínim compromès durant el qual no se'n pugui tornar l'import, sense prendre en 

consideració el comportament estadístic de devolució. 
 

Quan la fiança sigui a curt termini, no cal fer el descompte de fluxos d'efectiu si el seu efecte 

no és significatiu. 
 

f) Impost sobre Beneficis 
 

D’acord amb el Text Refós de la Llei de l’Impost de Societats, els col·legis professionals estan 

parcialment exempts del pagament d’aquest impost. Aquesta exempció no arriba als rendiments 

d’explotacions econòmiques, ni a les rendes derivades del patrimoni, ni a les rendes obtingudes 

en transaccions oneroses, a menys que aquestes es refereixin a béns afectes a la realització de 

l’objecte o finalitat específica del Col·legi, sempre que el que s’obtingui es destini a noves 

inversions relacionades amb aquest objecte o finalitat específica.  
  



Comptes Anuals de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona  Exercici 2022 17 

 

 

 

La despesa o ingrés per impost de societats es calcula mitjançant la suma de l’impost corrent 

que resulta de l’aplicació del tipus de gravamen sobre la base imposable de l’exercici obtinguda 

a partir del resultat de les explotacions econòmiques i altres rendes no exemptes, i després 

d’aplicar les deduccions que fiscalment són admissibles, més la valoració dels actius i passius 

per impostos diferits registrats. 

 

g) Ingressos i Despeses 

 

Reconeixement d’ingressos per vendes i prestació de serveis 

 

El Col·legi reconeix els ingressos pel desenvolupament ordinari de la seva activitat al moment 

(o a mesura que) es produeix la transferència al client del control dels béns o serveis 

compromesos. En aquest moment, el Col·legi valora l'ingrés per l'import que reflecteixi la 

contraprestació a què espereu tenir dret a canvi d'aquests béns o serveis. 

 

El control d'un bé o servei (un actiu) fa referència a la capacitat per decidir plenament sobre l'ús 

d'aquest element patrimonial i obtenir-ne substancialment tots els beneficis restants. El control 

inclou la capacitat d'impedir que altres entitats decideixin sobre l'ús de l'actiu i n'obtinguin els 

beneficis. 

 

Per aplicar aquest criteri fonamental de registre comptable d'ingressos, el Col·legi segueix un 

procés complet que consta de les etapes successives següents: 

 

a) Identificar el contracte (o contractes) amb el client, entès com un acord entre dues o més 

parts que crea drets i obligacions exigibles per a aquestes. 

 

b) Identificar l'obligació o les obligacions a complir en el contracte, representatives dels 

compromisos de transferir béns o prestar serveis a un client. 

 

c) Determinar el preu de la transacció, o contraprestació del contracte a què l'empresa espera 

tenir dret a canvi de la transferència de béns o de la prestació de serveis compromesa amb 

el client. 

 

d) Assignar el preu de la transacció a les obligacions a complir, que haurà de realitzar-se en 

funció dels preus de venda individuals de cada bé o servei diferent que s'hagin compromès 

en el contracte, o bé, si escau, seguint una estimació del preu de venda quan aquest no sigui 

observable de manera independent. 

 

e) Reconèixer l’ingrés per activitats ordinàries quan (a mesura que) el Col·legi compleix una 

obligació compromesa mitjançant la transferència d’un bé o la prestació d’un servei; 

compliment que té lloc quan el client obté el control del bé o servei, de manera que l'import 

de l'ingrés d'activitats ordinàries reconegut serà l'import assignat a l'obligació contractual 

satisfeta. 

 

Per a cada obligació a complir (lliurament de béns o prestació de serveis) identificades, el 

Col·legi determina al començament del contracte si el compromís assumit es compleix al llarg 

del temps o en un moment determinat. 
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Valoració 

 

Els ingressos ordinaris procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis es valoren 

per l'import monetari o, si escau, pel valor raonable de la contrapartida, rebuda o que s'esperi 

rebre, derivada d'aquesta, que, llevat evidència en contra, és el preu acordat per als actius a 

transferir al client, deduït: l’import de qualsevol descompte, rebaixa en el preu o altres partides 

similars que l’empresa pugui concedir, així com els interessos incorporats al nominal dels 

crèdits. 

 

Això no obstant, s'hi inclouen els interessos incorporats als crèdits comercials amb venciment 

no superior a un any que no tinguin un tipus d'interès contractual, quan l'efecte de no actualitzar 

els fluxos d'efectiu no sigui significatiu. 

 

No formen part dels ingressos els impostos que graven les operacions de lliurament de béns i 

la prestació de serveis que l'empresa ha de repercutir a tercers com l'impost sobre el valor afegit 

i els impostos especials, així com les quantitats rebudes per compte de tercers. 

 

En els casos que hi hagi contraprestacions variables, el Col·legi pren en compte en la valoració 

de l'ingrés la millor estimació de la contraprestació variable si és altament probable que no es 

produeixi una reversió significativa de l'import de l'ingrés reconegut quan posteriorment es 

resolgui la incertesa associada a la citada contraprestació. 

 

h) Provisions i Contingències 

 

Les provisions es reconeixen al balanç de situació quan el Col·legi té una obligació contractual, 

ja sigui per una disposició legal, contractual o per una obligació implícita sorgida com a 

conseqüència d’esdeveniments passats, que s’estima probable que impliqui una sortida de 

recursos per a la seva liquidació i que sigui quantificable. 

 

i) Subvencions, Donacions i Llegats 

 

Les subvencions rebudes per a finançar despeses especifiques s’imputen al compte de pèrdues 

i guanys de l’exercici en el que es meriten les despeses que estan finançant. 

 

L’assistència jurídica gratuïta compleix el mandat constitucional d’establir un procediment 

legal que proveeixi d’assistència lletrada i defensa jurídica a les persones que acreditin 

insuficiència de recursos per litigar, per tal que puguin defensar els seus interessos; regulat per 

la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta. 

 

Per a poder garantir als ciutadans aquest dret de defensa jurídica en l’àmbit de Barcelona, el 

Col·legi rep subvencions atorgades pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 

destinades a finançar els serveis de Torn d’Ofici i Assistència al detingut, Assistència Jurídica 

Gratuïta (SERTRA) i Servei d'Orientació Jurídica (SOJ). L’objecte d’aquestes subvencions és 

compensar tant les actuacions dels professionals per assistència lletrada, defensa i representació 

jurídica com les despeses d’administració i de suport derivades de la gestió col·legial. Aquestes 

subvencions es canalitzen i tramiten a través del Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de 

Catalunya.  
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El Col·legi està obligat a acreditar davant d’aquest organisme, mitjançant la presentació de les 

oportunes certificacions, les actuacions realitzades a cada trimestre natural pels col·legiats 

adscrits en els serveis d’assistència jurídica gratuïta, degudament valorats. Donat que el Col·legi 

actua com a entitat col·laboradora en la gestió d’aquestes subvencions, aquest import no es 

registra al compte de resultats, mantenint-se, però, els comptes a cobrar i a pagar per aquest 

concepte en el balanç de situació adjunt. L’import de la subvenció destinada a retribuir las 

actuacions dels lletrats adscrits en aquests serveis a l’exercici 2022 ascendeix a 27.617.952,89 

euros; i a l’exercici 2021, aquest import va ascendir a 25.836.633,58 euros (Nota 9.1.2.). 

 

Per altra banda, a l’epígraf “Subvencions oficials a les activitats” (Nota 16) del compte de 

resultats dels exercicis 2022 i 2021, s’inclou la part corresponent de les subvencions rebudes 

destinades a la compensació de les despeses meritades pel Col·legi de gestió i administració 

dels serveis d’assistència jurídica gratuïta. 

 

j) Classificació de Saldos entre Corrent i No Corrent 

 

En el balanç de situació es classifiquen com a corrents els actius i passius amb una data de 

venciment igual o inferior a dotze mesos, i com a no corrents en cas de superar aquesta data. 

 

 

NOTA 5. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
 

La composició, així com el moviment, de l’immobilitzat intangible durant l'exercici anual 2022, 

són els que es mostren a continuació, en euros: 

 

 

 

31/12/2021 

 

Altes 

 

31/12/2022 

    

Cost:    

Aplicacions informàtiques 1.989.251,47 113.094,21 2.102.345,68 

    

Amortització Acumulada:    

Aplicacions informàtiques (1.695.908,56) (180.900,06) (1.876.808,62) 

    

Immobilitzat Intangible, Net 293.342,91 (67.805,85) 225.537,06 

 

La composició, així com el moviment, de l’immobilitzat intangible durant l'exercici anual 2021, 

són els que es mostren a continuació, en euros: 

 

 

 

31/12/2020 

 

Altes 

 

31/12/2021 

    

Cost:    

Aplicacions informàtiques 1.974.509,68 14.741,79 1.989.251,47 

    

Amortització Acumulada:    

Aplicacions informàtiques (1.514.718,59) (181.189,97) (1.695.908,56) 

    

Immobilitzat Intangible, Net 459.791,09 (166.448,18) 293.342,91 
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Elements Totalment Amortitzats i en Ús 

 

El desglossament, per epígrafs, dels actius més significatius que, al 31 de desembre de 2022 i 

2021, estaven totalment amortitzats i en ús, es mostra a continuació, amb indicació del seu valor 

de cost, en euros: 

 
   

 31/12/2022 31/12/2021 

   

Aplicacions informàtiques 1.474.550,20 1.379.350,04 

   

   

 

 

NOTA 6. IMMOBILITZAT MATERIAL 

 

La composició, així com el moviment, de l’immobilitzat material durant l'exercici anual 2022, 

són els que es mostren a continuació, en euros: 

 

 

 

31/12/2021 

 

Altes 

 

31/12/2022 

    

Cost:    

Construccions 7.946.007,91 - 7.946.007,91 

Instal·lacions tècniques i maquinària 97.279,00 - 97.279,00 

Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 9.592.947,88 143.098,19 9.736.046,07 

Equips processos d’informació 2.209.407,78 52.984,50 2.262.392,28 

Altre immobilitzat material 728.789,81 67.161,77 795.951,54 

    
 20.574.432,38 263.244,46 20.837.676,84 

    
Amortització Acumulada:    
Construccions (3.992.289,50) (171.549,24) (4.163.838,74) 

Instal·lacions tècniques i maquinària (93.243,33) (2.068,08) (95.311,41) 

Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari (7.724.037,72) (310.735,38) (8.034.773,10) 

Equips processos d’informació (2.173.008,29) (22.637,75) (2.195.646,04) 

Altre immobilitzat material (641.658,80) (52.615,00) (694.273,80) 

    
 (14.624.237,64) (559.605,45) (15.183.843,09) 

    
Immobilitzat Material, Net 5.950.194,74 (296.360,99) 5.653.833,75 
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La composició, així com el moviment, de l’immobilitzat material durant l'exercici anterior, són 

els que es mostren a continuació, en euros: 

 

 

 

31/12/2020 

 

Altes 

 

Baixes 

 

31/12/2021 

     

Cost:     

Construccions 7.946.007,91 - - 7.946.007,91 

Instal·lacions tècniques i maquinària 97.279,00 - - 97.279,00 

Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 9.506.707,85 86.240,03 - 9.592.947,88 

Equips processos d’informació 2.174.922,66 34.485,12 - 2.209.407,78 

Elements de transport 4.742,48 - (4.742,48) - 

Altre immobilitzat material 690.080,10 38.709,71 - 728.789,81 

     
 20.419.740,04 159.434,86 (4.742,48) 20.574.432,38 

     
Amortització Acumulada:     
Construccions (3.841.719,26) (150.570,24) - (3.992.289,50) 

Instal·lacions tècniques i maquinària (91.175,25) (2.068,08) - (93.243,33) 

Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari (7.382.760,67) (341.277,05) - (7.724.037,72) 

Equips processos d’informació (2.165.663,70) (7.344,59) - (2.173.008,29) 

Elements de transport (4.742,48) - 4.742,48 - 

Altre immobilitzat material (586.241,31) (55.417,49) - (641.658,80) 

     
 (14.072.302,67) (556.677,45) 4.742,48 (14.624.237,64) 

     
Immobilitzat Material, Net 6.347.437,33 (397.242,59) - 5.950.194,74 

 

Elements Totalment Amortitzats i en Ús 

 

El desglossament, per epígrafs, dels actius més significatius que, al 31 de desembre de 2022 i 

2021, estaven totalment amortitzats i en ús, es mostra a continuació, amb indicació del seu valor 

de cost, en euros: 

 

 
 

31/12/2022 
 

31/12/2021 
   
Maquinaria 95.210,01 93.141,98 
Altres instal·lacions 3.518.736,69 3.458.953,61 
Mobiliari 1.859.874,38 1.686.117,63 
Equips per a procés de la informació 2.161.257,95 2.156.000,58 
Altre immobilitzat material 726.232,45 654.214,86 
   
 8.361.311,48 8.048.428,66 

 

El Col·legi té formalitzades pòlisses d’assegurances per cobrir els possibles riscos als que estan 

subjectes els diversos elements del seu immobilitzat. 
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NOTA 7. BENS DEL PATRIMONI CULTURAL 

 

En aplicació del decret 259/2008 de la Generalitat de Catalunya, el Col·legi va reclassificar a 

l’exercici 2009 com a béns de patrimoni cultural aquells elements que per la seva naturalesa i 

característiques tenen un interès artístic, històric, cultural, documental i/o bibliogràfic. 

Principalment corresponen a: 

 

• El Palauet Casades, on el Col·legi té ubicada la seva seu. Es tracta d’un edifici d’estil 

modernista catalogat com a element patrimonial de la ciutat de Barcelona. 

 

• Biblioteca: el Col·legi posa a l’abast dels col·legiats tots els recursos d’informació 

necessaris per recolzar i facilitar l’exercici professional. Degut al volum, qualitat i 

antiguitat dels documents que conté el fons bibliogràfic, fa que la biblioteca estigui 

considerada com a una de les biblioteques jurídiques més importants d’Europa. 

 

La composició, així com el moviment dels béns del Patrimoni Cultural durant l’exercici anual 

2022, són els que es mostren a continuació, en euros: 

 
   

31/12/2021 Altes 31/12/2022  
   

Palau Casades 1.715.515,60 - 1.715.515,60 
Fons bibliogràfic 3.910.034,50 - 3.910.034,50 
Llibres de biblioteca 1.389.306,48 - 1.389.306,48 
Amortització acumulada "Palau Casades" (344.482,36) - (344.482,36)  

   
  6.670.374,22 - 6.670.374,22 

 

La composició, així com el moviment dels béns del Patrimoni Cultural durant l’exercici anual 

2021, són els que es mostren a continuació, en euros: 

 
   

31/12/2020 Altes 31/12/2021  
   

Palau Casades 1.661.576,99 53.938,61 1.715.515,60 
Fons bibliogràfic 3.910.034,50 - 3.910.034,50 
Llibres de biblioteca 1.389.306,48 - 1.389.306,48 
Amortització acumulada "Palau Casades" (323.503,36) (20.979,00) (344.482,36)  

   
  6.637.414,61 32.959,61 6.670.374,22 

 

 

NOTA 8. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

 

8.1) Arrendaments Operatius (el Col·legi com Arrendatari) 

 

El càrrec als resultats de l'exercici 2022 i 2021 en concepte d'arrendament operatiu ha ascendit  

a 512.117,64 euros i 450.554,98  euros, respectivament. 

 

8.2) Arrendaments Operatius (el Col·legi com Arrendador) 

 

L’import total corresponent a ingressos per arrendament reconeguts a l’exercici 2022 ha estat 

de 125.410,70 euros (80.140,21 euros a l’exercici anterior). Aquest import correspon al lloguer 

de les aules i diverses places d’aparcament, serveis puntuals i a curt termini, motiu per el qual 

no es possible detallar el cobraments mínims futurs. 
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NOTA 9. INSTRUMENTS FINANCERS 

 

El Col·legi classifica els instruments financers en funció de la intenció que tingui en els 

mateixos, en les següents categories: 

 

9.1) Actius Financers 
 

El detall d’actius financers a llarg termini a 31 desembre de 2022 i 2021, és el següent, en euros: 
 

 Crèdits i Altres 

 31/12/2022 31/12/2021 

   

Actius financers a cost amortitzat (Nota 9.1.2) 36.482,23 36.482,23 

   

   

 

El detall d'actius financers a curt termini a 31 desembre de 2022 i 2021 és el següent, en euros: 

 
 Crèdits i Altres 

 31/12/2022 31/12/2021 

   

Actius a valor raonable amb 

canvis en pèrdues i guanys: 

 

2.497.136,87 

 

1.817.386,72 

Efectiu i altres actius líquids (Nota 9.1.1.a) 2.497.136,87 1.817.386,72 

   

Actius financers a cost amortitzat (Nota 9.1.2) 4.334.156,56 3.307.874,42 

   

 6.831.293,43 5.125.261,14 

 

9.1.1) Actius a Valor Raonable amb Canvis en Pèrdues i Guanys 

 

a) Efectiu i Altres Actius Equivalents 

 

El detall d’aquests actius al 31 de desembre de 2022 i 2021 és el següent, en euros: 

 
 
Tresoreria i Actius Equivalents: 31/12/2022 31/12/2021 

   
Comptes corrents 2.488.660,48 1.810.298,08 
Caixa 8.476,39 7.088,64 

   
 2.497.136,87 1.817.386,72 
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9.1.2) Actius financers a cost amortitzat 

 

La composició d’aquest epígraf al 31 desembre de 2022 i 2021 és la següent, en euros:  

 
 31/12/2022 31/12/2021 

 Llarg Termini Curt Termini Llarg Termini Curt Termini 

     

Crèdits per operacions comercials     

     

Deutors per vendes i prestacions de serveis - 863.063,42 - 597.864,14 

Altres deutors - 56.544,20 - 21.970,37 

Organismes públics deutors - 3.296.859,03 - 2.571.265,51 

     
Total crèdits per operacions comercials - 4.216.466,65 - 3.191.100,02 

     
Crèdits por operacions no comercials     

     
Altres participacions a llarg termini 2,00 - 2,00 - 

Fiances i dipòsits  36.480,23 114.989,91 36.480,23 114.989,91 

     
Total crèdits per operacions no comercials 36.482,23 114.989,91 36.482,23 114.989,91 

     
Personal - 2.700,00 - 1.784,49 

     
Total 36.482,23 4.334.156,56 36.482,23 3.307.874,42 

 

Deutors per Vendes, Prestacions de Serveis i Formació 

 

En aquests epígrafs del balanç el Col·legi inclou, principalment, els deutors per quotes 

col·legials, per cursos de formació i per altres serveis. 

 

Els saldos deutors comercials i altres comptes a cobrar inclouen deterioraments causats per 

riscos d’insolvència, segons el detall adjunt a 31 de desembre de 2022, en euros: 
 

 

 

31/12/2021 Dotació Altres 31/12/2022 

     

Crèdits per operacions comercials     

     

Deterioraments  (330.950,35) (39.999,96) 39.411,39 (331.538,92) 

     

     

 

I la situació a 31 de desembre de 2021 era la següent, en euros: 

 

 

 

31/12/2020 Dotació Altres 31/12/2021 

     

Crèdits per operacions comercials     

     

Deterioraments  (298.148,11) (81.249,96) 48.447,72 (330.950,35) 
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Organismes Públics Deutors 

 

L’epígraf “Organismes Públics Deutors” inclou els saldos pendents de cobrament per part del 

Col·legi referents a les subvencions atorgades pel Departament de Justícia de la Generalitat de 

Catalunya destinades a finançar les actuacions d’assistència lletrada realitzades per 

professionals adscrits als serveis de Torn d’Ofici i Assistència al detingut, Assistència Jurídica 

Gratuïta (SERTRA) i Servei d’Orientació Jurídica (SOJ). Tal i com s’explica a la Nota 4.i., el 

Col·legi actua com a entitat col·laboradora en la gestió d’aquestes subvencions, per la qual cosa 

es mostra al passiu del balanç de situació el mateix import com un deute a pagar (Nota 10.1.1). 

 

Tanmateix, en aquest epígraf s’inclouen també les subvencions atorgades pendents de 

cobrament destinades a finançar les despeses d’administració i de suport derivades de la gestió 

col·legial (Nota 16). 

 

El detall a 31 de desembre de 2022 de les subvencions atorgades i dels imports corresponents 

pendents de cobrament, és el següent, en euros: 

 
 Saldos 

Antics 

1er  

Trimestre 

2on  

Trimestre 

3er 

Trimestre 

4rt  

Trimestre Total 

       
Certificacions d’actuacions 

professionals acreditades 

per assistència jurídica 
gratuïta 

 
- 7.137.614,31 7.229.217,11 6.207.861,91 

 
7.043.259,56 27.617.952,89 

       

Certificacions acreditades 
pendents de cobrar i pagar 

 
11.492,12 

 

- 

 

- 

 

- 2.656.784,25 2.668.276,37 

       

       

 
Subvencions per despeses 

de gestió i administració 

Import  

Atorgat 

Import pendent  

de cobrament 

   
Subvenció per la gestió del Torn  

d’Ofici i Asistencia al Detingut 

 

1.298.061,06 

 

108.116,04 

Subvenció per Orientació Jurídica 423.055,78 - 

   

Subvencions per despeses  

de gestió i administració 

 

1.721.116,84 

 

108.116,04 

 

A banda d’aquest conveni de col·laboració mantingut amb la Generalitat de Catalunya, el 

Col·legi manté amb altres organismes públics d’àmbit local convenis similars de col·laboració 

per garantir l’assistència jurídica gratuïta a determinats col·lectius. El deute per aquest concepte 

a 31 de desembre de 2022 es de 416.424,49 euros (308.572,10 euros al 31 de desembre de 

2021), i correspon principalment a les subvencions SAIER i SOM. 
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9.1.3) Actius Mantinguts Fins al Venciment 

 

El detall dels actius mantinguts fins al venciment registrats a valor raonable, classificats com a 

inversions financeres, és el següent, en euros:  

 
 2022 2021 

  Llarg Termini Curt Termini Llarg Termini Curt Termini 

      

Inversions financeres  - 114.989,91 - 114.989,91  
    

      

 

 

NOTA 10. PASSIUS FINANCERS 

 

10.1) Passius financers a cost amortitzat 

 

El detall de passius financers a llarg termini, al 31 de desembre de 2022 i 2021, és el següent, 

en euros: 

 
 Altres 

 31/12/2022 31/12/2021 

   

Passius financers a cost amortitzat (Nota 10.1.1) 250.822,40 250.822,40 

   

   

 

El detall de passius financers a curt termini, a 31 de desembre de 2022 i 2021, és el següent, en 

euros: 

 
 Altres 

 31/12/2022 31/12/2021 

   

Passius financers a cost amortitzat (Nota 10.1.1) 5.240.986,78 3.633.766,21 
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10.1.1) Passius financers a cost amortitzat 

 

El detall a 31 de desembre de 2022 i 2021 és el següent, en euros: 

 
 31/12/2022 31/12/2021 
 Llarg Termini Curt Termini Llarg Termini Curt Termini 
     
Per operacions comercials:     

     

Proveïdors - 1.660.480,42 - 423.912,94 

Creditors  - 426.407,32 - 701.246,77 

Bestretes de clients - - - - 

     

Total saldos per operacions comercials   2.086.887,74 - 1.125.159,71 

     

Per operacions no comercials:     

     

Altres deutes (Nota 17) 230.939,79 - 230.939,79 - 
Deutes pels serveis d’assistència 
jurídica gratuïta (Nota 9.1.2) - 2.671.231,46 - 2.023.523,93 

     

Préstecs i altres deutes 230.939,79 2.671.231,46 230.939,79 2.023.523,93 

     
Personal  
(remuneracions pendents de pagament)  482.867,58 - 485.082,57 

Fiances rebudes 19.882,61 - 19.882,61 - 
     

Per operacions no comercials 250.822,40 3.154.099,04 250.822,40 2.508.606,50 

     

Total passius financers a cost amortitzat 250.822,40 5.240.986,78 250.822,40 3.633.766,21 

 

10.1.2) Deutes amb entitats de crèdit 

 

Pòlisses de Crèdit 

 

Al 31 de desembre de 2022, el Col·legi no te pòlisses de crèdit. L’exercici anterior tenia una 

pòlissa de crèdit amb un límit total de 1.000.000 euros del que no es va disposar res. 

 

Classificació per Venciments 

 

Al 31 de desembre de 2022 i a 31 de desembre de 2021, no hi havia venciments d’instruments 

financers de passiu a llarg termini. 

 

Incompliment d‘Obligacions Contractuals 

 

No s’ha produït incidència alguna al compliment de las obligacions relatives als préstecs rebuts 

de tercers. 
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NOTA 11. INFORMACIÓ SOBRE ELS AJORNAMENTS DE PAGAMENT 

EFECTUATS A PROVEÏDORS. DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. “DEURE 

INFORMACIÓ” DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL 

 

D’acord amb la legislació vigent en matèria de morositat en les operacions comercials, el 

Col·legi informa que tots els pagaments realitzats s’han produït dins del termini màxim legal. 

Per tant el termini mig ponderat excedit de pagaments durant l’exercici ha estat zero. 

 

Tanmateix s’informa que el saldo pendent de pagament a proveïdors que a 31 de desembre de 

2022 i 2021 que acumula un ajornament superior al termini legal de pagament no suposa un 

import rellevant. 

 

 

NOTA 12. INFORMACIÓ SOBRE LA NATURA I EL NIVELL DE RISC 

PROCEDENTS D’INSTRUMENTS FINANCERS 

 

Els principals riscos financers a què estan exposades les activitats del Col·legi són: 

 

12.1) Riscos de Crèdit 

 

Els principals actius financers del Col·legi son saldos de caixa i efectiu, deutors comercials i 

altres comptes a cobrar, que representen l’exposició màxima del Col·legi al risc de crèdit en 

relació amb els actius financers. 

 

12.2) Riscos de Liquiditat 

 

El Col·legi no es troba exposat significativament al risc de liquiditat, donat el manteniment 

suficient d’actiu i disponibilitats de crèdit per afrontar les sortides necessàries per les seves 

operacions habituals. En el cas de necessitat puntual de finançament, el Col·legi acudeix a 

préstecs i pòlisses de crèdit. 

 

12.3) Riscos de Tipus D’interès 

 

Les variacions dels tipus d’interès modifiquen el valor raonable d’aquells actius i passius que 

meriten un tipus d’interès fixe així com els fluxos futurs dels actius i passius referenciats a un 

tipus d’interès variable.  

 

 

NOTA 13. FONS PROPIS 

 

13.1) Fons Social 

 

El Fons Social està format per les aportacions dineràries rebudes de diverses entitats i pels 

excedents obtinguts durant els darrers exercicis. Al 31 de desembre de 2022 i de 2021 ascendia 

a 1.480.754,75 euros. 
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13.2) Reserves 

 

El detall de les Reserves és el següent, en euros: 

 
 

 

 

2022 

 

2021 

   

Reserves per revalorització 3.910.034,50 3.910.034,50 

Romanent 7.201.813,86 7.011.921,62 

   

 11.111.848,36 10.921.956,12 

 

El Col·legi va dotar a l’any 1998 reserves per el mateix import de la revalorització del fons 

bibliogràfic (Nota 7). És una reserva indisponible per acord de la Junta General.  

 

La variació del romanent és produïda per l’aplicació del resultat de l’exercici anterior. 

 

 

NOTA 14. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I SITUACIÓ FISCAL 

 

El detall dels saldos mantinguts amb les Administracions Públiques al 31 de desembre de 2022 

i 2021 és el següent, en euros: 

 
 31/12/2022 31/12/2021 

 A Cobrar A Pagar A Cobrar A Pagar 

     

Corrent:     

Impost sobre el Valor Afegit 1.578,62 - - 16.756,05 

Retencions  34.438,59 - 15.084,17 - 

Retencions per IRPF - 477.793,25 - 485.827,23 

Organismes de la Seguretat Social - 214.602,87 - 202.858,12 

     

 36.017,21 692.396,12 15.084,17 705.441,40 

 

Situació Fiscal 

 

D’acord amb la legislació vigent, els impostos no es poden considerar definitivament liquidats 

fins que les declaracions presentades no hagin estat verificades per les autoritats fiscals o hagi 

transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. El Col·legi té pendent de comprovació 

tots els impostos als quals es troba subjecte per als quatre darrers exercicis. 

 

El Col·legi, per la seva naturalesa de col·legi professional, es troba inclòs dintre de les entitats 

parcialment exemptes de l’impost sobre societats, d’acord amb el que estableix l’article 9.3 del 

Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’impost 

sobre societats. 

 

Segons estableix l’apartat 2 de l’article 121 de l’esmentat Reial decret legislatiu, l’exempció no 

abasta els rendiments obtinguts per l’exercici d’explotació econòmica, ni a les rendes derivades 

del patrimoni, ni a les rendes obtingudes de transmissions patrimonials diferents a les declarades 

específicament exemptes pel mateix article. 
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El Col·legi està exempt de l’impost sobre el valor afegit (IVA) en la part corresponent als 

ingressos per quotes dels seus membres, així com dels ingressos per activitats docents, per la 

qual cosa les corresponents quotes de l’IVA suportades estan subjectes al règim de “regla de 

prorrata” i, per tant, la part de quotes no deduïbles es consideren despesa o inversió de l’exercici, 

si escau. El percentatge definitiu de prorrata per l’exercici 2022 és d’un 9 per cent (9 per cent a 

l’exercici anterior). 

 

Conciliació de la Base Imposable Fiscal amb el Resultat de L’exercici 

 

Les conciliacions de la bases imposables fiscals amb els resultats dels exercicis 2022 i 2021 son 

els següents: 

 
 2022 

Compte de Pèrdues i Guanys 
2021 

Compte de Pèrdues i Guanys 
   
Resultat del exercici 
(desprès d’impostos) (11.244,62) 189.892,24 
       
 Augments Disminucions Efecte net Augments Disminucions Efecte net 
       
Diferencies permanents 19.855.358,19 (20.538.884,98) (683.526,79) 18.848.752,68 (19.691.249,64) (842.496,96) 
       

Base imposable 
(resultat fiscal)   (694.771,41)   

 
(652.604,72) 

 

Al ser la quota nul·la durant els exercicis 2022 i 2021, el Col·legi no ha registrat al compte de 

pèrdues i guanys adjunt cap import en concepte d’Impost sobre Societats corrent. 
 

 

NOTA 15. AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ DE PASSIUS 
 

El detall dels ajustaments per periodificació als exercicis 2022 i 2021 és com segueix, en euros: 

 
 

 

 

31/12/2022 

 

31/12/2021 

   

Periodificació d’Ingressos 530.024,36 462.951,29 

   

   

 

Aquesta periodificació d’ingressos es correspon, en gran part, als pagaments rebuts per diversos 

cursos de formació i postgraus que imparteix el Col·legi. Durant l’exercici anterior també als 

imports rebuts de noves incorporacions col·legials no corrents derivades dels canvis legislatius 

en matèria de l’exercici de la professió d’advocat. 
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NOTA 16. INGRESSOS I DESPESES 
 

a) Ingressos del Col·legi per Activitats 

 

Els ingressos del Col·legi per les activitats al 31 de desembre de 2022 i 2021, són els següents, 

en euros: 

 

  
 

2022 2021 
    
Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 11.771.475,41 11.646.740,16 
Prestació de serveis 1.279.281,47 1.114.836,06 
Venda de productes 616.832,52 592.942,02 

   
 13.667.589,40 13.354.518,24 

 

Els ingressos rebuts amb caràcter periòdic corresponen bàsicament a les quotes periòdiques 

satisfetes pel professionals col·legiats. La situació del cens col·legial a 31 de desembre de 2022 

i de 2021 és la següent: 

 
 

  

 

31/12/2022 31/12/2021 

   

Professionals exercents 17.256 17.129 

Professionals no exercents 6.857 6.988 

   

 24.113 24.117 

 

Subvencions Oficials a les Activitats 

 

Aquest epígraf recull, principalment, els fons rebuts de les diverses administracions per fer front 

a les despeses que ocasiona el manteniment dels serveis d’assistència jurídica gratuïta. El detall 

de les subvencions per conceptes és el següent, en euros: 

 

   

 

2022 2021 

   

Conveni Torn d'ofici i Assistència al detingut 1.298.061,06 1.301.978,05 

Conveni Servei d'Orientació Jurídica (SOJ) 423.055,78 412.920,00 

Subvenció SAIER 168.330,00 166.867,41 

SOM 90.000,00 65.772,00 

Legal Barri de la Salut - 10.800,00 

Subvenció Erasmus 56.112,45 - 

Stichtin Europ Laweyer Fund-Beques - 2.249,62 

PISPE - 31.228,87 

SOJ-CIE 30.500,00 30.000,00 

F.Bibliografic Segle XIX 7.732,00 - 

Miniterio de Cultura-biblioteca 20.553,10 - 

Cat.Empren 2022-2023 30.000 - 

ERA - Formació 2.915,67 - 

Despeses Gestió 10.281,27 1.654,20 

   

 2.137.541,33 2.023.470,15 
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b) Despeses de Personal 

 

La composició d'aquest epígraf per als exercicis 2022 i 2021 és la següent, en euros: 

 

 
 

2022 
 

2021 
   
Sous i salaris  6.777.886,42 6.312.070,17 
Indemnitzacions 11.303,62 30.609,89 
   
Total Sous, Salaris i assimilats 6.789.190,04 6.342.680,06 
   

Seguretat Social a càrrec de el Col·legi 1.798.387,22 1.778.170,26 

Altres despeses socials 206.681,31 157.286,60 

Assegurances i pensions 2.545,65 2.518,40 
   
Total Càrregues Socials 2.007.614,18 1.937.975,26 

 

c) Serveis Exteriors 

 

La composició d'aquest epígraf per als exercicis 2022 i 2021 és la següent, en euros: 

 

  
 

2022 
 

2021 
   

Arrendaments i cànons 512.117,64 450.554,98 

Reparacions i conservació 2.207.856,23 1.928.967,70 

Serveis professionals independents 1.135.307,48 1.108.141,75 

Primes d'assegurances 3.436.756,70 3.315.250,23 

Serveis bancaris i similars 22.240,94 19.002,73 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 629.200,01 542.877,06 

Subministres 864.184,15 640.717,27 

Altres serveis 508.163,09 328.604,73 
   

 9.315.826,24 8.334.116,45 

 

d) Resultats Financers 

 

El detall dels ingressos i despeses financeres dels exercicis 2022 i 2021, en euros, és el següent: 

 
      
  2022 2021 
   
Ingressos:   
Altres Ingressos financers 5.023,65 2.136,82  

  
Total ingressos 5.023,65 2.136,82 
    
Despeses:   
Interessos de deutes amb entitats de crèdit - (6.670,09)  

  
Total despeses - (6.670,09) 
   
Resultats financers 5.023,65 (4.533,27) 
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NOTA 17. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES  
 

El detall d’aquest epígraf al tancament dels exercicis 2022 i 2021, és el que es mostra a 

continuació, en euros: 
 

  
31/12/2022 

 
31/12/2021 Tipus de provisió 

   
Llarg termini:   
Provisions per altres responsabilitats 180.303,63 180.303,63 

   
Curt termini:   
Provisions per altres responsabilitats - 280.000,00 
   

   

 

El Col·legi manté, per principi de prudència, en un compte de provisió de despeses i riscos a 

llarg termini, i fins que no es conegui la quantificació jurídica dels mateixos, saldos que 

provenen de l’exercici 1992 i anteriors, i a l’epígraf d’altres deutes a llarg termini del passiu 

(Nota 10.1.1) els saldos dels exercicis 1992 a 1998. 
 
Al mes de Juliol de 2018, Bankia, S.A. va presentar una demanda davant del Jutjat Mercantil 
número 11 de Barcelona (Procediment ordinari 1449/2019-4), contra l'ICAB, per una infracció 
de l'article 1 de la Llei 15/2007, de Defensa de la Competència. L'import de la reclamació es va 
quantificar entre 840.000 i 876.000 euros. A l'abril del 2022 es va assolir un acord transaccional 
entre les parts, que va ser homologat judicialment mitjançant interlocutòria que és ferma, i que 
va posar fi a la controvèrsia sense cap cost econòmic per a l'ICAB.   
 
 
NOTA 18. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT 
 

El Col·legi no té actius d'importància ni ha incorregut en despeses rellevants destinats a la 
minimització de l’impacte mediambiental i a la protecció i millora del medi ambient. Així 
mateix, no hi ha provisions per a riscos i despeses ni contingències relacionades amb la 
protecció i millora del medi ambient. En aquest sentit, els eventuals riscos que poguessin 
derivar-se estan adequadament coberts amb les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil 
que el Col·legi té subscrites. 
 
 

NOTA 19. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 

No s’han produït esdeveniments significatius des del 31 de desembre de 2022 fins a la data de 
presentació d’aquests Comptes Anuals que, afectant als mateixos, no s’hagués inclòs en ells, o 
el coneixement del qual pogués resultar útil als usuaris dels mateixos. 
 
 
NOTA 20. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 
Saldos i Transaccions amb l’Òrgan de Govern i Alta Direcció 
 
Durant l’exercici 2022 no s’han meritat retribucions en favor de l’Òrgan de Govern, ni 

existeixen compromisos per complements a pensions, avals, garanties o crèdits concedits al seu 

favor. Tanmateix, el Col·legi informa que no disposa de personal d’Alta Direcció, pel que no 

és aplicable la informació obligatòria sobre saldos i transaccions corresponents a aquest 

personal. 

  



Comptes Anuals de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona  Exercici 2022 34 

 

 
 
NOTA 21. ALTRA INFORMACIÓ 
 
El nombre mig de treballadors durant el exercicis 2022 i 2021, distribuït per gèneres i 
categories, és el següent: 
 
  Exercici 2022 Exercici 2021 

  Homes Dones Total Homes Dones Total        
       
Cap de Departament 10 14 24 10 13 23 
Titulats 26 61 87 25 59 84 
Responsable d’àrea 3 4 7 4 4 8 
Tècnic Informàtic 5 - 5 7 - 7 
Oficials 28 53 81 27 52 79 
Auxiliars 13 3 16 12 2 14  

      
 

85 135 220 85 130 215 

 
El 18 de gener de 2022, la Sra. Maria Eugenia Gay Rosell va renunciar al càrrec de Degana,  
produint-se una sèrie de canvis en la Junta de Govern, resultant la seva composició actual: 
 

  
 
 

  
Jesús M. Sánchez García Degà 
Susana Ferrer Delgadillo Vicedegana 
Joaquín de Miquel Sagnier Secretari 
Montse Pintó Sala  Diputada 
Miquel Queralt Cabeza  Diputat 
Frederic Munné Catarina  Diputat 
Carles García Roqueta Oïdor de comptes 
Yvonne Pavía Lalauze Tresorera 
Ramón Ángel Casanova Burgués Diputat 
Núria Flaquer Molinas Diputada 
Rosa Isabel Peña Sastre Diputada 
Carmen Valenzuela Hidalgo Diputada 
Mireia Ramon Rona Diputada 
Paz Vallés Creixell Diputada 
Albert Carles Subirats Diputat 

  

  

 

L’import dels honoraris meritats pels serveis d'auditoria dels Comptes Anuals corresponents a 

l'exercici acabat el 31 de desembre de 2022 ha estat de 26.315,00 euros (23.920 euros a 

l’exercici anterior), 4.015 euros per altres serveis (3.650 euros a l’exercici anterior). 

 

 

 

* * * * * * * * * * * * 



 

 

 

 

 

FORMULACIÓ DE COMPTES ABREUJATS 

 

 

Barcelona, 14 de març de 2023 

 

 

 

 

 

 

Vist i plau de el Oïdor de Comptes  La Tresorera 

                                                                                            (en nom de la Junta de Govern) 

 

 

 

 

_______________________________ 
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