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I.- Presentació 
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I.- Presentació     

 

Durant l'any 2020, ha transcorregut el segon any del mandat d'aquesta junta de 
Govern. 

 
Aquest any tan diferent i difícil cal diferenciar-lo en dos períodes, un abans de l'estat 
d'alarma (primer trimestre de l'any 2020) i dos, a posteriori de la seva declaració. 

 
El primer trimestre de l'any 2020 fins al dia 12/03/2020 (on vaig decidir tancat 
el Col·legi per raons d'urgència sanitària davant l'imminent invasió del COVID-19), 
va transcórrer amb normalitat. Es va atendre el canvi de les condicions de la pòlissa 
de responsabilitat civil que la companyia d'assegurances va establir per l'any 2020, 
passant a ser de col·lectiva a individual. Amb aquest motiu el 18/02/20 es va celebrar 
una junta informativa per a explicar als col·legiats els canvis i aquesta va ser 
l'última junta presencial que van poder fer des del passat mes de febrer. 

 
A partir de la declaració de l'Estat d'alarma: 

Des de la declaració de l’estat d’alarma fins el dia 28 de maig el Col·legi va 
romandre tancat i sense activitat presencial. No obstant això la coordinació amb 
el Jutges Degans de terrassa com de Rubí, Degà de l'ICATER va ser molt estreta per 
tal d'estar atents a les urgents necessitats que es poguessin derivar per una 
actuació excepcional i urgent dins d'aquest nou escenari desconegut, i 
per això varen romandre en comunicació contínua per a poder atendre qualsevol 
incidència a l'àmbit judicial dels nostres partits, dels nostres col·legiats i dels 
justiciables. 
 

Durant aquests dies la funció primordial va consistir en la recaptació de tota la 
informació i normativa que es va rebre del Govern d'Espanya, BOEs, del Ministeri 
de Justícia, TSJC, del Departament de justícia, classificar-la i difondre-la entre 
els col·legiats en relació amb l'activitat judicial i d'altres. 
 

A partir del 28 de maig, vàrem acordar reobrir les nostres seus de Rubí i Terrassa, 
el retorn presencial va estar condicionat a l'estricta observança de les 
mesures sanitàries d'higiene i prevenció (mascareta, gel, distància, netejadors 
higiènics, etc), limitant dràsticament l'aforament dels espais i limitant el temps 
d'estada als espais comuns per tal de no coincidir molts col·legiats a la vegada i 
establint torns de presencialitat (als primers dies). Poc a poc es va tornar a l'activitat 
judicial. 
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La junta de govern va establir la reunió telemàtica pel sistema zoom com a mitjà per 
a reunir-se a les seves sessions de treball com a les juntes ordinàries amb tots 
els col·legiats. 
 

Per aquest motiu 14/07/2020 s'aprova a tal efecte el PROJECTE DE MODIFICACIÓ 
ESTATUTÀRIA: FUNCIONAMENT A DISTÀNCIA O DE FORMA MIXTA DELS ÒRGANS 
COL·LEGIATS DE LES CORPORACIONS DE PROCURADORS. 
 

Habilitació mes d'agost de l'11-31: l'article 1 del Reial Decret Llei 16/2020 va 
habilitar els dies 11 a 31 del mes d'agost, davant aquesta excepcional, 
desafortunada i inefectiva, mesura adoptada pel Govern i Ministeri 
de Justícia l'ICP de Terrassa, amb el vistiplau dels seus Jutges degans i per Acord 
del secretari de Govern del TSJC, es va poder tancar les seus dels nostres col·legis i 
treballar totes les actuacions judicials de guàrdia com diàries ordinàries fent servir 
eines telemàtiques, mails o fax. La secretaria del Col·legi tot i estar tancada estava 
operativa en línia, on les empleades per torns, per tal garantir el seu descans 
anual, atenien l'oficina de forma virtual i en tot moment. 
D'aquesta manera es va poder atendre l'excasa activitat judicial generada durant el 
mes d'agost, sent l'únic col·legi de Procuradors que va tancar les seves seus i va 
atendre totes les necessitats de forma no presencial. 
 

24/09/2020 Visita de la consellera de Justícia,   Senyora Ester Capella i Farré, als 
Jutjats de Terrassa, per a la inauguració del nou Jutjat del social Núm. 3 de 
Terrassa, la rebrem a la seu del nostre Col·legi on té lloc la reunió aporta tancada 
amb tots els operadors jurídics del Partit i on es va dialogar sobre les 
reivindicacions en temps de "nova normalitat" i la millor operativitat 
de l'Administració de justícia per tal de fer front a les conseqüències de la COVID-
19, i establir pautes per a recuperar el temps perdut durant el confinament, i 
gestionar amb garanties noves eines pel futur. 
 

Novetats tècniques del Departament justícia: Durant el mes de novembre 2020 
entra en funcionament el Mòdul de Consulta de l'Expedient Electrònic, amb 
l'habilitació de l'accés pels Procuradors, i es comença a notificar les actuacions al 
Ministeri fiscal des del NOTICAT. 
 

El 16/12/2020 se celebra la junta ordinària de final d'any, participen 
molt col·legiats, i aprofitem per a fer un homenatge a dos col·legiats que durant 
aquest any han celebrat els 25 anys d'exercici de la professió: 
La Victòria Morales Frasnedo i el Paul-Yuri Brophy Dorado. 
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Aquest any s'ha marcat una línia que no oblidarem, ens ha obligat a adaptar-nos a 
nous sistemes de treball, noves maneres de viure i de relacionar-nos amb distància 
física, professional i social. Aquest any ens ha obligat a deixar enrere moltes 
persones, que no ha pogut continuar el camí i aprofito per a recordar-los i en especial 
al nostre estimat Ignasi Font, que ens va deixar el 5 d'abril 2020, i sempre estarà 
entre nosaltres amb aquella imatge d'innocència, familiaritat i somriure. 

 
Des del moment "0" aquest col·legi ha demostrat una manera de fer, d’adaptació i 
d'assolir reptes mai pensats, gràcies als seus col·legiats, a les seves empleades, i 
membres de junta de govern. 
Aquest temps de desgràcia, de pandèmia global ha consolidat el nostre col·legi com 
excepcional i únic, i per aquesta servidora és un gran Honor representar-lo. 
Gràcies! 

 

 

Mª Belén Gurruchaga Olave 

Degana 
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II.- Juntes Generals 
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II.- Juntes Generals 

 

Junta General Ordinària – 31 de març de 2020, va quedar anul·lada degut a l’estat 

d’alarma que va entrar en vigor el 14 de març de 2020.  

Ja que la memòria econòmica de 2019 ha d’estar aprovada abans del 31 de maig, 

es va enviar a tots els procuradors i donat que no es va rebre cap esmena va 

quedar aprovada el 30 de maig de 2020. 

 

Junta General Ordinària – 22 de setembre de 2020, Un cop la situació una mica 

més normalitzada es va celebrar la reunió via On-line posposada del mes de març.  

La Degana presenta el seu informa (reflectit en l’acta de la Junta). 

S’aprova el balanç de situació a 31 de desembre de 2019 i el compte de pèrdues 

i beneficis de 2019. 

 

Junta General Ordinària - 16 de desembre de 2020, La Degana presenta el seu 

informa (reflectit en l’acta de la Junta). 

S’aprova el resultat econòmic de l’any 2020 i s’aprova el pressupost per l’any 

2021. 

La quota fix del mes de desembre no es girarà.  

 

Junta General Extraordinària - 22 de setembre de 2020, S’acorda convocar Junta 

extraordinaria per la modificació dels Estatuts del Col·legi. 
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III.- Juntes de Govern 
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III.- Juntes de Govern 

 

Aquest any excepcional i amb l’aplicació de l’estat d’alarma el 14 de març de 

2020, només s’han fet presencials una reunió la resta han estat mensuals però 

reunits Online. 

Les reunions de les Juntes de Govern son mensuals i un cop a l’any es celebrarà 

una reunió amb els presidents de les Comissions. 

 

Activitat corporativa: A més a més de les pròpies del Col·legi, organitzem el Servei 

de substitució en la pràctica de comunicacions per procuradors tant en Terrassa 

com a Rubí i el Servei de guàrdies. 

 

Activitat institucional: Principalment es desenvolupa a través dels col·legiats que 

formen part de les organitzacions institucionals (Consejo General, Consell, 

Observatori Justícia de Catalunya, Associació Intercol·legial Catalana y la 

Mutualidad.) 

 

Així com el nostre compromís social a continuar signant tots els acords que siguin 

necessaris en compliment de la nostra funció social envers el ciutadà. 
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IV.- Cens 2020 
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IV – Cens 2020 (a 31 de diciembre de 2020) 

     

 PROCURADORS EXERCENTS    
     

  2019 2020  

 Procuradors exercents 54 54  

 Altes exercents 2 0  

 Baixes exercents 2 4  

 TOTAL procuradors exercents 54 50  

     

 PROCURADORS NO EXERCENTS    
     

  2019 2020  

 Procuradors NO exercents  0 0  

 Altes  NO exercents 0 3  

 Baixes NO exercents 0 0  

 TOTAL procuradors NO exercents 0 3  

     

 HABILITACIONS EXTERNES    
     

  2019 2020  

 Habilitacions externes 242 266  

 Altes habilitacions externes 25 26  

 Baixes habilitacions externes 1 6  

 TOTAL  Habilitacions externes 266 286  

     
          

     

 NOTIFICACIONS LEXNET (semana de muestreo)   
     

  2019 2020  

  dic-19 dic-20  

 Notificacions Lexnet Terrassa 4.066 4.625  

 Notificacions Lexnet Rubí 2.301 1.953  

 TOTAL notificacions Lexnet 6.367 6.578  

     
          

     

 ESTADÍSTICA TURNO DE OFICIO    

     

  2019 2020  

 Designades pel Col·legi (Terrassa i Rubí) 6.714 5.214  

 Justifcades pel procurador 11.048 8.993  

 TOTAL TORN D'OFICIO 17.762 16.227  
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V.- Comissions de Treball 
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V –  Comissions de Treball 

 

COMISSIÓ DEONTOLÒGICA 
 

La Comissió,  està constituïda per pels següents membres: 

Nuria Anton Martínez Presidenta 

Maria Nieto Villalpando  Secretaria 

Pol Florensa Vivet             Vocal 

Àngels Lao Serrano              Vocal 

Gemma Pujadas Casas        Vocal  

 

Aquest any 2020, donades les circumstàncies excepcionals que estem vivint, la 

Comissió Deontològica s’ha reunit en una ocasió de forma presencial i en una 

altra de forma telemàtica, degut a la declaració de l’estat d’alarma pel Covid 19 

que va comportar l’aturada de l’activitat judicial. 

Tot i així, ha treballat sempre de forma conjunta i procurant el màxim consens en 

les propostes de resolució per possibles faltes deontològiques en la conducta que 

tot col·legiat ha de seguir en la seva actuació professional. 

Durant el transcurs de l'any 2020 s'han tramitat 19 diligències informatives, de 

les que s'ha proposat l'arxiu en dues de les diligències obertes per manca de 

ratificació, un arxiu sobrevingut per baixa en l’execici de la professió del 

procurador, i  s'han enviat dues diligències informatives al Col.legi de Procuradors 

de Barcelona perquè com a órgan competent les resolgui, ja que els fets 

denuncias es van produïr al  partit judicial de Cerdanyola i Sabadell, que depenen 

del Col.legi de Barcelona. 

La Comissió té pendent de resoldre unes diligències informatives per denuncia de 

part.  

Pel què fa a les diligències informatives incoades d'ofici, es deuen a incidències 

en la recollida de notificacions pels procuradors i a l'impagament de la quota de 

serveis que es van resoldre amb l’enviament d’un requeriment a cada procurador 

per mirar de concloure aquesta incidència. 
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V –  Comissions de Treball 

 

COMISSIÓ TORN D’OFICI 

 

ANY 2020 

 

Durant aquest any 2020, i a conseqüència de l'excepcional situació de pandèmia 

que hem sofert, no hi ha hagut canvis en la composició de la comissió del Torn 

d'Ofici del Consell, seguint com a president d'aquesta, el Sr. Jesús Bley Gil i com 

a secretària de la comissió la procuradora que subscriu la present memòria sent 

la resta dels membres de la mateixa els nomenats l'any anterior. 

 

En aquest any 2020, la Comissió del Torn d'ofici i Assistència Jurídica Gratuïta 

del Consell, no va mantenir reunions, ni presencials ni telemàtiques, no obstant 

això, els seus membres, han estat en contacte al llarg de tot l'any, solucionant 

aquells problemes d'interpretació que se suscitaven en les seus dels diferents 

col·legis. 

 

A nivell intern del Col·legi, cal destacar les següents dades; 

 

Procuradors donats d'alta en el TORN D'OFICI a:  

Terrassa; 

1r Semestre, 49 procuradors. 

2n Semestre, 46 procuradors 

 

Rubí ; 

1r Semestre, 46 procuradors. 

2n Semestre, 43 procuradors 

 

El preu dels mòduls per a aquest any 2020 va ser el mateix que per a anys 

anteriors, perquè es va procedir a la pròrroga del preu mòdul en Reunió 

mantinguda amb el Consell de procuradors i el Departament de Justícia de la 

Generalitat de Catalunya. No obstant això, s'ha aconseguit pactar un augment 

del 1.5% per a enguany 2021 en els mòduls, així com pujar fins al preu de 4 

euros per designa emesa per als Col·legis, la qual cosa es veurà reflectit en la 

memòria del pròxim any. 
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En relació al tema de Justificacions emeses i Designes realitzades pel Col·legi de 

procuradors, cal destacar les següents dades; 

 

Designes emeses 5214 

Designes justificades al Departament 8993 

 

Pel que fa als pagaments de les certificacions emeses pel nostre Col·legi, durant 

l'any 2020 es va procedir a abonar el total de les Justificacions així com el total 

de designes emeses pel Col·legi. 

 

 

 

PATRICIA MALDINEY CASASUS 

President de la Comision del Torn d'Ofici del Col·legi de Procuradors de Terrassa 

Membre i Secretària de la Comissió de Justícia Gratuíta i del Torn d'Ofici del 

Consell pel Col·legi de Procuradors de Terrassa. 

Vocal Suplent de la Comissió Provincial d'Assistència Jurídica Gratuíta . 
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V –  Comissions de Treball 

 

COMISSIÒ DE FORMACIÒ I SEGUIMENT LEGISLATIU 

 

La Comissió,  està constituïda per pels següents membres: 

Joaquim Tarin President 

Ricard Casas  Secretari 

M. Pilar Mampel Vocal 

Maria Santin  Vocal en representació de la Junta 

Les reunions s’han fet de forma on line seguint els protocols sanitaris i jurídics de 

la pandèmia COVID- 19. 

Els principals temes que s’han estudiat han estat els següents:   

- Redacció del Protocol d’emergència mèdica del ICP de Terrassa. Maig 

2020. 

- Modificació dels Estatuts del ICP de Terrassa, per afegir una Disposició 

Addicional que regula l’aprovació i el funcionament a distancia o de forma 

mixta dels òrgans col·legiats.  

Tot ha estat aprovat per Assamblea General en compliment dels Estatuts del 

Col·legi. 

El programa de Formació que estava previst no es poder portar a terme per la 

pendemia. 

Per aquest any 2021, tenim previst: 

- Redactar el Reglament de Règim Intern del ICP de Terrassa. 

- Adaptar el Reglament electoral als nous Estatuts. 

- Revisar el Reglament de Justícia Gratuïta del col·legi per adaptar-lo al nou 

Reglament de Justícia Gratuïta aprovat per RD 141/2021, de 9 de març. 

- Fomentar la formació  a traves dels cursos que organitza el CEP (Centre 

Estudis Procura) i els que organitza el Consejo General. 

Complir tots els encàrrecs de la Junta de Govern del ICP de Terrassa i fer les 

propostes que considerem d’interès. 
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V –  Comissions de Treball 

 

COMISSIÓ D´ACTES I RELACIONS PUBLIQUES 
 
 

1. MEMBRES DE LA COMISSIÓ 
 

. Agnès Dagnino Puig:    Presidenta 

. Marta Forrellat Armengol-Padros:  Vocal. 

. Montserrat Martínez Cerezo:           Secretària 

. Marisol Marin Orte                   Vocal II 
 

 

2. OBJECTIUS DE LA COMISSIÓ 

- Fomentar les relacions intracol.legials, així com aquelles relacionades amb altres 

entitats, jurídiques o no, on el nostre col.lectiu en forma part com a operador 

jurídic. 

- Col.laborar de primera mà en l´organització dels actes que puguin sorgir al llarg 

de l´any i requereixin de determinada logística, tan material com personal. 

 

3. PERIODICITAT DE LES REUNIONS DE LA COMISSIÓ 

- Les reunions d´aquesta comissió solen ser bimensuals, si bé la demanda d´actes 

i convocatòries no són regulars. 

La seva comunicació interna és via e mail. 

- En els casos d´actes de rellevància i/o extraordinaris, se´n fan tantes com l´acte 

requereixi. 

 

4. ACTES REALITZATS 

 Malauradament i degut a la situació sanitària iniciada el 13 de març de 

2020, els actes previstos per aquest any, tan de tipus lúdic com formatiu 

presencials, han quedat suspesos donat el seu caire de reunió i contacte social. 
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Com a fets puntuals, i a nivell d encàrregs formulats a la Comissió, estan:  

- L’enviament d un obsequi pels naixements de les filles de les Companyes, Sra, 

Garcia Fredes, Sra. Lao Serranno i la Sra. Nieto Villalpando.  

- L’obsequi pels 25 anys d exercici en la professió a la Companya Sra Morales 

Frasnedo i al Sr . Brophy Dorado 

- El sorteig d una panera, en col.laboració amb la Junta. La Comissió va inentar 

donar una mica d alegria durant el sorteig, sense volerf rivolitzar amb la situació 

que ens envolta. 

 

OBJECTIUS DE L´EXERCICI 2021 

- Continuar la tasca de donar-nos a conèixer com a operadors claus dins del 

marc jurídic i dels Jutjats, així com en altres àmbits externs i propers al 

ciutadà. 

 

ACTES PREVISTOS PER L´EXERCICI 2021 

Vagi per davant, el nostre imminent desig que tan tots el col.legiat i families, 

estiguin bé i puguem superar aquesta situció de pandèmia, a nivel personal i 

professional.  

Altrament, quedem a la disposició per totes aquelles activitats que els Col.legiats 

considerin interessants per reafirmar la nostra posició, tan dins com fora de 

l´àmbit jurídic, i activitats al.lienes al nostre exercici diari que fomentin les 

relacions interpersonals i generacionals del Procuradors, i tan debó aquesta any 

ens poguem retrobar presencialment, ben aviat. 
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V –  Comissions de Treball 

 

COMISSIÓ DE MODERNITZACIÓ 

Objectius complerts: 

- Continuar amb el manteniment i actualització de la web del Col·legi,  
correcció d’errors. 

- S’ha tutelat com a membres de la junta que des del consell com s’ha 
incorporat l’expedient virtual 

Per a l’acompliment dels referits objectius, la Comissió s’ha reunit de manera on-
line, comunicant-nos a través de correus-e i mitjançant el nostre grup de 
WhatsApp. 

Aquest any no hem fet cap reunió presencial, excepte l’assistència a les reunions 
de modernització del Col·legi de procuradors de Barcelona amb els membres del 
consell en l’àrea de modernització de la procura. 

Objectius per l’any 2021: 

- Seguir el manteniment de la pàgina web del Col·legi.  
- Possible curs de funcionament de l’aplicatiu de consulta d’expedients 

d’eJCat per part dels Procuradors. 

 

Membres de la Comissió: 

Carlos Paloma Marin (President) 
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V –  Comissions de Treball 

COMISSIÓ DE TRESORERIA  

 

Ramón Jufresa Lluch             Tresorer 

Jaume Izquierdo Colomer     Vocal 

Jaume Paloma Carretero             Vocal 

 

 

 Evolució Ingressos   2019     

     

  mar-2019 juny -2019 set-2019 dic-2019 

Quotes Fixes 
18.472,82 € 36.065,92 €  47.751,24 € 59.119,76 € 

Quotes serveis 
27.274,00 €          60.483,00 €  82.960,00 € 117.785,50 € 

Secretaria 
1.361,78 €            2.321,82 €  3.0116,97 € 4.193,06 € 

Torn d'ofici 
5.561,04 €          11.959,64 €  17.312,68 € 17.312,68 € 

Altres Ingressos 
505,00 €               972,90 €  1.030,00 € 1.365,00 € 

Acumulat 
53.274,64 €       111.803,28 €  152.070,89 € 199.776,10 € 

          

 
 

 

 

     Evolució Ingressos 2020     

     

  mar-2020 juny -2020 set-2020 dic-2020 

Quotes Fixes 
14.095,76 € 23.890,08 €  38.363,32 € 47.847,20  € 

Quotes serveis 
   28.994,97 €          42.909,46 €  59.379,94  € 92.939,02 € 

Secretaria 
933,96 €            1.087,22 € 1.430,57 € 2.248,95  € 

Torn d'ofici 
9.055,20 €          14.232,68 €  14.232,68 € 20.337,24 € 

Altres Ingressos 
180,00 €               180,00 €  303,00 € 903,00 € 

Acumulat 
53259,89 €         82.299,44 €  113.709,51€  164.275,41 € 
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Anàlisis: 

 

L'exercici de l'any 2020 ha vingut marcat per la pandèmia del COVID-19 que com 

en molts altres sectors d'activitat a influït decisivament en els ingressos i les 

despeses de l'exercici. A grans trets i com a resum, el Col·legi ha sofert una 

disminució en els ingressos, que s'ha vist compensada per una disminució de les 

despeses que ha equilibrat el resultat final de l'exercici el qual s'ha tancat amb un 

benefici de 16.622,40 €. 

 

El nombre de procuradors donats d'alta a finals de desembre 2020 és de 50 

exercents i 3 no exercents, per tant s'han produït tres baixes respecte a 2019, en 

el que hi havia 53 procuradors. 

 

La quota fixa ha sofert un descens provocat per les 3 baixes sofertes de 

procuradors exercents i principalment per la reducció de la mateixa a causa 

del canvi de la pòlissa de RC de col·lectiva a individual, que ha provocat 

l'automàtica reducció de part de la QF corresponent a aquest concepte. També 

s'ha de fer constar que és varen condonar el 50 % de la QF de març així com 

les QF d'abril i desembre. 

 

Pel que fa a la QS, en el 2020 es van començar a aplicar les reduccions de tarifes 

aprovades el desembre de 2019, la qual cosa ha provocat una sensible reducció 

dels ingressos per aquest concepte. Tot i això l'ingrés final per aquest concepte 

va superar lleugerament el pressupostat inicialment. 

 

Pel que fa al Torn d'ofici, continuen estables els ingressos en un total de 20.337,24 

€ que correspon als 3r i 4t trimestre del 2019 i 1r 2n i 3r trimestres del 2020. Això 

suposa un increment d'ingressos respecte a l'exercici anterior ja que el consell 

ens ha abonat les despeses de gestió de 5 trimestres durant l'exercici del 2020 

en front dels tres pagaments que ens van fer durant el 2019. El nombre 

de designes emeses durant el 2020 ha estat de 5.214 enfront de les 6.500 

emeses el 2019. Aquest descens es deu a l'aturada soferta en els mesos de. 
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Pel que fa a les despeses s'han situat en els 147.433,40 € en enfront dels 

173.380,20 €. Aquesta important reducció es deu a diversos factors: 

 

 1.- El canvi de la pòlissa de RC col·lectiva a individual que ha suposat que 

 cada col·legiat ha hagut de sufragar-la individualment i no el Col·legi. 

 

 2.- La no realització de determinades despeses provocada per la 

 pandèmia, com actes socials, reunions telemàtiques que han evitat 

 despeses de desplaçaments i àpats. 

 

 3.- La condonació de part de la quota del Consell. 

 

Per altra banda, tal com va passar al 2n semestre de l'any 2019, l'empresa de 

neteja Limasa no ha girat els rebuts corresponents a causa de la reclamació 

efectuada de la qual no hem tingut resposta. 

 

 

Per a aquest any 2021: 

 
- Després de retocar els imports de la quota variable, seguir atentament el 
pressupost aprovat pel seu compliment i corregir les possibles desviacions. 
 
- Seguir amb el control de la despesa i amb l'evolució dels ingressos en cada una 
de les seves partides. 
 
- Complir amb els pressupostos presentats i aprovats en Junta. 
 
- Analitzar a final d'any l'evolució dels ingressos per QS per valorar un possible 
ajust. 

 

 

A Terrassa a 30 de març de 2021 
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VI.- Comptes anuals de 

 l’exercici 2020 
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VI.- Comptes anuals de l’exercici 2020 

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2020. 

 

          ACTIVO 

    

              2020 2019 

    

    

206 Aplicaciones Informáticas 7.603,86 7.603,86 

215 Otras Instalaciones 6.364,48 6.364,48 

216 Mobiliario 27.109,22 27.109,22 

217 Equipos para procesos de inform. 39.847,02 39.847,02 

219 Otro inmovilizado material 308,00 308,00 

250 Inversiones financieras largo plazo 721,32 721,32 

280 Amort.Acum.Inmov.Intangible -7.603,86 -7.603,86 

281 Amort.Acum.Inmov.Material -73.403,52 -73.256,08 

407 Anticipo a Proveedores 223,50 0,00 

430 Clientes 14.984,14 3.532,27 

440 Deudores 440,31 2.059,30 

473 HP retenciones y pagos a cuenta 1,03 1,03 

541 Valores representativo deuda cp 170.810,00 170.810,00 

570 Caja euros 278,97 505,24 

572 Bancos c/c 156.169,13 141.808,72 

    

 TOTAL BALANCE 343.853,60 319.810,52 
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Balance de Situación a 31 de diciembre de 2020. 

 

          PASIVO 

    

              2020 2019 

    

120 Remanente 414.451,95 414.451,95 

121 Resultados negativos ejer.anter. -136.060,37 -157.728,69 

180 Fianzas recibidas 7.690,00 7.810,00 

520 Deudas a corto plazo 16,93 409,40 

400 Proveedores 13.979,18 6.039,49 

410 Acreedores 4.509,17 3.678,02 

475 HP Acreed.conceptos fiscales 20.490,34 21.483,40 

476 Organi.de la SS Acreedores 2.153,89 1.998,63 

 Resultado del ejercicio 16.622,51 21.668,32 

    

 TOTAL BALANCE 343.853,60 319.810,52 
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COMPARATIVO INGRESOS Y GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

 

  2020 % 2019 % 

      

GASTOS POR:     

      

600 Consejo  8.934,87 6,06 10.266,53 5,80 

600 Consell  2.700,00 1,83 5.600,00 3,16 

621 Arrendamientos y canones 3.551,16 2,41 8.945,35 5,05 

622 Reparaciones y conserv. 11.095,86 7,53 15.185,39 8,57 

623 Servicios Profes.Indep 13.850,32 9,39 13.603,36 7,68 

624 Transportes 69,09 0,05 117,16 0,07 

625 Primas de seguros 408,81 0,28 8.989,16 5,08 

626 Servicios Bancarios 2.547,94 1,73 2.929,15 1,65 

627 Publicidad propaganda 3.133,19 2,13 9.957,28 5,62 

628 Suministros 9.479,99 6,43 11.956,65 6,75 

629 Otros servicios 1.421,35 0,96 2.588,68 1,46 

631 Otros tributos 21,85 0,01 0,00 0,00 

640 Sueldos y salarios 68.572,18 46,51 63.680,13 35,96 

642 Seguridad Social empresa 21.498,96 14,58 19.983,88 11,28 

678 Gastos excepcionales 0,28 0,00 2.800,52 1,58 

680 Amortización del inmovili. 0,00 0,00 36,05 0,02 

681 Amortización del inmovili. 147,44 0,10 486,98 0,27 

      

 TOTAL EUROS GASTOS 147.433,29 100% 177.126,27 100% 
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COMPARATIVO INGRESOS Y GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

  2020 % 2019 % 

      

INGRESOS POR:     

      

700 Cuotas 164.055,41 99,99 198.788,74 100,00 

769 Ingresos financieros 0,00 0,00 5,41 0,00 

778 Ingresos extraordinarios 0,39 0,01 0,44 0,00 

      

 TOTAL EUROS INGRESOS 164.055,80 100% 198.794,59 100% 

      

 RESULTADO 16.622,51  21.668,32  
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ACTIVO 

 

 

  2020 2019 

206 Aplicaciones Informáticas 7.603,86 7.603,86 

215 Otras Instalaciones 6.364,48 6.364,48 

216 Mobiliario 27.109,22 27.109,22 

217 Equipos para procesos de inform. 39.847,02 39.847,02 

219 Otro inmovilizado material 308,00 308,00 

280 Amort.Acum.Inmov.Intangible -7.603,86 -7.603,86 

281 Amort.Acum.Inmov.Material -73.403,52 -73.256,08 

 

En el activo No Corriente del ejercicio, encontramos el inmovilizado del que dispone el 

Colegio, como aplicaciones informáticas, instalaciones, mobiliario y equipos 

informáticos, así como la amortización acumulada y aplicada a cada uno de los bienes 

de inversión. Por lo que respecta a este año, el colegio no ha adquirido ningún bien de 

inversión. 

  2020 2019 

250 Inversiones financieras largo 

plazo 

721,32 721,32 

 

Corresponde a los títulos de Caixa d’Advocats.  

 

  2020 2019 

407 Anticipo a proveedores 223,50 0,00 

 

Corresponde al pago anticipado de un gasto  
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  2020 2019 

430 Clientes 14.984,14 3.532,27 

 

Cuotas pendientes de cobrar a los procuradores, previstas cobrar a principios del 

próximo ejercicio.  

 

  2020 2019 

440 Deudores 440,31 2.059,30 

 

Gastos a cargo del Consejo General de Procuradores de España pagados por nuestro 

Colegio, a la espera de recibir la devolución.  

 

  2020 2019 

470 HP, deudora diversos conceptos 1,03 0,00 

 

Corresponde a la cuota del Impuesto sobre Sociedades ejercicio 2019 a favor del colegio 

a la espera de ser cobrado. 

 

  2020 2019 

473 HP retenciones y pagos a cuenta 0,00 1,03 

 

Retenciones fiscales de los intereses financieros.  

 

  2020 2019 

541 Valores representativo deuda 
cp 

170.810,00 170.810,00 

 

Corresponde a las imposiciones a plazo fijo. 
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  2020 2019 

570 Caja euros 278,97 505,24 

 

Saldo efectivo en la caja del Colegio 

 

  2020 2019 

572 Bancos c/c 156.169,13 141.808,72 

 

El saldo se corresponde con el importe necesario para hacer frente a los pagos de 

proveedores, hacienda pública etc, que el Colegio tiene que realizar durante el ejercicio 

2021. 
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PASIVO 

 

  2020 2019 

120 Remanente 414.451,95 414.451,95 

 

Corresponde al acumulado de beneficios obtenidos durante la vida económica del 

Colegio.  

 

  2020 2019 

121 Resultados negativos ejer. 

anter. 

-136.060,37 -157.728,69 

 

Corresponde al acumulado de pérdidas obtenidas durante la vida económica del 

Colegio.  

 

Resultado del Ejercicio: 

El resultado del ejercicio 2020 es de un beneficio de 16.622,51 euros  

 

  2020 2019 

180 Fianzas recibidas 7.690,00 7.810,00 

 

Importe recibido de procuradores en concepto de fianzas. La variación respecto 2019 es 

por la devolución de una de las fianzas..  
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  2020 2019 

520 Deudas a corto plazo con ent. 16,93 409,40 

 

Corresponde al importe pagado con tarjetas de crédito liquidadas a principios de 2021.  

 

  2020 2019 

400/410 Proveedores / Acreedores 18.488,35 9.717,51 

 

Facturas recibidas correspondientes al ejercicio 2020 que serán liquidados durante el 

ejercicio 2021. 

 

  2020 2019 

475 HP Acreed.conceptos fiscales 20.490,34 21.483,40 

 

Impuesto por las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF periodo 4 trimestre 2020.  

 

 

  2020 2019 

476 Organi.de la SS Acreedores 2.153,89 1.998,63 

 

Importe que corresponde a las retenciones por Seguridad Social del mes de diciembre 

de 2020, practicada a los empleados. 
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CUENTA DE RESULTADOS 

 

 

  2020 2019 

600 Consejo  8.934,87 10.266,53 

 

Importe que el Colegio ingresa al Consejo de Procuradores de España. 

 

 

  2020 2019 

600 Consell  2.700,00 5.600,00 

 

Importe que el Colegio ingresa al Consell de Procuradores de Catalunya por colegiado. 

 

 

  2020 2019 

621 Arrendamientos y canones 3.551,16 8.945,35 

 

Corresponden a los rentings contratados.  

 

 

  2020 2019 

622 Reparaciones y conserv 11.095,86 15.185,39 

 

Gastos por las reparaciones y/o mantenimientos del inmovilizado y la limpieza. 

 

 



                                                                         MEMÒRIA 2020 

  2020 2019 

623 Servicios Profes.Indep 13.850,32 13.603,36 

 

Servicios Asesorías Fiscal, Contable Laboral y otros. 

 

 

  2020 2019 

624 Transportes 69,09 117,16 

 

Gtos. Mensajeros 

 

 

  2020 2019 

625 Primas de seguros 408,81 8.989,16 

 

Corresponde a los seguros de las oficinas de Terrassa y Rubí. La diferencia respecto 2019 

es porque en dicho año el colegio se hacía cargo del seguro de Responsabilidad Civil 

mientras que en 2020 la póliza ha pasado a ser individual.  

 

 

  2020 2019 

626 Servicios Bancarios 2.547,94 2.929,15 

 

Corresponde a las comisiones bancarias por realizar remesas y otras operaciones 

bancarias. 
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  2020 2019 

627 Publicidad propaganda 3.133,19 9.957,28 

 

Importe correspondiente a Actos Sociales y desplazamientos. 

 

 

  2020 2019 

628 Suministros 9.479,99 11.956,65 

 

TELEFONO 5.568,21    5.408,10   

MATERIAL DE OFICINA 1.943,16 2.939,60   

FOTOCOPIAS 1.061,62 1.729,76   

DOMINIO INTERNET 0,00 131,65   

GTOS. MAQUINA AGUA 650,68 909,20   

GTOS. MAQUINA CAFÉ 256,32 838,34   

 

 

  2020 2019 

629 Otros servicios 1.421,35 2.588,68 

 

Corresponde a gastos de subscripciones y otros servicios a cargo del Colegio 

 

 

  2020 2019 

631 Otros tributos 21,85 0,00 

 

Corresponde a tasas a cargo de este Colegio  
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  2020 2019 

640 Sueldos y salarios 68.572,18 63.680,13 

 

Recoge los gastos del personal contratado en este Colegio  

 

  2020 2019 

642 Seguridad Social empresa 21.498,96 19.983,88 

 

Corresponde a la suma de las cuotas de la Seguridad Social a cargo de la empresa 

 

 

  2020 2019 

678 Gastos excepcionales 0,28 2.800,52 

 

Corresponde a pequeñas diferencias de pago/cobros. La diferencia respecto 2019 es 

debido a la regularización que se tuvo que realizar en dicho año tras cuantificar el 

importe total de fianzas. 

 

 

  2020 2019 

680 Amortización del inmovili. 0,00 36,05 

 

Amortización del inmovilizado intangible. En 2019 quedo 100% amortizado. 

 

 

  2020 2019 

681 Amortización del inmovili. 147,44 486,98 

 

Amortización del inmovilizado material 



                                                                         MEMÒRIA 2020 

 

 

 

  2020 2019 

700 Cuotas 164.055,41 198.788,74 

 

CUOTAS FIXES 47.847,20 58.919,76    

CUOTAS ENTRADA COL.LEGI  600,00 200,00    

CUOTA COLEGIAL VARIABLE 92.919,02 117.785,50    

INGRESSOS CAFETERA 103,00 377,74    

INGRESOS SECRETARIA 2.248,95 4.193,06    

INGRESOS TURN OFICI 20.337,24 17.312,68    

               

 

  2020 2019 

769 Ingresos financieros 0,00 5,41 

 

En 2020 no hay ingresos financieros.  

 

 

  2020 2019 

778 Ingresos extraordinarios 0,39 0,44 

 

Corresponde a la regularización de diferencias de pagos/cobros 

 

 


