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I.- Presentació

L'any 2021 ha estat el tercer any del mandat d'aquesta junta de Govern.
Any que a causa de l'encara vigent incidència de la Covid, ens ha obligat a
mantenir les mesures sanitàries i desenvolupar tota la nostra activitat atenent la
situació amb coordinació i responsabilitat, per això totes les reunions de juntes
de govern d'aquesta corporació, tret la del mes de novembre i totes les juntes
ordinàries han estat convocades i desenvolupades de forma telemàtica.
Els actes protocol·laris pels 25 anys de col·legiació i actes socials del col·legi que
tenim per costum celebrar, com els sopars d'estiu i Nadal, es van suspendre per
l'alta
incidència
i
risc
de
contagis.
No obstant les limitacions imposades per la incidència dels contagis, l'ICPT ha dut
a terme les seves funcions i ha ates als col·legiats, als procuradors externs com
als jutjats i operadors jurídics sense cap mena de disfunció, observant de primera
mà l'evolució de les mesures sanitàries i bones pràctiques tal com va recomanar
el
Departament
de
Justícia
com
el
Ministeri.
El col·legiat, el personal del col·legi com les comissions de treball i junta de govern
han estat conscient de la situació sanitària des del moment zero fins a l'actualitat,
i durant tots aquests llargs mesos donant-nos mostres diàries de solidaritat i
cooperació de tots ells, fent que aquesta institució sigui un orgull immens i
gratificant per a mi, pel seu valor professional com humà. El meu reconeixement
per
a
tots
ells
i
el
meu
agraïment.
Conscienciats pel moment sanitari actual i davant del risc de patir una malaltia o
emergència mèdica sobtada l'ICPT va elaborar un Protocol d'emergència mèdica
per tal d'atendre les necessitats professionals dels col·legiats que en un moment
donat
no
poguessin
atendre
el
seu
despatx.
Al marge de la situació sanitària, la situació política també moguda, ens ha fet
conèixer dos ministres de justícia en un mateix any, canvis que comporten
paralització en diferents línies d'actuació en reclamacions de la nostra professió
originant un retard i estancament en els d'acords o negociacions que anaven molt
avançades i caldrà iniciar de zero, tornar a començar amb un esgotament i
cansament pel canvi d'interlocutors i canvi de realitats polítiques i el
que és pitjor, la sensació que ningú escolta.
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Durant aquest any hem sigut testimonis de canvis legislatius molt importants pel
nostre
col·lectiu,
on
hem
participat
presentat esmenes:
Llei 15/2021, de 23 d'octubre, per la que es modifica la Llei 34/2006, de 30
d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals,
entre d'altres.
Llei que culmina la iniciativa de donar resposta a les objeccions que la Comissió
Europea va formular amb el procediment d'infracció 2015/4062 al regne
d'Espanya sobre la reserva d'activitat i la necessitat d'acomodació de la legislació
espanyola a les previsions del dret europeu.
Per a donar compliment a la nova Llei caldrà continuar treballant per tal de
regular el Màster d ''accés a les professions d'advocat i Procurador dels Tribunals,
estructurant un pla d'estudis conjunt amb l'advocacia , com establir les pautes
amb les diferents facultats de Dret, públiques com privades per tal d'oferir el
Màster ,perquè a partir d'ara el grau i màster seran el mateix , mateixa
capacitació per ambdues professions i el que marcarà l'exercici en una o d'altra
professió serà la col·legiació en un col·legi de Procuradors o d'advocats.
També caldrà actuar en la reforma dels aranzels, mitjançant un reial decret pel
qual es modifiqui el Reial decret 1373/2003, de 7 de novembre.
Durant el mes de febrer 2021 seguint les pautes establertes al Pla Estratègic de la
Procura he presentat en nom de l'ICPT ,davant del Consell i el Consejo un full de
ruta del futur de la nostra professió.
Amb l'objectiu de potenciar les funcions reconegudes i reivindicant d'altres per
tal de garantir la supervivència de la Procura oferint solucions pràctiques a la
situació actual de l'Administració de Justícia i que tan bé li faria.
En nom del ICPT he participat activament en la reforma del Reglament
de Regimen Interior del Consejo, on tres de les sis esmenes presentades van
quedar
admeses
i
incloses
al
redactat
final.
Igualment , hem treballat des del ICPT a les esmenes a la reforma del Reglament
Disciplinari del Consejo admetent-se dues de les cinc presentades.
Disfuncions als nostres partits judicials: ha calgut atendre disfuncions als jutjats
de Terrassa i Rubí, des de la tornada a la nova normalitat i d'ençà que fora
eliminat l'anomenat "auto apoderament" negociant amb la Secretaria de
Coordinació
sobre
els
requisits
per
a
la
realització dels
apoderaments Apud actes, sobretot per l'exigència de fer-los de forma
telemàtica.
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També ha calgut atendre disfuncions amb la nova implementació del Noticat,
a modus de prova pilot i que per error els funcionaris han fet servir l'aplicació de
ejcat de forma inadequada.
Hem insistit al departament com al TSJ la necessitat de tenir sempre les places
cobertes, amb personal preparat i amb experiència, per tal de no arribar a
situacions com la que estem vivint al deganat de Rubí, des del mes de setembre,
per falta de personal.
El teletreball , molt estès entre els funcionaris des del desconfinament, no ens
permet una relació fluida amb les seccions corresponents per tal d'atendre els
nostres expedients judicials, les consultes es demoren molt i costa accedir al
funcionari concret darrere d'un taulell fronterer, com les vistes suspeses per
contagis,
costa
molt
tornar-les
a assenyalar
No obstant això, els nous avenços tecnològics amb el desenvolupament
telemàtic, l'accés a l'expedient electrònic, Noticat pel Ministeri Fiscal, signatura
digital al Temi2 permetent notificar de forma telemàtica als assumptes
de VIDO (Rubí), avenços que han postulat per part del Departament de
justícia perquè el nostre col·legi participi en la prova pilot de Noticat a la
jurisdicció social que tindrà lloc al primer trimestre del 2022.
Reunions: Al marge de les reunions de junta de govern i les ordinàries habituals
de la nostra corporació, he participat:
En cinc reunions de la Comissió Permanent del Consell de Col·legis de Procuradors
dels Tribunals de Catalunya (les tres primeres com a Vice-Secretaria i les
dues últimes com
a
Secretaria
general)
dues
presencials.
En quatre reunions amb el Ple del Consell (telemàtiques totes),
una d'elles Extraordinària (presencial).
Al Consejo General de Procuradores de España, he participat en tres plens
ordinaris i quatre extraordinaris. (totes presencials).

Actes oficials presencials:
• Festivitat de Sant Raimon de Penyafor de l 'ICATER, a Terrassa
• Reunió amb la Consellera de Justícia Sra. Lourdes Ciuró, a Barcelona
• Reunió amb la Secretaria General de Departament de Justícia,
Gerència, Recursos Humans , Regulació Lingüística i Modernització a
Barcelona .
• Encuentro Nacional de Decanos en Madrid
• Premios Procura 2020-2021 a Madrid
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• Homenatge al Sr. Joaquim Sala i Prat , primer Degà de l'ICPT, dins
del memorial Democràtic , a Terrassa.

Amb gratitud desitjo que l'experiència vagi creixent i hi hagi temps i l'oportunitat
de poder agrair a tots el recolzament rebut i continuar sumant en nom d'aquest
meravellós col·legi.

Terrassa 22/02/2022
Mª Belén Gurruchaga Olave
Degana
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II.- Juntes Generals

Junta General Ordinària – 8 d’abril de 2021, Junta Ordinària celebrada On-line.
La Degana presenta el seu informa (reflectit en l’acta de la Junta).
S’aprova el balanç de situació a 31 de desembre de 2020 i el compte de pèrdues
i beneficis de 2020.

Junta General Ordinària - 21 de desembre de 2021, La Degana presenta el seu
informa (reflectit en l’acta de la Junta).
S’aprova el resultat econòmic de l’any 2021 i s’aprova el pressupost per l’any
2022.
S’aprova que hi haurà una rebaixa en la quota de serveis de cara a l’any 2022

Junta General Extraordinària - 8 de juliol de 2021, S’acorda convocar Junta
extraordinaria per Aprovació pels col·legiats del candidat “Sr. Ramon Jufresa
LLuch“ proposat per la Junta de Govern perquè sigui el nou vocal del ICPT al
Consell.
Queda escollit per unanimitat.
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III.- Juntes de Govern
Aquest any degut a la situació sanitaria només s’ha fet una Junta presencial la
resta han sigut 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.

MEMÒRIA 2021

IV.- Cens 2021
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IV – Cens 2021 (a 31 de diciembre de 2021)
PROCURADORS EXERCENTS
Procuradors exercents
Altes exercents
Baixes exercents
TOTAL procuradors exercents

2020
54
0
4

2021
50
0
1

50

49

2020
0
3
0

2021
3
2
0

3

5

2020
266
26
6

2021
286
24
1

286

309

2020
dic-20
4.625
1.953

2021
dic-21
4.666
2.460

6.578

7.126

2020
5.214
8.993

2021
6.845
13.245

16.227

22.111

PROCURADORS NO EXERCENTS
Procuradors NO exercents
Altes NO exercents
Baixes NO exercents
TOTAL procuradors NO exercents
HABILITACIONS EXTERNES

Habilitacions externes
Altes habilitacions externes
Baixes habilitacions externes
TOTAL Habilitacions externes

NOTIFICACIONS LEXNET (semana de muestreo)

Notificacions Lexnet Terrassa
Notificacions Lexnet Rubí
TOTAL notificacions Lexnet

ESTADÍSTICA TURNO DE OFICIO

Designades pel Col·legi (Terrassa i Rubí)
Justifcades pel procurador
TOTAL TORN D'OFICIO
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V – Comissions de Treball

COMISSIÓ DEONTOLÒGICA
La Comissió, està constituïda per pels següents membres:

Nuria Anton Martinez

Presidenta

Maria Nieto Villalpando

Secretaria

Angels Lao Serrano

Vocal

Pol Florensa Vivet

Vocal

Gemma Pujadas Casas

Vocal

La Comissió s’ha reunit 1 vegada de forma presencial i tres de forma
Online. Treballant sempre de forma conjunta i procurant el màxim consens en les
propostes de resolució per possibles faltes deontològiques en la conducta que
ha de seguir en la seva actuació professional tot col·legiat que actuï en la nostra
demarcació.
Durant l’any 2021 constitució s’han rebut 3 queixes i s’han tramitat 2 diligències
informatives, i restant pendent de resoldre dues, i una d’elles s’ha remès al
Col·legi de Procuradors de Barcelona en ser l’òrgan competent en tant que els
fets denunciats van ocórrer a la jurisdicció mercantil .

Els motius que ha suposat la tramitació de les diligències informatives són els
següents

-Tramitació per denúncia a instància de part. (2 informatives)
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V – Comissions de Treball

COMISSIÓ TORN D’OFICI
ANY 2021
Durant aquest any 2021, 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 2021, 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, 45 procuradors.
2n Semestre, 43 procuradors
Rubí;
1r Semestre, 42 procuradors.
2n Semestre, 40 procuradors
El preu dels mòduls per a aquest any 2021 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 6.845
Designes justificades al Departament 13.245
Quant als pagaments de les certificacions emeses pel nostre Col·legi, durant
l'any 2021 es va procedir a abonar el total de les Justificacions així com el total
de designes emeses pel Col·legi.
Novetats per a aquest any 2021
Implantació de l'expedient electrònic, Orden JUS 535/2010 de 12 de novembre,
per la qual s'acorda l'automatització dels procediments tramitats per les
comissions de AJG, els col·legis han adoptat els seus mitjans electrònics, per a
poder accedir a aquestes novetats
Publicacion en el BOE con fecha 10/03/2021 del Real Decreto 141/2021, de 9
març, pel qual s'aprova el Reglament de Justícia Gratuíta.

Terrassa a 4 de març de 2022

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 comissíó de formació de l’Il.lustre Col.legi de Procuradors de Terrassa,
degut a la situació de pandèmia provocada pel COVID-19, no es va reunir en cap
ocasió durant l’ant 2021, per tant, no es va dur a terme cap activitat

MARIA SANTIN PERARNAU
President de la Comision de formació i seguiment legislatiu del Col·legi de
Procuradors de Terrassa
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V – Comissions de Treball
COMISSIÓ D´ACTES I RELACIONS PUBLIQUES
1. MEMBRES DE LA COMISSIÓ
. Agnès Dagnino Puig:
. Marta Forrellat Armengol-Padros:
. Montserrat Martínez Cerezo:
. Marisol Marin Orte

Presidenta
Vocal
Secretària
Vocal II

2. OBJECTIUS DE LA COMISSIÓ
- Fomentar les relacions intercol·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 determinada logística, tant 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 o extraordinaris, se'n fan tantes com l'acte
requereixi.
La situació encara existent de pandèmia, ha portat a la pràcticament inactivitat
de la Comissió, per la qual cosa aquestes reunions s'han vist considerablement
reduïdes.
4. ACTES REALITZATS
Malauradament i a causa de la persistent situació sanitària encara en
l'any 2021, els actes previstos per aquest any, tant de tipus lúdic com formatiu
presencial, i malgrat petites millores sociosanitàries, han quedat suspesos donat
el seu caire de reunió i contacte social.
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Tant a l'estiu com a les vigílies de Nadal, es va fer un sondeig per poder
portar a terme els tradicionals i corresponents sopars; que finalment van ser
anul·lats prioritzant la salut dels assistents, i les seves famílies, i donat
l'empitjorament de les dades de contagi de la pandèmia.
Com a fets puntuals, i en l'àmbit d'encàrrecs formulats a la Comissió, estan:
-

L'enviament d'un obsequi pels naixements dels fills dels Companys, Sra.
Gemma Pujades i Sr. Pol Florensa.

-

Obsequi pels 25 anys d'exercici en la professió de la Companya Sra.
Romera, així com els 40 anys d'exercici dels Companys Sr. Casas, Sr. Galí i
Sr. Ruiz.

-

El sorteig de dues paneres, en col·laboració amb la Junta i el personal de
la secretària del Col·legi. La Comissió va intentar donar una mica d'alegria
durant el sorteig, sense voler frivolitzar amb la situació que ens envolta.

OBJECTIUS DE L'EXERCICI 2022
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.
Realitzar actes que ens permetin el contacte i intercanvi social
ACTES PREVISTOS PER L'EXERCICI 2022
Vagi per davant, el nostre imminent desig que tant tots els col·legiats i
famílies, estiguin bé i puguem superar aquesta situació de pandèmia, en l'àmbit
personal i professional.
Altrament, quedem a la disposició per totes aquelles activitats que els
Col·legiats considerin interessants per reafirmar la nostra posició, tant dins com
fora de l'àmbit jurídic, i activitats alienes al nostre exercici diari que fomentin les
relacions interpersonals i generacionals dels Procuradors, i tan de bo aquest
any, Sí QUE SI, ens puguem retrobar presencialment, ben aviat.

La Comissió

MEMÒRIA 2021

V – Comissions de Treball

COMISSIÓ DE MODERNITZACIÓ

Objectius complerts:
-

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

Per a l’acompliment dels referits objectius, la Comissió s’ha reunit de manera online, 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 2022:
-

Seguir el manteniment de la pàgina web del Col·legi.

Membres de la Comissió:
Carlos Paloma Marin (President)
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V – Comissions de Treball
COMISSIÓ DE TRESORERIA
Ramón Jufresa Lluch
Jaume Izquierdo Colomer
Jaume Paloma Carretero

Tresorer
Vocal
Vocal

Evolució Ingressos 2020

Quotes Fixes
Quotes serveis
Secretaria
Torn d'ofici
Altres Ingressos
Acumulat

mar-2020
14.095,76 €

juny -2020
23.890,08 €

set-2020
38.363,32 €

dic-2020
47.847,20 €

28.994,97 €

42.909,46 €

59.379,94 €

92.939,02 €

1.087,22 €

1.430,57 €

2.248,95 €

9.055,20 €

14.232,68 €

14.232,68 €

20.337,24 €

180,00 €

180,00 €

303,00 €

903,00 €

53259,89 €

82.299,44 €

113.709,51€

164.275,41 €

933,96 €

Evolució Ingressos 2021

Quotes Fixes
Quotes serveis
Secretaria
Torn d'ofici
Altres Ingressos
Quotes entrada
Acumulat

mar-19
14.627,80 €
30.565,97 €
748,37 €
4.777,08 €
0€
200,00 €
50.919,22 €

juny -2019
24.358,44 €
61.607,46 €
1.698,74 €
11.788,92 €
972,90 €
200,00 €
100.626,46 €

set-2019
29.223,76 €
83.224,93 €
2.211,21 €
17.920,76 €
30,00 €
200,00 €
132.810,66 €

dic-19
38.643,56 €
116.869,31 €
3.128,36 €
22.591,80 €
250,00 €
400,00 €
181.883,03 €
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Anàlisis:

Al inci de l’exercici 2021, ens plantejàvem quine seria l’evolució dels ingressos i
despeses al llarg de l’exercici. Veníem dún any anormal com el 2020 en que la
pandèmia va provocar una disminució dels ingressos però també de les despeses.
Pel 2021 esperàvem que tot tornés a la normalitat, però a l’hora de la veritat els
ingressos ho van fer però les despeses es van mnantenir als nivells de 2020degut
bàsicament a la suspensió dels actes socials i a cel.lebració telemàtica de juntes i
assemblees. Com a despeses imprevistes, hem tingut la derivada de la necessitat
de contractar reforços de personal durant alguns mesos degut a baixes de
personal motivats per positius covid

Aquest escenari ens ha portat a obtenir uns resultats en que els ingressos han
sigut sensiblement superiors a les despeses, situació que hem intentat corregir
condonant diverses quotes fixes.

Tal i com ja s’ha fet esment prèviament, la QF ha experimentat un descens degut
a la condonació per part del Col.legi de les corresponents als mesos de maig,
agost, setembre i octubre. Amb aquestes condonacions hem intentat controlar
un increment exagerat del resultat positiu de l’exercici.

El nombre de procuradors donats d'alta a finals de desembre 2021 és de 49
exercents i 5 no exercents.
Pel que fa a la QS, es van mantenir les mateixes tarifes aplicades durant l’any
2020 a l’espera de l’evolució de les despeses i en previsió de que aquestes
tornessin també a un nivel prepandèmic. El gran nombre de demandes
registrades, així com el volum important de cessions de carteres d’expedients de
mora a fons boltons, que ha donat lloc a un gran volum de successions processals
amb personacions de nous procuradors en substitució dels inicialment personats,
ens ha portat a un nivell d’ingressos (30% aprox) per QS sensiblement superior al
pressupostat
Pel que fa al Torn d'ofici, continuen estables els ingressos en un total 22.591,80 €
front als 20.337,24 € ingressats l’exercici anterior.
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Pel que fa a les despeses s'han situat en els 150.260,85 € en enfront dels
147.432,90 €. Com es pot veure, hi ha hagut molt poca variació en relació al nivell
de despeses de l’any 2020. Com a punts a comentar, hi hauria els següents:
1.- s’observa un inccrement al voltant de 7.000 € de la partida de personal
degut a les noves cobntractacions de refporços del persobnal que es van haver
de fer degut a las baixes per pandèmia.
2.- Per altra banda, pel que fa al tema de LIMASA, durant l’any 2021 es va
continuar sense girar el rebut corresponent a la neteja, despesa que teníem
pressupostada i provisionada. A la vista de la situació, que ja arrosseguem
d’exercicis anteriors, hem decidit fer aflorar aquesta despesa com a resultat
positiu de l’exercici 2021.
Finalment i com a conclusió, en l’assamblea general ordinària cel.lebrada
al mes de desembre de 2021 es va plantejar la possibilitat de retornar als
col.legiats del 60 € del resultat positiu de l’exercici, proposta que va ser aprovada.
L’extorn es farà un cop aprovats els números definitius de l’exercici 2021, en base
a un prorrateig sobre el total de la QS satisfeta per cada col.legiat al llarg de
l’exercici 2021.

Per a aquest any 2022:
- reduïm un 15% les tarifes de la QS.
- 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 9 de març de 2022
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VI.- Comptes anuals de
l’exercici 2021
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VI.- Comptes anuals de l’exercici 2021
Balance de Situación a 31 de diciembre de 2021.

ACTIVO

2021

2020

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

-73.550,96

-73.403,52

407

Anticipo a Proveedores

1.416,25

223,50

430

Clientes

3.677,51

14.984,14

440

Deudores

285,41

440,31

473

HP retenciones y pagos a cuenta

0,00

1,03

541

Valores representativo deuda cp

170.810,00

170.810,00

570

Caja euros

362,92

278,97

572

Bancos c/c

196.477,71

156.169,13

TOTAL BALANCE

373.828,88

343.853,60
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Balance de Situación a 31 de diciembre de 2021.

PASIVO

2021

2020

120

Remanente

414.451,95

414.451,95

121

Resultados negativos ejer.anter.

-119.437,86

-136.060,37

180

Fianzas recibidas

7.690,00

7.690,00

520

Deudas a corto plazo

0,00

16,93

400

Proveedores

13.993,88

13.979,18

410

Acreedores

183,57

4.509,17

475

HP Acreed.conceptos fiscales

23.281,11

20.490,34

476

Organi.de la SS Acreedores

2.263,34

2.153,89

12.561,16

16.622,51

373.828,88

343.853,60

Resultado del ejercicio

TOTAL BALANCE
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COMPARATIVO INGRESOS Y GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2021

%

2020

%

GASTOS POR:

600

Consejo

9.486,13

6,30

8.934,87

6,06

600

Consell

5.000,00

3,33

2.700,00

1,83

621

Arrendamientos y canones

3.551,16

2,37

3.551,16

2,41

622

Reparaciones y conserv.

3.038,68

2,03

11.095,86

7,53

623

Servicios Profes.Indep

13.091,19

8,70

13.850,32

9,39

624

Transportes

10,85

0,01

69,09

0,05

625

Primas de seguros

373,91

0,25

408,81

0,28

626

Servicios Bancarios

3.758,75

2,50

2.547,94

1,73

627

Publicidad propaganda

4.749,63

3,17

3.133,19

2,13

628

Suministros

9.649,68

6,42

9.479,99

6,43

629

Otros servicios

380,00

0,25

1.421,35

0,96

631

Otros tributos

203,00

0,14

21,85

0,01

640

Sueldos y salarios

75.373,48

50,12

68.572,18

46,51

642

Seguridad Social empresa

21.655,20

14,40

21.498,96

14,58

678

Gastos excepcionales

5,45

0,00

0,28

0,00

680

Amortización del inmovili.

0,00

0,00

0,00

0,00

681

Amortización del inmovili.

147,44

0,01

147,44

0,10

150.474,55

100%

147.433,29

100%

TOTAL EUROS GASTOS

MEMÒRIA 2021

COMPARATIVO INGRESOS Y GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2021

%

2020

%

INGRESOS POR:

700

Cuotas

181.877,28

111,56%

164.055,41

99,99

708

Extorno

-18.841,73

-11,56%

0,00

0,00

769

Ingresos financieros

0.00

0,00

0,00

0,00

778

Ingresos extraordinarios

0,16

0,00

0,39

0,01

163.035,71

100%

164.055,80

100%

TOTAL EUROS INGRESOS

RESULTADO

12.561,16

16.622,51
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ACTIVO

2021

2020

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

-73.550,96

-73.403,52

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.

250

Inversiones financieras largo
plazo

2021

2020

721,32

721,32

Corresponde a los títulos de Caixa d’Advocats.
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407

Anticipo a proveedores

2021

2020

1.416,25

223,50

2021

2020

3.677,51

14.984,14

Corresponde al pago anticipado de un gasto

430

Clientes

Cuotas pendientes de cobrar a los procuradores, previstas cobrar a principios del
próximo ejercicio.

440

Deudores

2021

2020

285,41

440,31

Gastos a cargo del Consejo General de Procuradores de España pagados por nuestro
Colegio, a la espera de recibir la devolución.

470

541

HP, deudora diversos conceptos

Valores representativo deuda
cp

2021

2020

0,00

1,03

2021

2020

170.810,00

170.810,00

Corresponde a las imposiciones a plazo fijo.
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570

Caja euros

2021

2020

362,92

278,97

Saldo efectivo en la caja del Colegio

2021
572

Bancos c/c

196.477,71

2020
156.169,13

Saldo bancario del que dispone el Colegio para hacer frente a los pagos de proveedores,
hacienda pública etc, que el Colegio tiene que realizar durante el ejercicio 2022.

MEMÒRIA 2021

PASIVO

120

Remanente

2021

2020

414.451,95

414.451,95

Corresponde al acumulado de beneficios obtenidos durante la vida económica del
Colegio.

121

Resultados
anter.

negativos

ejer.

2021

2020

-119.437,86

-136.060,37

Corresponde al acumulado de pérdidas obtenidas durante la vida económica del
Colegio.

Resultado del Ejercicio:
El resultado del ejercicio 2021 es de un beneficio de 12.561,16 euros

180

Fianzas recibidas

2021

2020

7.690,00

7.690,00

Importe recibido de procuradores en concepto de fianzas.
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520

Deudas a corto plazo con ent.

2021

2020

0,00

16,93

Esta partida corresponde al importe pagado con tarjetas de crédito.

400/410 Proveedores / Acreedores

2021

2020

14.177,45

18.488,35

Facturas recibidas correspondientes al ejercicio 2021 que serán liquidados durante el
ejercicio 2022.

475

HP Acreed.conceptos fiscales

2021

2020

23.281,11

20.490,34

Impuesto por las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF periodo 4 trimestre 2021.

476

Organi.de la SS Acreedores

2021

2020

2.263,34

2.153,89

Importe que corresponde a las retenciones por Seguridad Social del mes de diciembre
de 2021, practicada a los empleados.
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CUENTA DE RESULTADOS

600

Consejo

2021

2020

9.486,13

8.934,87

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

600

Consell

2021

2020

5.000,00

2.700,00

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

621

Arrendamientos y canones

2021

2020

3.551,16

3.551,16

2021

2020

3.038,68

11.095,86

Corresponden a los rentings contratados.

622

Reparaciones y conserv

Gastos por las reparaciones y/o mantenimientos del inmovilizado y la limpieza.
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623

Servicios Profes.Indep

2021

2020

13.091,19

13.850,32

Servicios Asesorías Fiscal, Contable Laboral y otros.

624

Transportes

2021

2020

10,85

69,09

2021

2020

373,91

408,81

Gtos. Mensajeros

625

Primas de seguros

Corresponde a los seguros de las oficinas de Terrassa y Rubí

626

Servicios Bancarios

2021

2020

3.758,75

2.547,94

Corresponde a las comisiones bancarias por realizar remesas y otras operaciones
bancarias.
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627

Publicidad propaganda

2021

2020

4.749,63

3.133,19

Importe correspondiente a Actos Sociales y desplazamientos.

628

Suministros

2021

2020

9.649,68

9.479,99

TELEFONO

4.969,70

5.568,21

MATERIAL DE OFICINA

2.237,05

1.943,16

FOTOCOPIAS

1.789,21

1.061,62

0,00

0,00

GTOS. MAQUINA AGUA

502,82

650,68

GTOS. MAQUINA CAFÉ

150,90

256,32

DOMINIO INTERNET

629

Otros servicios

2021

2020

380,00

1.421,35

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

631

Otros tributos

2021

2020

203,00

21,85

Corresponde a tasas a cargo de este Colegio
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640

Sueldos y salarios

2021

2020

75.373,48

68.572,18

Recoge los gastos del personal contratado en este Colegio

642

Seguridad Social empresa

2021

2020

21.655,20

21.498,96

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

678

Gastos excepcionales

2021

2020

5,45

0,28

Corresponde a pequeñas diferencias de pago/cobros.

681

Amortización del inmovili.

2021

2020

147,44

147,44

Amortización del inmovilizado material
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700

Cuotas

CUOTAS FIXES

2021

2020

181.877,28

164.055,41

38.643,56

47.847,20

CUOTAS ENTRADA COL.LEGI

400,00

600,00

CUOTA COLEGIAL VARIABLE

116.863,56

92.919,02

250,00

103,00

INGRESOS SECRETARIA

3.128,36

2.248,95

INGRESOS TURN OFICI

22.591,80

20.337,24

INGRESSOS CAFETERA

708

Extorno cuota de servicios

2021

2020

-18.841,73

0,00

Corresponde al extorno realizado a los colegiados en concepto de cuota de servicios

778

Ingresos extraordinarios

2021

2020

0,16

0,39

Corresponde a la regularización de diferencias de pagos/cobros
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