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I.- Presentació 
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I.- Presentació     

 

En aquest any 2018 s'han vingut consolidant els projectes de la Junta de Govern 
que va prendre possessió del càrrec en el 2015.  
 
Professionalitat, qualitat i modernització han estat els objectius de la nostra 
actuació.  
 
En els aspectes interns del funcionament del Col·legi, la Junta de Govern ha 
continuat esforçant-se a millorar els serveis tant per al ciutadà com per al 
col·legiat.  
 
Hem continuat apostant per la tecnologia.  
 
La implantació i desenvolupament del nou programa informàtic han permès 
optimitzar els recursos per a aconseguir un millor servei reduint costos.  
 
La nostra nova web moderna i funcional és una eina informativa que garanteix 
la transparència de les nostres finalitats i funcions.  
 
S'ha adaptat la nostra normativa a les noves reformes legislatives el que ha 
culminat amb l'aprovació i entrada en vigor del nostre Estatut així com el seu 
desenvolupament reglamentari.  
 
El nostre Col·legi és conscient que la garantia del manteniment de l'estatus de la 
professió i dels Col·legis Professionals, així com l'assumpció de noves 
competències, passa per garantir la qualitat del servei.  
 
No obstant això continuem vivint moments difícils per a la nostra professió.  
 
El canvi de govern que va ser causa d'una moció de censura ha frustrat que es 
tanqués el Europilot que la Unió Europea té obert en relació a la procura.  
 
La llei d'accés a la professió, la incompatibilitat amb l'exercici de l'advocacia i el 
nostre aranzel segueixen en joc.  
 
És per això que hem de continuar treballant, tant a nivell col·legial com 
individual, amb diligència i intensitat per a poder tancar aquest capítol.  
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El primer Congrés d'Economia i Justícia celebrat a Barcelona ha posat de 
manifest que els procuradors som la solució per a aconseguir una execució àgil i 
eficaç.  
 
Ja per a concloure vull traslladar que en el primer trimestre del 2019 prendrà 
possessió del càrrec una nova Junta de Govern presidida per un altre Degà.  
Aquest mandat que es va iniciar al març del 2015 ha arribat a la seva fi i toca un 
relleu.  
 
Tinc la certesa que la labor de la nova Junta serà reeixida i que el nostre Col·legi 
continuarà sent un referent.  
 
Vull agrair a tots els membres de la Junta de Govern que he tingut l'honor de 
presidir el seu esforç i suport, als companys que han format part de Comissions 
de treball per la seva labor desinteressada i finalment a tots els col·legiats la 
seva confiança en el nostre projecte que no ha estat més que la continuïtat dels 
quals ens han precedit. 
 

 

 
María Luisa Valero Hernández 

Degana 
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II.- Juntes Generals 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         MEMÒRIA 2018 

II.- Juntes Generals 

 

Junta General Ordinària de 20 de març de 2018, en la qual s’ aprova la Memòria 
d’activitats de l’any 2017 i el programa y objectius pel 2018. 

S’aprova per unanimitat la memòria econòmica de l’exercici 2017, juntament 
amb el balanç de situació a 31 de desembre de 2017 i el compte de pèrdues i 
beneficis de 2017. 

 

Junta General Ordinària de 19 de desembre de 2018, en la que s’aprova el 
resultat econòmic de l’any 2018 i s’aprova el pressupost per l’any 2019. 

S’aprova per unanimitat que a partir del 2019 es cobraran les Execucions de Títols 
Judicials i les Execucions de Títols no Judicials a 10€. 

S’aprova rebaixar la quota fixe a 107,28€. 

 

Junta General extraordinària de 13 de novembre de 2018, en la qual s’aproven 
les ultimes modificacions proposades per la Generalitat dels Estatuts del Col·legi 
de Procuradores de Terrassa. 
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III.- Juntes de Govern 
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III.- Juntes de Govern 

 

 

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. 

 

Membres de la Junta: 

Degana, M. Luisa Valero Hernández 
Vicedegana, Patricia Maldiney Casasus 
Secretaria, Esmeralda Olivares Alba 
Vicesecretaria, Miriam Anillo Mancheño 
Tresorer, Ramon Jufresa Lluch 
Vocal Terrassa, Carlos Paloma Marín 
Vocal Rubi, Belen Gurruchaga Olave 
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IV.- Censo 2017 
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IV – Censo 2017 (a 31 de diciembre de 2018) 

 PROCURADORS EXERCENTS    
     

  2017 2018  
 Procuradors exercents 57 56  
 Altes exercents 3 0  
 Baixes exercents 4 0  
 TOTAL procuradors exercents 56 56  
     

 PROCURADORS NO EXERCENTS    
     

  2017 2018  
 Procuradors NO exercents  3 1  
 Altes  NO exercents 0 0  
 Baixes NO exercents 2 0  
 TOTAL procuradors NO exercents 1 1  
     

 HABILITACIONS EXTERNES    
     

  2017 2018  
 Habilitacions externes 176 211  
 Altes habilitacions externes 37 33  
 Baixes habilitacions externes 2 4  

 TOTAL  Habilitacions externes 211 242  
     
          

     

 NOTIFICACIONS LEXNET (semana de muestreo)   
     

  2017 2018  
  dic-17 dic-18  
 Notificacions Lexnet Terrassa 5.754 4.257  
 Notificacions Lexnet Rubí 1.862 2.207  
 TOTAL notificacions Lexnet 7.616 6.464  

     
          

     

 ESTADÍSTICA TURNO DE OFICIO    

     

  2017 2018  
 Designades pel Col·legi (Terrassa i Rubí) 6.514 6.511  
 Justifcades pel procurador 10.384 10.722  
 TOTAL TORN D'OFICIO 16.898 17.233  
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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 Martinez         Presidenta 

Maria Nieto Villalpando  Secretaria 

Belen Gurruchaga Olave Vocal 

Angel Lao Serrano                Vocal 

Pol Florensa Vivet  Vocal 

 

La Comissió s’ha reunit tres vegades de forma presencial i dues de forma on line. 
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 el transcurs del any 2018 s’han tramitat 6 diligències informatives, de les 
que s’han resolt proposant a la Junta del Col·legi de Procuradors l’obertura de 2 
expedients  deontològics  per  incompliment dels deures essencials en l’exercici 
de la professió Consell de Procuradors de Catalunya, proposant al Consell  
l’obertura de 1 expedient deontològic  per  incompliment dels deures essencials 
en l’exercici de la professió i  proposant l’arxiu en 2 diligències informatives , i 
restant pendent de resoldre 1 diligència informativa . 

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

1.- Tramitació per expedient del Consell de Procuradors de Catalunya al ser el 
Company denunciat membre aforat. (1 informatives ) 

2.- Tramitació de ofici pel Collegi  de procuradors de Terrassa  ( 2 informatives) 

3.-Tramitació per denuncia a instancia de part.  (3 informatives) 
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V –  Comissions de Treball 

 

COMISSIÒ DE FORMACIÒ I SEGUIMENT LEGISLATIU 

 

La Comissió, en endavant FOSELE, presenta la memòria d’activitats de l’any 2018 
i propostes per l’any 2019. 

M.Pilar Mampel Tusell  Presidenta 

Maria Santín Perarnau  Secretaria 

Joaquim Tarin Bellot  Vocal 

Ricard Casas Gilberga  Vocal 

La Fosele s’ha reunit dues vegades de forma presencial, però la forma habitual de 
treball es fer-ho on line. 
 

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

Adequació a la legalitat de la modificació global dels Estatuts del Col.legi a la Llei, 
seguint les directrius de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de data 
20 de setembre de 2018 i entrada el 3 d’octubre del mateix any. 

Es va declarar l’adequació a la legalitat de la modificació global dels Estatuts del 
Col·legi a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels 
col·legis professionals. 

Es van publicar al DOGC núm. 7795 el dia 24 de gener de 2019, de la Resolució 
JUS/84/2019, de 15 de gener. 

L’esmentada modificació consta inscrita en data 24 de gener de 2019 en el 
Registre de Col·legis professionals. 
 

Per aquest any 2019, tenim previst redactar el Reglament de Règim Intern del ICP 
de Terrassa i adaptar el Reglament electoral als nous Estatuts.. 

Complir tots els encàrrecs de la Junta de Govern del ICP de Terrassa i fer les 
propostes que considerem d’interès. 

 

Presidenta  -  M. Pilar Mampel Tusell 
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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 

- Es va intentar apropar els col·lectius d´Advocats i Procuradors d´ambdós 
Col·legis de Terrassa, a través de les corresponents Comissions d´Actes 
institucionals.  

- D´entrada es va programar una pujada conjunta a la Mola, però va haver de ser 
suspesa per motius meteorològics; i una segona vegada també es va suspendre 
per falta d´assistents. Malgrat tot, no descartem possibles futures activitats 
conjuntes. 
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25 de juliol de 2018 a les 21.30: Sopar d´estiu; es va portar a terme, en el 
Restaurant El Celler de Matadepera. Lloc ideal per un sopar informal d´estiu i un 
menú, relació qualitat /preu, excel·lent. En aquest cas vam comptar amb la 
col·laboració i saber fer del company Sr . Pardellans.  

En aquest acte, es va celebrar l´anunciada baixa del Col.legi, de la 
companya Sra. Daví, amb un obsequi en reconeixement de la seva tasca 
professional. Cal agrair en aquest punt, la feina feta pel personal de Secretaria 

 

19 de desembre 2018 a les 21.30: Sopar de Nadal: aquesta vegada i per 
unanimitat de la Junta de Govern; donat el bon resultat de l´any anterior, es va 
decidir portar lo a terme en el mateix Restaurant-Hotel Q-GAT.  
 

 La Comissió agraeix, com sempre la col·laboració de la Secretaria del 
Col.legi pel seguiment dels comensals, llistes, etc., així com dels Companys de 
Tresoreria, sempre disposats ajudar-nos, assessorar-nos i vetllar pel pressupostos 
adjudicats per les partides d´actes, obsequis.. etc. Gràcies a tots i totes.  
 

OBJECTIUS DE L´EXERCICI 2019 

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 2019 

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·liïnes al nostre exercici diari que fomentin les 
relacions interpersonals i generacionals del Procuradors. 
 

OBSERVACIÓ    

Agraïm les clares directrius  donades per la Junta a l´hora d´organitzar un 
esdeveniment, així podem reduir recerques i llocs inadequats per la celebració 
dels nostres actes. 
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V –  Comissions de Treball 

 

COMISSIÓ DE MODERNITZACIÓ 

Objectius acomplerts: 

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

- Seguir el manteniment de la pàgina de Facebook, amb nous continguts i 
actualitzacions. 

- Continuem evolucionant  el programa de control del Torn d’Ofici,  ha 
suposat una millora tant per als companys com per al personal del Col·legi. 

- S’ha tutelat com a membres de la junta que des del consell s’ha anat 
implementat el sistema EJCAT  a diferents ordes jurisdiccionals  

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 2019: 

- Seguir el manteniment de la pàgina web del Col·legi, així com de la pàgina 
de Facebook 

- 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) 
Laia Maeso Sellarès 
Isabel Pérez Torrent 
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V –  Comissions de Treball 

 

COMISSIÓ DE TRESORERIA  

 

Ramón Jufresa Lluch                            Tresorer 
Josep Mª Pardellans Selvas                           Vice-tresorer 
Jaume Izquierdo Colomer         Vocal 
Jaume Paloma Carretero                     Vocal 
 

            Evolució Ingressos     

     
  mar-2017 juny -2017 set-2017 dic-2017 

Quotes Fixes 
20.887,32 €        41.682,90 €  62.478,48 € 83.274,06 

Quotes serveis 
22.487,00 €        43.222,30 €  58.134,80 € 81.311,30 € 

Secretaria 
1.657,56 €          3.020,39 €  4.040,32 € 5.403,58 € 

Torn d'ofici 
7.517,54 €        13.307,94 €  18.491,58 € 21.910,38 € 

Altres Ingressos 
 60,00 €             375,00 €  585,00 € 1.300,00 € 

  
        

Acumulat 
52.609,42 €      101.608,53 €  143.730,18 € 193.199,32 € 

          
< 
     

 
DADES MES SIGNIFICATIVES 
PÈRDUES I GUANYS   

     
  31/12/2017   

 Ingressos 

  
 
 193.199,321€  

 
Despeses  
    

194.5621,01€  
 

 M. Ordinari  -1.362,69€  
 M. Explotació        -   59,00€   
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 Anàlisi 

 

En Aquest exercici 2018 els  fets que han marcat el resultat final del mateix són:  

En la quota Fixa es manté estable el nombre de procuradors donats d’alta a finals 
de desembre 2018 que és de 56 sent, per tant, com el de  2017, es a dir 56 el que 
dóna unt un ingrés de 83.274,06€ euros. 

Pel què fa a la quota variable, una vegada  implementat correctament el control 
de les presentacions de les demandes i les seves contestes, iniciat en el 2017,  fa 
que el saldo es situí en els 81.311,30 €.  

Pel que fa al Torn d’ofici, continua el increment dels ingressos  21.910,38 €  front 
els 17.506,50 € de 2017 i 15.249,78 € de 2.016, consolidant-se per tant els 
mateixos com esperàvem El nombre de designes  s’ha mantingut, al voltant de 
les 6.500.  

Pel que fa a les despeses  s’han situat en les  193.317,32 €, el que suposa un 
increment  14.565,62 €. Provocat per el acomiadament de l’Anna Bassa, tot i així  
s’ha seguit la línia dels darrers anys amb una contenció de la mateixa,. 

 

Els principals temes i tasques que s’han efectuat son les següents: 

 L’acomiadament de la Anna Basa, amb la seva indemnització . 
 Revisió de les despeses recurrents buscant rebaixar costos. 
 Adquisició d’una fotocopiadora de color per la delegació de Terrassa. 
 Aparell de  telefonia per a Rubí. 
 Manteniment de les  imposicions a termini al Banc de Sabadell , es van 

renovant i es segueix mantenint un gran nivell de liquiditat, malgrat 
l’acomiadament ja esmentat. 

 Manteniment  del conveni amb Banc de Sabadell, tan a nivell de col·legi 
com de col·legiats. 

 S’ha iniciat un estudi per  a rebaixar la quota fixa als col·legiats, creant una 
nova quota de servei per a les execucions de Títols Judicials. 
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Per a aquest any 2019 : 

- Fixar un import per a les presentació de les demanda d’execució de títols 
judicials, per poder rebaixar la quota fixa als col·legiats. 

- Controlar la seva aplicació i ingrés, per fer les correccions oportunes. 
- Seguir amb el control de la despesa i amb l’evolució dels ingressos en cada 

una de les seves partides, per posar en valor la quota fixa. 
- Complir amb els pressupostos presentats i aprovats en Junta. 
- Adquirir una fotocopiadora Multi usos una vegada a finalitzat el renting de 

l’anterior.. 
- Seguir intentant cancel·lar les posicions a Bantierra. 
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VI.- Comptes anuals de 

 l’exercici 2018 
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VI.- Comptes anuals de l’exercici 2018 

 

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2018. 

  ACTIVO 

    

              2018 2017 

    

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 119,00 119,00 

250 Inversiones financieras largo 
plazo 

721,32 721,32 

280 Amort.Acum.Inmov.Intangible -7.567,81 -6.968,45 

281 Amort.Acum.Inmov.Material -72.769,10 -71.311,85 

407 Anticipo a Proveedores 145,00 0,00 

430 Clientes 602,96 4.411,21 

440 Deudores 200,00 216,60 

473 HP retenciones y pagos a cuenta 11,17 1,54 

541 Valores representativo deuda cp 168.010,00 163.000,00 

570 Caja euros 1.022,42 879,39 

572 Bancos c/c 109.648,20 109.984,12 

    

 TOTAL BALANCE 281.067,74 281.977,46 
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Balance de Situación a 31 de diciembre de 2018. 

 

  PASIVO 

    

              2018 2017 

    

120 Remanente 414.451,95 414.451,95 

121 Resultados negativos ejer.anter. -161.130,73 -177.219,42 

180 Fianzas recibidas 5.010,00 4.404,07 

520 Deudas a corto plazo 0,00 0,00 

561 Depósitos recibidos a corto plazo 0,00 -3.650,00 

400 Proveedores 2.334,72 10.206,64 

410 Acreedores 790,49 1.149,85 

475 HP Acreed.conceptos fiscales 14.180,27 14.269,04 

476 Organi.de la SS Acreedores 2.029,00 2.365,51 

 Resultado del ejercicio 3.402,04 15.999,82 

    

 TOTAL BALANCE 281.067,74 281.977,46 
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COMPARATIVO INGRESOS Y GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

  2018 % 2017 % 

      

GASTOS POR:     

600 Consejo  10.157,47 5,14 10.284,43 5,75 

600 Consell  5.600,00 2,84 5.700,00 3,19 

621 Arrendamientos y 
canones 

10.920,89 5,53 10.424,16 5,83 

622 Reparaciones y conserv. 11.133,39 5,64 11.190,84 6,25 

623 Servicios Profes.Indep 13.013,19 6,59 12.498,63 6,98 

624 Transportes 419,79 0,21 245,75 0,14 

625 Primas de seguros 8.353,34 4,23 9.227,71 5,16 

626 Servicios Bancarios 2.501,88 1,27 2.193,02 1,23 

627 Publicidad propaganda 8.341,83 4,23 9.730,25 5,44 

628 Suministros 12.200,01 6,18 11.536,08 6,45 

629 Otros servicios 1.239,24 0,63 1.089,75 0,61 

631 Otros tributos 142,00 0,07 0,00 0,00 

640 Sueldos y salarios 65.633,81 33,24 68.597,76 38,33 

641 Indemnizaciones 21.000,00 10,64 0,00 0,00 

642 Seguridad Social empresa 20.316,86 10,29 22.340,70 12,48 

678 Gastos excepcionales 756,35 0,38 5,50 0,00 

680 Amortización del inmovili. 599,36 0,30 657,94 0,37 

681 Amortización del inmovili. 1.457,25 0,74 3.025,91 1,69 

694 Perdidas deterioro 
credi.op. 

3.650,00 1,85 201,06 0,10 

      

 TOTAL EUROS GASTOS 197.436,66 100% 178.949,49 100% 
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COMPARATIVO INGRESOS Y GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

  2018 % 2017 % 

      

INGRESOS POR:     

      

700 Cuotas 193.199,32 96,20 194.562,01 99,80 

769 Ingresos financieros 58,86 0,03 387,02 0,20 

778 Ingresos extraordinarios 1,14 0,00 0,28 0,00 

794 Rever. Deter. Cred. Op.Com 7.579,38 3,77   

      

 TOTAL EUROS INGRESOS 200.838,70 100% 194.949,31 100% 

      

 RESULTADO 3.402,04  15.999,82  

 

ACTIVO 

 

  2018 2017 

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 119,00 119,00 

280 Amort.Acum.Inmov.Intangible -7.567,81 -6.968,45 

281 Amort.Acum.Inmov.Material -72.769,10 -71.311,85 
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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.  

 

  2018 2017 

250 Inversiones financieras largo 
plazo 

721,32 721,32 

Corresponde a los títulos de Caixa d’Advocats.  

 

  2018 2017 

430 Clientes 602,96 4.411,21 

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

próximo ejercicio. La gran diferencia respecto 2017, es que al cierre de dicho 

ejercicio quedó pendiente de cobrar la cuota fija de diciembre 2017 facturada 

pero no ingresada hasta Enero de 2018. 

 

  2018 2017 

440 Deudores 200,00 216,60 

Gastos de Diciembre 2018 a cargo del Consejo General de Procuradores de 

España pagados por nuestro Colegio, a la espera de recibir la devolución.  
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  2018 2017 

473 HP retenciones y pagos a 
cuenta 

11,17 1,54 

Retenciones fiscales de los intereses financieros.  

 

  2018 2017 

541 Valores representativo deuda 
cp 

168.010,00 163.000,00 

La diferencia respecto 2017 es debido a una nueva imposición realizada durante 

2018.  

 

  2018 2017 

570 Caja euros 1.022,42 879,39 

Saldo efectivo en la caja del Colegio 

 

  2018 2017 

572 Bancos c/c 109.648,20 109.984,12 

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 2019. 
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PASIVO 

 

  2018 2017 

120 Remanente 414.451,95 414.451,95 

Corresponde al acumulado de beneficios obtenidos durante la vida económica 

del Colegio.  

 

  2018 2017 

121 Resultados negativos ejer. 
anter. 

-161.130,73 -177.219,42 

Corresponde al acumulado de pérdidas obtenidas durante la vida económica del 

Colegio.  

 

Resultado del Ejercicio: 

El resultado del ejercicio 2018 es de un beneficio de 3.402,04 euros  

 

  2018 2017 

180 Fianzas recibidas 5.010,00 4.404,07 

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

2017 es por la regularización tras cuantificar el importe total de fianzas.  

 

  2018 2017 

561 Depósitos recibidos a corto 
plazo 

0,00 -3.650,00 
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Corresponde al importe pendiente de repercutir a aquellos procuradores que 

tenían contratado el Plan de Jubilación y que no pagaron en su día al Colegio 

para que éste pudiera hacer frente a la cuota total. 

A 

l cierre del ejercicio 2018, se ha decidido dotar la insolvencia de dicho importe.  

  2018 2017 

400/410 Proveedores / Acreedores 3.125,21 11.356,49 

Facturas recibidas correspondientes al ejercicio 2018 que serán liquidados 

durante el ejercicio 2019. 

 

  2018 2017 

475 HP Acreed.conceptos fiscales 14.180,27 14.269,04 

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

2018.  

 

  2018 2017 

476 Organi.de la SS Acreedores 2.029,00 2.365,51 

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

diciembre de 2018, practicada a los empleados. 
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CUENTA DE RESULTADOS 

 

 

  2018 2017 

600 Consejo  10.157,47 10.284,43 

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

 

  2018 2017 

600 Consell  5.600,00 5.700,00 

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

colegiado. 

 

  2018 2017 

621 Arrendamientos y 
canones 

10.920,89 10.424,16 

Corresponden a los rentings contratados.  

 

  2018 2017 

622 Reparaciones y conserv 11.133,39 11.190,84 

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

 

 

  2018 2017 

623 Servicios Profes.Indep 13.013,19 12.498,63 

Servicios Asesorías Fiscal, Contable Laboral y otros. 
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  2018 2017 

624 Transportes 419,79 245,75 

Gtos. Mensajeros 

 

  2018 2017 

625 Primas de seguros 8.353,34 9.227,71 

Corresponde a los seguros de las oficinas de Terrassa y Rubí y el seguro de 

Responsabilidad Civil.  

 

  2018 2017 

626 Servicios Bancarios 2.501,88 2.193,02 

Corresponde a las comisiones bancarias por realizar remesas y otras operaciones 

bancarias. 

 

 

  2018 2017 

627 Publicidad propaganda 8.341,83 9.730,25 

Importe correspondiente a Actos Sociales y desplazamientos. 

 

  2018 2017 

628 Suministros 12.200,01 11.536,08 
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TELEFONO 5.594,06 4.304,61 

MATERIAL DE OFICINA 2.722,48 2.773,57 

FOTOCOPIAS 1.879,49 1.978,38 

DOMINIO INTERNET 268,50 434,88 

GTOS. MAQUINA AGUA 992,82 1.006,44 

GTOS. MAQUINA CAFÉ 742,66 1.038,20 

 

 

  2018 2017 

629 Otros servicios 1.239,24 1.089,75 

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

 

  2018 2017 

631 Otros tributos 142,00 0,00 

Corresponde a tasas a cargo de este Colegio  

 

  2018 2017 

640 Sueldos y salarios 65.633,81 68.597,76 

Recoge los gastos del personal contratado en este Colegio  

 

  2018 2017 

641 Indemnizaciones 21.000,00 0,00 

Corresponde a la indemnización que tuvo que hacer frente este Colegio tras 

despedir a una trabajadora. 
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  2018 2017 

642 Seguridad Social empresa 20.316,86 22.340,70 

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

 

 

  2018 2017 

678 Gastos excepcionales 756,35 5,50 

El importe de 2018 corresponde a la regularización tras cuantificar el importe 
total de fianzas. 

 

El importe de 2017 corresponde a pequeñas diferencias entre lo cobrado y lo 
pagado durante el año en concepto de Turno de Oficio. 

 

 

  2018 2017 

680 Amortización del inmovili. 599,36 657,94 

Amortización del inmovilizado intangible 

 

  2018 2017 

681 Amortización del inmovili. 1.457,25 3.025,91 

Amortización del inmovilizado material 

 

  2018 2017 

694 Perd.Deter.Cred.Op.Comerc. 3.650,00 201,06 

Saldo dotado como pérdida por corresponder a operaciones incobrables 

 

  2018 2017 

700 Cuotas 193.199,32 194.562,01 
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CUOTAS FIXES 83.274,06 83.815,50  

CUOTAS ENTRADA COL.LEGI  200,00 600,00  

CUOTA COLEGIAL VARIABLE 81.311,30 86.641,13  

INGRESSOS CAFETERA 1.100,00 1.160,00  

INGRESOS SECRETARIA 5.403,58 4.838,88  

INGRESOS TURN OFICI 21.910,38 17.506,50  

               

 

  2018 2017 

769 Ingresos financieros 58,86 387,02 

Corresponde a los ingresos financieros obtenidos en 2018 por las inversiones 
financieras. 

 

  2018 2017 

778 Ingresos extraordinarios 1,14 0,28 

Corresponde a la regularización de diferencias de pagos. 

 

  2018 2017 

794 Rever.Deter.Cred.Op.Comerc 7.579,38 0,00 

Corresponde a la reversión deterioro de créditos operaciones comerciales.  

 


