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FUNDAqÓ ICAT DE LADVOCACIA

COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A L'EXERCICI TANCAT EL 31 DE
DESEMBRE DE 2019.

1. Balang de Situació Simplificat al 31 de desembre de 2019 i de 2O18.

2. Compte de Resultats Simplificat coÍresponent als exercicis 2019 ¡ 2018.

3. Estat de canvis en el Éatrimoni Net:corresponent als exercicis 2O19 ¡ 2018.

4. Memória Simplificada de l'exercici anual tancat el 31 de desembre de 2019.
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Fundació ICAT de l'Advocacia
BATANC DE S¡TUAC¡ó StvtpUrtcAT AL 31 DE DESEMBRE DE 2019 I DE 2018

{ExPressat en euros}

ACTIU

Notes de

la

memória

3{121201.
9

uhznols

B ACNU CORRENT 6t.427,95 64,927,21

lll. Deutors
3, Deutors varis

lV. lnversions financeres a curt termin¡

Vll. Efectiu i altres actius líquids equivalents

4

4

4

0,00
0,00

60.000,00

1.427,95

680,00
680,00

60,000,00

4.2!3,20

TOTAL ACTIU 6L.427,95 64.927,2L

PATRIMONI NET I PASSIU

Notes de
la

memória

3tlL2l2l7
9

3!t2¡2018

A)PATRTMONTNET 60,873,16 67.420,99

A-1) Fons propis

l. Dotació fundacional/ Fons social

ll. Reserves

2. Altres reserves

lV. Excedents de I'exercici (positiu o negatiu)

7

3

60.873,16
60.000,00

873,16
t.424,99
-547,83

61.420,99
60.000,00
t,420,99
2.L34,71
-7L3,72

clPAssru CoRRENT 554,79 3,506,22

lV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

2. Creditors varis

s54,79

554,79

3,506,22
3.506,22

TOTAT PATRIMONI NET I PASSIU 61.427,95 64.927,2L
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Fundació ICAT de lAdvocacia
BALAN9 DE StTuACtó Sln¡pugCAT AL 31 DE DESEMBRE DE 2019 I DE 2018

(Expressat en euros)

A Tarragona el 18 de maig de 2020, queda formulat el Balang de Situació tancat a 31 de

desembre de
lAdvocacia,

2019, que s membres del Patronat de la Fundació ICAT de

Julio r. ada DuránSr. Manel Albiac Cruxent

President

Sr. Jesús M. Ma

Vocal

I

Sr. José Luis Martín García

Vocal

Sra. Estela Martín Urbano

Secretária
Sra Mantaras Macián

Vocal

Sr. Alberto García

Tresorer
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Fundació ICAT de l'Advocacia
coMprE oE pÉRours t GUANYS slMPLlFlcAT DE uEXERclcl2019

(Expressat en euros)

COMPTE DE RESUITATS ABREUIAT
Notes de la
memória

tttt¿lzoLg 3r¡t2Í20t8

1. lngressos per les act¡v¡tats

d) Subvencions, donacions i altres ingressos

8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors

Serveis de professionals independents
Reparacions i conservació

Primes d'assegurances

Serveis bancaris

Altres serveis
Despeses excepcionals

13. Alffes resultats

10

10

10

7,774,00
7.770,00

-8.333,82
-8.333,82

-41-3,98

0,00
-7.694,84

-225,00

12.864,50
12.864,50

-13.602,48

-13.602,48

-41"3,98

ü,ü0
-13.188,50

-13.188,5{)

¡) RESULTAT D'EXPLOTAqÓ -563,82 -7?7,98

14, lngressos financers 19,74 29,96

ill RESULTAT FTNANCER L9,74 29,96

rill RESU LTAT AEANS D.I MPOSTOS -544,08 -7A8,Q2

19. lmpostos sobre beneficis 9 ^3,75 -5,70

tv) REsutrAT DE L'EXERCICI -547,83 -71?,72
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Fundació ICAT de I'Advocacia
coMprE or pERou¡s tGUANYS slMPLlFtcAT DE rExERclcl 2019

{Expressat en eurosl

A Tarragona el 18 de maig de 2020, queda formulat el Compte de Pürdues I Guanys tancat a

31 de desembre de 2019, que és signat pels membres del Patronat de la Fundació ICAT de

lAdvocacia,

$ DunínSr. Manel Albiac Cruxent

President

Sr, Jestls M. Maiso Tomás

Vocal

ras M n

Sr. Alberto García Rodrfguez

Tresorer

icep

Sr. José Luis Martín Garcfa

Vocal

Sra. Estela Martín Urbano

Secretária
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Fundació ICAT de lAdvocacia
rvlervlóRlR stMpLlFICADA DE f EXERCIcITANcAT Et 31 DE DESEMBRE DE 2019

{Expressat en eurosl

Fons

Dotacionals
Excedent de

I'exerclcl
Total

H, SALDO AJUSTAT, IN¡CI DE L'ANY 2016 82,235,26 -1.885,76 80.349,50

l. Excedent de l'exercici 0,00 -16.502,33 -16.502,33

ll. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00 0,00 0,00

lll. Operacions de patrimoni net 0,00 0,00 0,00

L. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons es pecials 0,00 0,00 0,00

2. (-) Reduccions de fons dotacíonals/fons socia ls/fons especia ls 0,00 0,00 0,00

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de

deutes)
0,00 0,00 0,00

4. Altres aportacions 0,00 0,00 0,00

lV, Altres variacions del patrimoni net -t_.885,76 1.885,75 0,00

I. SALDO FINAL DE ['ANY 2016 80.349,50 -16,502,33 63.847,17

J. SALDO AJUSrnfr, lNlcl DE ['ANY 2018 80.349,50 -16.502,33 63,847,17

l. Excedent de I'exercici 0,00 -1.712,46 -1,.'/12,46

ll. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00 0,00 0,00

lll. Operacions de patrimoninet 0,00 0,00 0,00

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00 0,00 0,00

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00 0,00 0,00

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de

deutes)
0,00 0,00 0,00

4. Altres aportacions 0,00 0,00 0,00

lV. Altres variacions del patrimoni net -16.502,33 16.502,33 0,00

K, SAIDO FINAL DE L'ANY 2018 63,847,17 -r.7L2,46 62,L34,7L

t. SALDO AJUSTAI, ¡NlCl DE L'ANY 2019 61,847,17 -t,7L2,46 62,t34,71

l. Excedent de l'exercici 0,00 -7t3,72 -713,72

ll. Total ingressos í despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00 0,00 0,00

lll, Operacions de patrímoninet 0,00 0,00 0,00

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00 0,00 0,00

2, (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socíals/fons especials 0,00 0,00 0,00

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de

deutes)
0,00 0,00 0,00

4, Altres aportacions 0,00 0,00 0,00

lV, Altres variacions del patrimoni net -L,7L2,46 L.702,46 0,00

M. SALDO FINAL DE L'ANY 2019 62,134,71 -713,72 61.420,99

N. SALDO AJUSTAI lNlcl DE L'ANY 2019 62,L34,71 -7L3,72 61.420,99

l. Excedent de I'exercici 0,00 -547,83 -547,83

ll. Total íngressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00 0,00 0,00

lll. Operacions de patrimoni net 0,00 0,00 0,00

L, Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00 0,00 0,00

2, (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00 0,00 0,00

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de

deutes)
0,00 0,00 0,00

4. Altres aportacions 0,00 0,00 0,00

lV, Altres variacions del patrimoni net -713,72 713,72 0,00

Ñ. slI.oo FINAL DE L'ANY 2O2O 6r.424,99 -547,83 60.873,16
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Fundació ICAT de l'Advocacia
rvlervlónln stMpuFtcADA DE UExERctctTANcAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2019

(Expressat en euros)

A Tarragona el 18 de maig de 2020, queda formulat l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net

tancat a 31 de desembre de 2019, que és signat pels membres del Patronat de la Fundació

ICAT de

Sr.

President

Sr. Jesús M

Vocal

Cruxent

}

ntaras Macián

5r. Julio r. /earet
vicenr;fént

lada Durán

5r. José luis Martín García

Vocal

Sra. Estela Martín Urbano

Secretária

Sr, Alberto Garcfa Rodríguez

Tresorer

NOTA 1. CONSTITUCIó, ASNVITRT I REGIM LEGAL DE LA FUNDACIÓ.

LA FUNDACTÓ tcAT DE L'ADVOCACIA (en endavant, la Fundació) té el seu domicili social a

Tarragona, al carrer Enric d'Ossó, núm. 1, segona planta, i les seves funcions son

desenvolupades princípalment a Catalunya , amb preferéncia a l'ámbit territorial propi de la

demarcació de l'll.lustre Col.legi de lAdvocacia de Tarragona. Així mateix, la Fundació també

desenvolupa actuacions diverses en alffes territoris sense distinció, d'acord amb els projectes

aprovats pel Patronat.

D'acord amb l'article segon dels seus Estatuts, la Fundació ha estat dotada de personalitat
jurídica própia i plena capacitat jurídica; aq,uesta personalitat jurídica s'ha adquirit amb la

inscripció de la carta fundacionalen elRegistrede Fundacions de la Generalítat de Catalunya,

La Fundació es subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya ide manera especial es

regeix pels seus estatuts i altres lleis que li son aplicables,

Els objectius ifinalitats de la Fundació recollides en l'article 3 dels seus estatuts, són d'interés
general i sense cap afany de lucre, i es mencionen a continuació:
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Fundació ICAT de l'Advocacia
vlrUóRlR StMpLtFICADA DE f ExERctctTANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2019

(Expressat en euros)

a) Ajut humanitari relacionat essencialment amb l'advocacia.

b) Suport, formació i col.laboració prestats a persones, entitats i associacions i

organitzacions no governamentals, sense ánim de lucre.

La entitat s'ha nodrit d'ingressos financers provinents del seus dipÓsits, de donatius de

particulars amb motiu de la loteria de Nadal de I'ICAT í de la seva Festa Col'legial.

En aquest any la activitat ha cons¡stit básicament en el següent

A.- Fanoments piesstipq$tat .

Ajuts diversos a entitats benéfiquei i a entitats sense ánim de lucre per import de

1,926,80 € repartits de la següent forma:

i)

Cruz Roja Española

Gimnástic de Tarragona

Santuari de Loreto
Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de.terusalén
Sopar solidari Club Lions a favor de la Fundació Bonanit

50,00 €

1,306,80 €

70,00 €
300,00 €
200,00 €

Una ajuda per import de746,7O € consistent en la compra de joguines de Nadal

pels nens de la Fundació La Muntanyeta de la qual de la qual l'ICAT n'és patró,

forganització de la festa infantil de Nadal de l'lCAI, per import de 1.993,56 €'

La compra dels obsequis a Solanes Joiers, corresponent al sorteig benéfic de la

Festa Col.legial a favor de la Fundació, per import de 1.187,20 €.

Despeses de funcionament de la Fundació per import de 636,93 € (asseguranga,

material d'oficina, taxes Generalitát de Catalunya, notaria, etc.)

Ajudes directes a col'legiats de l'lCAf, per import de 1.617,63 €.

Tots aquests pagaments han estat autoritzats pel Patronat en aprovar el pressupost ja que

aquest identifica de forma suficient les partides de despesa per árees. Tanmateix,

posteriorment han estat ratificats pel Patronat en aprovar les comptes de l'exercicitot havent

tingut coneixement individualitzat de cadascun dels ajuts atorgats. Es tracte d'ajudes que, per

una banda satisfan l'interés generalja que son destinades a fundacions i entitats benéfiques i,

per altre tenen com a beneficiaris als col.legiats de I'ICAT i a les seves famílies.

Per altre banda, no s'han subscrit convenis de col'laboració amb altres entitats ni s'ha dut a

terme cap política de igualtat de génere ni es pot fer cap referéncia en aquest sentit donat que

els ajuts han estat destinats básicament a fundacions i a col.lectius (les famílies de col'legiats).

ii)

¡ii)

iv)

v)

vi)

10



Fundació ICAT de l'Advocacia
UennóRlR StMpLtFtCADA DE f EXERCICITANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2019

{Expressat en euros}

NorA 2. BAsEs DE pREsENTAcIó orls coMPTEs ANUALS

a) lmatge Fidel.
Els Comptes Anuals estan formats pel Balang, el Compte de Pérdues i Guanys, l'Estat de Canvis

en el Patrimoni Net i aquesta memória, el conjunt dels quals formen una unitat,

Els Comptes Anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de la Fundació ies
presenten d'acord amb les normes establertes en el Pla General de Comptabilitat de petites i

mitjanes empreses aprovat pel Reial Decret LSLV2OO7, de 16 de novembre, considerant en

determinats aspectes el Decret 259/2AA8, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de

Comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de

Catalunya, i el Decret t25f20LO, de 14 de setembre, que modifica el Decret anterior, a fi de

mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i del resultats de la Fundació

haguts durant l'exercici.

Aquests comptes reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels

resultats de l'entitat.

bl Principis comptables no obligatoris aplicats.

Els presents comptes anuals s'han elaborat pplicant els principis comptables generalment

acceptats,

No hi ha cap principi comptable, ni cap criteri de valoració obligatori, amb efecte significatiu,
que s'hagi deixat d'aplicar en l'elaboració dels comptes anuals,

c) Aspectes crítics de la valoració i estimacló de la incertesa.
No existeixen íncerteses significatives ni aspectes sobre el futur que puguin dur associat un risc

important que pugui suposar canvis sígnificatius en el valor dels actius y passius en l'exercici

següent.

No s'han produit canvis en estimacions comptables que hagin afectat a l'exercici actual o que

puguin afectar a exercicis futurs de manera significativa.

d) Comparació de la informació.
La Fundació presenta a efectes comparatius amb cadascuna de les partides del Balang, del

Compte de Pérdues i Guanys i de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net, a més de les xifres de

l'exercici 2019, les corresponents a I'exercici 2018.

e) Agrupació de partides.

A efectes de facilitar la comprensió del Balan:g de Situació, del Compte de Pérdues i Guanys, i

de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net, aquests estats es presenten de forma agrupada,

presentant-se els análisis en les notes corresponents de la memüria.

f) Elements recolllts en diverses partides.

No existeix cap element dels comptes anuals que es recullien diverses partides

c) Canvis en crlteris comptables.
A l'exercici 2019 no s'ha produit cap canvi de criteri comptable

1L



Fundació ICAT de I'Advocacia
Urrvlónn StMpLtFICADA DE rEXERCTCTTANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2019

(Expressat en euros)

h) Correccló d'errors.
No s'han produrt ajustaments per correccions d'errors realitzats en l'exercici 2019.

NOTA 3. APLICACIÓ DE RESUITATS.

La proposta de distribució de l'excedent obtingut és la que es mostra a continuacié, en euros

NOTA 4, NORMES DF REGISTRE IVATORACIÓ.

Les principals normes de registre ivaloració utilitzades per la Fundació en la elaboració dels

seus Comptes Anuals per l'exercici 2019 han estat les següents:

a) Béns integrants del patrimonl cultural.
En aquest epfgraf s'inclouen aquells elements patrimonials que per la seva naturalesa i
característiques tenen un interAs artlstic, históric, cultural, documental i/o bibliográfic,

Els Béns del Patrimoni Cultural no s'amortitzdn, perd, si pertoca, s'efectuen les corresponents
correccions valoratives per deteriorament,

La Fundació no disposa de béns integrats del patrimoni cultural a data de tancament de

l'exercici.

b) Actius financers i passius financers.
P_réstecs i partides a cob.rari S'enregistren en aquesta partida aquells actius financers que

sbriginen en la venda de béns i la prestació de serveis per operacions de tráfic de la Fundació ICAT

de lAdvocacia, així com aquells actius financers que no sent ¡nstruments de patrimoni ni derivats,

no tenen origen comercial, els seus cobraments són de quantia determinada o determinable i no

es negocien en un mercat actiu. Es valoren inicialment per el seu valor raonable més les despeses

de transacció que li són directament atribulbles. Els crédits per operacions comercials amb

venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interés contractual, així com les

bestretes i crédits al personal, els dividends a cobrar i els desemborsaments exigits sobre

instruments de patrimoni on el seu import que s'espera rebre es en el curt termini, es valoren pel

seu valor nominal si l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no resulta significatiu.

A data de tancament es valoren pel seu cost amortitzat, comptabilitzant 7en el compte de pérdues

i guanys, els interessos meritats aplicant el métode del tipus d'interés efectiu. No obstant, els

crédits amb venciment inferior a un any, es continuen valorant pel seu valor nominal excepte que

els mateixos s'hagin deteriorat.

2019 2018

Bases de repartiment
Excedent de l'exercici -547,83 -713,72

Total Base de repartiment -547,83 -773,72

Aplicació a

Excedent d'exercicis a nteriors -547,83 -713,72

TotalAplicació -547,83 -7L3,72
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I Fundació ICAT de l'Advocacia
rurn¡ónln StMpLtFICADA DE f EXERCICI TANCAT EL 31DE DESEMBRE DE 2019

{ExPressat en euros}

inversigrrs nnantineudeÉ=fiJJ¿-a!.qgg_yglÉlgleg[ S'enregistren en aquesta partida els valors

representatius de deute, amb una data de venciment fixada, cobrament de quantia determinada o

determinable, gue es negocien en un mercat actiu i dels que es té la intenció efectiva i la capacitat

de conserva'ls fins a la seva data de venciment. Es valoren inicialment per el seu valor raonable de

la contraprestac¡ó entregada més els costos de transacció que l'hisiguin directament atribuibles. A

data de tancament, es valoren per el seu cost amortitzat, comptabilitzant en el compte de pérdues

i guanys els interessos meritats aplicant el métode del tipus d'interés efectiu, Si a data de

tancament el valor del mercat de I' instrument es inferior al valor enregistrat en el llibres, es

procedeix a realitzar la corresponent correcció valorativa,

Actius tinancers m¿ntinguts fler a neHoci¿r: S'enregistren en aquesta partida els actius financers

que sbriginen o s'adquireixen amb el propósit de vendre'ls en el curt termini, formin pad d'una

cartera d'instruments financers identificats i gestionats conjuntament, on hi ha evidéncies

d'obtenir guanys en el curt termini, o siguin instruments financers derivats, excepte els contractes

de garantia financera o els que s'han designat com instruments de cobertura. Es valoren

inicialment pel seu valor raonable de la contraprestació entregada. Els costos de transacció que li

siguin directament atribuTbles es reconeixen en el compte de pérdues i guanys de l'exercici' En el

cas d'instruments de patrimoni, s'inclouen en la valoració inicial I 'import dels drets preferents de

subscripció i similars que s'haguessin adquirit. A data de tancament és valoren pel seu valor

raonable sense incloure els costos de transacció en que poguessin incorre en la seva venda,

enregistrant els canvis que es produeixin en el valor raonable en el compte de pérdues i guanys de

I'exercici.

Débits i parti.de* a p-aRar: S'inclouen en aquesta categoria, aquells passius financers que s'originen

en la compra de béns i serueis per operacions de tráfic de l'empresa i aquells que no sent

instruments derivats, no tenen origen comercial. Es valoren inicialment pel seu valor raonable més

els costos de transacció que li siguin directament atribuibles, Els débits per operacions comercials

ambvenciment no superior a un any ique no tinguin un t¡pus d'interés contractual, així'com els

desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, on el seu import s'espera pagar en el

curt termini, és valoren pel seu valor nominal, si l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no

resulta significatiu.

A data de tancament es valoren pel seu cost amoft¡tzat, comptabilitzant en el compte de pérdues i

guanys, els interessos meritats aplicant el métode deltípus d'interés efectiu. No obstant, els débits

amb venciment inferior a un any, que s'han valorat inicialment pel seu valor nominal, es segueixen

valorant per aquest import,

Criterit utllil¿pli n.er l?ng$*stra$g¡rt de lE h.qi:¿.d'actlp¡ fi[nnpef$ i nas¡iug*litraJ:gel"¡; Els actius

financers es donaran de baixa quan vencin o hagi vengut els drets contractuals sobre els fluxos

d'efectiu de l'actiu finance[ sent necessari que sihagin transferit de manera substancial els riscos i

beneficis inherents a la seva propietat. D'altra banda, es donará de baixa un passiu financer quan

l'obligació s'hagi extingit.
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' Fundació ICAT de l'Advocacia
uruónln StMpLtFtCADA DE UEXERCICITANCAT Et 31 DE DESEMBRE DE 2019

{Expressat en euros}

c) lmpost sobre beneficis.

D'acord amb el Text Refós de la llei del lmpost de Societats, les fundacions i associacions son

parcialment exemptes del pagament d'aquest impost. Aquesta exempció no arriba als

rendiments d'explotacions económiques, ni a les rendes derivades del patrimoni, ni a les

rendes obtingudes en transaccions oneroses¡ a menys que aquestes es refereixin a béns afectes

a la realització de lbbjecte o finalitat especifica de la Fundació, sempre que elque s'obtingui es

destini a noves inversions relacionades amb aquest objecte o finalitat especifica.

La despesa o ingrés per impost de societats es calcula mitjangant la suma de I 'impost corrent

que resulta de l'aplicacié del tipus de gravamen sobre la base imposable de l'exercici, i després

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

per impostos diferits registrats.

d) lngressos i despeses.

Els ingressos I despeses s'imputen en funció del criteri del meritació és a dir, quan es produeix

el corrent real de béns iserveis que els mateixos representen, amb independéncia del moment
que es produeixí el corrent monetari o financer derivat d'ells.

Els ingressos procedents de la venda de béns ilp de la prestació de serveis es váloren pel valor

raonable de la contrapartida, dedults els descomptes i l' impost sobre el valor afegit, en

aquelles operacions no exemptes.

e) Provisionsicontingéncies.
Les provisions es reconeixen al BalanE de situació quan la Fundació té una obligació

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

com a conseqüéncia d'esdeveniments passatsr,que s'estima probable que impliqui una sortida

de recursos per a la seva liquidació i que sigui cuantificable.

f) Subvencions, donacions i llegats.
Les subvencions rebudes per a finangar despeses especifiques s'imputen alcompte de pérdues

iguanys de l'exercicien el que es meriten les despeses que estan finangant,

g) Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades.

Les operacions entre parts vinculades es comptabilitzen amb carácter general, en el moment

inicial pel seu valor raonable. En elcas que elpreu acordat en una operació diferís delseu valor

raonable, la diferéncia es registra atenent a la realitat económica de la operació. La valoració

posterior es realitza d'acord amb el previst en les corresponents normes que li són d'aplicació.

NOTA 4. ACTIUS FINANCERS.

4,1) Actius financers.
El valor en llibres de cadascuna de les categories d'actius financers assenyalades en la norma

de regístre i valoració novena, llevat de les inversions en el patrimoni d'entitats del grup,

multigrup i associades es detalla a continuació:
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Classes

Categories

lnstruments flnancers a

curt termini
TotalCrédits i Altres

3{L2l20L
9 3UL2l2Ot8 3tÍ12[2019

31tL?t2OL

8

Actius financers a cost 61_.427,95 64,927,2I 6L.427,95 64.927,21,

Total 6L.427,95 64.927,21 6L.427,95 64.927,2L

lJ import reflectit al quadre, per valor de 6!,427,95 euros, classificat com actíus financers a

cost, es correspon a:

- Un dipósit formalítzat amb entitats bancáries per import de 60'000 euros,

- Efectiu en comptes corrents per l' import de 1.427,95 euros.

NOTA 5. PASSIUS FINANCERS.

5.1) Passius financers.
Elvalor en llibres de cadascuna de les categories de passius financers assenyalades en la norma

de registre i valoració novena es detalla a continuacíó:

NOTA 6. INFORMACIÓ SOARE LA NATURALESA I Et NIVELL DE RISC PROCEDENTS

D,INSTRUMENTS FINANCERS.

Els principals riscos financers a qué estan exposades les activitats de la Fundació son

6.1)Riscos de crédit.
Els actius financers de la Fundació son saldos d' efectiu, que representen l'exposicié máxima de

la Fundació al risc de crédit en relació amb els actius financers.

6.2) Riscos de liquiditat.
La Fundació no es troba exposada significatiVarnent al risc de liquiditat, donat elmanteniment
sufícient d'actiu idisponibilitats de crédit per afrontar les sortides necessáries per les seves

operacions habituals.

6.3) Riscos de tipus d'interés.
Les variacions dels tipus d'interés modifiquen el valor raonable d'aquells actius ¡ passius que

meriten un tipus de interés fix aixícom els fluxos futurs dels actius ipassius referencials a un

tipus d'interés variable.

Classes

Categories

lnstruments financers a curt
r termini

TotalDerivats / alffes

3tlLz{Z0te 3unnoLs 3thzh0Le 3tt2l20t8
Passius financers a cost amortitzat 554,79 3.546,22 554,79 3.506,22

Total 554,79 3.506,22 554,79 3.506,22
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NOTA 7. FONS PROPIS.

El moviment durant l'exercici de cada partida del balang inclosa en aquesta agrupació es

mostra a continuació:

Uúnic moviment de l'exercici es correspon al traspás del resultat de l'exercici anterior als fons

dotacionals.

El moviment corresponent a l'exercíci anterior va ser el següent:

Fons Propis ttlt?t20t7 Altes Baixes Traspassos ?{t2l2aL8
Fons dotacionals
Reserves

Excedent de I'exercici

60.000,00
3.847,r7

-1",712,46 (713,72)

0,00
0,00
0,00

0,00
1..712,46
(7 73,72)

60,000,00
2.r34,7'.J.

-7 13,72

Total Fons Propis 62,t?4,71 -773,72 0,00 0,00 61,420,98

NOTA 8. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS.

f import de la subvenció registrada a l'epígraf 1.d) del Compte de pérdues i guanys recull les

aportacions de l'll'lustre Col'legi de lAdvocacia de Tarragona, les aportacíons de particulars al

sorteig de la Festa Col'legial de l'ICAT, donatiu per la loteria de Nadal.

NOTA 9. ADMINISTRACIONS PÚBTIQUES I SITUACIÓ FISCAL.

El detall dels saldos mantinguts amb les Administracions Públiques al 3L de desembre de 2019

i 2018 és el següent:

Fons Propis

31tt2l20t
8 Altes Balxes Traspassos

3tt2l2ot
9

Fons social

Reserves

Excedent de l'exercici

60,000,00
2,134,71

-713,72 (547,83)

0,00
0,00

0,00

0,00
1,.712,46

(547,83)

60,000,00
L.420,99
-547,83

Total Fons Propis 61.420,99 -547,83 0,00 0,00 60.873,16

31h2l20Ls 31tL2hOL8

A
Cobrar A Pagar A Cobrar A Pagar

lmpost de Societats merítat a I'exercici 2019 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Admínistracions Pú bliques 0,00 0,00 0,00 0,00
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D'acord amb la legislació vigent els impostos no es poden considerar definítivament liquidats

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

transcorregut elterrninide prescripció de quatre anys. La Fundació té pendent de comprovació

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

La Fundació, per la seva naturalesa, es considera com a entitat parcialment exempta de

l'impost sobre societats, d'acord amb el que estableix l'article 9.3 del Reial decret legislatiu

4[2A04, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'impost sobre societats.

Segons estable¡x l'apartat 2 de l'article t¿tde ll esmentat Reial Decret legislatiu,l'exempció no

abasta els rendiments obtinguts per l'exercici d'explotacíó econÓmica, ni a les rendes derivades

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

declarades específicament exemptes del mateix.article.

D'acord amb alld establert en l'article 135.3 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu la Fundació

no té la obligació de presentar declaració de l'lmpost de Societats motiu pel qual la retenció

suportada pels ingressos financers durant l'exercici 2019, per import de 3,75 €, esdevé de

l'impost sobre beneficis de I'exercici.

NOTA 10. ¡NGRESSOS I DESPESES.

a) Altres despeses d'explotació.
El detall d'aquesta partida es mostra a continuació:

b) lngressos de la Fundació per activitats,
Els ingressos de la Fundació per les activitats de l'exercici són els següents

c) Altres resultats.
Eldetall d'aquesta partida es mosffa a continuació:

Altres despeses d'explotació uAznoLe 3142¡20t8

Serveis exteriors 9.108,82 13.602,48

Total 8.108,82 13.602,48

lngressos de les activitats 3tft7n019 3ttt2l20t8
Aportació de l'll.lustre Col.legi de lAdvoéacia

Altres donatius

5,300,00
2,474,0O

10.584,50
2.280,00

Total 7.77O,0O 12.864,50

Altres resultatrs 3'fi12t2015 31t1U2018

lngressos excepcionals
Despeses excepcionals

0,00
225,04

0,00
0,00

Total 225,00 0,00
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NoTA 11. epI¡cRcIó D,ELEMENTS PATRIMoNIATS I D,INGRESSOS A FINALITATS

esrarurARrrs.

La práctica de la Fundació ha estat l'aplicació de totes les rendes i altres ingressos al

compliment dels fins fundacionals, La Fundació no realitza activitats diferents de les previstes a

les finalitats fundacionals.

A continuació figura un resum dels ingressos, despeses necessáries, despeses d'aplicació a la

finalitat, ingressos nets, lfm¡t legal del 70% aplicat i quantitats aplicades a I'exercici 2019.

lngressos: 7.789,74 €

Despeses necessáries: 640,68 €

lngressos nets: 7.149,06 €

70% ingressos nets: 5.004,34 €

Despeses d'aplicació a la finalitat: 7,471,89 €

Del mateix es desprén que a 31. de desembre de 2019 no hi ha recursos pendents d'aplicar en

exercicis futurs. Per altra banda, no hi ha en aquest exercici recursos pendents d'aplicar

d'exercicis anteriors. S'ha donat, doncs, compliment al requisit d'aplicar com a mfnim el 70%

dels ingressos nets en el propers guatre exercicis.

Finalment, cal esmentar que:

a) Tots els actius estan vinculats al compliment de les finalitats estatutáries i al

manteniment de la estructura administrativa de la fundació.

b) No s'ha alienat cap bé de la fundació.

c) El detall de les partides més significat¡ves que l'entitat identifica amb el compliment

directe de les seves finalitats figuren descrites en la nota 1 d'aquesta memdria.

NOTA 12. FETS POSTERIORS ALTANCAMENT.

No s'han produit esdeveniments significatius des del 31 de desembre de 2019 fins a la data de

formulació d'aquests comptes anuals que, afectant als mateixos, no s'hagués inclós en ells, o el

coneixement del qual pogués resultar út¡l als usuaris dels mateixos.
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NOTA 13. OPERACIONS AMB PARTs vll,lCUt¡OÉs.

Saldos i Transaccions amb l'ürgan de Govern iAlta Direcció.
Durant l'exercici 2019 no s'han meritat retribucions en favor de l'Órgan de Govern, ni existeixen

compromisos per complements a pensions, avals, garanties o crédits concedits al seu favor.

Tanmateix, la Fundació informa que, i

a) Ha contractat una asseguranga de responsabilitat civil per cobrir la

responsabilitat dels membres del patronat per reclamacions formulades

contra la Fundació que resultín d'actes de gestió negligent, comeses o

suposadament comeses per aquests en el desenvolupament únicament de

les seves funcions. :

b) No disposa de personal d'Alta Direcció, pel que no és aplicable la informació

obligatória sobre saldos i transaccions corresponents a aquest personal,

NOTA 14. ALTRA INFORMAC¡Ó.

Canví de Patronat.
El dia 3 de novembre de 2019 es van celebrar reunió del Patronat on es va procedir a I'elecció

de cárrecs, sent nomenats:

President:

Vicepresident

Secretari:

Tresorer:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

, Sr. Manel Albiac Cruxent

Sr. Julio F. de Parellada Durán

, Sra. Estela Martín Urbano

5r. Alberto GarcÍa Rodríguez

, Sr, Jesús M. Maiso Tomás

Sr, José Luis Martln García

, Sra. Rocfo de Mantaras Macián

Els canvis en la composició del Patronat es van acordar a la Junta de data L7 de gener de 2020 i

es van sol.licitar en el registre de fundacion5 en data 26 de febrer de 2020, pendents de rebre

la inscripció per part de la Generalitat de Catalunya. En conseqüéncia, la composició del

Patronat que actualment consta al registre de fundacions de la Generalitat és la següent:

President
Manel Albiac Cruxent
Degá d l'll'lustre Col.legi de lAdvocacia de Tarragona

Representació

Vicepresident
Julio Francisco de Parellada Durán ,:

Vicedegá de l'll.lustre Col.legi de lAdvocacia de Tarragona

Nat

Secretária
Estela Martín Urbano

Secretária de l'll.lustre Col.legi de lAdvocacia de Tarragona

Nat
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Tresorer
Alberto García Rodríguez

Tresorer de l'll.lustre Col'legi de lAdvocacia de,Tarragona

Nat

Vocal

lesús M, Maiso Tomás

Vocal del Col.legi a les mutualitats de previsió sócial de l'advocacia

Nat

Vocal

José Luis Martín García

Representant del Col.legi a les mutualitats de previsió social de l'advocacia

lndefinit

Vocal

Rocío de Mantaras Macián
Vocal

Nat

NOTA 15. INFORMACIó SOBRE EtS AJORNAMENTS DE PAGAMENT EFECTUATS A
pRovEIDoRs, DtspostctÓ ADtctoNAt TERCERA "DEURE D',INFORMACIÓ" DE LA LLEI 1q¿010,

DE 5 DE JULIOI.

D'acord amb la legislació vigent en matéria de morositat en les operacions comercials, la

Fundació informa que tots els pagaments real¡tzats s'han produit dins del termini legal de

paga ment durant l'exercici.

A Tarragona el 18 de maig de 2020, queda formulada aquesta Memória de l'exercici tancat a
31 de desembre de 2019, que és sígnada pels membres del Patronat de la FundacÍó ICAT de

l'Advocacia, :

Sr. ManelAlbiac Cruxent NOMBRE FirmadoPresident ALBTAC i,3[i[:li;l^"i
CRUXENT CRUXENTMANEL

M A N E L - N I F ;I5:,1:::í',":,y,
397 02329M t ¡,¿z'sg +02:oo

Sn Jullo r. U" fa
Vicepresidef

t:

rellada Durán

5r, Jesú

Vocal

s M Sr, José Luis Martín García

Vocal

Sra. Este la Martín Urbano

Secretária

Macián

Vocal

5r. García

Tresorer

Firmado d r: NOMBRE
MARTI
39723

LA - NIF
3K

Fecha y hora: 15.06.20201.I:22:50
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