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FUNDACIÓ ICAT DE LADVOCACIA

COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A L'EXERCICI TANCAT EL 31 DE
DESEMBRE DE 2O2O.

1. Balang de situació simplificat al 3t de desembre de 2o2o i de 2o19.

2. Compte de Resultats Simplificat corresponent als exercicis 2O2O ¡ 2019.

3. Estat de canvis en el Patrimoni Net corresponent als exercicis 2O2O ¡ 2019.

4. Memdria Simplificada de I'exercici anual tancat el 31 de desembre de 2O2O.
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FUNDACIÓ ICAT DE LADVOCACIA

1. COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A TEXERCICITANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE2O2O
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Fundació ICAT de lAdvocacia
BALANC DE srruAc¡ó slrvlpLl¡tcAT AL 31 DE DEsEMBRE DE 2020 I DE 2020

(Expressat en euros)
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ACTIU

BI ACTIU CORRENT

lll. Deutors
3. Deutors varis

lV. lnvercions financeres a curt termini

Vll. Efectiu i altres actius líquids equivalents

TOTALACTIU

uÍ'l2noLe

60.873,16

60.879,16
50.000,00

873,16
r.420,99
-s47,83

554,79

554,79
554,79

61.427,95

3{1212020

86.O41,79

60.873,16
60.000,00

873,L6
0,00

25.168,63

0,(x)

0,00
0,00

86.4\79

Notes de
la

memória
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PATRIMONI NET ¡ PASSIU

A) PATRTMONT NET

A-1)Fons propis
l. Dotació fundacional / Fons social
ll. Reserves

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

c) PASSTU CORRENT

lV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
2. Creditors varis

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU
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Fundació ICAT de lAdvocacia
BALANE DE SITUAC¡ó SIrI¡PI.¡PICAT At 31 DE DESEMBRE DE 2O2O I DE 2O2O

(Expressat en eurosf

A Tarragona el 19 de febrer de 2O21, queda formulat el
desembre de 2O2O, que és signat pels membres del
lAdvocacia,

Sra. Estela Martín Urbano

Sr. Jesús M. Maiso
Vocal

Vocal

Sn Alberto García Rodríguez

Tresorer

Balang de ncat a 31 de
ICAT de

lio Parellada Durán
Vicepresident

Sr. José Luis Martín García

Vocal

Sr. Jordi Ventura

la Fu
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Fundació ICAT de lAdvocacia
COMPTE OE PENOUES IGUANYS SIMPLIFICAT DE TEXERC'C'2020

(Expressat en euros)

sttz¿ZOtg

-413,99

0,00
-7.694,94

-225,00

7.770,OO

7.770,OO

-8.333,92
-8.333,92

-563,92

20,74

-3,75

-547,93

31Í121202A

4t.32O,OO

41,.320,OO

-t6.156,34
-16.156,34

-562,60
-19,00

-1.5.575,74

0,00

25.16?,66
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6,13

25.169,79

-1,L6

25.168,63

Notes de la
memória

tt

LL

TL

10

COMPTE DE RESUTTATS ABREUJAT

1. lngressos per les activitats
d) Subvencions, donacions ialtres ingressos

8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors

Serveis de professiona ls independents
Repa racions i conservació
Primes d'assegurances
Serveis bancaris
Altres serveis
Despeses excepcionals

13. Altres resultats

RESULTAT D'EXPTOTACIóI

14. lngressos financers

RESUTTAT FINANCER

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOSilt
20. lmpostos sobre beneficis

RESULTAT DE L'EXERCICI
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Fundació ICAT de lAdvocacia
COMPTE OT PÉROUTS IGUANYS SIMPLIFICAT DE TEXERC'CI2O2O

(Expressat en euros)

A Tarragona ef 19 de febrer de 2O21, queda formulat el Compte de
31 de desembre de 2O2O, que és signat pels membres del
lAdvocacia,

Sra. Estela Martín Urbano
P

Sr. Jesús

Vocal

Maiso Tomás

Sra. na on

Vocal

tancat a

ICAT de

F. Parellada DuÉn
cepresident

Sr. José Luis Martín García

Vocal

Sr. Jordi B Ventura
Secretária

Sn Alberto García Rodríguez
Tresorer
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Fundació ICAT de lAdvocacia
rVITUÓNIR SIMPTIFICADA DE TEXERCICITANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2O2O

(Expressat en euros)
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ls/fo ls/fons pecia lsessocranstonacdotansfoedntsmeAut
( ) s socials/fons es alsInacrootadsnfodetonsccuRed2

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

rtacions4. Altres a
lV. Altres variacions del ni net
SALDO FINAL DE L'ANY 2017
SALDO AJUSTAI, tN¡Ct DE L'ANY 2018
l. Excedent de I'exercici

rimoninetuts en elressos i dell. Total ses

ni netions deilt. o
de fons dotaciona ls/fons socials/fons cials!
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3. Conversió de passius fina ncers en patr¡moni net (condonació de
de
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lV. Altres variacions del net
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SATDO USTAT, L 2019ANYDENtctIAJ
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1.A ents de fons dotacional socia alsns
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de

ns4. Altres a
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sAtDo AJUSTAL tNtct DE L'ANY 2O2O
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moni neten elrecoi desll. Total i

lll. Operacions de patrimoni net

ls/fo ls/fons lsessocrasnnacrodotansfoedntsmegAut
s/fons ls/fo ecialsnstacsoalnotaciodsfondetonsccudRe2

3. Conversió de passius fi
deutes)

nancers en patrimoni net (condonació de

4. Altres a rtacions
lV. Altres variacions del rimoni net
SATDO FINAL DE L'ANY 2O2O
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Fundació ICAT de lAdvocacia
rvl¡rvlÓnn slMPLlFlcADA DE rExERcrcrrANcAT EL 31 DE DESEMBRE DE2o2o

(Expressat en euros)

A Tarragona el 19 de febrer de 2O21, queda formulat t'Estat de Canvis en el patrimoni Net
tancat a 31 de desembre de2O20, que és signat pels membres del patronat de la Fundació
ICAT de lAdvocacia,

Sra. Estela Martín Urbano
Presidenta

Sr.

Vocal

Morejón

Sr. Alberto García Rodríguez
Tresorer

a Durán

Sr. José Luis Martín García

Vocal

Sr. JordiB
Secretária

M

ra

Sra. Dia
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Fundació |CAT de lAdvocacia
rvlervlÓnlR slMPLlFlcADA DE rExERcrcrrANcAT EL 31 DE DEsEMBRE DE2o2o

(Expressat en euros)
NOTA 1. CONSTTTUCTó, ec.rrvrrAr ¡REelrvl LEGAL DE tA ruruoncró.

LA FUNDACIó lcnr DE tADVocACIA (en endavant, la Fundació) té el seu domicili social aTarragona, al carrer Enric d'ossó, núm. 7, segona planta, i res seves funcions sondesenvolupades principalment a catalunya , amb preferéncia a l'ámbit territorial propi de lademarcació de l'll'lustre col'legi de lAdvocacia de Tarragona. Així mateix, la Fundació tambédesenvolupa actuacions diverses en altres territoris sense distinció, d,acord amb els projectes
aprovats pel Patronat.

D'acord amb l'article segon dels seus Estatuts, la Fundacíó ha estat dotada de personalitatjurídica própia i plena capacitat jurídica; aquesta personalitat jurídica s,ha adquirit amb lainscripció de la carta fundacional en el Registre de Fundacions de la Generalitat de catalunya.

La Fundació es subjecta a la legislació de la Generalitat de catalunya i de manera especial esregeíx pels seus estatuts i altres lleis que li son aplicables.

Els objectius i finalitats de la Fundació recollides en l'article 3 dels seus estatuts, són d,interésgeneral i sense cap afany de lucre, i es mencionen a continuació:

a) Ajut humanitari reracionat essenciarment amb |advocacia.
b) suport, formació i col'laboració prestats a persones, entitats i associacions ¡

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 l'lcAT i d' aportacions fetes per l,ll.lustre
Col.legi de l'Advocacia de Tarragona.

En aquest any la activitat ha consistit básicament en er següent:

A-.

i) Ajuts diversos a entítats benéfiques i a entitats sense ánim de lucre per import de
1.479,95 € repartits de la següent forma:

AECC

ACNUR

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA JOVENTUT I VIDA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA

500,00 €
150,00 €
7rg,g5 €
50,00 €

¡i)

i¡i)

iv)

lJorganització de la festa infantil de Nadal de l,lcAr, per import de 104,6g €.

Despeses de funcionament de la Fundació per import de g2g,77 € (asseguranga,
taxes Generalitat de catarunya, notaria i despeses bancáries).

Ajudes directes a col.legiats de l,tCAf,, per import de 500,00 €.

Línia d'ajuda covrD-19 a cor.regiats de |rcAf, per import de r_3.303,00 €.
v)

10



Fundació |CAT de lAdvocacia
rvlervlÓnln slMPLlFlcADA DE rExERcrcrrANcAT EL 31 DE DESEMBRE DE zo2o

(Expressat en euros)
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. Tanmatei&
posteriorment han estat ratificats pel Patronat en aprovar les comptes de l'exercici tot havent
t¡ngut coneixement individual¡tzat 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.

Cal afegir que 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 (col.legiats i les seves
famílies).

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIó DELS 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 i es
presenten d'acord amb les normes establertes en el Pla General de comptabilitat de petites i
mitjanes empreses aprovat pel Reial Decret 75LV2}O7, de 16 de novembre, considerant en
determinats aspectes el Decret 259i2008, 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 tzÍzoLo, de 14 de setembre, que modifica el Decret anterior, a fi de
mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació fínancera 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.

b) Principis comptables no obtigatoris aplicats.
Els presents comptes anuals s'han elaborat aplicant els principis comptables generalment
acceptats.

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

c) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa.
No existeixen incerteses significatives ni aspectes sobre elfutur que puguin dur associat un risc
important que pugui suposar canvis significatius 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 2020, les corresponents a l,exercici ZO19.

1.r



Fundació |CAT de lAdvocacia
rvlrrvlÓRln SlMPLlFlcADA DE rEXERcrcrrANcAT EL 31 DE DEsEMBRE DE2ozo

(Expressat en euros|

e) Agrupació de partides.
A efectes de facilitar la comprensió del Balang 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 memória.

f) Elements recollits en diverces partides.
No existeix cap element dels comptes anuals que es reculli en diverses partides.

g) Canvis en criteris comptables.
A l'exercici 2o2o no s'ha produit cap canvide criteri comptable.

h) Correcció d'errors.
No s'han produit ajustaments per correccions d'errors realitzats en l,exercici 2020.

NOTA 3. APLICACIó DE RESULTATS.

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

NOTA 4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIó.

Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la Fundació en la elaboració dels
seus comptes Anuals per l'exercici2o2o han estat les següents:

a) Béns integrants del patr¡mon¡ cultural.
En aquest epígraf s'inclouen aquells elements patrimon¡als que per la seva naturalesa i
característiques tenen un interés artístic, históric, cultural, documental i/o bibliográfic.

Els Béns del Patrimoni Cultural no s'amortitzen, peró, si pertoca, s'efectuen les corresponents
correccions va loratives per deteriorament.

La Fundació no disposa de béns integrats del patrimoni cultural a data de tancament de
l'exercici.

b) Actius financerc i passius financers.
Préstecs i partides a cobrar: 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 instruments 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 atribuTbles. 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

20t9

-547,93

-547

-547,93

-547

2420

25.16g,63

25.168,63

6325

rtimentBases de
Excedent de I'exercici

rtimentTotal Base de

lcacto a
Excede nt d'exercicis a nterio rs
TotalApl¡cac¡ó
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Fundació ICAT de lAdvocacia
ruervlÓRln slMPLlFlcADA DE rExERctctrANcAT EL 31 DE DEsEMBRE DE2ozo

(Expressat en euros)
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, ás 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.

S,enregistren en aquesta partida els valors
representatius de deute, amb una data de venciment fixada, cobrament de quantia determinada o
determinable, que 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 contraprestació entregada més els costos de transacció que l'hi siguin directament atribuibles. A
data de tancament, es valoren per el seu cost amortitzat, comptabilitzant en el compte de pérdues
i guanys els ínteressos meritats aplicant el métode del tipus d'interés efectiu. Si a data de
tancament el valor del mercat de l' instrument es inferior al valor enregistrat en el llibres, es
procedeix a realitzar la corresponent correcció valoratíva.

Actius financers mantinguts per a negociar: s'enregistren en aquesta partida els actius financers
que sbriginen o s'adquireixen amb el propósit de vendre'ls en el curt termini, formín part d,una
cartera d'instruments financers identificats i gestionats conjuntament, on hi ha evidéncies
dbbtenir 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 atribuibles 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 deli 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 elvalor raonable en el compte de pérdues i guanys de
l'exercici.

Débits i partides a pagar: s'inclouen en aquesta categoria, aquells passius financers que sbriginen
en la compra de béns i serveis 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 atribuTbles. Els débits per operacions comercials
amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'ínterés contractual, així com els
desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, on el seu import s,espera pagar en el
curt term¡n¡, 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 amort¡tzat, comptabilitzant en el compte de pérdues i
guanys, els interessos meritats aplicant el métode del tipus 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.

uti l'e ius fi Els actius
financers es donaran de baixa quan vencin o hagi vengut els drets contractuals sobre els fluxos
d'efectiu de l'actiu financer, sent necessari que s'hagin transferit de manera substancial els riscos i
beneficis inherents a la seva propietat. D'altra banda, es donará de baixa un passiu financer quan
lbbligació s'hagi extingit.
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Fundació ICAT de lAdvocacia
uervlóRla stMpLtFtcADA DE UExERcIcITANcAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2020

(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 l'objecte o finalitat especifica de la Fundació, sempre que el que s'obtingui es

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

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

que resulta de l'aplicació 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 di6 quan es produeix

el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independéncia del moment

que es produeixi el corrent monetari o financer derivat d'ells.

Els ingressos procedents de la venda de béns i/o de la prestació de serveis es valoren pel valor

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

aquelles operacions no exemPtes.

e) Provisions i contingéncies.
Les provisions es reconeixen al Balang 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 passats, que s'estima probable que impliqui una sortida

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

f) Subvencions, donacions i llegats.

Les subvencions rebudes per a finangar despeses especifiques s'imputen al compte de pérdues

i guanys de l'exercici en el que es meriten les despeses que estan finangant'

g) Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades.

Les operacions entre parts vinculades es comptabil¡tzen amb carácter general, en el moment

inicial pel seu valor raonable. En el cas que el preu acordat en una operació diferís del seu 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.

1.4



Fundació ICAT de lAdvocacia
rvlervlÓnle slMPLlFlcADA DE rEXERcrctrANcAT EL 31 DE DEsEMBRE DE 2020

(Expressat en eurosf
NOTA 5. ACTIUS F¡NANCERS.

5.1) Actius financers.
El valor en llibres de cadascuna de les categories d'actius financers assenyalades en la norma de
registre i valoració novena, llevat de les inversions en el patrimoni d'entitats del grup, multigrup
i associades es detalla a continuac¡ó:

Total

3tt2t¿Otg
6L.427,95

6t.427,95

strzlz0zo
86.04L,79

86.0É.t,79

lnstruments financers a
curt term¡n¡

Crédits i Altres
3.tflzlZOtg
61.427,95

6L.427,95

3{tzlzozo
86.O4!,79

86.O4t,79

Classes

Categories

Actius financers a cost
Total

U import reflectit al quadre, per valor de 86.04L,79 euros, classificat com actius financers a
cost, es correspon a:

un dipósit formalitzat amb entitats bancáries per import de 60.000 euros.
Efectiu en comptes corrents per l, import de 26.O4L,79 euros.

NOTA 5. PASSIUS FINANCERS.

6.1) Passius finance¡s.
El valor en llibres de cadascuna de les categories de passius financers assenyalades en la norma
de registre ivaloració novena es detalla a continuació:

NOTA 7. INFORMAC¡ó SOBRE LA NATURATESA I
D'INSTRUMENTS FINANCERS.

EL NIVETL DE RISC PROCEDENTS

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

7.1) Riscos de crédit.
Els actius financers de la Fundació son saldos d' efectiu, que representen l,exposició máxima de
la Fundació al risc de crédit en relació amb els actius financers.

Total

stltzlzotg
554,79

554,79

stltzlzozo
0,00

0,00

lnstruments financerc a curt
termini

Derivats / altres

3t$2no19
554,79

554,79

3lt'-zhOZO

0,00

0,(x)

Classes
Categories

Passius financers a cost amortitzat
Total
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Fundació ICAT de lAdvocacÍa
rvlrrvlÓRlR slMPLlFlcADA DE rEXERctctrANcAT EL 31 DE DEsEMBRE DEzo2o

7.2) Riscos de liquiditat. (Expressat en euros)

La Fundació no es troba exposada significativament al risc de liquiditat, donat el manteniment
suficient d'actiu idisponibilitats de crédit per afrontar les sortides necessáries per les seves
operacions habituals.

7.3) Riscos de tipus d,interés.
Les variacions dels tipus d'interés modifiquen el valor raonable d'aquells actius i passius que
meriten un tipus de interés fix així com els fluxos futurs dels actius i passius referencials a un
tipus d'interés varia ble.

NOTA 8. FONS PROPIS.

El moviment durant l'exercicide cada partida del balang inclosa en aquesta agrupació es mostra
a continuació:

llúnic moviment de l'exercici es correspon al traspás del resultat de l'exercici anterior als fons
dotacionals.

El moviment corresponent a lexercici anterior va ser er següent:

NOTA 9. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS.

lJimport de la subvenció registrada a l'epígraf 1.d) del compte de pérdues i guanys recull lesaportacions de l'll'lustre col'legi de lAdvocacia de Tarragona i el donatiu per la loteria de Nadal.

NOTA 10. ADMIN¡STRACIONS PÚBUQUES ISITUACIÓ FISCAL.

El detall dels saldos mantinguts amb les Administracions públiques al 3L de desembre de 2o2o i
2019 és el següent:

3rflAzozo
60.000,00

873,L6
25.16g,63

86.O47-,79

Traspassos

0,00
-547,93

547.83

0,00

Baixes

0,00
0,00
0,00

0,00

Altes

25.169,63

25.168,63

ttltzl2ots
60.0000,00

t.420,99
-547,93

60.873,16

Fons social
Reserves

Excedent de I'exercici
Total Fons

31Á2l20ts
60.000,00

'J,.420,99

-547,93

60.873,16

Traspassos

0,00
-71,3,72

71,3,72

0,00

Baixes

0,00
0,00
0,00

0,00

Altes

-547,93

-547,93

31tt2¿20t8

60.000,00
2.134,7I
-713,72

6t.42O,gg

Fons Propis

Fons dotacionals
Reserves

Excedent de l'exercici
Total Fons Propis

A Cobrar A
0,00

0,00

0,00

0,00

3

A
Cobrar A

0,00

0,00

lm de Societats meritat a 'exe 00
Total Administracions públ ues

rctcr 2020

0,00
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Fundació ICAT de lAdvocacia
rvl¡ruÓn¡R slMPLlFlcADA DE rExERcrctrANcAT EL 3t DE DEsEMBRE DEzozo

(Expressat en euros)
D'acord amb la legislació vigent els impostos no es poden considerar definitivament liquidats
fins que les declaracions presentades no hagin estat verificades per les autoritats fiscals o hagi
transcorregut elterminide prescripció de quatre anys. La Fundació té pendent de comprovació
tots els ¡mpostos en els quals es troba subjecte per als quatre darrers exercicis.

La Fundació, per la seva naturalesa, es considera com a entitat parcialment exempta del'impost sobre societats, d'acord amb el que estableix l'article 9.3 del Reial decret legislatiuq2oo4, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l' impost sobre societats.
segons estableix l'apartat 2 de l'article t2L de l'esmentat Reial Decret legislatiu, l,exempció no
abasta els rendiments obtinguts per l'exercici d'explotació económica, ni a les rendes derivadesdel patrimoni, ni a les rendes obtingudes de transmissions patrimonials diferents a les
declarades específicament exemptes del mateix article.

D'acord amb allÓ establert en l'article 136.3 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu la Fundació noté la obligació de presentar declaració de l'lmpost de societats mot¡u pel qual la retenció
suportada pels ingressos financers durant l' exercici 2020, per import de 1,16 €, esdevé del'impost sobre beneficis de l,exercici.

NOTA 11. INGRESSOS I DESPESES.

al Altres despeses d,explotació.
El detall d'aquesta partida es mostra a continuació

31Á2l2oLs

8.108,92

8.109,92

Serveis exteríors 16. 34
Total 16.156,34

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

c) Altres resultats.
El detall d'aquesta partida es mostra a continuació

3lna2u9
0,00

225,OO

225,OO

31nA2020
lngressos excepcionals 0,00

0,00D nals
Total 0,00

NOTA t2. APLICACIó
ESTATUTARIES.

D'EIEMENTS PATRIMONIATS I D'INGRESSOS A FINALITATS

La práctica de la Fundació ha estat l'aplicació de totes les rendes i altres ingressos alcompliment dels fins fundacionals. La Fundació no realitza activitats diferents de les f,revistes a
les finalitats fundaciona ls.

3.tfizlz0te
5.300,00
2.470,O0

7.77O,OO

de les activitats
Aportació de l'll
Altres donatius

.lustre Col.legi de lAdvocacia 40.700,00
620,0O

Total
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Fundació ICAT de lAdvocacia
rvlervlÓnIa SIMPLIFICADA DE TEXERCICITANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2O2O

(Expressat en euros)

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

finalitat, ingressos nets, límit legal del 70% aplicat i quantitats aplicades a l'exercici 2020'

I ngressos: 4'J..326,I3 t

Despeses necessáries: 828,7 1" €

lngressos nets: 4O.497,42 €

70% ingressos nets: 28.348,19 €

Despeses d'aplicació a la finalitat: L5.327,63 €

Del mateix es desprén que a 31 de desembre de 2020 hi ha recursos pendents d'aplicar en

exercicis futurs per import de 13.020,56 €. Per altra banda, no hi ha en aquest exercici recursos

pendents d'aplicar d'exercicis anteriors.

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 significatives que l'entitat identifica amb el compliment

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

NOTA 13. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT.

No s'han produit esdeveniments significatius des del 31 de desembre de 2020 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 útil als usuaris dels mateixos.

NOTA 14. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES.

Saldos iTransaccions amb l'Órgan de Govern iAlta Direcció.

Durant l'exercici 2020 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,

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

responsabilitat dels membres del patronat per reclamacions formulades

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

suposadament comeses per aquests en el desenvolupament únicament de

les seves funcions.

No disposa de personal dAlta Direcció, pel que no és aplicable la informació

obligatória sobre saldos i transaccions corresponents a aquest personal.
b)
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Fundació ICAT de lAdvocacia
rvlervlÓnln slMPLlFlcADA DE rExERcrctrANcAT EL 31 DE DEsEMBRE DE z02o

NorA 15. ALTRA rruronrv¡ecró. 
(Expressat en euros)

Canvi de Patronat.

En data 19 de febrer de2o2L han pres possessió els nous cárrecs del patronat després de les
eleccions a Junta de Govern de l'll'lustre Col.legi de l'Advocacia de Tarragona celebrades el 26
de novembre de2O2O, sent nomenats:

En breu es tramitará la inscripció davant de la Generalitat de catalunya.

NorA 15. lNFoRMAcló soBRE Ets AJoRNAMENTs DE pAGAMENT EFEcruATs A
PRovEi'DoRs, DlsPoslcló ADlcloNAt TERCERA "DEURE D,tNFoRMActó" DE LA LLE¡ tslzoto,
DE 5 DE JULIOL.

D'acord amb la legislació vigent en matéria de morositat en les operacions comercials, la
Fundació informa que tots els pagaments realitzats s'han produit dins del termini legal de
pagament dura nt l'exercici.

A Tarragona el 19 de febrer de 2o21, queda formulada aquesta Memó
31 de desembre de 2020, que és signada pels membres del patro
lAdvocacia,

Sra. Estela Martín Urbano

Sr. iulio F. de Parellada Durán

Sr. Jordi Blade Ventura

Sr. Alberto García Rodríguez

Sr. Jesús M. Maiso Tomás

Sr. José Luis Martín García

Sra. Diana Caridad Morejón Corrales

Fund

rellada Durán
Vicepresident

Sr. José Luis Martín García

Vocal

Sr. Ventura

Presidenta:

.Vicepresident:

Secreta ri:

Tresorer:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Corrales

Sra. Estela Martín Urbano
Presidenta

Sr.

Vocal

Vocal

Sr. Alberto García Rodríguez

tancat a

ICAT de

Tresorer
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