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Com cada any, la presentació de l’Informe d’ac-
tivitats constitueix una singular oportunitat per 
resumir i difondre l’actuació de la corporació en 
el període anual clos, així com per exercir l’obligat 
retiment de comptes que totes les institucions han 
d’acomplir per tal d’explicar, justificar i fer pública 
tant la gestió dels seus recursos com la idoneïtat 
de les seves actuacions, l’acompliment dels seus 
objectius i l’assoliment de resultats, i és adreçada 
tant als seus propis membres com també a tots 
els grups d’interès que hi estan relacionats. Aquest 
informe d’activitats, tot i que recull també de for-
ma resumida els indicadors economicofinancers, 
contempla amb detall una descripció narrativa i 
d’indicadors de totes les diferents activitats que en 
acompliment dels objectius prèviament establerts 
s’han realitzat durant l’exercici 2016.

Una de les activitats més singular i destacada el 
passat exercici, ha estat la celebració del 85è ani-
versari de  la fundació, l’any 1931, del primer Col·legi 
de Comptadors Jurats de Catalunya, iniciativa 
avançada en el temps de diferents professionals 
de l’àmbit comptable i financer, que s’inspiraren 
en l’experiència de l’auditoria en el món anglo-
saxó (l’any 1854 a Escòcia, s’havia constituït la 
primera corporació mundial d’auditors, l’Institute 
of Chartered Accountants of Scotland). Aquest 
85è aniversari va ser celebrat especialment el Dia 
de l’Auditor, durant el qual es va recordar en els 
diferents parlaments i conferències, i publicant l’obra 
85 anys mirant al futur, de la qual n’ha estat autor el 
catedràtic Jordi Maluquer de Motes. La celebració 
d’una fita històrica ens serveix per a projectar-nos 
endavant, el coratge i visió dels que ens han pre-
cedit són un estímul pel desenvolupament futur 
de la nostra professió i assegurar la sostenibilitat i 
creixement de la corporació.

Malgrat la inestabilitat, incerteses i canvis presents 
en el nostre entorn els darrers anys, la solvència i 
estabilitat economicofinancera del Col·legi segueix 
creixent, incrementant el seu patrimoni, el fons de 
maniobra i la seva xifra de negoci. També creix 
lleugerament el nombre de col·legiats, i les activitats 
que realitzen, tant ells com les firmes que integren 
el Col·legi, que durant l’any 2016, han presentat 

14.638 informes, representant un increment del 
10% en relació amb l’any anterior, degut, fonamen-
talment, a la incorporació per primera vegada en 
aquest registre, d’altres treballs relacionats amb 
l’auditoria, malgrat no estar regulats per la Llei 
d’auditoria de comptes.

Les transformacions, els canvis, les noves tendències 
comporten també nous models de negoci, neces-
sitats de nous coneixements, una audiència global 
creixent de grups d’interès que precisen disposar 
d’informacions àmplies i diverses que depassen 
l’àmbit comptable i financer, que requeriran noves 
mètriques i la identificació d’indicadors financers i 
no financers, informacions però que siguin fiables, 
comparables, rellevants i verificables. Des del Col·le-
gi hem començat ja a treballar aquests aspectes 
que centraran la seva activitat els propers anys, amb 
noves competències i amb nous models d’informe 
que tinguin en compte tant l’avaluació de la gestió 
realitzada com l’anàlisi de riscos i previsions futures. 
Aquesta necessària innovació i permanent actualit-
zació d’expertesa, coneixement i desenvolupament 
d’habilitats i competències és part central dels 
objectius i propostes que s’executen des dels dos 
pilars bàsics d’activitat col·legial, el Departament 
tècnic i l’Escola d’auditoria.

La cerca de noves oportunitats professionals per als 
col·legiats han estat i són també part fonamental 
dels nostres objectius corporatius, que es treballen 
transversalment, en les Comissions sectorials, en la 
iniciativa endegada l’any passat Auditlab, a través 
dels convenis signats amb altres entitats, en les 
jornades anuals especialitzades com la d’Auditoria 
del Sector Públic, la d’RSE, la Concursal, i en la tro-
bada estel·lar de la professió, el Fòrum de l’Auditor 
Professional, del que l’any passat en celebràrem la 
26a edició. Amb aquesta finalitat el nostre Col·legi, 
conjuntament amb el Col·legi d’Economistes, vàrem 
crear el RECC (Registre d’Experts Comptables de 
Catalunya). 

S
A

LU
TA

C
IÓ

 D
E

L PRESIDENT



Daniel Faura
President

Hem seguit acostant la professió a les universitats, 
com a nexe imprescindible amb els que hauran de 
nodrir la professió en el futur ja immediat, estimu-
lant-los a apreciar les oportunitats que aquesta 
professió els ofereix, tant com a camí professional 
en el propi sector, com per l’àmplia i sòlida formació 
que adquiriran no tant sols en coneixements tècnics 
sinó en l’assoliment de competències i habilitats 
que els seran imprescindibles sigui quin sigui el 
seu esdevenir professional. El rejoveniment de la 
piràmide col·legial, el reequilibrar la seva paritat, cen-
tren també un dels grans objectius del Col·legi per 
assegurar el seu creixement i sostenibilitat futura.

Són temps de cooperar i compartir, de participació 
activa de tots per seguir oferint confiança i segure-
tat als diferents i múltiples usuaris de la informació, 
aquesta és la nostra missió professional, i hem de 
felicitar-nos pels resultats aconseguits que alhora 
són estímul per als reptes que tenim al davant. Tot 
això ha estat i serà possible comptant amb la vita-
litat i generositat dels membres que nodreixen els 
diferents òrgans de representació i gestió: Consell 
Directiu, Delegats territorials, Comitè Deontolò-
gic, Defensor del Col·legiat, Comissions i grups 
de treball, i amb la professionalitat, compromís i 
excel·lència de tots i cadascun dels professionals 
que integren l’equip del Col·legi.
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1 
Vetllar perquè l’activitat 
professional de l’auditoria 
serveixi als interessos dels 
stakeholders.

2 
Fomentar la pràctica de 
la transparència i retiment 
de comptes com un valor 
fonamental per a la societat.

3 
Representar a la professió en 
tots els àmbits.

4
Vetllar per la qualitat del 
treball dels auditors i facilitar 
la seva formació professional.

5
Destacar el nostre paper per 
afrontar els diferents serveis 
d’auditoria i assurance. 

6
Defensar els interessos de la 
professió i dels col·legiats.

7 
Vetllar per la sostenibilitat de 
la professió.

Aconseguir el 
reconeixement públic 
del valor aportat pels 

auditors destacant 
la seva contribució 

positiva a la societat, 
actuant amb compromís 

d’independència de criteri, 
rigor i transparència. 

MISSIÓ VISIÓ
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grups d’interès 
identificats són els 
següents: 
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MITJANS DE 
COMUNICACIÓ 

ALTRES 
ORGANITZACIONS 

PROFESSIONALS 
NACIONALS I 

INTERNACIONALS

ENTITATS AMB 
LES QUE TENIM 
ESTABLERTS 
CONVENIS DE 
COL·LABORACIÓ

COL·LABORADORS 
I ASSOCIATS 

UNIVERSITATS
I ESCOLES DE

NEGOCI

ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES

USUARIS DELS 
INFORMES  

PROFESSORS 
ESCOLA 
D’AUDITORIA 

PROVEÏDORS

TREBALLADORS

COL·LEGIATS

COL·LEGI 
DE 

CENSORS
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PARTITS POLÍTICS 
I SINDICATS 12
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MIRIAM AGUADO FIGUERAS
Delegada a Lleida
Aguado, Antonijuan 
y Sárraga, S.L.

IGNASI CLIMENT SÁNCHEZ
Delegat a Tarragona

CARLES SUREDA SERRAT
Delegat a Girona
Auditoria i Control, 
Auditors, SLP

DANIEL FAURA LLIMÓS
President
Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L.

ANTONI GÓMEZ VALVERDE
Vicepresident 1r
Auren Auditors BCN, SA

DONATO MORENO GONZÁLEZ
Vicepresident 2n
Grant Thornton, S.L.P.

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Secretari
Deloitte, S.L.

M. DOLORS POCH VILAPLANA
Tresorera
Pleta Auditores, S.L.P.

EVA ALDEGUER VIDAL
Vocal
Marca Cardinal Audit, SLP

ANTONIO LECHUGA CAMPILLO
Vocal
KPMG Auditores, S.L.

LLUÍS PRIMS VILA
Vocal
Audria Auditoría y Consultoría, SLP

XAVIER PUJOL PÀMIES
Vocal
Ernst & Young, S.L.

FERRAN RODRÍGUEZ ARIAS
Vocal
PricewaterhouseCoopers, S.L.

CARLOS SUREDA SERRAT
Vocal
Auditoria i Control, Auditors, SLP

La composició i atribucions del Consell Directiu del Col·legi és la següent:

DELEGATS

XAVIER CARDONA SIMÓN
Director General



10 ÒRGANS COL·LEGIALS
CONSELL CONSULTIU

La finalitat del Consell Consultiu és 
assessorar al Consell Directiu sobre els 
assumptes que aquest li plantegi.

Membres: 

EXPRESIDENTS

Josep Ma. Gassó Vilafranca (President)

Frederic Borràs Pàmies

Albert Folia Maestre

AUDITORS DISTINGITS

 Joan Aldomà La-Roca

 Josep Ma. Bové Montero 

 Ramon Casals Creus

 Anselm Constans Garganta 

 Pere Estefanell Coca

 José Luis Fernández Baños

 Joan Miró Soler

 Manel Salas Ríos

 Carlos Soria Sendra

ALTRES DISTINGITS

 Daniel Ferrer Burés

 Alejandro Martínez Borrell

 Rafael Redondo Duran

 Félix Pedrosa Negrete

 Josep Suades Escaler

 Carles Villabona de la Fuente



Membres: 

 José Luis Fernández Baños, President

 Ramon Roger Rull, Vocal i Secretari

 Josep Maria Martí Queralt, Vocal

 Josep Pou Setó, Vocal

 Ramon Riera Creus, Vocal

COMISSIÓ DEONTOLÒGICA 

La Comissió, seguint allò establert pels estatuts, va 
atendre tres queixes rebudes de  persones que es van 
sentir perjudicats per l’emissió d’informes emesos  per 
membres  del Col·legi com a conseqüència d’encàrrecs 
relatius a la professió de Censor Jurat de Comptes.
En relació a dues de les queixes rebudes, la Comissió 
acordà per unanimitat l’inici de procediment 
sancionador i, una vegada que aquest fou completat, 
va presentar la seva proposta de resolució al Consell 
Directiu del Col·legi que, basant-se en la proposta 
rebuda de la Comissió, va acordar sancionar els 
col·legiats denunciats. Respecte a l’altra queixa rebuda, 
una vegada analitzada, la Comissió decidí el seu arxiu 

per considerar que els fets denunciats estaven prescrits.      

DEFENSOR/A DE LA PERSONA COL·LEGIADA

Durant 2016 no s’ha requerit la mediació de la Defensora 
del col·legiat.

 Mariàngela Ramió Masgrau
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La composició i atribucions del personal del Col·legi és la següent:

XAVIER CARDONA
Direcció General

ROSA PUIGVERT
Direcció
Departament
Tècnic

XAVIER LLOPART
Direcció
Escola d’Auditoria

JAVIER COMÍN
Direcció
Administrativa
Financera

ANA BARO
Departament Tècnic

JAVIER ROMERO
Departament Tècnic

ELISENDA CODINA
Adjunta direcció de 
l’Escola d’Auditoria

CHUS CANTÓN
Escola d’Auditoria

ALBA CUÑAT
Escola d’Auditoria

ARIADNA RIUS
Escola d’Auditoria

CRISTINA NAVARRO
Administració

SÍLVIA RICHARTE
Administració

LUÍS RAMOS
Conserge
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COL·LEGIATS i FIRMES

ESTRUCTURA 
COL·LEGIAL

COL·LEGIATS PER EDAT

Exercents          

No exercents          

Exercents 

per compte aliè

Firmes d’auditoria

22,11%

21,54%
22,25%

18,95%

4,07%11,08%

COL·LEGIATS PER GÈNERE

800

700

600

500

400

300

200

100

83,79%16,21%

25-35        

36-45        

46-55

56-65        

66-75        

més de 76        

561

2016

648

217 207

2015

579
623

209 209



Exercents          

No exercents          

Exercents 

per compte aliè

Firmes d’auditoria

ACTUACIONS 
PROFESSIONALS

% EXERCENTS INDIVIDUALS SEGONS NÚMERO D’ACTUACIONS DURANT L’ANY 2016

% FIRMES SEGONS NÚMERO D’ACTUACIONS DURANT L’ANY 2016

d'1 a 5 actuacions

de 6 a 10 actuacions

d'11 a 15 actuacions

més de 15 actuacions

d'1 a 50 actuacions

de 51 a 150 actuacions

de 151 a 350 actuacions

més de 350 actuacions

2014

2015

2016

13.281

13.280

14.638

71,35%

4,49%
5,62%

18,54%

69,05%

4,76%
4,76%

21,43%



16 INFORMACIÓ ECONÒMICA 

IMPORT NET DE 
LA XIFRA DE NEGOCI

 2.290.522 €
INGRESSOS PER

QUOTES 
VARIABLES

1.262.946 €
INGRESSOS PER 

QUOTES 
ORDINÀRIES

 440.489 €

INGRESSOS PER 
FORMACIÓ

 429.693 €
INGRESSOS PER 
ESDEVENIMENTS

 96.850 €
ALTRES 

INGRESSOS

 60.544 €

TOTAL ACTIU

3.549.382 €
PATRIMONI NET

 3.375.914 €
EXCEDENT 

DE L’EXERCICI

1.804 €

FONS 
DE MANIOBRA

 802.025 €
TRESORERIA

 647.631 €

COMPTES ANUALS AUDITATS PER LES FIRMES:

ABALANCE AUDITORES, SL
RUIZ AUDITORES Y ASESORES, SL

58
NÚMERO DE

TREBALLADORS



L’any 2016 va fer 85 anys de la creació del 
Col·legi de Comptadors Jurats de Catalunya i 
vam pensar celebrar aquesta nova fita històrica 
fent una anàlisi retrospectiva de quins han 
estat els fets més rellevants en l’entorn 
econòmic i social, internacional i del nostre país, 
acompanyada -d’una manera cronogràfica- de 
la relació d’esdeveniments relacionats amb la 
nostra professió que n’han marcat clarament 
l’evolució i el desenvolupament. Per a aquesta 
tasca, vam comptar amb la molt estimable i 
valuosa col·laboració del professor Jordi Maluquer 
de Motes, catedràtic d’Història i Institucions 
Econòmiques de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, autor de nombrosos estudis, llibres 
i articles de recerca en matèria d’història 
econòmica i social relativa a Catalunya 
i Espanya.

85è ANIVERSARI
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20 JORNADES I CONGRESSOS

ASSISTENTS

771
HORES HOMOLOGADES

7.903
DELS ASSISTENTS 

DE FORA DE 
CATALUNYA

15% 

PONENTS

40 

Premi persones al servei del col·lectiu: Joan Lagen



Participants:

 Oficina Antifrau de Catalunya

 Associació Catalana de Municipis

 Federació de Municipis de Catalunya

 Cámara de Comptos de Navarra

 Cámara de Cuentas de Andalucía

 Sindicatura de Comptes de Catalunya

 CSITAL

 Transparency International España

 Fundación FIASEP

 Ajuntament de Barcelona

 Ajuntament del Vendrell

 Generalitat de Catalunya

ASSISTENTS

130
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Participants: 

 AEDAF Catalunya

 CNDCEC

 Université de Toulouse

 Finances & Conseil   

 Méditerranée

 CROEC Marseille – PACA

 AT Màlaga de l’ICJCE

Participen:

ASSISTENTS

380

Col·laboren:

UNIVERSITAT DE VIC
FACULTAT D’EMPRESA
I COMUNICACIÓ 



Participants:

 Comissió d’actuacions pericials CCJCC

 KPMG

 Jutjat Mercantil Barcelona

 Premi a la millor comunicació en   

 temes de transparència: TransparEnt,  

 eina desenvolupada per la UAB per a  

 l’autodiagnosi de la transparència.

 Ajuda a la cooperació internacional:   

 Oncolliga

 Auditor Distingit: Emili Gironella Masgrau

ASSISTENTS

60

ASSISTENTS

320

 Grant Thornton

 Cuatrecasas Advocats

 Clifford Chance

 Emecuatro Consultoria
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En el darrer número 
de l’any s’ha donat un 
nou format a la revista 
L’Auditor, per facilitar 
la lectura dels articles 
i adequar-la al format 
digital.

Pots veure el contingut 
de les revistes al web del 
Col·legi.

REVISTA 
L’AUDITOR
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NEWSLETTER ALTRES COMUNICACIONS



EL COL·LEGI EN PREMSA
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SESSIONS
34.378

USUARIS
16.238

NÚMERO DE VISITES
A PÀGINES

136.381
PÀGINES/

SESSIÓ

3,97
DURACIÓ MITJANA 

DE LA SESSIÓ

00:03:30



ENTREVISTES 
TV

NOTES DE 
PREMSA EMESES

ENTREVISTA 
DIGITAL

ARTICLES D’OPINIÓ
PUBLICATS

TROBADES 
AMB PERIODISTES

APARICIONS
A MITJANS

1

35

1

14

5

190

EL COL·LEGI 
ALS MITJANS
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CODI ÈTIC INTERN 
El Codi ètic del Col·legi plasma el compromís formal de l’entitat per 
una actuació íntegra, responsable i transparent.

L’objectiu d’aquest document és recollir el conjunt de normes 
aplicables a l’activitat del Col·legi en totes les seves actuacions, tant 
internes com externes, en relació amb les diferents parts implicades 
que l’integren i amb les quals interactua: els col·legiats, el personal, els 
proveïdors, les universitats, les escoles de negoci, els usuaris de les 
actuacions professionals i l’administració. 

Aquest Codi està dirigit al Consell directiu, directius, tècnics, personal i 
col·laboradors del Col·legi, independentment de la posició que ocupin 
o lloc en el qual desenvolupin la seva activitat.

RSE

JORNADA ODS

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
-“Transformar el nostre món: L’Agenda 2030 
per al desenvolupament sostenible”- van ser 
acordats per les Nacions Unides al setembre 
del 2015 i proposen un conjunt de fites que 
tenen la finalitat d’eradicar la pobresa, reduir la 
desigualtat i tenir cura del medi ambient. L’acord 
substitueix els Objectius de Desenvolupament 
del Mil·lenni com a fites del desenvolupament 
mundial fins 2030. Entre els reptes que es 
planteja hi ha la forma d’implicar les empreses 

privades, els consumidors i les organitzacions 
de la societat civil en el seu assoliment, així com 
establir mètriques útils per mesurar el progrés en 
el compliment dels objectius.

9 de novembre
El CCJCC va celebrar una sessió on es van 
presentar les conclusions de quatre grups 
de treball: Aigua neta i sanejament; Energia 
assequible i sostenible; Treball decent i 
creixement econòmic; i aliances per aconseguir 
els objectius.



NOUS ACORDS I CONVENIS

PORTAL DE 
TRANSPARÈNCIA
El Col·legi és conscient del seu paper al servei dels ciutadans, empreses i entitats. Per tant, posa a 
disposició dels seus col·legiats, associats, altres grups d'interès i de la societat la informació rellevant sobre 
les seves activitats i funcionament a través del Portal de la transparència.

Donar a conèixer i divulgar el Programa d’Educació Financera a les Escoles de Catalunya (EFEC) entre les 
persones col·legiades, perquè es puguin presentar com a formadors voluntaris del Programa.
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MEMBRES

 Sergio Aranda
 PRICEWATERHOUSECOOPERS   
 AUDITORES, SL

 Víctor Benedito
 HISPANIA ALFA COMPLETENESS, SLP

 Enric Faura
 AUDIAXIS AUDITORES, SLP

 Josep Ma. Gassó
 RSM SPAIN AUDITORES, SLP

 Jorge Lledías
 DELOITTE, SL

 Jorge Matas
 FOREST PARTNERS, SLP

 Enric Olcina
 KPMG AUDITORES, SL

 Secundino Urcera
 BOVE MONTERO Y ASOCIADOS, S.L.

 Carlos Villabona
 GRANT THORNTON, SLP

ACTIVITATS 2016

 Manual de bones pràctiques. Publicació a través de la revista L’Auditor en format article.

 II Jornada sobre actuacions pericials en l’àmbit economicofinancer, celebrada l’11 novembre. 
 Membres de la comissió van participar com a moderadors de taula i ponents.

 Participació en el Fòrum de l’Auditor, liderant una taula sobre actuacions pericials. 

COMISSIÓ D’ACTUACIONS PERICIALS

MEMBRES

 Lluís Arqued

 Marcos Baigorri

 Josep Enric Llapart
 G.P.M. AUDITORS ASSOCIATS, SL

 Raül Lorente
 LBL PARTNERS

 Javier Martínez
 AUDILEGEM

 Luis Ojeda
 PONSATI OJEDA AUDITORES, SLP

 Gemma Soligó
 GRANT THORNTON, SLP

ACTIVITATS 2016

 Publicació mensual “Apunts de concursal”: 10   
 números publicats el 2016.

 Col·laboració en el II Foro Concursal    
 (Aranzadi).

 Col·laboració en el III Congrés Concursal de   
 Catalunya (Aranzadi).

 Participació del coordinador de la comissió en   
 les reunions del RAJ (ICJCE).

COMISSIÓ CONCURSAL



MEMBRES

 Jordi Casals 
 FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS, SL

 Ricardo García-Nieto
 GNL RUSSELL BEDFORD AUDITORS, SL

 Llorenç Maristany 
 MARISTANY & OSÉS ADVOCATS I ECONOMISTES

 Josep Maria Noguera 
 JM NOGUERA. SERVEIS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL, SL

 Meritxell Pérez-Copons
 CORTES, PEREZ I CIA.  AUDITORES, SL

COMISSIÓ FISCAL

ACTIVITATS 2016 

 Organització i coordinació d’una sessió informativa sobre novetats en les declaracions   
 tributàries.

 Sessió de formació sobre novetats tributàries 2016.

 Ponents en la SIT monogràfica sobre temes fiscals.

 Organització en el 26è Fòrum d’una sessió sobre “El futur de la fiscalitat internacional”.

 Col·laboració amb el departament tècnic en la preparació del quadern tècnic núm. 72   
 “Aspectes fiscals bàsics dels preus de transferència”.

 Participació en les revistes  i en el grup de Linkedin del Col·legi:
 - Revista núm. 75 És admissible un tribut com la plusvàlua municipal si el valor dels   
 terrenys no incrementa?
 - Revista núm. 76 La determinació dels preus de transferència en la prestació de serveis  
 corporatius o “Management Services”.
 - Revista núm. 77 A voltes amb l’IVA i les subvencions.
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MEMBRES

 Albert Arellano 
 BDO AUDITORES, S.L.P.

 Miquel Ayuso 
 FAURA-CASAS 
 AUDITORS-CONSULTORS, SL

 Laura Barranco 
 KRESTON IBERAUDIT MRM, SLP

 Nuria Batet 
 PLETA AUDITORES, S.L.P.

 Albert Closa 
 ERNST & YOUNG, SL

 Anna Domingo 
 AUREN AUDITORES SP, SLP

 Eva Estrella
 VIR AUDIT, SLP

 Jacobo García-Nieto
 GNL RUSELL BEDFORD AUDITORS, SL

 Esther Javierre 
 DELOITTE, SL

 Manuel Muñoz
 GRANT THORNTON, SLP

 Carlos Serrano 
 RSM SPAIN AUDITORES, SLP

 Josep Maria Serrano 
 KPMG AUDITORES, SL

 Anastasi Tejedor 
 PRICEWATERHOUSECOOPERS   
 AUDITORES, SL

COMISSIÓ DE JOVES

ACTIVITATS 2016

 Constitució de la Comissió amb l’objectiu  
 de recollir les expectatives dels joves en  
 relació amb la professió.

 Presentació de la Comissió al col·lectiu.

 Dinamització de l’activitat del Col·legi   
 entre els joves (col·laboració amb 
 altres comissions, elaboració de material  
 audiovisual, establiment de vincles amb  
 col·lectius joves d’altres professions).

 Organització d’una sessió conjuntament  
 amb la Comissió de sèniors sobre els reptes  
 de l’auditoria al Fòrum de l’Auditor.

 Publicació d’articles a la revista L’Auditor.



MEMBRES

 Noelia Acosta
 AUDIAXIS AUDITORES, SLP

 Josep M. Canyelles
 RESPON.CAT

 Xavier Carbonell
 CÀTEDRA MANGO

 Xavier Cardona
 COL·LEGI DE CENSORS JURATS DE   
 COMPTES DE CATALUNYA

 Maria Luz Castilla
 PRICEWATERHOUSECOOPERS

 Emili Coll
 ACTIVA AUDITORIA I CONSULTORIA, SLP

 Joan Fontrodona
 IESE

 Marcos González
 MEDIA RESPONSABLE

 Daniel Ortiz
 INSTITUT CERDÀ 

 Ángel Pes
 CAIXABANK / RED ESPAÑOLA DEL   
 PACTO MUNDIAL

 Arturo Simón
 DELOITTE, SL

COMISSIÓ D’RSE

ACTIVITATS 2016 

 Col·laboració amb Respon.cat

 Publicació articles a la revista   
 L’Auditor.

 Co-organització amb la Red Española  
 del Pacto Mundial d’una jornada  
 sobre els ODS (Objectius sobre el  
 desenvolupament sostenible).

 Participació al grup de treball   
 sobre l’ODS núm. 8: Treball decent i  
 creixement econòmic. 

 Participació al grup de treball sobre  
 l’ODS núm. 17: Revitalitzar l’Aliança  
 Mundial per al desenvolupament  
 sostenible.
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MEMBRES

 Joan Camps 
 OLIVER CAMPS, AUDITORS I CONSULTORS, SL

 Miquel Ángel Catalán 
 AUREN AUDITORES SP, SLP

 Aurelio Corella 
 COL·LEGI DE SECRETARIS, INTERVENTORS   
 I TRESORERS D’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE   
 BARCELONA (CSITAL)

 José Antonio González 
 DELOITTE, SL

 Joan Guerrero 
 INTERVENTOR ADJUNT PER A LA 
 SEGURETAT SOCIAL DE LA GENERALITAT 
 DE CATALUNYA

 Yolanda Olius 
 GRANT THORNTON, SLP

 Ivan Puig
 SOTS DIRECTOR GENERAL DE CONTROL   
 D’EMPRESES I ENTITATS PÚBLIQUES DE 
 LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 Francesc Rosa 
 VIDIELLA Y ROSA. AUDITORES C.J.C.    
 ASOCIADOS, S.R.C.

 Pere Ruiz
 FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS, SL

 Enric Sobrans 
 AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA, SLP

 Juan Ramón Tugas 
 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL

COMISSIÓ SECTOR PÚBLIC 

ACTIVITATS 2016

 Col·laboració en l’organització de la Jornada d’Auditoria del Sector Públic.

COMISSIÓ DE SÈNIORS 

MEMBRES 

 José Antonio del Castillo

 José Luis Fernández

 Joan Lagen

 Enric Miró

 Manel Vilar

ACTIVITATS 2016 

 Suport al projecte EFEC a fi de poder aportar tasques  de   
 docència en temes financers a alumnes d’ESO. 

 Organització d’una conferència al Col·legi sobre “La figura   
 d’en Pere Duran Farell i la seva influència en l’economia del país”  
 impartida per Pere-A. Fàbregas Vidal: Historiador, president de   
 la Coordinadora Catalana de Fundacions i autor del llibre “Pere   
 Duran Farell- Biografia”, publicat per RBA La Magrana

 Organització d’una sessió conjuntament amb la Comissió de   
 Joves sobre els reptes de l’auditoria al fòrum de l’Auditor. 



MEMBRES

 Eva Aldeguer 
 MARCA CARDINAL AUDIT, S.L.P.

 José Luis Casanova
 AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA, SLP

 Enrique de Fez

 FAURA-CASAS 
 AUDITORS-CONSULTORS, SL

 Francisco Enrique 
 DELOITTE, SL

 Manuel V. Martínez 
 KPMG AUDITORES, SL

 Xavier Pujol 
 ERNST & YOUNG, SL

 Francisco J. Remiro 
 RSM SPAIN AUDITORES, SLP

 Josep-Domènec Salas 
 PRICEWATERHOUSECOOPERS   
 AUDITORES, SL

 Gemma Soligó 
 GRANT THORNTON, SLP

COMITÈ TÈCNIC

ACTIVITATS 2016

 Participació en els vídeos de suport de la  
 sèrie Reflexions sobre les NIA-ES. 

 Publicació de dos articles tècnics en la  
 revista L’Auditor i participació en el 
 procés de revisió del Quadern Tècnic 
 que l’acompanya.

 Participació en una de les sessions   
 del Fòrum de l’Auditor sobre la nova Llei  
 d’auditoria.

 Suport al Departament Tècnic en la   
 publicació Re-Aprenent la Llei d’auditoria.

 Col·laboració amb Comissió Tècnica i   
 de Qualitat del l’ICJCE en la preparació  
 dels qüestionaris de revisió dels comptes  
 anuals individuals i consolidats (Circulars  
 ES03/2016 i ES04/2016 de l’ICJCE). 

En el comitè s’integra també el 
Departament Tècnic del CCJCC
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MEMBRES 

 Joan A. Abad
 AUDITING, SL

 Ferran Busquet
 BUSQUET ESTUDI JURIDIC, SL

 Emili Coll
 ACTIVA AUDITORIA I CONSULTORIA, SLP

 Montse Enrique
 GRUP INTEGRAL D’AUDITORS, SLP

 Joan Josep González-Simó
 GONZALEZ & CIA. AUDITORS, SRL

 Joan Miró

 GM AUDITORS, SL

 Josep Morera
 AUDIAXIS AUDITORES, SLP

 Núria Quevedo
 QUEVEDO AUDIT

 Antoni Solaní
 SIGMA AUDITORS I CONSULTORS, SL

GRUP SECTORIAL D’ENTITATS NO LUCRATIVES

ACTIVITATS 2016

 Col·laboració en activitats i actes   
 del Col·legi específics per a les ENL   
 (conferència sobre requeriments
  transparència, curs específic sobre   
 ENL...).

 Col·laboració amb l’ACCID en aspectes  
 relatius a la memòria dels comptes   
 anuals de les ENL.

 Publicació d’articles en les diferents   
 edicions de la revista L’Auditor 
 respecte a temes d’interès en les ENL. 



GRUP DE TREBALL MEDIACIÓ

MEMBRES 

 Maria Eugènia Bailach
 AUREN AUDITORES, S.P, SLP

 David García
 MUNT AUDIT&FORENSIC, SLP

 Albert Grèbol
 GREBOL I COLLET AUDITORS,  
 SLP

 Joan Lagen

ACTIVITATS 2016 

 Participació en el Comitè Assessor de Mediació de 
 la Generalitat de Catalunya. 

 Participació en el grup d’especialitats del Centre de  
 Mediació de Dret Privat de Catalunya

 Participació en el Fòrum de l’Auditor Professional.

 Realització de debats al Col·legi per donar perspectiva
  i coneixement als seus membres respecte als procesos  
 de resolució alternativa de conflictes en general i en  
 concret a la negociació i mediació.

 Participació en la comissió de mediació de l’SMAS 
 de l’ICJCE. 

 Preparació del curs de formació en la resolució  
 alternativa de conflictes, negociació i mediació per als 
 nostres Col·legiats. 

 Participació en el comité organitzador de la Global  
 Pound. 

 Participació al Congrés de l’ICJCE-AMA (Arc   
 Mediterrani d’Auditors).
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42 DEPARTAMENT TÈCNIC

Les activitats del departament tècnic són 
determinades pel pla estratègic anual 
aprovat pel Consell directiu i per les 
diferents necessitats que es detecten en 
el col·lectiu via publicació de novetats 
normatives o per les consultes ateses. 

En el quadre adjunt hem fet un petit resum 
numèric de les principals activitats en què 
hem treballat durant el 2016:



CONSULTES
1.778

FORMACIÓ
1 PONÈNCIA FÒRUM
1 CURS SOBRE POLÍTIQUES 
I PROCEDIMENTS DE 
CONTROL DE QUALITAT

COL·LABORACIÓ AMB L’ICJCE

Circulars i Guies Tècniques  
2 Actualització qüestionaris comptes anuals i 
comptes anuals consolidats 
3 Quadern Tècnic
4 La nueva LAC, de un vistazo

Formació 
4 Cursos pràctics NIA-ES
1 Curs de revisió analítica 

Col·laboració en l’elaboració dels materials del 
Memento “Auditoria de Cuentas” preparat per 
l’ICJCE amb Francis Lefebvre

TRADUCCIÓ IFAC 

Traducció dels capítols 1 a 3 del llibre de la IFAC 
“Guide to Practice management for Small–and 
Medium-Size Practices”
• Mòdul 1: Planificant la vostra firma
• Mòdul 2: Models de pràctica professional i   
 xarxes
• Mòdul 3: Construïnt i fent créixer la vostra   
 firma

COL·LABORACIÓ AMB L’ACCID EN LA 
TRADUCCIÓ DEL CODI ÉTIC

SIT
9 SIT
209 PARTICIPANTS
9 SIT FIRMES
2 SIT MALLORCA

PUBLICACIONS 
3 REVISTA L’AUDITOR
3 QUADERN TÈCNIC
4 ACTUALITAT NORMATIVA
4 RE-APRENENT LA LLEI 
D’AUDITORIA
7 NEWSLETTER

VÍDEOS NIA-ES
en col·laboració amb 
els membres del 
Comitè Tècnic 
2.667 VISITES

GRUP LINKEDIN 
117 MISSATGES
552 PERSONES AL GRUP

COMISSIONS 
COL·LABORACIÓ EN 
7 COMISSIONS DEL 
COL·LEGI
37 REUNIONS

PÀGINA WEB CCJCC
MANTENIMENT 
DE L’ESPAI TÈCNIC
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L’Escola d’Auditoria es va crear amb 
l’objectiu d’oferir formació professional 
de qualitat i la nostra missió és oferir una 
formació, tan d’accés com continuada, 
que permeti a tot el col·lectiu (auditors i 
personal col·laborador) formar-se en les 
àrees més importants que configuren la 
professió d’auditor, fomentant a més, l’ús de 
les noves tecnologies i els valors ètics i de 
responsabilitat.

Volem ser el referent de les tendències 
de l’auditoria contribuint a la seva difusió 
a través de l’àmplia oferta formativa i 
consolidar-nos com la referència dins i fora 
del col·lectiu, posant en valor i al servei de la 
societat tot el coneixement més innovador 
en temàtiques d’auditoria i comptabilitat.

En la Formació Professional Continuada 
s’han mantingut els criteris de l’anterior 
exercici i el seu objectiu fonamental 
és prosseguir amb la formació dels 
professionals en les noves tendències i 
reforçar les bases de la professió. 
Es per això, que continuem treballant en la 
recerca de noves temàtiques que interessin  
al col·lectiu per poder adaptar-les a les 
necessitats dels nostres col·legiats.

Novetats
Aquest 2016 s’ha potenciat la formació 
d’Accés al Registre de l’Expert Comptable 
amb un curs dirigit a aquests professionals 
per tal de preparar-los  per a la prova 
d’accés.

El Máster Universitari en Auditoria de 
Comptes i Comptabilitat es consolida com 
l’opció més sol·licitada per accedir a la 
professió d’auditor, ja que està homologat 
per l’ICAC i incorpora 1.000 hores de 
pràctiques professionals que computen a 
efectes de la formació pràctica necessària 
per a l’accés a la professió. La taxa mitjana 
d’inserció laboral és del 100%.

D’altra banda, la Formació Oberta va assolint 
fites més importants i es postula com una 
via més de formació per als col·legiats que 
els ajuda a gestionar el seu temps.
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ACCIONS
FORMATIVES

DADES RELLEVANTS ACCIONS FORMATIVES DE L’ESCOLA D’AUDITORIA

FORMACIÓ PROFESSIONAL CONTINUADA

CURSOS EN
FORMAT OBERT

HORES DE FORMACIÓ 
OFERTADES

HORES
REALITZADES

2016                 2015

143 123

2016                 2015

38 7

2016                 2015

1.165 849

2016                 2015

27.997 27.976

HORES TOTALS DE LES ACTIVITATS FORMATIVES DE L’ESCOLA D’AUDITORIA

SEMINARIS, 
JORNADES,

POSTGRAUS I 
CURSOS

CONFERÈNCIES,
SESSIONS 

GRATUÏTES

CONGRESSOS,
VARIS 

CEA
MÀSTERS EN 
AUDITORIA I 

COMPTABILITAT

16.892

10.887

1.288

1.263

9.818

9.826

2.000

3.375

17.305

7.050

2016

2015

ACCIONS 
FORMATIVES 
DESTACABLES

FORMACIÓ 
PROFESSIONAL 
CONTINUADA

1a SESSIÓ
CICLE 

D’ACTUALITZACIÓ
COMPTABLE.

NOVES NORMES

CURS DE
CONSOLIDACIÓ
FONAMENTAL

CURS DE
POLÍTIQUES I 

PROCEDIMENTS
DE CONTROL DE 

QUALITAT

CURS
D’AVALUACIÓ
D’ENTORNS
INFORMÀTICS



CURS
MOOC-EXTENDED 

SOBRE 
CONFIRMING

CURS
20C NIA

CURS
ANÀLISI

ECONOMICOFINANCERA

NOVETATS 2017

MÀSTER DE
CONSULTORIA
EMPRESARIAL

FORMACIÓ
MIXTA

(PRESENCIAL
I VIRTUAL)

FORMACIÓ
VIRTUAL

POSTGRAU
EN GESTIÓ

DE 
MICROEMPRESES

I STARTUPS

FORMACIÓ TEÒRICA D’ACCÉS AL ROAC

33 
DOCENTS
IMPLICATS

208 
ASSISTENTS

10.425
HORES
TOTALS

REALITZADES

620
HORES

OFERTADES

14
CURSOS

OFERTATS

2015
31 

DOCENTS
IMPLICATS

135 
ASSISTENTS

19.305
HORES
TOTALS

REALITZADES

845
HORES

OFERTADES

9
CURSOS

OFERTATS

2016

ACCIONS 
FORMATIVES 
DESTACABLES

FORMACIÓ 
OBERTA



48 REGISTRE D’EXPERTS 
COMPTABLES DE 
CATALUNYA

El RECC és l’entitat que acredita als professionals membres del CEC i del 
CCJCC com a Experts Comptables acreditats segons el sistema d’acreditació 
de l’Expert Comptable del Consejo General de Colegios de Economistas i de 
l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. 

EL CONSELL DIRECTIU DEL RECC ESTÀ COMPOST PER: 

CEC Subirats Xavier President

CCJCC Delgado Antoni Vicepresident

CEC Salvador Joan Ramon Secretari

CEC Bertrán Salvador Vocal

CEC Cabedo Rodrigo Vocal

CEC García Martí Vocal

CEC Gil Cristina Vocal

CCJCC Llopart Xavier Vocal

CCJCC Prims Lluís Vocal

CCJCC Ramió Mariàngela Vocal

CCJCC Soligó Gemma Vocal

RECC CATALUNYA

357
INSCRITS

REC ESPANYA

3.077
INSCRITS

ICJCE

1.424
INSCRITS

CGE

1.653
INSCRITS

ASSISTEIXEN A LES REUNIONS: 

Casas Joan B. President del CEC

Faura Daniel President del CCJCC

Olivé Maurici Gerent del CEC

Cardona Xavier Director del CCJCC

TRIBUNAL AVALUADOR: 

UB Jordi Martí President

UAB Magda Solà Vicepresidenta

CCJCC Víctor Benedito Vocal

CEC Francesc Garreta Vocal

CEC Emili Gironella Vocal

CCJCC Albert Grèbol Vocal



XARXES SOCIALS

SEGUIDORS
443

SEGUIDORS
1.127

SEGUIDORS
500

GRUP

2015 2016

SEGUIDORS
885

SEGUIDORS
550

SEGUIDORS
765
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ELS NOSTRES OBJECTIUS:
  Fomentem l’ètica, la transparència i el rigor professional.

  Impulsem la responsabilitat social empresarial.

  Contribuïm a la prevenció del frau i la corrupció. 

  Difonem l’interès públic de la professió. 

  Impulsem que el sector públic s’equipari al privat pel que fa a la transparència i retiment de   

 comptes. 

  Oferim la nostra col·laboració en els àmbits legislatius en tot el que millori la qualitat de la   

 informació financera. 

  Col·laborem amb entitats públiques, universitàries, associacions, organitzacions empresarials,   

 col·legis professionals i entitats culturals per tal de compartir coneixement i desenvolupar bones  

 pràctiques.   

  Innovem per desenvolupar noves oportunitats professionals. 

  Donem seguretat en els àmbits  financers i no financers. 

  Facilitem la formació professional.  

  Impulsem la qualitat professional. 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ

OBJECTIUS 2017

Reputació 
corporativa/ 
institucional

Serveis 
directes

Participació Comunicació 

Organització 
interna

Convenis 
amb

entitats 
RSE Gestió 

del risc

Noves àrees 
d’actuació

Innovació i 
tendències 
d’auditoria



OBJECTIUS

ÀMBITS 
D’ACTUACIÓ

73 ACCIONS A 
DESENVOLUPAR 

EL 2017

=

+
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BALANÇ EL 31 DE DESEMBRE DE 2016
06

ACTIU NOTES DE 
LA MEMÒRIA

EXERCICI 
2016

EXERCICI 
2015

A) ACTIU NO CORRENT 2.573.889 2.903.583

I Immobilitzat intangible 5 54.742 27.712

Aplicacions informàtiques 54.742 27.712

II Immobilitzat material 6 2.200.397 2.232.121

Terrenys i construccions 2.163.620 2.191.135

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 36.777 40.986

III Inversions a empreses del grup i associades a llarg 
termini 8 218.750 343.750

Crèdits a empreses 218.750 343.750

IV Inversions financeres a llarg termini 8 100.000 300.000

Altres actius financers 100.000 300.000

B) ACTIU CORRENT 975.493 708.280

I Existències 15b 6.042 4.742

Comercials 6.042 4.742

II Deutors comercials i altres comptes a cobrar 153.643 110.886

Clients per vendes i prestacions de serveis 9 81.488 53.470

Compte a cobrar de l’Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España -ICJCE- 9 68.201  54.945

Altres crèdits amb les administracions públiques 14 3.954    2.471

III Inversions a empreses del grup i associades
a curt termini 8-9 125.000 125.000

Crèdits a empreses 125.000 125.000

IV Inversions financeres a curt termini 9 450.000 250.000

Altres actius financers 450.000 250.000

V Periodificacions a curt termini 15a 43.177 3.079

VI Efectiu i altres actius líquids equivalents 10 197.631 214.573

TOTAL ACTIU 3.549.382 3.611.863



PATRIMONI 
NET I PASSIU

NOTES DE 
LA MEMÒRIA

EXERCICI 
2016

EXERCICI 
2015

A) PATRIMONI NET 3.375.914 3.374.110 

I Fons propis 3.375.914 3.374.110

Fons social 11 3.374.110 3.343.598

Excedent de l’exercici 3-14 1.804 30.512

B) PASSIU CORRENT 173.468 237.753

I Provisions a curt termini 12 33.600 33.600

II Creditors per activitats i altres comptes a pagar 139.868 204.153

Proveïdors i creditors varis 13 39.346 50.273

Remuneracions pendents de pagament al personal 17.557 27.477

Altres deutes amb les administracions públiques 14 57.965 56.403

Acomptes d’usuaris 13 25.000 70.000

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 3.549.382 3.611.863



COMPTE DE RESULTATS DE L’EXERCICI FINALITZAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2016
08

NOTES DE 
LA MEMÒRIA

EXERCICI 
2016

EXERCICI 
2015

1. Ingressos per les activitats 15a 2.231.793 2.241.826

Vendes 1.815 5.638

Prestacions de serveis 2.229.978 2.236.188

2. Aprovisionaments 15b (4.244) (13.454)

Consum de mercaderies (4.244) (13.454)

3. Altres ingressos de les activitats 15c  58.729   57.489

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent  58.729    57.489   

4. Despeses de personal 15d-18 (660.309) (633.133)

Sous, salaris i assimilats (530.694) (508.950)

Càrregues socials (118.547) (109.387)

Altres despeses socials (11.068) (14.796)

5. Altres despeses d’explotació (1.574.961) (1.584.218)

a) Aportació a l’ICJCE 1-17 (828.975) (855.720)

b) Serveis exteriors (405.856) (380.587)

b.1) Arrendaments i cànons (50.620) (44.909)

b.2) Reparació i conservació (30.076) (30.638)

b.3) Serveis de professionals independents (223.896) (231.863)

b.4) Transports (14.190) (13.072)

b.5) Primes d’assegurances (6.316) (6.529)

b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques (27.159) (4.675)

b.7) Subministraments (38.291) (35.571)

b.8) Altres serveis (15.308) (13.330)

c) Despeses corporatives (307.779) (316.130)

c.1) Revista i publicacions (24.098) (26.507)

c.2) Congressos, reunions i despeses  de representació (230.365) (216.940)

c.3) Despeses per pertinença  a associacions (10.149) (11.145)

c.4) Altres despeses corporatives (43.167) (61.538)

d) Tributs (25.159) (25.161)

e) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per 
operacionsde les activitats 9 (7.192) (6.620)

6. Amortització de l’immobilitzat 5-6 (57.009) (49.913)

  RESULTAT D’EXPLOTACIÓ   (6.001) 18.597

7. Ingressos financers 7.805 11.915

De valors negociables i altres instruments financers en tercers 7.805 11.915

D’empreses del grup i associades 8 3.340 5.483

De tercers 8-9-10 4.465 6.432

  RESULTAT FINANCER   7.805 11.915

  RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS   1.804 30.512

Impost sobre beneficis 14  -    -   

  RESULTAT DE L’EXERCICI   1.804 30.512



ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE L’EXERCICI FINALITZAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2016

NOTES DE 
LA MEMÒRIA

EXERCICI 
2016

EXERCICI 
2015

ESTAT D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS  

A) Resultat de l’exercici 1.804 30.512

TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS   3-14 1.804 30.512

       NOTES DE 
LA MEMÒRIA

FONS 
SOCIAL 

RESULTAT 
DE 

L’EXERCICI 
TOTAL

ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET      

A) i B) Saldo final a  31 de desembre de 2014 
i saldo ajustat a 1 de gener de 2015 11 3.305.241 38.357 3.343.598

I. Total ingressos i despeses reconeguts 3-14 - 30.512 30.512

II. Aplicació del resultat del 2014 3-14 38.357 (38.357) -

C) i D) Saldo final a  31 de desembre de 2015 
i saldo ajustat a 1 de gener de 2016 11 3.343.598 30.512 3.374.110

I. Total ingressos i despeses reconeguts 3-14  -   1.804 1.804

II. Aplicació del resultat del 2015 3-14 30.512 (30.512) -

E) SALDO FINAL A  31 DE DESEMBRE DE 2016  11 3.374.110 1.804 3.375.914
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NOTES DE 
LA MEMÒRIA

EXERCICI 
2016

EXERCICI 
2015

A)    FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ (89.627) 39.685

1. Resultat de l’exercici abans d’impostos 3-14 1.804 30.512

2. Ajustos del resultat

a) (+) Amortització de l’immobilitzat 5-6 57.009 49.913 

b) (+/-) Correccions valoratives per deteriorament 9 7.192 6.620 

c) (-) Ingressos financers 8-9-10 (7.805 ) (11.915 )

56.396 44.618

3. Canvis en el capital corrent

a) (+/-) Existències 15 (1.300 ) (691 )

b) (+/-) Deutors i altres comptes a cobrar 9 (49.949 ) (46.575 )

c) (+/-) Altres actius corrents 15a (40.098 ) (3.079 )

d) (+/-) Creditors i altres comptes a pagar 13-14 (64.285 ) 2.985 

(155.632) (47.360)

4. Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació

a) (+) Cobrament d’interessos 8-9-10 7.805 11.915 

7.805 11.915

B)    FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ   (52.315) (10.454)

5. Pagaments per inversions

a) (-) Immobilitzat intangible 5 (49.910 ) (9.696 )

b) (-) Immobilitzat material 6 (2.405 ) (758 )

(52.315) (10.454)

C)    FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT  125.000 31.250

6. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer

a) Emissió

1) (+) Deutes amb empreses del grup i associades 8  125.000   31.250 

 125.000    31.250   

D)    AUGMENT/(DISMINUCIÓ) NETA D’EFECTIU O EQUIVALENTS (A+B+C)  (16.942) 60.481

EFECTIU O EQUIVALENTS A L’INICI DE L’EXERCICI 214.573 154.092

EFECTIU O EQUIVALENTS AL FINAL DE L’EXERCICI 10 197.631 214.573

ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU DE L’EXERCICI FINALITZAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2016



BALANÇ EL 31 DE DESEMBRE DE 2015

NOTA 1 

CONSTITUCIÓ, RÈGIM LEGAL I ACTIVITATS

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya 
(en endavant, el Col·legi) és una corporació de dret públic, 
amb personalitat jurídica pròpia, creada per la Llei 7/1995, 
de 28 de juny, aprovada pel Parlament de Catalunya. Es 
regeix per la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de 
professions titulades i dels col·legis professionals i pels seus 
Estatuts, declarats adequats a la legalitat per Resolució del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya de 
22 de novembre de 2010. 

El Col·legi té delegacions a Girona, Lleida i Tarragona i la 
seu social, que és el lloc on desenvolupa les seves activitats, 
està al carrer Sor Eulàlia d’Anzizu, núm. 41, de Barcelona.

El Col·legi està vinculat per relacions institucionals i econò-
miques amb l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas 
de España (en endavant, ICJCE), ja que aquest és l’únic 

representant espanyol de la professió auditora davant les 
organitzacions representatives a l’àmbit europeu i mundial 
(pertinença a la FEE –Federació des Experts Comptables 
Européens– i a la IFAC –International Federation of Ac-
countants) així com el nostre enllaç davant l’Institut de 
Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

Mitjançant acords assolits entre ambdues corporacions, 
el Col·legi col·labora econòmicament al manteniment de 
l’ICJCE, alhora que duen a terme accions institucionals 
conjuntes i comparteixen activitats comunes. 

El Col·legi té com a finalitat essencial vetllar perquè l’actua-
ció professional de les persones col·legiades respongui als 
interessos i a les necessitats de la societat, i especialment, 
garantir el compliment de la bona pràctica i de les obliga-
cions deontològiques de la professió.

El seu col·lectiu, a 31 de desembre de 2016 i 2015, està constituït pels membres següents:

NOTA 2 

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

2016 2015

Presidents d’honor 2 2

Exercents 561 579

No exercents 648 623

Exercents per compte aliè 217 209

1.426 1.411

FIRMES D’AUDITORIA 209 207

a) Marc normatiu d’informació financera aplicable
Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comp-
tables del Col·legi i es presenten d’acord amb les normes 
establertes en el Pla de Comptabilitat de les fundacions i 
les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre.

b) Imatge fidel
Els comptes anuals estan formats pel balanç, el compte 
de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de 
fluxos d’efectiu i aquesta memòria, el conjunt dels quals 

formen una unitat i es presenten d’acord amb el marc nor-
matiu d’informació financera descrit en l’apartat anterior 
a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera i dels resultats del Col·legi i dels fluxos d’efectiu 
haguts durant l’exercici. 

Aquests comptes anuals es presentaran per a l’aprovació 
dels membres del Col·legi a l’Assemblea General que es 
preveu convocar per al 18 d’abril de 2017. El Consell Directiu 
considera que no s’hi produiran modificacions substancials 
com a conseqüència de l’esmentada aprovació.
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Tot seguit es descriuen les normes de valoració aplicades 
en la preparació dels comptes anuals:

a) Immobilitzat intangible 
Les aplicacions informàtiques es registren pel seu cost 
d’adquisició i, posteriorment, es valoren al seu cost men-
ys, segons procedeixi, la seva corresponent amortització 
acumulada i/o pèrdues per deteriorament que hagin expe-
rimentat. Els criteris per al reconeixement de les pèrdues 
per deteriorament d’aquests actius i de les recuperacions 
de les pèrdues per deteriorament registrades en exercicis 
anteriors són similars als aplicats per als actius materials. 

Les aplicacions informàtiques s’amortitzen linealment en 
funció de la seva vida útil estimada en 4 anys.

Els costos de manteniment dels sistemes informàtics es 
registren a càrrec del compte de resultats de l’exercici en 
què s’incorren.

b) Immobilitzat material
Els béns compresos en l’immobilitzat material es valoren 
inicialment a preu d’adquisició, incloses totes les despeses 
addicionals directament relacionades amb la seva posada 
en funcionament i les quotes d’IVA suportades no deduïbles. 
Posteriorment, es minoren per la corresponent amortització 
acumulada i les pèrdues per deteriorament, si n’hi haguessin.

Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i 
reparació s’imputen a resultats, com a cost de l’exercici en 
què s’incorren. D’altra banda, els costos de renovació, am-
pliació o millora són incorporats a l’actiu com a major valor 
del bé, exclusivament, quan suposen un augment de la seva 
capacitat, productivitat o prolongació de la seva vida útil.

L’amortització es calcula mitjançant el mètode lineal en 
funció de la vida útil estimada dels elements, segons el 
següent detall:

c) Aspectes crítics de la valoració
En l’elaboració dels comptes anuals s’han utilitzat estimacions 
bàsicament en relació amb la vida útil i en l’avaluació de 
pèrdues per deteriorament dels actius materials. Aquestes 
estimacions s’han fet basant-se en la informació disponible 
a la data i, en cas que hi haguessin esdeveniments futurs 
que obliguessin a modificar-les en propers exercicis, les 

eventuals modificacions es farien de forma prospectiva.

d) Comparabilitat de la informació
No hi ha cap raó rellevant que impedeixi la comparació dels 
comptes anuals de l’exercici amb les de l’exercici precedent, 
ni ha calgut adaptar les xifres de l’exercici precedent per 
facilitar aquesta comparació.

NOTA 3

DISTRIBUCIÓ DEL RESULTAT

El Consell Directiu proposarà a l’Assemblea General del 
Col·legi l’aplicació del resultat de l’exercici 2016, per un im-
port de 1.804 euros de superàvit, al fons social. En l’exercici 

2015, el superàvit per import de 30.512 euros, es va assignar 
al fons social.

NOTA 4

NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

ANYS DE VIDA ÚTIL

Construccions 50 anys

Instal·lacions 10 – 5 anys

Mobiliari i atuells 10 anys

Equips per a procés d’informació 4 anys

Altre immobilitzat 10 anys



 Deteriorament d’immobilitzats materials i intangibles
A la data de tancament de l’exercici, o en aquella data en 
què es consideri necessari, s’analitza si hi han indicis que 
aquests actius han sofert una pèrdua per deteriorament. 
Si existeix algun indici, es fa una estimació de l’import 
recuperable d’aquest actiu per determinar l’import de la 
pèrdua per deteriorament. 

En cas que l’import recuperable, que és el major valor 
entre el valor raonable menys els costos de les vendes 
i el valor en ús de l’actiu, sigui inferior al valor net en 
llibres de l’actiu, s’enregistra la diferència en el compte 
de resultats en concepte de pèrdua per deteriorament.

Les pèrdues per deteriorament reconegudes en un actiu 
en exercicis anteriors, es reverteixen quan es produeix 
un canvi en les estimacions sobre l’import recuperable 
augmentant el valor de l’actiu en el límit del valor en 
llibres que l’actiu hagués tingut si no s’hagués registrat 
el deteriorament del seu valor.

c) Arrendaments operatius
En les operacions d’arrendament operatiu, la propietat del 
bé arrendat i substancialment tots els riscos i avantatges 
del bé recauen en l’arrendador. En actuar el Col·legi com a 
arrendatari, les despeses per l’arrendament es carreguen 
en el compte de resultats en funció de la seva meritació.

d) Instruments financers 
A efectes de la seva valoració els instruments financers 
es classifiquen en les categories següents:

 Préstecs i partides a cobrar
Corresponen a actius financers originats en la venda de 
béns o prestacions de serveis per operacions de tràfic 
del Col·legi, o els que no tenint un origen comercial, tam-
poc són instruments de patrimoni ni derivats i els seus 
cobraments són de quantia determinada o determinable 
i no es negocien en un mercat actiu.

Atès que no s’estima que el fet de no actualitzar els flu-
xos d’efectiu sigui significatiu, els crèdits per operacions 
comercials i altres deutors amb un venciment inferior a 
l’any es valoren, tant inicialment com amb posterioritat, 
pel seu valor nominal.

Els actius financers a llarg termini es valoren pel seu cost 
amortitzat. 

Al tancament de l’exercici es realitzen les correccions va-

loratives necessàries d’acord amb l’avaluació del risc que 
presenten respecte a la seva recuperació futura. 

 Actius financers mantinguts per a negociar
Corresponen a actius financers que s’han originat o ad-
quirit amb el propòsit de vendre’ls en el curt termini i 
inicialment es valoren pel seu valor raonable reconeixent 
els costos de transacció que li siguin directament atribuï-
bles en el compte de resultats de l’exercici.

La valoració posterior d’aquests actius és pel seu valor 
raonable, sense deduir els costos de transacció que es 
pugui incórrer en la seva alienació, i els canvis que es 
produeixin en el valor raonable s’imputen en el compte 
de resultats de l’exercici.

 Baixa d’actius financers
Es dona de baixa un actiu financer, o una part, quan 
expiren o s’han cedit els drets contractuals sobre els 
fluxos d’efectiu de l’actiu financer, i s’han transferit de 
manera substancial els riscos i beneficis inherents a la 
seva propietat.

 Dèbits i partides a pagar
Corresponen a passius financers originats en la compra 
de béns i de serveis per operacions de tràfic del Col·legi, o 
aquells que, no sent derivats, no tenen un origen comercial.

Atès que no s’estima que el fet de no actualitzar els 
fluxos d’efectiu sigui significatiu, els dèbits per opera-
cions comercials amb un venciment inferior a l’any es 
valoren, tant inicialment com amb posterioritat, pel seu 
valor nominal.

e) Efectius i altres actius líquids equivalents
L’efectiu i equivalents d’efectiu reconegut en el balanç 
comprèn l’efectiu en caixa i comptes bancaris. Aquestes 
partides es registren al seu cost històric, que no difereix 
significativament del seu valor de realització.

f) Existències
Les existències figuren comptabilitzades al seu cost mitjà 
d’adquisició, o al valor net realitzable, el menor dels dos. 
Les correccions valoratives necessàries per a disminuir 
el valor de les existències al seu valor net es reconeixen 
com una despesa en el compte de resultats.

g) Provisions 
Corresponen a saldos creditors que cobreixen obligacions 
actuals derivades de successos passats, la cancel·lació 
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del qual és probable que origini una sortida de recursos, 
però que resulten indeterminats pel que fa al seu import 
i/o moment de cancel·lació.

h) Impost sobre beneficis
La despesa o ingrés per impost sobre beneficis comprèn la 
part relativa a la despesa o ingrés per l’impost corrent i la 
part corresponent a la despesa o ingrés per impost diferit.

L’impost corrent és la quantitat a satisfer com a conseqüèn-
cia de les liquidacions fiscals de l’impost sobre beneficis 
relatives a un exercici. Les deduccions i altres avantatges 
fiscals en la quota de l’impost, excloses les retencions, així 
com les pèrdues fiscals compensables d’exercicis anteriors 
i aplicades efectivament en aquest, donen lloc a un menor 
impost corrent. 

Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les 
diferències temporànies imposables, excepte aquelles sorgides 
del reconeixement inicial d’un actiu o passiu en una transac-

ció que no és una combinació de negocis i a més no afecta 
ni al resultat comptable ni a la base imposable de l’impost. 

D’altra banda, els actius per impostos diferits només es 
reconeixen en la mesura que resulti probable que es disposi 
de guanys fiscals futurs que permetin la seva aplicació i 
considerant l’excepció detallada anteriorment.

i) Classificació de saldos entre corrent i no corrent
En el balanç es classifiquen com a corrents els actius i 
passius amb una data de venciment igual o inferior a dotze 
mesos, i com a no corrents en cas de superar aquesta data.

j) Ingressos i despeses
Els ingressos i les despeses es registren de manera comp-
table segons el període en el qual es meriten, amb inde-
pendència de la data de cobrament o pagament. Aquests 
ingressos es valoren pel valor raonable de la contraprestació 
rebuda, deduïts els descomptes i l’impost sobre el valor 
afegit, en aquelles operacions no exemptes.

NOTA 5

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

Les partides que componen l’immobilitzat intangible així com el moviment de cadascuna d’aquestes partides en els 
exercicis 2016 i 2015 ha estat el següent:

Exercici finalitzat el 31 de desembre de 2016 En euros

 SALDO 
INICIAL

ALTES I  
DOTACIONS

SALDO 
FINAL

Cost

Aplicacions informàtiques 136.193 49.910 186.103

Amortització acumulada

Aplicacions informàtiques (108.481) (22.880) (131.361)

VALOR NET 27.712       27.030 54.742

Exercici finalitzat el 31 de desembre de 2015 En euros

 SALDO 
INICIAL

ALTES I  
DOTACIONS

SALDO 
FINAL

Cost

Aplicacions informàtiques 126.497 9.696 136.193

Amortització acumulada

Aplicacions informàtiques (97.939) (10.542) (108.481)

VALOR NET 28.558       (846) 27.712

A 31 de desembre de 2016 i 2015 hi ha aplicacions informàtiques totalment amortitzades i en ús per import de 85.902 i 
85.019 euros, respectivament.



BALANÇ EL 31 DE DESEMBRE DE 2015

NOTA 6

IMMOBILITZAT MATERIAL 

Les partides que componen l’immobilitzat material així com el moviment de cadascuna d’aquestes partides en els exercicis 
2016 i 2015 ha estat el següent:

Exercici finalitzat el 31 de desembre de 2016

Exercici finalitzat el 31 de desembre de 2015 En euros

 SALDO 
INICIAL

ALTES I  
DOTACIONS

SALDO 
FINAL

Cost

Terrenys i construccions 2.727.445 - 2.727.445

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 733.273 758 734.031

3.460.718 758 3.461.476

Amortització acumulada

Construccions (508.794) (27.516) (536.310)

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material (681.190) (11.855) (693.045)

(1.189.984) (39.371) (1.229.355)

VALOR NET 2.270.734 (38.613) 2.232.121

A 31 de desembre de 2016 i 2015 l’apartat d’instal·lacions 
tècniques i altre immobilitzat material inclou béns total-
ment amortitzats per import de 665.356 i 637.556 euros, 
respectivament. 

El Col·legi segueix la política de contractar totes les pòlisses 
d’assegurança necessàries per donar cobertura als possibles 
riscos que poden afectar els elements de l’immobilitzat 
material que figuren en balanç.

A 31 de desembre de 2016 i 2015 el valor de cost del terreny és d’1.395.097 i el de les construccions és d’1.332.348 euros.

En euros

 SALDO 
INICIAL

ALTES I  
DOTACIONS

SALDO 
FINAL

Cost

Terrenys i construccions 2.727.445 - 2.727.445

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 734.031 2.405 736.436

3.461.476 2.405 3.463.881

Amortització acumulada

Construccions (536.310) (27.515) (563.825)

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material (693.045) (6.614) (699.659)

(1.229.355) (34.129) (1.263.484)

VALOR NET 2.232.121 (31.724) 2.200.397
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BALANÇ EL 31 DE DESEMBRE DE 2015

NOTA 7

ARRENDAMENTS OPERATIUS

A 31 de desembre de 2016 i 2015 el Col·legi té contractat un arrendament operatiu amb les quotes d’arrendament míni-
mes (segons contracte en vigor i sense tenir en compte increments per IPC), segons es detalla per als següents terminis:

En euros

31 DE DESEMBRE DE 2016 31 DE DESEMBRE DE 2015

Fotocopiadora Fotocopiadora

Fins un any 3.084 3.084

Entre un i cinc anys 5.911 8.995

TOTAL 8.995 12.079

L’import satisfet per aquest arrendament operatiu en l’exercici 2016 i 2015 ha estat de 3.084 i 3.084 euros, respectivament, 
i s’ha enregistrat en l’epígraf d’arrendaments i cànons.

BALANÇ EL 31 DE DESEMBRE DE 2015

NOTA 8

ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI

Préstecs i partides a cobrar

 Crèdits a l’ICJCE
L’any 2011 el Col·legi va formalitzar un contracte de préstec 
amb l’ICJCE. Aquest préstec té una duració de vuit anys, 
amb un període de carència de quatre anys. El tipus d’interès 
a aplicar és el tipus mig ponderat de la resta d’inversions 
financeres que té el Col·legi. El saldo pendent d’amortitzar a 

31 de desembre de 2016 és de 218.750 euros a llarg termini 
(343.750 euros a 31 de desembre de 2015) i 125.000 euros 
a curt termini (125.000 euros a 31 de desembre de 2015). 
Durant l’exercici 2016 i 2015 els interessos meritats han estat 
3.340 i 5.483 euros, respectivament, que figuren enregistrats 
en l’epígraf d’ingressos financers del compte de resultats.

En euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

IMPORT - - - 31.250 125.000 125.000 125.000 93.750 500.000

 Inversions financeres a llarg termini
A 31 de desembre de 2016, dins de l’epígraf inversions 
financeres a llarg termini, es recull una imposició a termini 
fix de nominal 100.000 euros remunerat al 0,10 per cent i 
venciment 21 de maig de 2018. A 31 de desembre de 2015 

aquest epígraf recollia una imposició a termini fix de nominal 
300.000 euros remunerat al 0,9 per cent i venciment 18 de 
desembre de 2017.

El detall per venciments és el següent:



BALANÇ EL 31 DE DESEMBRE DE 2015

NOTA 9

ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI

Préstecs i partides a cobrar

En la categoria de préstecs i partides a cobrar es recullen 
els deutors comercials i altres comptes a cobrar, les inver-
sions a empreses del grup i associades a curt termini i les 
inversions financeres a curt termini.

 Deutors comercials i altres comptes a cobrar
A 31 de desembre de 2016 i 2015 l’import d’aquest epígraf 
sense considerar altres crèdits amb les administracions 
públiques és de 149.689 i 108.415 euros, respectivament.

 Inversions a empreses del grup i associades a curt termini
En l’epígraf inversions a empreses del grup i associades 
a curt termini, s’ha classificat la part del préstec a l’ICJCE 
que té un venciment a curt termini (vegeu nota 8 d’aquesta 
memòria).

Durant l’exercici 2016 i 2015, la correcció valorativa realit-
zada pel deteriorament dels saldos de clients per vendes 
i prestacions de serveis ha sigut de 7.192 i 6.620 euros, 
respectivament, que figuren enregistrades en l’epígraf de 

pèrdues, deteriorament i variació de provisions per opera-
cions de les activitats del compte de resultats.

 Inversions financeres a curt termini
A 31 de desembre de 2016, dins de l’epígraf inversions finan-
ceres a curt termini, es recullen dues imposicions a termini 
fix, una primera de nominal 150.000 euros remunerat al 0,03 
per cent i venciment 4 de desembre de 2017 i una segona 
de nominal 300.000 euros remunerat al 0,90 per cent i 
venciment 18 de desembre de 2017. A 31 de desembre de 
2015, aquest epígraf recollia dues imposicions a termini fix, 
una primera de nominal 100.000 euros remunerat al 2 per 
cent i venciment 20 d’abril de 2016 i una segona de nomi-
nal 150.000 euros remunerat al 0,45 per cent i venciment 
4 de desembre de 2016. Les inversions financeres, tant a 
curt com a llarg termini, han generat durant els exercicis 
2016 i 2015 ingressos financers per import de 4.048 i 6.147 
euros, respectivament, que figuren enregistrats en l’epígraf 
d’ingressos financers del compte de resultats.

BALANÇ EL 31 DE DESEMBRE DE 2015

NOTA 10

EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS

En aquest epígraf del balanç s’inclou la disponibilitat líquida 
de caixa i els saldos a favor del Col·legi en comptes corrents 
bancaris. Els ingressos financers meritats per aquests comp-

tes bancaris durant els exercicis 2016 i 2015 ascendeixen a 
417 i 285 euros, respectivament, que figuren enregistrats 
en l’epígraf d’ingressos financers del compte de resultats.

BALANÇ EL 31 DE DESEMBRE DE 2015

NOTA 11

FONS SOCIAL

El Fons Social a 31 de desembre de 2016 i 2015 és de 3.374.110 
i 3.343.598 euros, respectivament, i recull el superàvit net 

generat pel Col·legi des del seu origen fins a la data de 
referència.
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BALANÇ EL 31 DE DESEMBRE DE 2015

NOTA 12

PROVISIONS

Correspon a l’import estimat, sobre la base d’informació històrica dels segells venuts en l’exercici, que s’estima es canviaran 
en l’exercici següent. El seu moviment en l’exercici 2016 i 2015 ha estat el següent:

En euros 2016 2015

Saldo inicial 33.600 33.600

Dotació 33.600 33.600

Aplicació (33.600) (33.600)

SALDO FINAL 33.600 33.600

BALANÇ EL 31 DE DESEMBRE DE 2015

NOTA 13

PASSIUS FINANCERS

A la data de tancament dels exercicis 2016 i 2015, la composició per categories dels passius financers, sense considerar 
les remuneracions pendents de pagament i els deutes amb administracions públiques, és la següent:

En euros

Proveïdors i creditors Acomptes d’usuaris TOTAL

31 DE DESEMBRE DE 2016 39.346 25.000 64.346

31 DE DESEMBRE DE 2015 50.273 70.000 120.273

Dèbits i partides a pagar

Classes
Categories 



BALANÇ EL 31 DE DESEMBRE DE 2015

NOTA 14

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I SITUACIÓ FISCAL

Els saldos amb les administracions públiques a la data de tancament dels exercicis finalitzats el 31 de desembre de 2016 
i 2015 són els següents: 

En euros

31 DE DESEMBRE DE 2016 31 DE DESEMBRE DE 2015

Deutors Creditors Deutors Creditors

Hisenda Pública deutora per IS 3.954 - 2.471 -

Hisenda Pública creditora per IVA - 3.992 - 4.951

Hisenda Pública creditora per IRPF - 41.906 - 40.466

Organismes de la Seguretat Social Creditors - 12.067 - 10.986

TOTAL 3.954 57.965 2.471 56.403

D’acord amb la legislació vigent, els impostos no es poden 
considerar definitivament liquidats fins que les declara-
cions presentades no hagin estat verificades per l’Agència 
tributària o hagi transcorregut el termini de prescripció 
de quatre anys.

El Col·legi té pendent de comprovació tots els impostos 
als quals es troba subjecte per als quatre darrers exercicis 
des de la data de liquidació.

Els serveis que presta el Col·legi estan exempts de l’impost 
sobre el valor afegit (IVA) en la part corresponent a les 
quotes dels seus membres i a les activitats docents, per 
la qual cosa les quotes de l’IVA suportades estan subjec-
tes al règim de “regla de prorrata” i, per tant, la part de 
quotes no deduïbles es consideren despesa o inversió de 

l’exercici, si s’escau. El percentatge definitiu de prorrata 
per als exercicis 2016 i 2015 han estat d’un 58 i un 59 per 
cent, respectivament. 

El Col·legi, per la seva naturalesa de col·legi professional, 
es troba inclòs dintre de les entitats parcialment exemptes 
de l’impost sobre societats, d’acord amb el que estableix 
l’article 9.3 de la Llei 27/2014 de 27 de novembre, de 
l’impost sobre societats. 

Segons estableix l’apartat 2 de l’article 110 de l’esmentada 
Llei, l’exempció no abasta els rendiments obtinguts per 
l’exercici d’explotació econòmica, ni a les rendes derivades 
del patrimoni, ni a les rendes obtingudes de transmissions 
patrimonials diferents a les declarades específicament 
exemptes pel mateix article. 
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La conciliació de l’import net d’ingressos i despeses dels exercicis 2016 i 2015 i la base imposable de l’impost sobre so-
cietats és la següent:

En euros

EXERCICI 2016 EXERCICI 2015

Resultat de l’exercici abans d’impostos 1.804 30.512

Augments i Disminucions

Despeses acumulades exemptes 934.275 910.023

Ingressos acumulats exempts (1.025.761) (1.006.413)

Base imposable – resultat fiscal (89.682) (65.878)

Tipus de gravamen 25% 25%

Quota íntegra - -

Deduccions - -

Despesa de l’exercici - -

Retencions i pagaments a compte (1.483) (2.471)

Import a (cobrar)/pagar al tancament de l’exercici (1.483) (2.471)

Les bases imposables negatives pendents de compensar són les següents:

En euros

EXERCICI 2016 EXERCICI 2015

Any de generació

2016 89.682 -

2015 65.878 65.878

2014 25.081 25.081

TOTAL 180.641 90.959

Atenent al règim fiscal aplicable no es reconeix un actiu per impost diferit corresponent a les bases imposables negatives 
pendents de compensar al tancament de l’exercici 2016 i 2015.

El detall per anys de les deduccions pendents de compensar, corresponents a donacions a organitzacions no lucratives, 
és el següent:

ANY 
D’ORIGEN

PERÍODE IMPOSITIU
LÍMIT D’APLICACIÓ

31 DE DESEMBRE 
DE 2016

31 DE DESEMBRE 
DE 2015

Pendent d’aplicar Pendent d’aplicar

2010 2020 342 342

2011 2021 1.622 1.622

2012 2022 1.622 1.622

2013 2023 1.622 1.622

2014 2024 1.559 1.559

2015 2025 1.533 1.533

2016 2026 1.478 -

TOTAL 9.778 8.300



Les deduccions per donacions a organitzacions no lucratives corresponen al 35 per cent de la donació –que es calcula 
aplicant un 0,7 per cent dels ingressos per rebuts i segells un cop deduïda l’aportació a l’ICJCE– que anualment el 
Col·legi efectua a una organització no lucrativa.

BALANÇ EL 31 DE DESEMBRE DE 2015

NOTA 15

INGRESSOS I DESPESES

a) Ingressos per les activitats
La distribució de l’import net del volum de negoci corresponent a les activitats ordinàries, per categories d’activitats 
corresponents als exercicis finalitzats el 31 de desembre de 2016 i 2015 és la següent:

En euros

EXERCICI 2016 EXERCICI 2015

Vendes de publicacions i material de protocol 1.815 5.638

Quotes variables 1.262.946 1.287.264

Quotes ordinàries 440.489 456.093

Formació 429.693 394.611

Esdeveniments 96.850 98.220

TOTAL 2.231.793 2.241.826

Els ingressos per vendes de publicacions i material de 
protocol recull principalment, els derivats de la venda de 
llibres que resulten d’interès per als nostres col·legiats, així 
com material de protocol que el Col·legi posa a disposició 
dels seus membres.

Les quotes variables recullen les vendes dels segells 
distintius que els nostres col·legiats han d’estampar en 
les seves actuacions professionals.

Les quotes ordinàries recullen els ingressos de les quotes 
de pertinença al Col·legi. Es facturen semestralment i 
l’import depèn de la categoria de col·legiació (exercent, 
exercent per compte aliè i no exercent).

Els ingressos per formació recullen els ingressos dels 
cursos organitzats pel Col·legi. La formació va dirigida 
tant als nostres col·legiats, ajudants de despatxos i firmes 
d’auditoria i auditors en general, així com persones interes-
sades en accedir a la professió i en adquirir coneixements 

amb un alt nivell d’especialització. S’organitzen tant cursos 
específics com programes de màster en col·laboració 
amb universitats. També s’organitzen cursos d’accés al 
Registre oficial d’auditors de comptes (ROAC) en els 
anys que, com el 2015, es convoquen les proves d’accés.

Els ingressos corresponents als cursos que la seva dura-
ció està entre dos exercicis econòmics es periodifiquen 
en funció de la durada del curs o dels crèdits formatius 
impartits en cadascun dels períodes. Dins de l’epígraf 
periodificacions a curt termini de l’actiu del balanç es 
recullen els ingressos de cursos meritats en el 2016 i que 
es facturaran el 2017. El saldo d’aquest epígraf correspo-
nent a cursos de formació és de 27.452 al tancament de 
l’exercici 2016. En aquest epígraf també es registren les 
despeses anticipades que al tancament de 2016 i 2015 
són de 15.725 i 3.079 euros, respectivament.

Els ingressos per esdeveniments corresponen als propis 
de jornades i congressos que organitza el Col·legi.
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b) Aprovisionaments
L’epígraf consum de mercaderies corresponent als exercicis finalitzats el 31 de desembre de 2016 i 2015 presenta la se-
güent composició:

c) Altres ingressos de les activitats
Dins d’aquest epígraf es recullen principalment els ingressos procedents de patrocinis d’esdeveniments, lloguers d’espais 
i prestacions de serveis a l’Arc Mediterrani d’Auditors del qual el Col·legi en forma part.

d) Despeses de personal
El detall de les despeses de personal classificades per àrees, sense tenir en comptes altres despeses socials, és el següent:

Les càrregues socials, incloses en les despeses de personal, corresponen en la seva totalitat, a la Seguretat Social a càrrec 
del Col·legi.

En euros

EXERCICI 2016 EXERCICI 2015

Consum de mercaderies

Compres 5.544 14.145

Variació d’existències (1.300) (691)

TOTAL 4.244 13.454

En euros

EXERCICI 2016 EXERCICI 2015

Administració 274.390 275.387

Escola d’auditoria 120.007 90.879

Àrea tècnica 254.844 252.071

TOTAL 649.241 618.337

BALANÇ EL 31 DE DESEMBRE DE 2015

NOTA 16

MEDI AMBIENT

Les tasques del Col·legi amb relació a la conservació del 
medi ambient corresponen a l’aplicació de criteris d’es-
talvi d’energia, al tractament i reciclatge de residus que 
es generen i a la posada en funcionament de sistemes de 

regulació energètica i impacte mediambiental. Tret del cost 
de les hores de dedicació del personal assignat a aquesta 
tasca, durant l’exercici 2016 i 2015 no s’han incorregut en 
despeses significatives.



BALANÇ EL 31 DE DESEMBRE DE 2015

NOTA 17

OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

El detall de les operacions realitzades durant els exercicis 2016 i 2015 amb l’ICJCE és el següent:

En euros

        EXERCICI 2016         EXERCICI 2015

Ingressos Despeses Ingressos Despeses

Aportació econòmica del Col·legi - 828.975 - 855.720

Càrrecs de l’ICJCE al Col·legi - 258 - 3.943

Càrrecs del Col·legi a l’ICJCE 17.978 - 31.617 -

Dins dels “Càrrecs del Col·legi a l’ICJCE” s’inclouen els 
interessos meritats durant l’exercici 2016 i 2015 del préstec 
formalitzat amb l’ICJCE (vegeu nota 8 d’aquesta memòria).

Estatutàriament la direcció del Col·legi l’exerceix el Con-
sell Directiu. La Direcció General executa les polítiques i 
estratègies aprovades pel Consell Directiu.

Els membres del Consell Directiu, o les seves firmes, 
paguen les quotes anuals, segells, formació, etc., que els 

hi són carregats amb les mateixes condicions que a la 
resta de membres del Col·legi. 

D’altra banda, els membres del Consell Directiu tam-
poc reben cap tipus de retribució, ni se’ls ha concedit 
avançaments o crèdits de cap tipus. El Col·legi tampoc 
té contractada cap obligació en matèria de pensions o 
de pagament de primes d’assegurances de vida respecte 
dels membres antics i actuals del Consell Directiu. 

BALANÇ EL 31 DE DESEMBRE DE 2015

NOTA 18

INFORMACIÓ DIVERSA

a) Personal
El nombre mig de persones empleades en el curs de l’exercici, distribuït per categories és el següent:

NÚMERO MIG D’EMPLEATS

Exercici 2016 Exercici 2015

Director general 1 1

Caps de departament 3 2

Tècnics 2 3

Administratius 8 7

14 13
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A la data de tancament la distribució per sexes dels membres del Consell Directiu i delegats i del personal del Col·legi és 
la següent: 

31 DE DESEMBRE DE 2016 31 DE DESEMBRE DE 2015

Homes Dones Homes Dones

Consell Directiu i delegats 11 3 11 3

Director general 1 - 1 -

Caps de departament 2 1 1 1

Tècnics 1 1 2 1

Administratius 1 7 1 6

16 12 16 11

b) Honoraris dels auditors
Els honoraris corresponents a l’auditoria dels comptes anuals 
de l’exercici 2016 i 2015 ascendeixen a 6.500 i 9.612 euros, 
respectivament. Les auditories del Col·legi es contracten 
conjuntament amb l’ICJCE. Els auditors dels comptes no 
han prestat cap altre servei al Col·legi.

c) Codi de Conducta
Segons el que estableix la disposició addicional cinque-
na del Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, de 
restriccions relatives a les inversions financeres temporals 
d’entitats sense ànim de lucre, el Col·legi selecciona les seves 
inversions financeres temporals valorant en tots els casos la 
seguretat, liquiditat i rendibilitat que ofereixen les diferents 
alternatives d’inversió, vigilant sempre que es produeixi 
l’equilibri necessari entre aquests tres principis, atenent a les 
condicions del mercat en el moment de la seva contractació. 
S’evita la realització d’operacions que responguin a un ús 
merament especulatiu dels recursos financers.

d) Gestió del risc
El Col·legi disposa de procediments i sistemes per garantir 
que els riscos més rellevants siguin identificats, avaluats i 
gestionats, mantenint una adequada segregació a nivell 
operatiu de la gestió. Els òrgans de govern analitzen, dis-
cuteixen i aproven els pressupostos, les inversions i el seu 
finançament, l’evolució de l’exercici i els seus futurs impactes 
pressupostaris, en el marc de les atribucions respectives 
previstes en els Estatuts. 



BALANÇ EL 31 DE DESEMBRE DE 2015

NOTA 19

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2016

La liquidació del pressupost que el Consell Directiu presenta per a la seva aprovació a l’Assemblea General és la següent:

PRESSUPOST REALITZAT DESVIACIÓ

1. Ingressos per les activitats 2.194.600 2.231.793 37.193

Vendes 2.600  1.815 (785)

Prestacions de serveis 2.192.000 2.229.978 37.978

2. Aprovisionaments (3.900) (4.244) (344)

Consum de mercaderies (3.900) (4.244) (344)

3. Altres ingressos de les activitats 56.000  58.729 2.729

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 56.000  58.729    2.729

4. Despeses de personal (625.513) (660.309) (34.796)

Sous, salaris i assimilats (499.951) (530.694) (30.743)

Càrregues socials (112.562) (118.547) (5.985)

Altres despeses socials (13.000) (11.068) 1.932

5. Altres despeses d’explotació (1.573.170) (1.574.961) (1.791)

a) Aportació a l’ICJCE (859.670) (828.975) 30.695

b) Serveis exteriors (413.500) (405.856) 7.644

b.1) Arrendaments i cànons  (55.000)  (50.620) 4.380

b.2) Reparació i conservació (30.000) (30.076) (76) 

b.3) Serveis de professionals independents (250.000) (223.896) 26.104

b.4) Transports (10.000) (14.190) (4.190)

b.5) Primes d’assegurances (6.500) (6.316) 184

b.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques (15.000) (27.159) (12.159)

b.7) Subministraments (36.000) (38.291) (2.291)

b.8) Altres serveis (11.000) (15.308) (4.308)

c) Despeses corporatives (271.500) (307.779) (36.279)

c.1) Revista i publicacions (19.000) (24.098) (5.098)

c.2) Congressos, reunions i despeses  de representació (191.500) (230.365)  (38.865)

c.3) Despeses per pertinença  a associacions (10.000) (10.149) (149)

c.4) Altres despeses corporatives (51.000) (43.167) 7.833

d) Tributs (25.000) (25.159) (159)

e) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per 
operacions de les activitats 

(3.500) (7.192) (3.692)

6. Amortització de l’immobilitzat (54.517) (57.009) (2.492)

  RESULTAT D’EXPLOTACIÓ  (6.500) (6.001) 499

7. Ingressos financers 6.500 7.805 1.305

De valors negociables i altres instruments 
financers en tercers 6.500 7.805 1.305

D’empreses del grup i associades 3.000 3.340 340

De tercers 3.500 4.465 965

  RESULTAT FINANCER  6.500 7.805 1.305

  RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS  - 1.804 1.804

Impost sobre beneficis  -    -    -   

  RESULTAT DE L’EXERCICI  - 1.804 1.804
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Les variacions més rellevants respecte al pressupost 
es troben en la partida d’ingressos per prestacions de 
serveis, on la disminució experimentada en els ingressos 
per quotes variables i per quotes ordinàries es veu com-
pensada per l’increment experimentat per l’activitat de 
l’Escola d’Auditoria. En l’apartat de despeses, l’increment 
registrat en l’epígraf de despeses de personal és degut a 

l’adequació de l’estructura administrativa. La variació en 
la partida de congressos, reunions i despeses de repre-
sentació, està relacionada amb l’increment de la despesa 
per la celebració del 26è Fòrum de l’Auditor Professional 
i la jornada del Dia de l’Auditor.

BALANÇ EL 31 DE DESEMBRE DE 2015

NOTA 20

FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

El Col·legi ha posat en marxa el projecte de modifica-
ció dels estatuts col·legials i s’ha acordat sotmetre’l a 
informació pública, d’acord amb el que preveuen els 
articles 71 i 72 dels propis estatuts, a fi que les persones 

col·legiades puguin conèixer la documentació i formular 
les al·legacions, els suggeriments o les esmenes que 
considerin convenients.

El President
Daniel Faura i Llimós

La Tresorera
Dolors Poch Vilaplana

Barcelona, 21 de febrer de 2017
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