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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER UN AUDITOR INDEPENDENT 
 

  

Al Consell Plenari del CONSELL DE COL·LEGIS D’INFERMERES I D’INFERMERS DE CATALUNYA 
 
 
Opinió 
 
Hem auditat els comptes anuals simplificats del CONSELL DE COL·LEGIS D’INFERMERES I D’INFERMERS DE CATALUNYA que 
comprenen el balanç simplificat a 31 de desembre de 2020, el compte de pèrdues i guanys simplificat, l’estat de canvis en el 
patrimoni net simplificat i la memòria simplificada corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquesta data. 
 
En la nostra opinió, els comptes anuals simplificats adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del 
patrimoni i de la situació financera del CONSELL DE COL·LEGIS D’INFERMERES I D’INFERMERS DE CATALUNYA a 31 de 
desembre de 2020, així com dels seus resultats corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb 
el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació (que s'identifica en la nota 2 de la memòria) i, en particular, 
amb els principis i criteris comptables continguts en el mateix. 
 
 
Fonament de l'opinió 
 
Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent 
a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes normes es descriuen més endavant en la secció 
Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals simplificats  del nostre informe.  
 
Som independents del CONSELL DE COL·LEGIS D’INFERMERES I D’INFERMERS DE CATALUNYA de conformitat amb els 
requeriments d'ètica, inclosos els d’independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals simplificats a 
Espanya, segons l'exigit per la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes. En aquest sentit, no hem prestat 
serveis diferents als de l'auditoria de comptes ni han concorregut situacions o circumstàncies que, d'acord amb l'establert en 
la citada normativa reguladora, hagin afectat a la necessària independència de manera que s'hagi vist compromesa. 
 
Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió. 
 
 
Aspectes més rellevants de l’auditoria   
 
Els aspectes més rellevants de l'auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional, han estat considerats com els 
riscos d'incorrecció material més significatius en la nostra auditoria dels comptes anuals del període actual. Aquests riscos 
han estat tractats en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra 
opinió sobre aquestes, i no expressem una opinió per separat sobre aquests riscos.  
 
Hem determinat que no existeixen riscos significatius considerats en l’auditoria que s’hagin de comunicar al nostre informe. 
 
  
Responsabilitat del Consell Plenari en relació amb els comptes anuals simplificats 

El Consell Plenari és responsable de formular els comptes anuals simplificats adjunts, de manera que expressin la imatge 
fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del Consell, de conformitat amb el marc normatiu d'informació 
financera aplicable a l’entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari per permetre la preparació de comptes 
anuals simplificats lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error. 
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En la preparació dels comptes anuals simplificats, el Consell Plenari  és responsable de la valoració de la capacitat del Consell 
per continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb empresa en 
funcionament i utilitzant el principi comptable d'empresa en funcionament excepte si el Consell Plenari té intenció de liquidar 
el Consell o de cessar les seves operacions, o bé no existeixi una altra alternativa realista. 
 
 
Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals simplificats 
 
Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals simplificats en el seu conjunt estan lliures 
d'incorrecció material, deguda a frau o error, i emetre un informe d'auditoria que conté la nostra opinió.  
 
Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que una auditoria realitzada de conformitat amb la 
normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan 
existeix. Les incorreccions poden deures a frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, es 
pot preveure raonablement que influeixin en les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes 
anuals simplificats. 
 
Com a part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora d'auditoria de comptes a Espanya, apliquem el 
nostre judici professional i mantenim una actitud d'escepticisme professional durant tota l'auditoria. També: 
 
• Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals simplificats, deguda a frau o error, 

dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per respondre a aquests riscos i obtenim evidència d'auditoria suficient i 
adequada per proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material deguda a frau 
és més elevat que en el cas d'una incorrecció material deguda a error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, 
omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o la elusió del control intern. 
 

• Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l'auditoria amb la finalitat de dissenyar procediments d'auditoria 
que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del 
control intern de la Societat. 
 

• Avaluem si les polítiques comptables aplicades són adequades i la raonabilitat de les estimacions comptables i la 
corresponent informació revelada pel Consell d’Administració. 

 
• Concloem sobre si és adequada la utilització, pel Consell d’Administració, del principi comptable d'empresa en 

funcionament i, basant-nos en l'evidència d'auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material 
relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de la Societat per 
continuar com a empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que cridem 
l'atenció en el nostre informe d'auditoria sobre la corresponent informació revelada en els comptes anuals simplificats o, 
si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en 
l'evidència d'auditoria obtinguda fins avui del nostre informe d'auditoria. No obstant això, els fets o condicions futurs 
poden ser la causa que la Societat deixi de ser una empresa en funcionament. 
 

• Avaluem la presentació global, l'estructura i el contingut dels comptes anuals simplificats, inclosa la informació revelada, i 
si els comptes anuals simplificats representen les transaccions i fets subjacents d'una manera que aconsegueixen 
expressar la imatge fidel. 

 
Ens comuniquem amb el Consell Plenari del Consell en relació amb, entre altres qüestions, l'abast i el moment de realització 
de l'auditoria planificats i les troballes significatives de l'auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del control intern 
que identifiquem en el transcurs de l'auditoria. 
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Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicació al Consell Plenari del Consell, determinem els que han 
estat de major significativitat en l'auditoria dels comptes anuals simplificats del període actual i que són, en conseqüència, els 
riscos considerats més significatius.  
 
Descrivim aquests riscos en el nostre informe d'auditoria tret que les disposicions legals o reglamentàries prohibeixin revelar 
públicament la qüestió. 

 

BNFIX PICH AUDITORES, S.L.P. 
Inscrita en el ROAC con el nº S0749 
 

 
 
Valentí Pich Rosell (Nº ROAC 11817) 
Soci-auditor de comptes 

15 d’abril del 2021 

 
 

“La signatura electrònica de l’informe d’auditoria s’emet únicament com a justificació i autenticació de la seva integritat i contingut, 
així com de la identitat del signant. La data de l’informe d’auditoria, entesa a tots els efectes, i en especial als de l’aplicació de la 
normativa d’auditoria de comptes vigent a Espanya, és la que figura a la dreta de la signatura manuscrita del soci-auditor de 
comptes, 15 d’abril de 2021” 
 

 



CONSELL DE COL·LEGIS D’INFERMERES I 
INFERMERS DE CATALUNYA 

1. COMPTES ANUALS SIMPLIFICATS DE L’EXERCICI 2020

1.1 Balanç simplificat 

1.2 Compte de Resultats simplificat 

1.3 Estat de canvis en el Patrimoni Net 

1.4 Memòria simplificada 



ACTIU NOTES a la 
MEMORIA 

Saldo al 
31/12/2020

Saldo al 
31/12/2019 PATRIMONI NET I PASSIU NOTES a la 

MEMORIA 
Saldo al 

31/12/2020
Saldo al 

31/12/2019

A) ACTIU NO CORRENT 11.413,25 7.746,32 A) PATRIMONI NET 352.730,89 282.790,89 

I. Inmovilizado intangible 4 910,18 2.192,33 A-1) Fons propios 8 352.730,89 282.790,89 
I. Fons Social 282.790,89 260.310,06 

II. Immobilitzat material. 4 7.203,07 2.253,99 1.- Fons Social 282.790,89 260.310,06 

V. Inversions financeres a llarg termini 5 3.300,00 3.300,00 IV. Excedent de l'exercici 69.940,00 22.480,83 

B) ACTIU CORRENT 359.659,36 295.951,25 C) PASSIU CORRENT 18.341,72 20.906,68 

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 9 20,23 8,10 V. Creditors per actvitats i altres comptes a pagar 18.341,72 20.906,68 

V. Inversions financeres a curt termini 5 170.025,42 170.025,42 1. Proveedores 428,35 3.387,57 
2. Creditors varis 4.519,54 4.086,79 

VI. Periodificacions a curt termini 25,61 1.564,79 3. Personal 1.797,21 1.550,00 
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les 9 11.596,62 11.882,32 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 7 189.588,10 124.352,94 Adminstraciones Públiques

TOTAL ACTIU (A + B) 371.072,61 303.697,57 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) 371.072,61 303.697,57 

BALANÇ SIMPLIFICAT AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2020 DEL CONSELL DE COL.LEGIS D'INFERMERES I INFERMERS DE CATALUNYA
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COMPTE DE RESULTATS NOTES a la 
MEMORIA 

Saldo al 
31/12/2020 

(Deure) Haver 

Saldo al 
31/12/2019 

(Deure) Haver 

1. Ingressos per les activitats 10 278.346,00 274.854,00 
   b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 278.346,00 274.854,00 

7. Despeses de personal. 11 (72.267,49) (71.430,12) 

8. Altres despeses d'explotació. (133.389,24) (178.987,98) 
    a) Serveis exteriors. (85.269,23) (120.866,83) 
    a1) Arrendaments i cànons (27.145,32) (28.446,76) 

    a2) Reparació i conservació (6.733,24) (7.775,43) 

    a3) Serveis professionals independents (19.892,08) (18.270,11) 

    a5) Primes d'assegurances (3.372,79) (280,10) 

    a6) Serveis bancaris (96,84) (28,00) 

    a7) Publicitat, propaganda i relacions públiques (9.890,00) (11.058,16) 

    a8) Subministraments (7.546,42) (7.983,30) 

    a9) Altres serveis (10.592,54) (47.024,97) 

    d) Altres despeses de gestió 12 (48.120,01) (58.121,15) 

9. Amortització de l'immobilitzat. 4 (2.813,05) (2.040,07) 

13. Altres resultats 0,00 0,00 

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 69.876,22 22.395,83 

14. Ingressors financers. 63,78 85,00 

II) RESULTAT FINANCER 63,78 85,00 

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 69.940,00 22.480,83 

19. Impostos sobre beneficis. 0,00 0,00 

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI 69.940,00 22.480,83 

COMPTE DE RESULTATS SIMPLIFICAT CORRESPONENT A L'EXERCICI 2020  DEL CONSELL DE COL.LEGIS 
D'INFERMERES I INFERMERS DE CATALUNYA
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Fons Social Resultat de 
l'exercici TOTAL 

250.283,77 10.026,29 260.310,06 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

250.283,77 10.026,29 260.310,06 

0,00 22.480,83 22.480,83 

10.026,29 (10.026,29) 0,00 

260.310,06 22.480,83 282.790,89 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

260.310,06 22.480,83 282.790,89 

0,00 69.940,00 69.940,00 

22.480,83 (22.480,83) 0,00 

282.790,89 69.940,00 352.730,89 

A. SALDO FINAL DE L'ANY 2018

III. Altres variacions del patrimoni net

E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2020

I. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

III. Altres variacions del patrimoni net

C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2019

I. Ajustos per canvi de criteri 2019

D. SALDO, INICI DE L'ANY 2020

II. Ajustos per errors 2019

I. Ajustos per canvi de criteri 2018 i anteriors

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI ACABAT EL 31/12/2020 DEL 
CONSELL DE COL.LEGIS D'INFERMERES I INFERMERS DE CATALUNYA

I. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

II. Ajustos per errors 2018 i anteriors
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NOTA 1: NATURALESA I ACTIVITAT 
 
Naturalesa 

 
El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (en endavant el Consell), és una 

corporació de dret públic amb plena capacitat i personalitat jurídica pròpia, el qual constitueix l’òrgan 
superior representatiu i executiu de la totalitat dels Col·legis d’infermeres i infermers existents a 
Catalunya i que hi són integrats, és a dir, els de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. 

 
El Consell es regeix per la Llei de Catalunya 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de les professions 

titulades i els col·legis professionals, per el seus Estatuts i, supletòriament, per les restants disposicions 
aplicables. 

 
El Consell va ser constituït el 10 d’octubre de 1983. El seu domicili social es troba al carrer Rosselló, 

núm. 229, 4t. 2a. B, a la ciutat de Barcelona, essent el seu àmbit d’actuació el territori de Catalunya. 
 
El 21 de desembre del 2009 va tenir lloc un canvi d’Estatuts, publicats el 29 de desembre del 2009 al 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Consell està inscrit en el Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya 
 
El Consell és una entitat sense ànim de lucre. 

 
Activitat 

 
La finalitat del Consell és exercir la representació única de les infermeres i infermers de Catalunya, 

complint els següents punts: 
 
a) Col·laborar amb els poders públics en la reglamentació de les condicions generals de l’exercici 

de la professió infermera i la permanència dels seus valors socials. 
 
b) Ordenar i vigilar, dins el marc que estableixen les lleis, l’exercici de la professió infermera. 

 
c) Representar els interessos generals de la professió infermera a Catalunya, especialment en les 

seves relacions amb les administracions públiques. 
 

d) Vetllar perquè l’activitat professional de tot el col·lectiu d’infermeres s’adeqüi als interessos dels 
ciutadans i ciutadanes i, per tant, coadjuvar a la millor resolució dels problemes que afectin la 
salut pública a Catalunya. 
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El Consell té plena capacitat jurídica en l’àmbit econòmic i patrimonial pel compliment dels seus fins, 
amb independència de l’autonomia en la gestió i administració que correspon als seus respectius 
Col·legis professionals. 

 
Tots els Col·legis oficials d’infermeres i infermers hauran de participar en el sosteniment del Consell 

de Col·legis en la proporció i forma que estableix el Consell Plenari, de manera que, el Consell 
determinarà la quota de participació en la quota col·legial, la qual s’haurà de destinar al sosteniment del 
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya. 

 
 

NOTA 2: BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
 
Marc normatiu d’informació financera aplicable  

 
Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables del Consell 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.  

 
D’acord amb allò establert amb 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, l’entitat 
s’ha classificat com de dimensió reduïda, i per tant els comptes anuals adjunts s’han formulat d’acord al 
model simplificat. 

 
 

Comparació de la informació 
 

D’acord amb la legislació vigent, el Consell presenta, a efectes comparatius, amb cadascuna de les 
partides del balanç, del compte de resultats, del estat de canvis del patrimoni net i de la memòria, les 
xifres de l’exercici 2020 i les corresponents a l’exercici anterior.  

 
No existeixen causes que no permetin la comparació dels comptes anuals de l’exercici amb el 

precedent.  
 
D’acord amb els seus estatuts, els comptes anuals han de ser objecte d’auditoria. Els comptes anuals 

del exercici anterior, foren auditats, expressant-hi els auditors una opinió favorable. 
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Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa: 
 

Cal dir que durant els anys 2012 a 2015, el Consell va obtenir pèrdues com a conseqüència 
bàsicament de la reducció de les aportacions del seus membres, per quant es va reduir l’aportació que 
es feia a l’any 2011 de 7,92 euros per col·legiat a 3,96 euros per col·legiat des de llavors.  

 
L’any 2016 el Consell va obtenir un resultat positiu perquè, per una banda, l’aportació per 

col·legiat a realitzar per cadascun dels Col·legis l’any 2016 va ser de 5,40 euros, la qual cosa va 
suposar un augment respecte l’aportació per col·legiat anterior que era de 3,96 euros i per l’altra, les 
despeses incorregudes en el decurs del 2016 van ser inferiors a les del 2015. L’any 2017 el resultat va 
ser positiu perquè l’aportació per col·legiat es va mantenir en 6 euros, la qual cosa va suposar un 
augment respecte l’aportació per col·legiat de l’any 2016, 5,40 euros, i va permetre compensar un 
augment de les despeses.  

 
L’any 2018 el Consell, va obtenir un resultat positiu, però més ajustat que l’obtingut en els dos 

exercicis anteriors, perquè l’aportació per col·legiat es va mantenir constant i les despeses 
incorregudes en el decurs del 2018 van ser superiors a les del 2017. Pel que fa a l’any 2019, el resultat 
va ser superior al del 2018 degut a que l’aportació per col·legiat es va mantenir constant i les despeses 
incorregudes l’any 2019 van ser sensiblement inferiors a les del 2018.  

 
L’any 2020 el Consell ha obtingut un resultat positiu superior al de l’any 2019 en 47.459,17 euros 

degut principalment al fet que si bé la quota s’ha mantingut constant, les despeses incorregudes en el 
decurs del 2020 han estat inferiors a les del 2019 en el mateix import.  

 
Els resultats positius dels quatre últims exercicis han fet que els Fons Propis del Consell, que al 

tancament de l’exercici 2015, últim exercici amb pèrdues, eren de 173.496,24 euros, ascendeixin al 
tancament de l’exercici 2020 a 352.730,89 euros.  

 
De cara l’any 2021, es preveu mantenir la quota per col·legiat en 6 euros col·legiat si bé a la data 

de formulació dels presents comptes anuals resta pendent d’aprovació del pressupost de l’exercici 
2021.  

 
Per tot això, el Consell ha elaborat els seus comptes anuals sota el principi d’empresa en 

funcionament, sense que existeixi cap situació de risc que pugui suposar canvis significatius en la 
valoració dels actius i passius en l’exercici següent.  

 
En l’elaboració dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2020 s’han determinat estimacions i 

hipòtesis en funció de la millor informació disponible a 31 de desembre de 2020 sobre els fets 
analitzats. És possible que esdeveniments que poden tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a 
l’alça o a la baixa) en pròxims exercicis, el que es faria de forma prospectiva, reconeixent els efectes 
del canvi d’estimació en els corresponents comptes anuals futurs. 
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Agrupació de partides. 
 
Els comptes anuals no tenen partides que hagin estat objecte d’agrupació en el balanç, compte de 

resultats  i l’estat de canvis en el Patrimoni Net. 
 

Elements recollits en varies partides 
 
Al tancament de l’exercici no existeixen partides del balanç i compte de resultats  que figurin 

recollides en diverses partides. 
 
Canvis de criteris comptables 

 
No existeixen en aquest exercici canvis de criteris comptables en relació a l’exercici anterior. 

 
Correccions d’errors 

 
Els comptes anuals de l’exercici 2020 no inclouen ajustaments realitzats com a conseqüència d’errors 

d’exercicis anteriors detectats en l’exercici actual. 
 
 
NOTA 3: NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

 
a) Immobilitzat material 

 
Els béns compresos en l'immobilitzat material es troben valorats al seu preu d'adquisició. 

Posteriorment es valoren pel seu cost minorat amb la corresponent amortització acumulada i, en el seu 
cas, per les pèrdues per deteriorament que es puguin imputar. 

 
El preu d’adquisició inclou a més a més de l’ import facturat després de qualsevol descompte o 

rebaixa de preu, totes les despeses addicionals i directament relacionades que es produeixin fins a la seva 
posada en funcionament. 

 
Les inversions de caràcter permanent realitzades en immobles arrendats pel Consell mitjançant un 

contracte d’arrendament operatiu es classifiquen com a immobilitzat material. Les inversions 
s’amortitzen durant el menor termini de la seva vida útil o el termini del contracte d’arrendament. 

 
L’amortització dels elements de l’immobilitzat material es calcula aplicant el mètode lineal en funció 

de la vida útil d’aquests. Els percentatges aplicats als diferents elements han estat: 
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  Vida útil % 

 
  

Instal·lacions 12-25 4%-8% 
Mobiliari 8-10 10%-12% 
Equips informàtics 4 25% 
      

 
 
Les despeses de reparació i manteniment que no augmenten la vida útil dels actius, es consideren 

despeses de l’exercici. 
 

b) Classificació de saldos entre corrents i no corrents 
 
Els actius o passius vinculats al cicle normal d’explotació, que és inferior a l’any, es classifiquen com 

a corrents. 
 
La resta dels saldos de l’actiu i passiu es classifiquen en funció dels seus venciments, és a dir, com a 

corrents aquells amb venciment igual o inferior a 12 mesos i com a no corrents els de venciment superior 
al mencionat període. 

 
c) Instruments financers  

 
Els instruments financers es classifiquen en el moment del seu reconeixement inicial com a actius 

financers, passius financers o instruments de patrimoni, de conformitat amb el fons econòmic de l’acord 
contractual. 

 
• Actius financers 

 
Corresponen a crèdits per operacions comercials o altres actius que no són ni instruments de patrimoni 

derivats, no tenen origen comercial i al seu cobrament és d’un import determinat, és a dir, crèdits 
diferents del tràfic comercial, dipòsits en entitats de crèdit, avançaments al personal, fiances i dipòsits i 
altres.  

 
Els actius financers es classifiquen a efectes de la seva valoració a la categoria d’actius financers a 

cost amortitzat. 
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Les regles de valoració d’aquests actius financers, són les següents: 
 
Valoració inicial: es valoren inicialment pel cost, que equivaldrà al valor raonable de la 
contraprestació entregada més les despeses de transacció que li siguin directament atribuïbles; no 
obstant, aquestes últimes podran ser registrades al compte de pèrdues i guanys en el moment del seu 
reconeixement inicial. 
 
No obstant això, els crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no 
tinguin un tipus d’interès contractual, es valoren  tant inicialment com posteriorment pel seu valor 
nominal, quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 
 
Pel que fa a les fiances lliurades, aquestes corresponen a les quantitats pagades als propietaris dels 
locals arrendats, i llur import no difereix significativament del seu valor raonable. 
 
L’efectiu i altres actius líquids equivalents, correspon a l’efectiu de caixa, els dipòsits a la vista en 
entitats de crèdit i altres inversions a curt termini de gran liquiditat amb un venciment original inferior 
o igual a tres mesos. 

 
Valoració posterior: es valoren pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzaran en 
el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu. 
 
Al tancament de l’exercici es realitzen les correccions valoratives per deteriorament necessàries. En 

particular, i respecte de les correccions valoratives relatives dels deutors comercials i altres comptes a 
cobrar, el Consell procedeix a calcular les corresponents correccions valoratives si n’hagués, en base a 
anàlisis específics del risc d’insolvència en cada compte a cobrar. 

 
Els actius financers es classifiquen com a corrents o no corrents en funció que el seu venciment sigui 

igual o inferior a dotze mesos, respectivament, des de la data de tancament de l’exercici. 
 
Els actius financers es donen de baixa quan s’acaben o se cedeixen els drets contractuals sobre els 

fluxos d’efectiu de l’actiu financer, havent-ne transferit de manera substancial els riscos i beneficis 
inherents a llur propietat. 

 
• Passius financers 

 
Són passius financers les partides a pagar que té la societat originades per la compra de béns i serveis 

per l’activitat de l’empresa, o també aquells altres que no tenen origen comercial però no poden ser 
considerats com a instruments financers derivats.  

 
Els passius financers, a efectes de la seva valoració, es classifiquen a la categoria de passius financers 

a cost amortitzat. 
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Valoració inicial: es valoren inicialment pel cost, que equivaldrà al valor raonable de la 
contraprestació rebuda ajustat per les despeses de transacció que li siguin directament atribuïbles; no 
obstant, aquestes últimes, podran ser registrades al compte de pèrdues i guanys en el moment del seu 
reconeixement inicial. 
 
No obstant això, els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no 
tinguin un tipus d’interès contractual, es valoren tant inicialment com posteriorment pel seu valor 
nominal, quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 
 
Valoració posterior: es valoren pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzaran en 
el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu. 
 
Els passius financers es classifiquen com a corrents o no corrents en funció que el seu venciment sigui 

igual o inferior a dotze mesos, respectivament, des de la data de tancament de l’exercici. 
 
Els passius financers es donen de baixa totalment o parcialment en el moment en què les obligacions 

previstes al corresponent contracte han estat satisfetes, cancel·lades o han expirat. 
 
d) Impost sobre beneficis 

 
El Consell és una entitat sense ànim de lucre, i per tant, es troba parcialment exempta d’aquest impost. 
 
L’ impost sobre beneficis de l’exercici es composa de la despesa (ingrés) per impost corrent i per 

impost diferit. 
• L’ impost corrent és l’ import que s’entrega com a resultat de les liquidacions fiscals de l’impost 

sobre el benefici, tenint en compte les bonificacions i deduccions aplicables. 
 
• Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferències temporàries corresponents a les 

diferències entre els imports comptables dels actius i passius i el seu valor fiscal. 
 
El Consell, al tancament dels exercicis 2019 i 2020, no té actius i passius per impost diferit. 

 
e) Arrendaments 

 
S’ha de diferenciar entre arrendaments operatius i financers:  
 
• Arrendaments operatius: en les operacions d’arrendament operatiu, la propietat del bé arrendat 

i substancialment tots els riscos i avantatges que recauen sobre el bé romanen en l’arrendador. Al 
actuar el Consell com arrendatari, les despeses es carreguen al compte de pèrdues i guanys en 
funció del seu meritament. 
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• Arrendaments financers: No existeixen arrendaments d’aquest tipus. 
 
 
f) Ingressos i despeses del Consell 

 
Els ingressos i les despeses del Consell es registren en funció del principi del meritament, és a dir, 

quan es produeix el corrent real de béns i serveis que representen, amb independència del moment en el 
qual es produeix el corrent monetari o financer derivat d’ells. 

 
 
g) Despeses de personal 

 
Les indemnitzacions per acomiadament del personal es reconeixen en el moment en què es pren la 

decisió de procedir l’acomiadament del treballador/a. Al tancament dels exercicis 2019 i 2020, no 
existeixen provisions per aquest concepte. 

 
h) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 

 
Ateses les activitats a què es dedica el Consell, no existeixen actius, passius, despeses significatives ni 

contingències de naturalesa mediambiental. 
 

NOTA 4: IMMOBILITZAT INTANGIBLE I MATERIAL 
 
 

Immobilitzat intangible: 
 
El moviment i detall d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2019 i 2020 és la següent: 
 

  Saldo 
01/01/2019 Altes Saldo 

31/12/2019 Altes Saldo 
31/12/2020 

          

Cost 57.845,92  0,00  57.845,92  0,00  57.845,92  
Amortització acumulada (54.371,44)  (1.282,15)  (55.653,59)  (1.282,15)  (56.935,74)  

        

Valor comptable 3.474,48  (1.282,15)  2.192,33  (1.282,15)  910,18  
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El elements de l’immobilitzat intangible totalment amortitzats al tancament dels exercicis 2019 i 2020 
són els següents: 

 
Concepte Import 2019 Import 2020 

Aplicacions informàtiques 52.717,33 52.717,33 
 
 
Immobilitzat material 
 
La composició i detall d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2019 i  2020 és la següent: 
 

Any 2020 Cost AAIM Valor 
Comptable 

      

Altres Instal·lacions 101.969,76  (101.969,76)  0,00  
Mobiliari 39.473,66  (37.025,40)  2.448,26  

Equips Informàtics 63.568,40  (58.813,59)  4.754,81  
      

Total 205.011,82  (197.808,75)  7.203,07  
 

Any 2019 Cost AAIM Valor 
Comptable 

      

Altres Instal·lacions 101.969,76  (101.969,76)  0,00  
Mobiliari 37.025,40  (37.025,40)  0,00  

Equips Informàtics 59.536,68  (57.282,69)  2.253,99  
      

Total 198.531,84  (196.277,85)  2.253,99  
 

Els moviments de l’any 2019 i 2020, són els següents: 
 

Cost Saldo 
01/01/2019 Altes Saldo 

01/01/2020 Altes Saldo 
31/12/2020 

         

Altres Instal·lacions 101.969,76  0,00  101.969,76  0,00  101.969,76  
Mobiliari 37.025,40  0,00  37.025,40  2.448,26  39.473,66  

Equips Informàtics 58.518,46  1.018,22  59.536,68  4.031,72  63.568,40  
        

Total 197.513,62  1.018,22  198.531,84  6.479,98  205.011,82  
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Amortització 
Acumulada 

Saldo 
01/01/2019 Altes Saldo 

31/12/2019 Altes Saldo 
31/12/2020 

          

Altres Instal·lacions (101.969,76)  0,00  (101.969,76)  0,00  (101.969,76)  
Mobiliari (37.025,40)  0,00  (37.025,40)  0,00  (37.025,40)  

Equips Informàtics (56.524,77)  (757,92)  (57.282,69)  (1.530,90)  (58.813,59)  
        

Total (195.519,93)  (757,92)  (196.277,85)  (1.530,90)  (197.808,75)  
 

El elements de l’immobilitzat material totalment amortitzats al tancament dels exercicis 2019 i 2020 
són els següents: 

 
Concepte Import 2020 Import 2019 

Altres instal·lacions 101.969,76  101.969,76  

Mobiliari 37.025,40  37.025,40  

Equips informàtics 55.764,97  55.257,37  

TOTAL 194.760,13  194.252,53  
 

 
NOTA 5: IMMOBILITZAT FINANCER 

 
El detall d’aquest epígraf del balanç al tancament dels exercicis 2019 i 2020 és el següent:  
 

 Import 2020 Import 2019 

Concepte A llarg termini A curt termini A llarg termini A curt termini 

Fiances (1) 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 

Imposicions  (1) 0,00  170.000,00  0,00  170.000,00  

Interessos meritats de les imposicions 0,00  25,42  0,00  25,42  

TOTAL 3.300,00  170.025,42  3.300,00  170.025,42  
 

Fiances  
 
Amb data 1 d’agost de 2019 es va formalitzar un nou contracte de lloguer del pis 4t 2a B del carrer 

Rosselló, 229 amb venciment el 1 d’agost de 2024. 
 
Amb motiu d’això, es van pagar 3.300,00 euros en concepte de fiança. 
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Imposicions a termini 
 
El detall del saldo de les imposicions al tancament de l’exercici 2020 és el següent: 
 

  Import 2020 

Imposicions 170.000,00  

Interessos meritats de les imposicions 25,42  

Total  170.025,42 
 

 
L’ informació d’aquestes imposicions a termini es la següent: 
 

Data 
formalització  

Data 
venciment Tipus d'interès Import  

Interessos 
meritats a 

31/12/2020 
          

23/01/2019 23/01/2022 0,05% 100.000,00 14,95 

23/01/2019 23/01/2022 0,05% 70.000,00 10,47 
       

      170.000,00 25,42 
 
 
NOTA 6: USUARIS, DEUTORS PER VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS 

 
Al tancament dels exercicis 2019 i 2020 no existeixen saldos pendents de cobrament d’usuaris, 

deutors per vendes i prestacions de serveis, donat que al tancament d’ambdós anys s’han cobrat totes les 
aportacions dels Col·legis. 

 
 

NOTA 7: EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS 
 
La composició al tancament dels exercicis 2019 i 2020 és la següent: 
 

Concepte Import 2020 Import 2019 

Caixa 211,44  958,87  

Bancs, comptes corrents 189.376,66  123.394,07  

Total 189.588,10  124.352,94  
 
La totalitat dels saldos bancaris al tancament d’ambdós exercicis, són de lliure disposició. 
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NOTA 8: FONS PROPIS 
 
Els fons propis representen el superàvit net generat pel Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers 

de Catalunya des de la seva creació. 
 
El Consell pel fet de ser una entitat sense ànim de lucre, no realitza distribució de beneficis, sinó que 

qualsevol resultat generat, tant dèficit com superàvit, es traspassa directament a Fons Propis. 
 

El moviment durant els dos últims exercicis ha estat el següent: 
 

Concepte Fons social Pèrdues i 
Guanys Total 

Saldo 01/01/2019 250.283,77  10.026,29  260.310,06  

Traspàs Resultat 2018 10.026,29  (10.026,29)  0,00  
Resultat 2019 0,00  22.480,83  22.480,83  

Saldo 31/12/2019 260.310,06  22.480,83  282.790,89  
Traspàs Resultat 2019 22.480,83  (22.480,83)  0,00  

Resultat 2020 0,00  69.940,00  69.940,00  

Saldo 31/12/2020 282.790,89  69.940,00  352.730,89  
 
El Consell Plenari proposarà, l’aplicació del resultat positiu de l’any 2020 de 69.940,00 euros, amb 

abonament al Fons Social. 
 
 

NOTA 9: ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. SITUACIÓ FISCAL 
 
Els deutes amb les administracions públiques son les següents:  
 

Concepte 
Import 
2020                    

( deutor ) 

Import 
2020                    

( creditor ) 

Import 
2019                     

( creditor ) 
Hisenda Pública Creditora per IRPF personal 0,00  8.931,89  9.234,66  

Hisenda Pública Creditora per IRPF arrendaments 0,00  940,50  940,50  

Organismes Seguretat Social Creditora 0,00  1.724,23  1.707,16  

Retencions per interessos d'imposicions 20,23  0,00  0,00  

Total 20,23  11.596,62  11.882,32  
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• Situació fiscal 

 
D’acord amb la legislació vigent, els impostos no poden considerar-se liquidats definitivament fins 

que les declaracions presentades hagin estat verificades per la Inspecció de Tributs de l’Estat o hagi 
transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. 

 
Dins l’epígraf de Tributs, es troben les retencions practicades per les entitats financeres en els 

interessos cobrats durant l’exercici. 
 
• Impost sobre Societats. 

 
El Consell està exempt en la tributació de l’Impost sobre Societats, sobre els rendiments generats en el 

desenvolupament de les activitats que constitueixen l'objecte social. Aquesta exempció no afecta als 
rendiments obtinguts per l’exercici d’explotació econòmica, o per cessió o increment de patrimoni, ni 
pels rendiments obtinguts per capital mobiliari. 

 
Durant el 2019 i 2020 no s’han obtingut rendiment subjectes a l’Impost sobre Societats, a excepció 

dels interessos financers d’entitats bancàries, els quals han sofert la corresponent retenció. 
 

• Impost sobre el Valor Afegit. 
 
El Consell està exempt de l’Impost sobre el Valor Afegit, pels ingressos per quotes dels seus 

membres, motiu pel qual les quotes de l’IVA suportat no deduïbles que corresponen, es consideren 
despesa o inversió, segons procedeixi, de l’exercici. 

 
 

NOTA 10: INGRESSOS REBUTS EN CARACTER PERIODIC 
 
La composició al tancament dels exercicis 2019 i 2020 és la següent: 
 

Col·legi Import 2020 Import 
2019 

Col·legi de Barcelona 216.384,00 213.822,00  

Col·legi de Tarragona 25.116,00 24.546,00  

Col·legi de Girona 22.140,00 21.786,00  

Col·legi de Lleida 14.706,00 14.700,00  

Total 278.346,00  274.854,00  
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El detall dels ingressos de quotes dels anys 2019 i 2020 és el següent: 
 

Any 2020 Nombre 
col·legiats 

Aportació per 
col·legiat Total aportació 

Col·legi de Barcelona 36.064 6,00 216.384,00 

Col·legi de Tarragona 4.186 6,00 25.116,00 

Col·legi de Girona 3.690 6,00 22.140,00 

Col·legi de Lleida 2.451 6,00 14.706,00 

Total 46.391   278.346,00 
 

Any 2019 Nombre 
col·legiats 

Aportació per 
col·legiat Total aportació 

Col·legi de Barcelona 35.637 6,00 213.822,00 

Col·legi de Tarragona 4.091 6,00 24.546,00 

Col·legi de Girona 3.631 6,00 21.786,00 

Col·legi de Lleida 2.450 6,00 14.700,00 

Total 45.809   274.854,00 
 
 
NOTA 11: DESPESES DE PERSONAL 

 
La composició al tancament dels exercicis 2019 i 2020 és la següent: 
 

Concepte Any 2020 Any 2019 

Sous i salaris 55.057,21  54.267,16  

Seguretat Social a càrrec de l'empresa 17.210,28  17.039,88  

Altres despeses de personal 0,00  123,08  

Total 72.267,49  71.430,12  
 
Tant l’any 2019 com l’any 2020, la plantilla esta formada dos persones (dones) amb contracte fix. 
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NOTA 12: ALTRES DESPESES DE GESTIÓ 
 
La composició al tancament dels exercicis 2019 i 2020 és la següent: 
 

  Any 2020 Any 2019 
      

Despeses membres Consell Plenari, 
Consell Assessor i Comissions 46.320,01  53.621,15  

Ajuts a congressos o jornades 1.800,00  4.500,00  
     
Total 48.120,01  58.121,15  

 
Despeses membres Consell Plenari, Consell Assessor i Comissions 
 
Aquesta despesa correspon a l’import percebut pels diferents membres del Consell Plenari, Consell 

Assessor i Comissions, en concepte d’assistències i dietes. 
 
 
NOTA 13: ALTRA INFORMACIÓ 
 

Honoraris auditors 
 
Els honoraris satisfets als auditors per la realització de l’auditoria dels comptes anuals de l’any 2020 

han sigut de 4.300,00 euros (4.200,00 euros a l’any anterior). 
 
Llei de morositat i terminis de pagament 
 
D’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de Juliol, a continuació s’informa del període mig de pagament a 

proveïdors, segons resolució del 29 de gener de 2016 de l’ICAC sobre la informació a incorporar a la 
memòria de comptes anuals en relació al període mig de pagament a proveïdors en operacions 
comercials: 

  

  
Any 2020 Any 2019 

dies dies 
Període mig de pagament a proveïdors 20 20 

 
 
NOTA 14: ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 

No s’han produït fets o transaccions posteriors que tinguin o poguessin tenir un efecte significatiu 
sobre els comptes anuals i que afectin el patrimoni de l’Entitat, els resultats obtinguts, la seva gestió o 
l’aplicació del principi d’empresa en funcionament. 
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NOTA 15: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2020 

 
A continuació es presenta la liquidació del pressupost de l’any 2020. 
 

INGRESSOS Executat Pressupost Desviació 
      
Quotes 278.346,00  278.346,00  0,00  
Ingressos financers 63,78  100,00  (36,22)  
      
Total 278.409,78  278.446,00  (36,22)  
      
DESPESES Executat Pressupost Desviació 
      
Ajuts a congressos o jornades (1.800,00)  (6.000,00)  4.200,00  
Despeses de gestió (47.369,82)  (94.100,00)  46.730,18  
Despeses de personal (72.267,49)  (74.319,84)  2.052,35  
Amortitzacions (2.813,05)  (3.000,00)  186,95  
Manteniments i reparacions (9.920,56)  (12.000,00)  2.079,44  
Serveis professionals externs (19.892,08)  (24.820,00)  4.927,92  
Assegurances (3.372,79)  (1.950,00)  (1.422,79)  
Serveis bancaris (96,84)  (75,00)  (21,84)  
Relacions Públiques (9.890,00)  (22.800,00)  12.910,00  
Subministraments i altres serveis (7.546,42)  (9.917,80)  2.371,38  
Despeses oficina (797,11)  (2.550,00)  1.752,89  
Varis  (658,11)  (2.000,00)  1.341,89  
Estudis professionals (7.829,51)  (41.217,60)  33.388,09  
Arrendament local (23.958,00)  (24.500,00)  542,00  
Aportacions altres institucions (258,00)  (516,00)  258,00  
Jornades pròpies 0,00  (12.000,00)  12.000,00  
Total despeses (208.469,78)  (331.766,24)  123.296,46  
      
Excedent de l'exercici 69.940,00  (53.320,24)  123.260,24  
        
Inversions (6.479,98)  (10.000,00)  3.520,02  
        
Liquidació del pressupost 63.460,02  (63.320,24)  126.780,26  

 
 
 
 
Barcelona, 30 de Març de 2021 
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