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IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE TARRAGONA 
 

 
A l’Assemblea General de l’ILꞏLUSTRE COLꞏLEGI DE L’ADVOCACIA DE TARRAGONA, 
per encàrrec de la Junta de Govern: 
 
 
Opinió 
 
Hem auditat els comptes anuals abreujats de l’ILꞏLUSTRE COLꞏLEGI DE L’ADVOCACIA 
DE TARRAGONA (el Colꞏlegi), que comprenen el balanç abreujat a 31 de desembre de 
2019, el compte de pèrdues i guanys abreujat, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la 
memòria abreujada corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data. 
 
Segons la nostra opinió, els comptes anuals abreujats adjunts expressen, en tots els 
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del Colꞏlegi a 31 
de desembre de 2019, així com dels seus resultats corresponents a l’exercici finalitzat en 
aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta 
d’aplicació (que s’identifica en la nota 2.a e la memòria abreujada) i, en particular, amb els 
principis i criteris comptables que hi estiguin continguts. 
 
 
Fonament de l’opinió  
 
Hem portat a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de 
l’activitat d’auditoria de compres vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d’acord amb 
aquestes normes es descriuen més endavant a la secció Responsabilitats de l’auditor en 
relació amb l’auditoria dels comptes anuals abreujats del nostre informe.  
 
Som independents del Colꞏlegi de conformitat amb els requeriments d’ètica, inclosos els 
d’independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals abreujats a 
Espanya segons allò que exigeix 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 
hi han concorregut situacions o circumstàncies que, d’acord amb allò que estableix 
l’esmentada 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. 
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Paràgraf de èmfasis  
 
Cridem l’atenció sobre la nota 2. c) de la memòria dels comptes anuals abreujats, que 
descriu els efectes i conseqüències que poden esdevenir com a conseqüència de la crisis 
sanitària i l’estat d’alarma decretat per el Govern pel Covid-19. A la mateixa nota, el colꞏlegi, 
enumera una sèrie de mesures i altres condicionants que mitiguen el risc que el Colꞏlegi 
pugui desenvolupar les seves activitats de forma normal en el curt i mig termini. La nostra 
opinió no ha sigut modificada en relació amb aquesta qüestió.   
 
 
Aspectes mes rellevants de la auditoria 
 
Els aspectes mes rellevants de la auditoria son aquells que, segons el nostre judici 
professional, han estat considerats com a riscos d’incorrecció material mes significatius en la 
nostra auditoria dels comptes anuals abreujats del període actual. Aquests riscos han estat 
tractats en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals abreujats en el seu conjunt, 
i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, i no expressem una opinió per separat 
sobre aquells riscos.  
 
Risc: Reconeixement, registre i valoració dels instruments financers: 
 
El Colꞏlegi manté el seu excedent de tresoreria en una varietat de productes financers, 
(imposicions a termini fix, inversions en valors en renta fixa, inversions en renta fixa, 
inversions en renta variable). 
 
La norma de registre i valoració, corresponent als actius financers, que recull el Pla General 
de Comptabilitat de les Fundacions i les Associacions subjectes a la legislació de la 
Generalitat de Catalunya, es força complexa, donat que la valoració dels esmentats actius 
financers es fa de manera diferent, segons la seva classificació i aquesta ve donada per la  
finalitat o l’objectiu que es persegueix amb la tinença d’aquests productes. 
 
En aquest sentit, els actius financers es classifiquen en les següents categories: 
 
- Actius financers a cost amortitzat, els quals al tancament de l’exercici es registren pel seu 
cost amortitzat. 
- Actius financers mantinguts per negociar, els quals es valoren pel seu valor raonable, 
sense deduir les despeses de les transaccions de venta. Les modificacions de l’esmentat 
valor s’imputaran al resultat de l’exercici. 
- Actius financers a cost, els quals es valoren pel seu cost, i en el seu cas, menys l’import 
acumulat de les correccions valoratives per deteriorament.  
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En aquest sentit, entenem que la complexitat de l’operativa comptable descrita, origina que 
el reconeixement d’aquests elements als estats financers del Colꞏlegi, no es registrin d’acord 
amb l’esmentada norma.     
 
Com l’abast de la nostra auditoria ha donat resposta al risc. 
 
Hem obtingut evidencia de la existència dels esmentats productes financers, mitjançant el 
procediment de circularització a les entitats financeres amb els que s’han formalitzats 
aquests productes. 
 
Hem mantingut converses amb la direcció del Colꞏlegi, per tal de determinar quina es la 
estratègia financera del Colꞏlegi, i en conseqüència determinar quines son les finalitats de 
cadascun dels productes financers de la cartera del colꞏlegi. 
 
Hem indagat, mitjançant la lectura dels contractes que donen suport als esmentat productes 
financers. 
 
Amb la documentació e informació obtinguda, d’acord amb les tasques que acabem 
d’enumerar, hem fet una classificació dels actius financers mes significatius del Colꞏlegi per 
tal de determinar quina valoració s’ha de donar a cadascun d’ells. 
 
Hem determinat la valoració de cadascun dels productes financers que el Colꞏlegi manté 
com a excedent de tresoreria, i els hem comparat amb la valoració que el Colꞏlegi fa d’ells. 
 
Com a cas més particular i complex, hem de tenir present que el Colꞏlegi, manté a la seva 
cartera d’inversions al tancament de l’exercici 2019, 210 milers d’euros, que la seva 
valoració, d’acord amb allò establert a l’esmentada norma de registre i valoració, es 
determina d’acord amb el seu preu de cotització (valor raonable). En aquest sentit, hem 
rebut les respostes de les entitats financeres en les que se’ns  indica el seu valor de mercat. 
 
Així mateix, la nota 2.c) de la memòria dels Comptes Anuals abreujats auditats, descriu el fet 
posterior corresponent a la crisis sanitària. Donat que el coneixement que tenim d’aquesta 
crisis a data de signatura del present informe d’auditoria no es complert, ja que estem 
pendents de les conseqüències que es poden produir a tots els nivells, hem verificat el preu 
de cotització dels valors que composen els esmentats productes financers, sense que hi 
hagi una reducció significativa del seu valor, que posi en perill la recuperabilitat dels 
esmentats actius. 
 
Hem verificat que a la memòria s’inclou tota la informació establerta com a obligatòria 
segons el marc d’informació financera, en relació al reconeixement, classificació i valoració 
dels instruments financers.  
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Altra informació: Liquidació pressupostària de l’exercici tancat a 31 de desembre de 
2019 
 
L’altra informació comprèn exclusivament la liquidació pressupostària del exercici tancat a 
31 de desembre de 2019, la formulació de la qual és responsabilitat de la Junta de Govern 
del Colꞏlegi i no forma part integrant dels comptes anuals abreujats. 
 
La nostra opinió d’auditoria sobre els comptes anuals abreujats no cobreix la liquidació 
pressupostària del exercici finalitzat a 31 de desembre de 2019. La nostra responsabilitat 
sobre la liquidació pressupostària del exercici finalitzat a 31 de desembre de 2019, de 
conformitat amb allò que exigeix la normativa reguladora de l’activitat de l’auditoria de 
comptes, consisteix a avaluar i informar sobre la concordança de la liquidació pressupostària 
del exercici finalitzat a 31 de desembre de 2019 amb els comptes anuals abreujats, a partir 
del coneixement de l’entitat obtingut en la realització de l’auditoria dels esmentats comptes i 
sense incloure informació diferent de l’obtinguda com a evidència durant la mateixa. Així 
mateix, la nostra responsabilitat consisteix a avaluar i informar de si el contingut i 
presentació de la liquidació pressupostària del exercici finalitzat a 31 de desembre de 2019 
són conformes a la normativa que resulta d’aplicació. Si, basant-nos en el treball que hem 
realitzat, concloem que existeixen incorreccions materials, estem obligats a informar d’això. 
 
Sobre la base del treball realitzat, segons allò descrit en el paràgraf anterior, la informació 
que conté la liquidació pressupostària concorda amb la dels comptes anuals  de l’exercici 
2019 i el seu contingut i presentació són conformes amb la normativa que resulta d’aplicació.  
 
 
Responsabilitats de la Junta de Govern en relació amb els comptes anuals abreujats 
 
La Junta de Govern és responsable de formular els comptes anuals abreujats adjunts, de 
forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del 
Colꞏlegi, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’entitat a 
Espanya, i del control intern que considerin necessari per a permetre la preparació de 
comptes anuals abreujats lliures d’incorrecció material, a causa de frau o error. 
 
En la preparació dels comptes anuals, la Junta de Govern és responsable de la valoració de 
la capacitat del Colꞏlegi per continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons 
correspongui, les qüestions relacionades amb l’empresa en funcionament i utilitzant el 
principi comptable d’empresa en funcionament excepte si la Junta de Govern té la intenció 
de liquidar el Colꞏlegi o cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa 
realista. 
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Responsabilitat de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals abreujats 
 
Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable de que els comptes anuals 
abreujats en el seu conjunt estan lliures d’incorrecció material, a causa de frau o error, i 
emetre un informe d’auditoria que conté la nostra opinió.  
 
Seguretat raonable es 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 existeixi. Les incorreccions 
poden tenir lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma 
agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en les decisions econòmiques que 
els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals abreujats. 
 
Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat 
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 abreujats, a 

causa de 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 a causa de frau 
és més elevat que en el cas d’una incorrecció material a causa d’error, ja que el frau pot 
implicar colꞏlusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament 
errònies, o l’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 l’entitat. 

 
- Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la raonabilitat de les 

estimacions comptables i la corresponent informació revelada pels administradors. 
 
- Concloem sobre si és adequada la utilització, per part de la Junta de Govern, 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 del Colꞏlegi 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 abreujats o, si aquestes 
revelacions no són adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres 
conclusions es basen en l’evidència d’auditoria obtinguda fins a la data del nostre informe 
d’auditoria. No obstant això, fets o condicions futurs poden ser la causa que el Colꞏlegi 
deixi de ser una empresa en funcionament. 
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- Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals abreujats, 
inclosa la informació revelada, i si els comptes anuals abreujats representen les 
transaccions i els fets subjacents de manera que aconsegueixen expressar la imatge 
fidel. 

 
Ens comuniquem amb la Junta de Govern de l’entitat 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. 
 
Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicació a la Junta de Govern de 
l’entitat, determinem els que han estat de la major significativitat en l’auditoria dels comptes 
anuals abreujats del període actual i que són, en conseqüència, els riscos considerats mes 
significatius. 
 
Descrivim aquells riscos en el nostre informe d’auditoria llevat que les disposicions legals o 
reglamentàries prohibeixin  revelar públicament la qüestió. 
 
 
Barcelona, 30 de març de 2020 
 
 
 
 
 
Ramón Sallés Fernández 
Auditor Censor Jurat de Comptes 
Nº Registre Oficial d’Auditors de Comptes 22586 
 


