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I.-	BALANÇ	DE	SITUACIÓ	
S'acompanyen	en	l'arxiu	adjunt	les	dades	econòmiques.	

	
II.-	COMPTE	DE	PÈRDUES	I	GUANYS	
S'acompanyen	en	l'arxiu	adjunt	les	dades	econòmiques.	
	
III.-	MEMÒRIA	ECONÒMICA	
1.	ACTIVITAT	DEL	COL·LEGI	
	

El	 Col·legi	 de	 Psicologia	 de	 les	 Illes	 Balears	 és	 una	 entitat	 de	 dret	 públic,	 de	 caràcter	
professional,	amb	personalitat	jurídica	pròpia	i	plena	capacitat	per	al	compliment	de	les	seves	
finalitats.	 Va	 ser	 creat	 en	 data	 14	 de	 desembre,	 mitjançant	 Decret	 134/2001	 pel	 qual	 es	
constitueix	per	segregació	el	Col·legi	Oficial	de	Psicòlegs	de	les	Illes	Balears.	

	

El	seu	reconeixement	com	a	tal	Col·legi	professional	té	empara	en	l'article	36	de	la	Constitució	
Espanyola,	 així	mateix	estant	 regulada	mitjançant	 la	 Llei	2/1974	de	13	de	 febrer	de	Col·legis	
Professionals,	modificada	parcialment	per	 les	Lleis	74/1978,	de	26	de	desembre	 i	7/1997,	de	
14	 d'abril;	 El	 dia	 3	 de	 març	 de	 2000	 es	 publica	 el	 Decret	 32/2000	 pel	 qual	 s'aprova	 el	
Reglament	de	Col·legis	Professionals	de	les	Illes	Balears,	i	que	en	el	seu	article	10	estableix	el	
procediment	de	constitució	d'un	col·legi	professional	per	segregació	d'un	altre	d'àmbit	supra-
autonòmic	i	que	la	forma	jurídica	serà	mitjançant	decret	del	Govern	de	les	Illes	Balears.	

	

L'article	 11.15	 de	 l'Estatut	 d'Autonomia	 de	 les	 Illes	 Balears	 disposa	 que	 correspon	 a	 la	
Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears	el	desenvolupament	legislatiu	i	l'execució	en	matèria	
de	corporacions	de	dret	públic,	representatives	d'interessos	econòmics	i	professionals.	

	

La	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears	va	aprovar	la	Llei	10/1998,	de	14	de	desembre	de	
col·legis	 professionals	 de	 les	 Illes	 Balears,	 en	 el	 desenvolupament	 de	 la	 seva	 competència	
estatutària.	En	la	disposició	addicional	segona	s'estableix	que	les	delegacions	o	demarcacions	
de	 col·legis	 professionals	 d'àmbit	 supra-autonòmic	 podran	 segregar-se	 per	 constituir-se	 en	
col·legis	independents.	

	

S'han	complert	tots	els	tràmits	establerts:	la	Delegació	Territorial	en	Balears	del	Col·legi	Oficial	
de	 Psicòlegs	 ha	 formulat	 la	 necessària	 sol·licitud	 de	 segregació	 del	 col·legi	 nacional	 per	
constituir-se	 en	Col·legi	Oficial	 de	 Psicòlegs	 de	 les	 Illes	 Balears,	 s'ha	 informat	 favorablement	
per	la	Conselleria	de	Sanitat	i	Consum	i	pel	Departament	Jurídic	de	la	Comunitat	Autònoma	de	
les	Illes	Balears.	

	

L'objectiu	 fonamental	 del	 Col·legi	 de	 Psicologia	 de	 les	 Illes	 Balears	 ve	 regulat	 en	 les	
disposicions	abans	esmentades	agrupant	de	 forma	obligatòria	a	 tots	els	psicòlegs/ogues	que	
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exerceixin	la	professió	en	la	seva	demarcació	territorial	i	les	seves	funcions	vénen	recollides	en	
l'article	7	de	la	resolució	de	presidència	18962	de	17	d'octubre	de	2013.	

	

L'exercici	 de	 la	 professió	 de	 Psicòleg/oga	 estarà	 sotmès	 i	 s'efectuarà	 pels	 col·legiats/des,	 de	
conformitat	amb	les	normes	que	regulin	les	diferents	modalitats	del	seu	exercici.	

	

El	seu	domicili	social	es	fixa	al	carrer	Manuel	Sanchis	Guarner	número	1	de	la	ciutat	de	Palma	
amb	codi	postal	07004.		

	

Nombre	d'Identificació	Fiscal	és	el	G-57216418.	
	
	
2.	BASES	DE	PRESENTACIÓ	DELS	COMPTES	ANUALS	
	
2.1.	Imatge	fidel:	

a)	 Els	 comptes	 anuals	 s'han	 preparat	 a	 partir	 dels	 registres	 comptables	 del	 Col·legi	 de	
Psicologia	 de	 les	 Illes	 Balears	 al	 31	 de	 desembre	 de	 2015,	 havent-se	 aplicat	 les	
disposicions	 legals	 vigents	 en	 matèria	 comptable,	 d'acord	 amb	 el	 Pla	 General	 de	
Comptabilitat	 de	 PIMES,	 a	 fi	 de	mostrar	 la	 imatge	 fidel	 del	 patrimoni,	 de	 la	 situació	
financera	i	dels	resultats	de	la	societat.	

	
b)	No	 existeixen	 raons	 excepcionals	 per	 les	 quals,	 per	mostrar	 la	 imatge	 fidel,	 no	 s'han	

aplicat	disposicions	legals	en	matèria	comptable.	
	
c)	No	existeixen	informacions	complementàries.	
	

	
2.2.	Principis	comptables:	

En	 la	 seva	 formulació	 s'han	 aplicat	 els	 principis	 i	 normes	 de	 comptabilitat	 generalment	
acceptats	i	establerts	en	el	Codi	de	Comerç	i	la	restant	legislació	mercantil.	

	
2.3.	Aspectes	crítics	de	la	valoració	i	estimació	de	la	incertesa	

a)	 El	 Col·legi	 de	 Psicologia	 de	 les	 Illes	 Balears	 no	 ha	 aplicat	 cap	 canvi	 en	 les	 seves	
estimacions	comptables	derivades	d'aspectes	crítics	de	valoració,	que	pugui	afectar	a	
l'exercici	actual	i	als	exercicis	futurs.	

	
b)	En	 l'elaboració	dels	Comptes	Anuals	corresponents	a	 l'exercici	2015	s'han	determinat	

estimacions	i	hipòtesis	en	funció	de	la	millor	informació	disponible	a	31	de	desembre	
de	2015	sobre	els	fets	analitzats.	

	
2.4.	Comparació	de	la	informació	

No	existeixen	raons	excepcionals	que	justifiquen	la	modificació	de	l'estructura	del	balanç,	
del	 compte	 de	 pèrdues	 i	 guanys	 i	 de	 l'estat	 de	 canvis	 en	 el	 patrimoni	 net.	 Per	 tant,	 no	
existeixen	causes	que	impedeixin	la	comparació	dels	Comptes	Anuals	de	l'exercici	amb	les	
de	l'anterior.	
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2.5.	Elements	recollits	en	vàries	partides	

No	existeixen	elements	patrimonials	de	l'Actiu	o	del	Passiu,	que	estiguin	registrats	en	dos	
o	més	partides	del	balanç.	

	
2.6.	Canvis	en	criteris	comptables	

No	 s'han	 produït	 canvis	 en	 criteris	 comptables	 realitzats	 en	 l'exercici	 2015	 i	 són	
coincidents	amb	l'exercici	2014.	

	
2.7.	Correcció	d’errors	

No	s'han	detectat	errors	existents	al	tancament	de	l'exercici	que	obliguin	a	reformular	els	
comptes,	 els	 fets	 coneguts	 amb	 posterioritat	 al	 tancament,	 que	 podrien	 aconsellar	
ajustaments	 en	 les	 estimacions	 en	el	 tancament	de	 l'exercici,	 han	estat	 comentades	 als	
seus	apartats	corresponents.	

	
2.8.	Altres	consideracions	particulars	

De	conformitat	amb	els	Estatuts	del	Col·legi	de	Psicologia	de	les	Illes	Balears	els	comptes	
han	de	ser	elaborats	per	la	Junta	de	Govern	i	aprovades	per	aquesta,	així	com	ratificades	
en	assemblea	anual	extraordinària.	

	
3.	APLICACIÓ	DE	RESULTATS	
	
L'entitat	col·legial	és	una	organització	sense	ànim	de	lucre.	
	
El	 resultat	 de	 l'exercici	 2015	 ha	 estat	 d'un	 saldo	 positiu	 per	 valor	 de	 61.709,63.-€	 els	 quals	
sol·licitam	la	seva	aplicació.	
	
	
4.	NORMES	DE	REGISTRE	I	VALORACIÓ	
	
S'indicaran	els	criteris	comptables	aplicats	en	relació	amb	les	següents	partides:		
	
4.1.	Immobilitzat	intangible	

Els	actius	intangibles	es	registren	pel	seu	cost	d'adquisició.	
	
4.2.	Immobilitzat	material	

Els	béns	compresos	en	l'immobilitzat	material	es	troben	valorats	al	seu	preu	d'adquisició.	
•		 L'immoble	de	 la	 seu	 social	 ha	 estat	 valorat	 pel	 preu	d'adquisició,	 estimant	 el	 50%	el	
valor	del	sòl	i	el	50%	el	valor	de	la	construcció.		
•		 El	mobiliari	està	valorat	a	preu	d'adquisició,	sent	l'horitzó	d'amortització	de	10	anys.	
•		 Equips	 per	 a	 procés	 d'informació	 està	 valorat	 per	 preu	 d'adquisició	 i	 amortitzat	 en	
l'exercici	2015	per	quota	lineal.	
	
La	 dotació	 anual	 a	 l'amortització	 es	 calcula	 pel	 mètode	 lineal	 en	 funció	 de	 la	 vida	 útil	
estimada	dels	diferents	béns.	

	
4.3.	Instruments	financers	

Els	 criteris	 emprats	 per	 a	 la	 qualificació	 i	 valoració	 de	 les	 diferents	 categories	 d'actius	 i	
passius	financers.	
	

a) En	 els	 actius	 financers	 disponibles	 per	 a	 la	 venda	 s'inclouen	 els	 valors	
representatius	 de	 deute	 i	 instruments	 de	 patrimoni	 d'altres	 empreses	 que	 no	
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siguin	 préstecs	 i	 partides	 a	 cobrar,	 inversions	 mantingudes	 fins	 al	 venciment,	
actius	financers	mantinguts	per	negociar	i	altres	actius	financers	a	valor	raonable.	
	

b) En	els	passius	 financers	es	valoraran	 inicialment	amb	el	cost	que	equival	a	valor	
raonable	 de	 la	 contraprestació	 rebuda	 i	 els	 interessos	 reportats	 es	
comptabilitzaran	en	el	compte	de	Pèrdues	 i	Guanys	aplicant	el	mètode	del	 tipus	
d'interès	efectiu.	

	
	

4.4.	Imposts	sobre	beneficis	
La	despesa	per	impost	sobre	beneficis	representa	la	suma	de	la	despesa	per	impost	sobre	
beneficis	 de	 l'exercici	 així	 com	 per	 l'efecte	 de	 les	 variacions	 dels	 actius	 i	 passius	 per	
imposts	anticipats,	diferits	i	crèdits	fiscals.	
	
La	 despesa	 per	 impost	 sobre	 beneficis	 de	 l'exercici	 es	 calcula	 mitjançant	 la	 suma	 de	
l'impost	corrent	que	resulta	de	l'aplicació	del	tipus	de	gravamen	sobre	la	base	imposable	
de	 l'exercici,	 després	 d'aplicar	 les	 deduccions	 que	 fiscalment	 són	 admissibles,	 més	 la	
variació	dels	actius	i	passius	per	imposts	anticipats	i	diferits	i	crèdits	fiscals,	tant	per	bases	
imposables	negatives	com	per	deduccions.	
Els	 actius	 i	 passius	 per	 imposts	 diferits	 inclouen	 les	 diferències	 temporàries	 que	
s'identifiquen	 com	 aquells	 imports	 que	 es	 preveuen	 pagadors	 o	 recuperables	 per	 les	
diferències	entre	els	imports	en	llibres	dels	actius	i	passius	i	el	seu	valor	fiscal,	així	com	les	
bases	imposables	negatives	pendents	de	compensació	i	els	crèdits	per	deduccions	fiscals	
no	aplicades	fiscalment.	Aquests	imports	es	registren	aplicant	a	la	diferència	temporària	o	
crèdit	que	correspongui	el	tipus	de	gravamen	al	que	s'espera	recuperar-los	o	liquidar-los.	
	
Es	 reconeixen	 passius	 per	 imposts	 diferits	 per	 a	 totes	 les	 diferències	 temporàries	
imposables.	Per	la	seva	banda,	els	actius	per	imposts	diferits,	identificats	amb	diferències	
temporàries	 només	 es	 reconeixen	 en	 el	 cas	 que	 es	 consideri	 probable	 que	 el	 Col·legi	
tendrà	en	el	futur	suficients	guanys	fiscals	contra	els	quals	poder	fer-los	efectius.	
	
En	 ocasió	 de	 cada	 tancament	 comptable,	 es	 revisen	 els	 imposts	 diferits	 registrats	 (tant	
actius	 com	 a	 passius)	 a	 fi	 de	 comprovar	 que	 es	 mantenen	 vigents,	 efectuant-se	 les	
oportunes	correccions	als	mateixos	d'acord	amb	els	resultats	de	les	anàlisis	realitzades.	

	
4.5.	Existències	

Donada	la	naturalesa	de	prestació	de	serveis	col·legials,	no	existeixen	existències.	
	
4.6.	Ingressos	i	despeses	

Els	 ingressos	 i	despeses	s'imputen	en	 funció	del	criteri	de	 la	meritació,	és	a	dir,	quan	es	
produeix	el	 corrent	 real	de	béns	 i	 serveis	que	aquests	 representen,	 amb	 independència	
del	 moment	 en	 què	 es	 produeixi	 el	 corrent	 monetari	 o	 financera	 derivada	 d'ells.	
Concretament,	els	 ingressos	es	calculen	al	valor	raonable	de	 la	contraprestació	a	rebre	 i	
representen	els	imports	a	cobrar	pel	béns	lliurats	i	els	serveis	prestats	en	el	marc	ordinari	
de	l'activitat,	deduïts	els	descomptes	i	imposts.	

	
4.7.	Provisions	i	contingències	

Els	Comptes	Anuals	del	Col·legi	recullen	totes	 les	provisions	significatives	en	 les	quals	és	
major	 la	 probabilitat	 que	 s'hagi	 d'atendre	 l'obligació.	 Les	 provisions	 es	 reconeixen	
únicament	 sobre	 la	 base	 de	 fets	 presents	 o	 passats	 que	 generin	 obligacions	 futures.	 Es	
quantifiquen	 tenint	 en	 consideració	 la	 millor	 informació	 disponible	 sobre	 les	
conseqüències	del	succés	que	les	motiven	i	són	reestimades	en	ocasió	de	cada	tancament	
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comptable.	 S'utilitzen	 per	 afrontar	 les	 obligacions	 específiques	 per	 les	 quals	 anaren	
originalment	reconegudes.	Es	procedeix	a	 la	seva	reversió	total	o	parcial,	quan	aquestes	
obligacions	deixen	d'existir	o	disminueixen.	

	
4.8.	Despeses	de	Personal	

Les	despeses	de	personal	 inclouen	 tots	els	 sous	 i	 les	obligacions	d'ordre	social,	 ja	 siguin	
obligatòries	 o	 voluntàries,	 reportades	 a	 cada	 moment,	 reconeixent	 les	 obligacions	 per	
sous	variables,	despeses	associades	i	indemnitzacions.	

	
4.9.	Subvencions,	donacions	i	legats	

Aquestes	 partides	 no	 reintegrables	 es	 comptabilitzen	 com	 a	 ingressos	 directes	 al	
patrimoni	net.	
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5.	IMMOBILITZAT	MATERIAL,	INTANGIBLE	I	INVERSIONS	IMMOBILIÀRIES	
	
El	 moviment	 de	 les	 diferents	 partides	 durant	 l'exercici	 2015	 i	 les	 seves	 corresponents	
amortitzacions	acumulades	és	el	següent:	
	
ESTAT	DE	MOVIMENTS	DE	L’IMMOBILITZAT	
MATERIAL	

Immobilitzat	
Intangible	

Immobilitzat	
Material	

Inversions	
Mobiliàries	

A)Saldo	Inicial	Brut,	Exercici	2015	 	 489.034,09	 	
								(+)	Entrades		 	 1.309,09	 	
								(-)	Sortides	 	 	 	
B)	Saldo	Final	Brut,	Exercici	2015	 	 490.879,05	 	
C)	Amortització	Acumulada,	Saldo	Inicial,	Exercici	
2015	

	 70.021,03	 	

								(+)	Dotació	a	l’amortització	per	exercici	 	 6.830,43	 	
								(+)	Augments	per	adquisicions	o	traspassos	 	 	 	
								(-)	Disminucions	per	sortides,	baixes,	
reduccions	o	traspassos	

	 	 	

D)	Amortitz.	Acumulada,	Saldo	Final,	Exercici	2015	 	 76.851,36	 	
	
	

NÚM.	
COMPTE	

Denominació	 Saldo	
31/12/2014	

Entrades	 Sortides	 Saldo	
31/12/2015	

2110	 Construccions	 474.230,29	 	 	 474.230,29	

2120	
Instal·lacions	
Tècniques	

	 	 	 	

2160	 Mobiliari	 				8.559,36	 1.010,10	 	 				9.569,46	

2170	 Equips	per	a	
procés	inform.	

		6.780,31	 298,99	 	 7.079,30	

TOTAL	 	 489.569,96	 1.309,09	 	 490.879,05	
	
	

NÚM.	
COMPTE	

Denominació	 Saldo	
31/12/2014	

Entrades	 Sortides	 Saldo	
31/12/2015	

2810	 A.A.	Construcció	 65.533,68	 4.128,35	 	 69.661,93	
2816	 Mobiliari	 768,48	 888,35	 	 1.656,83	
2817	 Equips	inform.	 3.718,87	 1.813,73	 	 5.532,60	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
TOTAL	 	 70.021,03	 6.830,43	 	 76.851,36	
	
El	Col·legi	no	disposa	d'immobilitzats	intangibles	amb	vida	útil	indefinida.	
	
El	Col·legi	no	disposa	d'inversions	immobiliàries.	
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6.	ACTIUS	FINANCERS	
	
A	curt	termini:	
	
Desglossament	per	categories	d'actius	financers:	
	

a) Deutors:	corresponen	als	 saldos	de	 tercers	per	prestació	de	serveis,	 clients	publicitat	
revista,	 suports	 institucionals,	 el	 saldo	 dels	 quals	 al	 31.12.2015	 és	 de	 26.955,08.-€.	
	

b) Compte	 corrent	 amb	 socis:	 correspon	 a	 saldos	 del	 Consell	 General	 de	 Psicologia	
l'import	del	qual	al	31.12.2015	és	de	6.512,70.-	€.	
	

c) Altres	deutors:	corresponen	als	saldos	pendents	de	col·legiats	al	31.12.2015	per	import	
de	3.484,60.-	€.	(aquesta	quantitat,	no	està	consignada,	en	donar-la	en	principi	per	no	
cobrable,	sobre	la	base	del	principi	de	prudència	comptable).	
	

d) Efectiu	 i	 comptes	bancaris:	 corresponen	a	 saldos	de	caixa	 i	entitats	bancàries	per	un	
import	de	106.751,33.-	€	al	31.12.2015.:	

	
	
A	llarg	termini	
No	existeix	aquesta	partida	al	balanç.	
	
7.	PASSIUS	FINANCERS	
	
Desglossament	per	categories	dels	passius	financers.	
	
Llarg	Termini:	

	
	

	 Deutes	amb	entitats	de	crèdit	 Total	
	 Ex.	2015	 Ex.	2014	 Ex.	2015	 Ex.	2014	
Deutes	 amb	
entitats	 de	
crèdit.	

84.198,60	 111.980,41	 84.198,60	 111.980,41	

Total	 84.198,60	 111,980,41	 84.198,60	 111.980,41	
	
Correspon		a	un	préstec	amb	garantia	real	hipotecària,	constituït	amb	l'entitat		la	Caixa,	l'11	de	
novembre	de	2004,	per	un	capital	inicial	de	420.000.-€	i	amb	tipus	d'interès	del	3,5%	el	saldo	
del	qual	al	31.12.2015	és	de	84.198,60.-€	
	
Curt	Termini:	
	

- Provisions	a	curt	termini:	Préstec	hipotecari,	part	2015,	27.781,81.-	€.	
- Deutes	a	curt	termini:	Pagaments	pendents	Visa,	1.328,12.-	€	
- Creditors	comercials	i	altres	comptes	a	pagar,	pertanyen	a	les	següents:	

a. Administracions	Públiques,	inclou	provisió	d'assegurances	socials,		retencions	
Hisenda	Pública	i	IVA	repercutit,	per	import	de	18.085,85.-	€	al	31.12.2015.		

b. Remuneracions	serveis	pendent	de	pagament,	899,00.-€	al	31.12.2015.	
c. Ingressos	Anticipats	corresponents	a	matrícules	de	participants	cursos	de	

formació,	per	un	import	d'1.077,60,.-	€	al	31.12.2015.	
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d. Remuneracions	serveis	varis	(112),	40.610,00.-	€	al	31.12.2015.	
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8.	FONS	PROPIS	
	
El	Fons	Social	del	Col·legi	de	Psicologia	de	les	Illes	Balears	està	compost	de	dues	partides:	
	
El	denominat	Fons	Col·legial	o	General,	al	qual	correspon	el	 fons	de	maniobra	 i	 contra	ell	es	
carreguen	 o	 abonen	 els	 resultats	 de	 cada	 exercici,	 l'import	 del	 qual	 al	 31.12.2015	 és	 de	
323.245,20.-	€	 amb	 la	 incorporació	de	nous	col·legiats	 i	quotes	extraordinàries	 (9.401,70.-€),	
queda	un	import	final	al	31.12.2015	de	332.646,90.-€.	
	
9.	SITUACIÓ	FISCAL	
	
Atès	que	el	Col·legi	de	Psicologia	de	les	Illes	Balears	és	una	corporació	de	caràcter	públic,	per	la	
seva	 naturalesa	 jurídica,	 és	 una	 entitat	 parcialment	 exempta,	 tant	 quan	 compleixi	 les	 seves	
finalitats	socials.	
	
10.	INGRESSOS	I	DESPESES	
	
Desglossament	 de	 la	 partida	 “3.Import	 net	 de	 la	 xifra	 de	 negocis”	 i	 de	 la	 partida	 “7.Altres	
ingressos	d'explotació”.	
	
	 Ex.	2015	 Ex.	2014	
1.	Import	net	de	la	xifra	de	negocis	 332.646,90	 331.447,80	
-	Quotes	col·legiació	 323.245,20	 295.038,80	
-	Nous	col·legiats	 9.401,70	 36.409,00	
	 	 	
2.	Altres	ingressos	d’explotació	 120.851.43	 90.056.81	
-	Ingressos	consell	estatal	 6.321,73	 8.188,31	
-	Ingressos	cursos	 17.397,00	 11.876,00	
-	Ingressos	extraordinaris	(proves	psicotècniques)	 3.680,00	 2.525,00	
-	Ingressos	varis:	conferències,publicacions…	 	 3.202,52	
-	Ingressos	112	 80.096,00	 43.292,00	
-	Ingressos	per	cobraments	col·legiats	morosos	 13.356,70	 20.972,98	
	 	 	
3.	Ingressos	Financers	 3.775,23	 2.464,47	
-	Ingressos	interessos	 210,23	 67,48	
-	Ingressos	gestió	assegurances/abonament	acords	 3.565,00	 2.396,99	
	
Desglossament	de	la	partida	«8.Despeses	de	personal»,	desglossament	de	la	partida	«9.	Altres	
despeses	d'explotació»,	desglossament	de	la	partida	«10.	Amortització»	i	desglossament	de	la	
partida		«14.	Despeses	Financeres»	del	model	del	compte	de	pèrdues	i	guanys:	
	
	 Ex.	2015	 Ex.	2014	
4.	Despeses	de	Personal	 89.481,10	 87.368,32	
-	Sous	i	salaris	 67.180,59	 65.141,36	
-	Seguretat	Social	a	càrrec	del	Col·legi	 21.150,86	 20.577,46	
-	Col·laboracions	Personal	 1.149,65	 1.229,50	
-	Despeses	formació	personal	 0,00	 420,00	
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	 Ex.	2015	 Ex.	2014	
5.	Altres	despeses	d’explotació	 289.036,10	 246.604,56	
-	Reparacions	col·legi	 3.836,73	 13.247,38	
-	Direcció	(honoraris	junta,	reunions,	deontològica)	 49.464,08	 49.625,80	
-	Primes	assegurances	 537,56	 532,88	
-	Comissions	bancàries	 623,55	 751,17	
-	Relacions	públiques	 2.208,15	 883,38	
-	Subministres	material	oficina	 12.051,76	 19.110,56	
-	Biblioteca	 39.42	 334.49	
-	Despeses	cursos	formació	 11.916,17	 10.637,48	
-	Assessorament	(assessora	legal,	comptable,	informàtic…)	 48.016,47	 29.710,08	
-	Contribucions	consell	estatal	 63.988,16	 60.336,85	
-	Tributs	 824,98	 901,61	
-	Despeses	112	 80.198,47	 40.793,48	
-	Quotes	no	cobrades	 15.330,60	 19.739,40	
	 	 	
6.	Amortització	immobilitzat	 6.830,33	 18.968,96	
-	Amortització	intangible	 	 	
-	Amortització	immobilitzat	material	 6.830,33	 18.968,96	
	 	 	
7.	Despeses	excepcionals	 50,00	 501,00	
-	Pèrdues	deutes	incobrables	 50,00	 501,00	
	 	 	
8.	Despeses	Financeres	 4.513,90	 5.352,03	
-	Interessos	préstec	Caixa	 4.513,90	 5.352,03	
	
11.	RESULTAT	EXERCICI	2015	
La	diferència	entre	 ingressos	 i	 despeses,	 en	 l'exercici	 2015,	ha	donat	un	 resultat	positiu,	per	
valor	de	61.709,63.-	€		
	
SUBVENCIONS,	DONACIONS	I	LEGATS	
No	existeixen	elements	d’aquesta	naturalesa.	
	
12.	OPERACIONS	AMB	PARTS	VINCULADES	
El	Col·legi	no	té	operacions	amb	parts	vinculades.	
	
13.	ALTRA	INFORMACIÓ	
	

1. El	nombre	mitjà	de	persones	emprades	en	el	curs	de	l'exercici	2015,	expressat	per	
categories,	ha	estat	el	següent:	

	
ALTRA	INFORMACIÓ	
Núm.	mitjà	de	persones	empleades	en	l’exercici	per	categories	 Ex.	2015	 Ex.	2014	

Alts	directius	 	 	
Resta	de	personal	directiu	 	 	
Tècnics	i	professionals	científics	i	intel·lectuals	i	de	suport	 	 	
Empleats	de	tipus	administratiu	 3	 3	
Resta	de	personal	qualificat	 	 	
Treballadors	no	qualificats	 1	 1	
TOTAL	OCUPACIÓ	MITJA	 4	 4	
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2. El	Col·legi	no	té	acords	que	no	figurin	en	el	balanç.	

	
3. El	 Col·legi	 de	 Psicologia	 de	 les	 Illes	 Balears	 expressa	 que	 en	 la	 comptabilitat	

corresponent	als	Comptes	Anuals	NO	existeix	cap	partida	de	naturalesa	mediambiental	
que	hagi	de	ser	 inclosa	en	la	Memòria	d'acord	a	les	 indicacions	de	la	tercera	part	del	
Pla	General	de	Comptabilitat	de	Pimes	(Reial	decret	1515/2007,	de	16	de	Novembre).	
	


