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1. Identificació de la entitat que informa
1.1 Denominació i domicili social
El GRUP PARLAMENTARI CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR CRIDA CONSTITUENT , es va constituir 26
d’octubre de l'any 2015 arrel de la formació del Parlament de Catalunya i té el seu domicili social en el propi Parlament, ubicat
al carrer Parc de la Ciutadella, s/n, de Barcelona. Aquesta entitat no té règim jurídic propi.
El Grup Parlamentari Candidatura d’Unitat popular crida Constituent, sorgeix de la formació del Parlament de
Catalunya, en la que la que aquesta formació política té grup parlamentari propi, i per tant, els seus deu diputats, integren el
Grup Parlamentari
1.2.- Període en què es refereix els comptes anuals
Els Comptes anuals que es refereix aquesta memòria, són els corresponents a l’exercici 2017, període de l’1 de gener
al 31 de desembre.
2.

Bases de presentació dels comptes anuals
2.1. Imatge fidel:

Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables, havent-se aplicat les disposicions legals vigents
en matèria comptable per tal de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat.
Els comptes anuals es presenten d’acord allò que disposa la resolució de 8 d’octubre de 2013, de la Presidència del
“Tribunal de Cuentas”, per la qual es publica l’acord del ple de 26 de setembre de 2013, d’aprovació del Pla General de
Comptabilitat Adaptat a les Formacions Polítiques.
2.2. Comparació de la informació:
El Grup Parlamentari es dissolt com a entitat parlamentaria amb data 28 d’octubre de 2017. Tot i així, l’entitat com a
si, no s’ha extingit a la data de formulació d’aquests comptes. Per tant, cal tenir en compte aquests fets en la comparació dels
estats financers de l'exercici actual amb els de l'exercici anterior. És a partir del novembre de l’exercici 2017 en la que aquest
Grup Parlamentari deixa de tenir activitat com a si mateix i per tant, deixa de rebre qualsevol ingrés procedent de les
subvencions del Parlament de Catalunya
2.3 Principis comptables:
Per la preparació dels comptes anuals del present exercici, l’entitat ha aplicat tots els principis comptables obligatoris
determinats en la primera part del Pla General adaptat a les formacions polítiques, en concret el de continuïtat de l’activitat
econòmica, el de la data del fet, el d’uniformitat, el de prudència, el de no compensació i finalment, el d’importància relativa.
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2.4. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa:
En l’elaboració dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2017 s’han determinat estimacions i hipòtesi en funció
de la millor informació disponible a 31 de desembre de 2017 sobre els fets analitzats. És possible que esdeveniments que
puguin 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.
2.5. Elements recollits en varies partides
No existeixen elements patrimonials de l’actiu o del passiu que figurin en més d’una partida del Balanç.

3. Normes de Registre i valoració
S’han aplicat els següents criteris comptables:
3.1. Immobilitzat intangible:
L’entitat no disposa de cap immobilitzat intangible.
3.2. Immobilitzat material:
La partida d’ immobilitzat material inclou exclusivament béns de l’immobilitzat no generadors de fluxos de efectiu
degut a que únicament es destinen a una finalitat diferent a la de generar un rendiment comercial.
Els béns compresos en l’immobilitzat material s’han valorat pel preu d’adquisició i minorat per les corresponents
amortitzacions acumulades. El preu d’adquisició inclou les despeses addicionals que es produeixen necessàriament fins a la
posada en condicions de funcionament del bé.
a) Amortitzacions
Les amortitzacions s'han establert de manera sistemàtica i racional en funció dels anys de durada de la legislatura
parlamentaria, i en el seu cas com que ha sigut menor, per la vida útil dels béns, segons la següent taula:
Descripció
Equips per a processos d’informació

Anys de vida útil estimada
3 anys

3.3 Béns integrants del Patrimoni Històric
L’entitat no disposa de cap bé integrat del patrimoni històric
.

3.4 Inversions immobiliàries
L’entitat no disposa de terrenys ni construccions qualificats com a inversions immobiliàries
3.5 Arrendaments financers
No existeix cap contracte d’arrendament financer en aquest exercici
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3.6. Permutes:
Durant l’exercici no s’ha produït cap permuta.
3.7. Crèdits i dèbits per l’activitat pròpia
El Grup Parlamentari Candidatura d’unitat Popular Crida Constituent té registrats en el capítol d’instruments financers,
aquells contracte que donen lloc a un actiu financer:
c.1. Efectiu i altres mitjans líquids equivalents
Sota aquest epígraf del balanç de situació adjunt es registra l’efectiu en caixa i bancs, dipòsits a la vista i altres
inversions a curt termini d’alta liquiditat que són ràpidament realitzables i que no tenen risc de canvis en el seu valor.
c.2 Passius financers
Els préstecs, obligacions i similars es registren inicialment per l’import rebut, net de costos incorreguts en la
transacció. Les despeses financeres, incloses les primes pagadores en la liquidació o el reemborsament i els costos de
transacció, es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys segons el criteri de la meritació utilitzant el mètode d’interès
efectiu. L’import meritat i no liquidat s’afegeix a l’import en llibres de d’instrument en la mesura que no es liquiden en el període
en què es produeixen
3.8. Existències:
Degut a l’activitat de l’entitat no hi ha cap element que pugui ser considerat com una existències i és per aquest motiu
que no hi figura cap import en aquest epígraf..
3.9. Impost de beneficis
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular – Crida Constituent és una entitat sense fins lucratius i està
parcialment exempta de l’impost de societats, segons els termes previstos en el Capítol XV del títol VII del Reial Decret 4/2004
i esta obligada a declarar la totalitat de les seves rendes, tant exemptes com no exemptes.
En ser un grup parlamentari, es troba exempta de tributació de l’impost sobre societats pels resultats que procedeixin
de la realització d’activitats que constitueixen el seu objecte social o finalitat específica, descrit en l’article 10 de la Llei
Orgànica 8/2007, de 4 de juliol sobre el finançament dels partits polítics.
3.10. Ingressos i despeses:
Els ingressos i despeses s’imputen en funció del principi de la meritació, es a dir, quan es produeix la corrent real dels
bens i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment que es produeixi la corrent monetària o financera
derivada d’ells.
Els ingressos provenen íntegrament de les subvencions del propi Parlament de Catalunya, i es registren en l’exercici
que corresponguin les mateixes.
Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en funció del principal pendent de
pagament i al tipus d’interès efectiu aplicable.
3.11. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculants.
Durant el present exercici les transaccions entre parts vinculades s’han valorat a cost amortitzat.
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3.12. Fusions entre entitats no lucratives:

.

No existeixen fusions entre entitats no lucratives.
.
3.13. Transaccions en moneda estrangera:
No hi ha transaccions en moneda estrangera.
3.14. Subvencions, donacions i llegats:

Les subvencions rebudes del Parlament, considerades no reintegrables es comptabilitzen com ingressos directament
imputats a la compte de pèrdues i guanys degut a la seva naturalesa de finançament de les despeses ordinàries.
Aquesta formació política no ha rebut cap tipus de subvenció que per la seva naturalesa hagi d’estar imputada al
resultat en exercicis futurs, com tampoc no ha rebut en exercicis anteriors cap subvenció imputada en el resultat del present
exercici.

4. Deutes
4.1.- Informació sobre els passius financers de l’entitat:
a) Passius financers a llarg termini i amb garantia real.
No existeixen passius financers a llarg termini, ni deutes amb garantia real.
b) Passius financers a curt termini
A la data de tancament del present exercici, no existeixen passius financers.
La formació política no disposa de línies de crèdit de cap naturalesa.
4.2.- Préstecs
No ha existit cap contracte de préstec amb tercers, com tampoc existeix cap quantitat pendent de pagament
al tancament de l’exercici.

5. Afiliats, adherits i simpatitzants
Per la naturalesa del Grup parlamentari, aquest no té cap tipus d’ingrés pels conceptes d’aquest apartat de la
memòria.

6. Patrimoni Net
Els canvis produïts en el Patrimoni Net de la formació política durant l’exercici 2017, són els que es detallen a
continuació:
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Resultat de la compte de resultats

-229.609.41€

Ingressos per subvencions imputats directament al patrimoni
Ingressos per donacions i llegats imputats directament al
patrimoni
Ingressos per restitució de bens immobles. ( llei 43/1998)
Total Ingressos imputats directament en el patrimoni net
Transferències a la compte de resultats per subvencions
Transferències a la compte de resultats per donacions i
llegats
Transferències a la compte de resultats per restitucions de
béns immobles ( llei 43/1998)
Total Transferències a la compte de resultats
Total Variació en el patrimoni

-229.609,41€

7. Subvencions, donacions i llegats
Els import relacionats en el quadre següent corresponen a les Subvenció públiques i donacions privades rebudes
durant l’exercici.
Subvencions Públiques
NOM

CIF

Parlament de Catalunya

S0833001A

Total

8.

Import total
1.119.166,12
1.119.166,12

Restitució o compensació de béns i drets confiscats

Ni en el tancament de l’exercici, ni en cap moment del mateix, aquesta formació no ha tingut cap tipus
de restitució o compensació de béns i drets confiscats.

9. Altra informació
9.1.- Personal
A continuació es detalla la plantilla mitja de treballadors, agrupats per categories:
DESGLÒS PERSONAL PER CATEGORIES EXERCICI 2017
Categoria
Auxiliar administratiu fixes
Auxiliar administratiu no fixes
Total

Plantilla

8,19
18,38
26,57

DESGLÒS PERSONAL PER CATEGORIES EXERCICI 2016
Categoria
Auxiliar administratiu fixes
Auxiliar administratiu No fixes
Total

Plantilla
11,81
13,88
25,69

No existeixen remuneracions al personal d’alta direcció.
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No s'han produït canvis en l'òrgan de govern, direcció o representació.
Indemnitzacions
Durant aquest exercici 2017, aquest Grup Parlamentari ha satisfet indemnitzacions al personal per import de 78.642,50
euros.
9.2.- Operacions amb personal directiu
Durant l’exercici, l’entitat no ha tingut cap tipus d’operació relacionada directa o indirectament amb el personal directiu
de l’organització política, com tampoc en relació a cap directiu d’ entitats vinculades.
9.3.- Informació sobre parts vinculades
L’entitat Grup Parlamentari Candidatura d’Unitat Popular Crida Constituent, té vinculació amb Candidatura d’Unitat
Popular.
Les operacions amb parts vinculades es valoren al cost amortitzat tenint en compte la seva naturalesa financera.
9.4.- Informació d’acords de la formació política
L’entitat no té cap tipus d’acord intern que no figuri en el balanç i del qual no s’hagi incorporant informació en la
present memòria que pogués tenir algun impacte financer significatiu i que pogués afectar a la situació financera de la mateixa.
9.5.- Auditoria dels Comptes Anuals
Les comptes anuals del present exercici no han estat auditades.

10. Fets posteriors al tancament
No s’han produït cap succés d’importància significativa posterior al tancament de l’exercici, que tingui que ser inclòs
en aquests comptes anuals.
11. Informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors. disposició addicional tercera. «deure
d’informació» de la llei 15/2010, de 5 de juliol
A continuació es detalla el període mitjà de pagament als proveïdors (termini que transcorre des de l’entrega dels
béns o la prestació dels servicis a càrrec del proveïdor i el pagament material de l’operació en l’exercici. No existeixen
pagaments més enllà de 30 dies.
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12. Balanç i Compte de resultats abreujats exercici 2017 i 2016
Balanç Abreujat al tancament de l'exercici 2017
Formació: GRUP PARLAMENTARI-CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR CRIDA
CONSTITUENT
Actiu
A) ACTIU NO CORRENT
III. Immobilitzat material
217 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMATICA
219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL
281 AMORT. ACUM. IMMOB. MATERIAL
B) ACTIU CORRENT
II. Afiliats, adherits i simpatitzants
440 USUARIS I DEUTORS VARIOS
IV. Inversions financeres a curt termini
532 CREDITS C/T A PARTS VINCULADES
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents
570 CAIXA EFECTIU
572 BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT

2.017

-

8.825,74
-

2.207,41
356.917,60

355.386,74

Patrimoni Net i Passiu

T O T A L PATRIMONI NET I PASSIU

-

1.530,86
355.386,74

TOTAL ACTIU

A) PATRIMONI NET
A-1) Patrimoni generat
I. Excedent d'exercicis anteriors
120. excedents positius d'exercicis anteriors
121 Excedents negatius de l'exercici anterior
II. Excedent de l'exercici
C) PASSIU CORRENT
III. Deutes a curt termini
2. Deutes amb parts vinculades
3. Altres deutes a curt termini
V. Creditors comercials i altres ctes. a pagar
2. Altres creditors
410 CREDITORS PER PRESTACIONS DE SERVEIS
465 REMUN PENDENT DE PAGAMENT
475 HISENDA PUBLICA, CREDITORA
476 ORGANISMES DE LA SEGURETAT SOCIAL

2.016
6.618,33
6.618,33
8.825,74

8.825,74

-

363.535,93

-

229.609,41
229.609,41
63.450,56

2.017

2.016

229.609,41
-

229.609,41
-

63.450,56
293.059,97
133.926,52

133.926,52
133.926,52
55.574,52
27.405,74
26.000,56
24.945,70
-

363.535,93
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Compte de Resultats Abreujat corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2017
Formació: GRUP PARLAMENTARI-CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR CRIDA CONSTITUENT
De l'1 de gener al 31
de desembre 2017
1. Ingressos d'origen públic
704. Aportacions parlament
2, e) Altres ingressos de l'activitat ordinaria
778 Ingressos excepcionals

1.119.166,12
1.119.166,12
108.237,35
108.237,35

A) TOTAL INGRESSOS DE LA GESTIÓ ORDINARIA (1+2)
3. Despeses de personal
640 Sous i salaris
641 Indemnitzacions
642 Seguretat social a c/empresa
4. Despeses de l'activitat ordinaria
623 Serveis professionals independents
626 Comissions bancaries
627 Publicitat i propaganda
629 Altres serveis
5. Amortització de l'immobilitzat
681 Amortització de l'immobilitzat material
B) TOTAL DESPESES DE LA GESTIÓ ORDINARIA (3+4+5)
I. RESULTAT ( ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT ORDINARIA
6.Deteriorament i resultat per enjanacions del immobilitzat
671 Pérdues procedents de l'immobilitzat
II. RESULTAT DE L'ACTIVITAT NO ELECTORAL
8. Ingressos electorals d'origen públic
9. Ingressos electorals d'origen privat
10. Despeses de les operacions de l'activitat electoral
III. RESULTAT DE L'ACTIVITAT ELECTORAL
IV. RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES
11. Ingressos financers
769 Altresa ingressos financers
V. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) ABANS D'IMPOSTOS DE L'EXERCICI (II+III+IV)
14.Impost sobre Societats
VI. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'EXERCICI

De l'1 de gener al 31
de desembre 2016
1.399.103,70
1.399.103,70

-

1.227.403,47
1.117.369,67
782.977,01
78.642,50
255.750,16
333.407,50
63.315,12
106,37
183.276,14
86.709,87
6.618,33
6.618,33

-

1.457.395,50
229.992,03

-

229.992,03

293.059,51

-

382,62
382,62
382,62
229.609,41

0,46
0,46
0,46
293.059,97

-

229.609,41

293.059,97

-

13. ANNEX DE RELACIÓ DE SUBVENCION PÚBLIQUES I PRIVADES
NOM

Parlament de Catalunya
Total

CIF

S0833001A

IMPORT
1.119.166,12€
1.119.166,12€

14. ANNEX DE RELACIÓ DE CONDICIONS CONTRACTUALS DE CREDITS I PRÉSTECS AMB ENTITATS DE CRÈDIT
Durant l’exercici 2017, no existeix cap contracte de crèdit ni préstec amb cap entitat de crèdit.
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1.399.103,70
939.652,14
712.191,77
8.738,97
218.721,40
164.185,61
71.911,57
155,62
9.357,20
82.761,22
2.206,44
2.206,44
1.106.044,19
293.059,51

