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1. Identificació de la entitat que informa
1.1.- Denominació i domicili social
El partit polític Poble Actiu, va ser constituït a Mataró el 26 de febrer de 2007, mitjançant escriptura
pública, elevant a públic acord de 4 de novembre de 2006, amb la finalitat de contribuir democràticament en
la determinació política municipal i en la formació de voluntat política dels ciutadans, així com promoure la
participació en les institucions representatives de caràcter polític mitjançant la representació i recolzament a
candidats en les corresponents eleccions.
Poble Actiu te domicili social i fiscal al Carrer Major, 8, A de Dosrius (08318)
L’àmbit territorial és la Comunitat Autònoma de Catalunya.
La seva estructura es regeix per:
•

•

L’Assemblea Nacional
I el Secretariat Nacional

Juntament a aquesta estructura, els representants es corresponen amb les següents figures:
•
•
•
•
•
•

President
Vicepresident
Secretari general
Secretari d’actes
Tresorer
Vocals

1.2.- Període en què es refereix els comptes anuals
Els Comptes anuals que es refereix aquesta memòria, són els corresponents a l’exercici 2016,
període de 1 de gener a 31 de desembre.

1. Bases de presentació dels comptes anuals
2.1- Imatge fidel:
Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables, havent aplicat les disposicions
legals vigents en matèria comptable per tal de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i
dels resultats obtinguts per les activitats desenvolupades per aquesta coalició.
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
Aspectes derivats de la transició a les noves normes comptables
A efectes de la obligació establerta en l’article 35.6 del codi de comerç, i als efectes derivats de
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l’aplicació del principi d’uniformitat i del requisit de comparabilitat,

No existeixen diferències significatives entre els criteris aplicats en el present exercici respecte dels
criteris aplicats de l’exercici anterior que tinguin impacte sobre el patrimoni net d’aquesta formació política.
No existeixen diferències en la conciliació a data 1 de gener de 2016 de les partides de patrimoni
net de l’entitat.

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.

2.4.- Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa:
En l'elaboració dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2016 s'han determinat estimacions i
hipòtesis en funció de la millor informació disponible el 31 de desembre de 2016 sobre els fets analitzats. És
possible que esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-los (a l'alça o a la baixa) en
propers exercicis el que es faria de forma prospectiva, reconeixent els efectes del canvi d'estimació en els
corresponents comptes anuals futures.

2.5.- Elements recollits en varies partides
No existeixen elements patrimonials de l’ Actiu o del Passiu que figurin en mes 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:

L’entitat no disposa de cap immobilitzat material

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
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3.5. Arrendaments financers
No existeix cap contracte d’arrendament financer en aquest exercici.
3.6 . Permutes:
Durant l'exercici no s'ha produït cap permuta.
3.7 . Crèdits i dèbits per l'activitat pròpia
No existeix cap crèdit ni dèbit per la pròpia activitat
3.8. Existències:
Degut a l’activitat de l’entitat no hi ha existències en el balanç.

3.9. Impost de beneficis
Poble Actiu es 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 partit polític és una entitat sense ànim de lucre,, 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.
Durant el present exercici, aquesta formació política no ha tingut cap tipus d’ingrés ni de despesa.
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.
No n’hi ha hagut en el present exercici , cap transacció d’aquesta naturalesa.
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 de l’explotació, si n’hi haguessin, s’imputarien íntegrament al resultat de l’exercici
perquè estan finançant despeses d’explotació.

4.- Deutes
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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
No existeixen passius financers a curt termini.
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
Durant el present exercici, aquesta formació política, no ha tingut 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 2016, són els que es
detallen a continuació:
Resultat de la compte de resultats

0

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

0

7.- Subvencions, donacions i llegats
Durant el present exercici, aquesta formació política, no ha rebut cap tipus de subvenció pública ni
donació privada.
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8.- Restitució o compensació de béns i drets confiscats
Ni en el tancament de l’exercici, ni en cap moment del mateix, aquesta formació política ha tingut
cap tipus de restitució o compensació de béns i drets confiscats.

9.- Activitats electorals
Durant el present exercici, aquesta formació política no ha tingut cap activitat electoral.

10.- Altra informació
10.1.- Personal
Durant el present exercici, aquesta formació política no ha tingut personal contractat.
No existeixen remuneracions al personal d’alta direcció.

10.2.- Informació de control de societats i fundacions vinculades
Aquesta formació política, no té cap control ni vinculació amb societats mercantils ni fundacions.
10.3.- 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 de entitats vinculades.
10.4.- Informació sobre parts vinculades
Durant l’exercici 2016, l’entitat no ha tingut cap tipus d’operació amb parts vinculades.

10.5.- 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.

10.6.- Auditoria dels Comptes Anuals
Les comptes anuals del present exercici no han estat auditades.

11. – 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.

12- Balanç i Compte de resultats exercici 2016
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BALANÇ DE SITUACIÓ DE L’EXERCICI 2016-2015

ACTIU

2016

2015

A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Béns del Patrimoni Històric
III. Immobilitzat material
IV. Inversions immobiliàries
V. Inversions financeres a llarg termini

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

B) ACTIU CORRENT
I. Existències
II. Afiliacions, adherits i simpatitzants
III. Deutors i altres comptes a cobrar
IV. Inversions financeres a curt termini
V. Periodificacions a curt termini
VI. Tresoreria

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

TOTAL ACTIU (A+B)

0

0

PASSIU

2016

2015

A) PATRIMONI NET
A-1) Patrimoni generat
I. Excedents d'exercicis anteriors
II. Excedents de l'exercici

0
0
0

0
0
0

A-2) Variacions patrimonials pendents d'imputació a resultat

0

0

B) PASSIU NO CORRENT
I. Provisions a llarg termini
II. Deute a llarg termini

0
0

0
0

C) PASSIU CORRENT
I. Provisions a curt termini
II. Deutes a curt termini
III. Creditors i altres comptes a pagar
IV. Periodificacions a curt termini

0
0
0
0

0
0
0
0

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU ( A + B + C)

0

0
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COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT DE L’EXERCICI 2016-2015

Compte de Resultats abreujats corresponent a l'exercici tancat el 31-12-2016
Formació Política. POBLE ACTIU
2016

2015

1. Ingressos d'origen públic
2. Ingressos d'origen privat
a) Ingressos d'afiliats, adherits i simpatitzants
b) Donacions i llegats
c) Excés de provisions
e) Altres ingressos de l'activitat ordinària
A) TOTAL INGRESSOS DE LA GESTIÓ ORDIN
B) ARIA ( 1 + 2 )
3. Despeses de personal
4.Despeses de l'activitat ordinària
5. Amortització de l'immobilitzat
B) TOTAL DESPESSES DE LA GESTIÓ ORDINARIA ( 3+ 4 + 5 )
I. RESULTAT ( ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT ORDINARIA ( A + B )
6. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat
7. Restitució o compensació de béns i drets confiscats (Llei 43/1988)
II. RESULTAT ( ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT NO ELECTORAL ( I + 6 + 7 )
8. Ingressos electorals d'origen públic
9. Ingressos electorals d'origen privat
10. Despeses de les operacions de l'activitat electoral
III. RESULTAT ( ESTALVI O DESESTALVI ) DE L'ACTIVITAT ELECTORAL ( 8 + 9 + 10 )
11. Ingressos financers
12. Despeses financeres
13. Deteriorament i resultat per alienacions d'inversions financeres
IV. RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES ( 11 + 12 + 13 )

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V. RESULTAT ( ESTALVI O DESESTALVI ) ABANS D'IMPOSTOS DE L'EXERCICI ( II + III + IV )

0

0

14. Impost sobre beneficis

0

0

VI. RESULTAT ( ESTALVI O DESESTALVI ) DE L'EXERCICI ( V + 14 )

0

0

Compte de Pèrdues i Guanys
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13 – Informació sobre els ajornaments de pagaments efectuats a
proveïdors . Disposició addicional tercera. “Deure d’informació de la llei
15/2010, de 5 de juliol.
No existeixen ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors, segons la llei 15/2010

1.- Annex 1. Relació de subvencions públiques i privades
Durant l’exercici 2016, no existeix cap subvenció ni publica ni privada

2.- Annex 2..Relació de condicions contractuals de crèdits o préstecs amb
entitats de crèdit
Durant l’exercici 2016, no existeix cap contracte de crèdit ni préstec amb cap entitat de crèdit
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