
 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memòria 
Comptes Anuals 
2020 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Identificació de l’entitat que informa  
 

1.1. Denominació, domicili social, constitució e inscripció 
 

L’Entitat JUNTS PER CATALUNYA és un partit polític amb NIF número G-01731801 i amb domicili a 08013-
Barcelona, passatge Bofill, números 9- 1. Aquest partit fou constituït en escriptura atorgada davant el Notari 
de Barcelona, senyor Joan Carles Ollé i Favaró, de data 28 de juny de 2018, número l. 317 del seu protocol. 
INSCRIT en el Registre de Partits Polítics del Ministeri de l' Interior, en el tom IX, foli 547 del Llibre 
d'Inscripcions. Tot i que la inscripció es va dur a terme al 2018, l’activitat del partit no ha començat fins el 
mes de juliol de 2020. 

Aquest partit polític té com a finalitat contribuir democràticament a la determinació de la política nacional, 
entre d'altres. 

L’àmbit territorial de Junts per Catalunya és Catalunya i es presentarà a totes les eleccions en què la 
circumscripció electoral inclogui l’àmbit d’actuació del partit. 

Junts per Catalunya es proposa contribuir democràticament a la determinació de la política nacional, des 
del seu àmbit, i a la formació de la voluntat política dels ciutadans, així com promoure la seva participació 
en les institucions representatives de caràcter polític mitjançant la presentació i el suport de candidats en 
les corresponents eleccions, d’acord amb els següents fins específics: 

- Aconseguir una societat més justa, més lliure i humanitària, des d’una nació independent. 

- Aconseguir una democràcia de qualitat, propera a la ciutadania amb mecanismes d’equilibri entre 
ciutadania i territori. 

- Aconseguir un estat pròsper econòmicament. Productiu, competitiu, dinàmic, generador d’ocupació de 
qualitat i en pro de la dignitat salarial i social. 

- Aconseguir un país independent i lliure que sigui socialment just, territorialment equilibrat, digne i 
radicalment democràtic. 

- Aconseguir un país en conciliació amb el planeta, compromès contra el canvi climàtic i favorable al canvi 
de model energètic. 

 

1.2. Estructura organitzativa bàsica, en el seus nivells polítics y administratius 
 

Òrgans del partit: 

Presidència: Exerceix, juntament amb el Secretari General, la representació màxima territorial i legal del 
Partit. No té funcions executives i vetlla pel funcionament regular dels seus òrgans.  



 

Vicepresidència: Les vicepresidències s’encarregaran de les funcions representatives que els assigni o 
delegui la Presidència i de les funcions executives que els encarregui la Secretaria General. El número total 
de vicepresidències haurà de ser paritari. 

Les Vicepresidències substitueixen el President en cas d’absència i en l’ordre que aquest designi. 

La secretaria General: El Secretari General dirigirà els serveis tècnics i administratius del Partit, gaudirà de 
l’ús de la firma social, amb tots els poders corresponents a un administrador societari. 

El Secretari d’organitzacions: El Secretari d’Organització serà responsable de l’organització interna del 
partit, de la coordinació de la política municipal i de l’organització i coordinació física dels seus actes interns 
(Consell Nacional) i dels externs. 

El Secretari de Finances: El Secretari de Finances serà el responsable econòmic i financer del partit i serà 
el responsable de remetre els comptes anuals a la Sindicatura de comptes o mentre sigui preceptiu al 
Tribunal de Comptes, dins del termini legalment establert una vegada aprovats pel Consell Nacional, òrgan 
competent per dur-ho a terme. 

Executiva Nacional: L’Executiva Nacional és l’òrgan de direcció, govern i administració del partit entre 
congressos. La seva composició haurà de ser paritària, recomanant el 50/50, escollida d’acord amb el 
reglament d’elecció aprovat pel conjunt dels afiliats. 

El Congrés Nacional: El Congrés Nacional és l’òrgan que té la màxima representació del partit i per tant 
n’és el seu màxim òrgan de decisió, debat i participació. 

El Consell Nacional: Constitueix el màxim òrgan de decisió, debat, participació i control entre congressos, i 
per això li corresponen totes les facultats que no siguin expressament reservades al Congrés Nacional. 

Junts per Catalunya és una formació política que vol basar la seva organització en la proximitat amb els 
seus ciutadans. És per aquest motiu que basa la seva estructura en un important desplegament territorial, 
com un dels seus trets fundacionals. Per aquest motiu, s’estructurarà en 6 àmbits d’actuació: 

• Entitats Locals. 

• Comarques i districtes. 

• Coordinació metropolitana. 

• Vegueries i Federació de Barcelona. 

• Agrupacions exteriors. 

• Espai municipalista. 

L’Aran podrà tenir estructura, funcionament propi i representativitat al Consell Nacional. 

A les reunions territorials hi assistiran, per a la millor coordinació política, amb veu i sense vot, els càrrecs 
electes de les diferents cambres parlamentàries i de les diputacions i el Senat, i les persones designades 
pel govern en els corresponents territoris. 

L’adscripció territorial és obligatòria per a tots els afiliats. 

 

 



 

1.3. Definició de l'abast dels comptes anuals consolidats en els termes de la norma 1a de 
la Tercera Part d'aquest Pla, «Normes d'elaboració de les comptes anuals» 
 

El partit va iniciar l’activitat al mes de juliol de 2020, per tant, no ha participat en processos i no participa en 
grups institucionals en els quals el partit tingui representació. Per tant per l’exercici 2020, el perímetre de 
consolidació inclou la comptabilitat de JUNTS PER CATALUNYA de la seva organització Central.  

 
1.4. Relació de les parts vinculades a la formació política en els termes descrits en la 
norma 9a de la Tercera Part del Pla general de comptabilitat «Normes de elaboració dels 
comptes anuals », amb especial referència a les fundacions i altres entitats vinculades o 
dependents de la formació política. 
 

D’acord amb els termes establerts en el punt 11 de les normes d’elaboració dels comptes anuals, les entitats 
que tenen la consideració de parts vinculades són: 

- Grups parlamentaris 

D’altra banda, també tenen la consideració d’entitats vinculades els grups polítics de les corporacions locals, 
la comptabilitat dels quals no s’ha integrat en aquest exercici. 

 

1.5. Període de referència. 
 
El període al qual fan referència aquests comptes anuals és el comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2020 

 

2. Activitats electorals 
 
Durant l’exercici 2020,no hi han processos electorals els que el Partida haguí tingut participació. Si be, el 
passat 21 de desembre de 2020, mitjançant el DECRET 147/2020 es dicta la dissolució automàtica del 
Parlament de Catalunya i de convocatòria d'eleccions que tindran lloc el dia 14 de febrer de 2021. 

La campanya electoral durarà 15 dies, començarà a les zero hores del dia 29 de gener de 2021 i acabarà 
a les vint-i-quatre hores del dia 12 de febrer de 2021.  

 

3. Bases de presentació dels comptes anuals 
 
3.1. Imatge fidel 



 

Els comptes anuals estan formats pel balanç de situació, el compte de resultats, i aquesta memòria, el 
conjunt dels quals formen una unitat. 

Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables del partit i es presenten d’acord amb 
les normes establertes en el Pla general de comptabilitat adaptat a les formacions polítiques, aprovat en la 
resolució de 8 d’octubre de 2013 de la Presidència del Tribunal de Comptes, pel qual es publica l’Acord del 
Ple de 26 de setembre de 2013, d’aprovació del Pla de comptabilitat. 

Els Comptes Anuals reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del 
partit, això com, del grau de compliment de les seves activitats. 

No han existit raons excepcionals, que als efectes d mostrat la imatge fidel hagin fet no aplicar disposicions 
legals en matèria comptable. 

Aquests comptes anuals es presentaran amb l’aprovació dels membres de la Executiva Nacional convocats 
per al dia 28 de juny de 2021. Els comptes anual del 2020 es presentaran al Consell Nacional per la seva 
ratificació el dia 24 de Juliol de 2021. Està previst que no hi hagin canvis substancials en els mateixos.  

 

3.2. Principis comptables no obligatòria aplicats 
 
No s’hi han aplicat principis comptables no obligatoris. 

 

3.3. Aspectes crítics de la valoració de la incertesa i causa de la incertesa en les 
estimacions 
 
No hi ha aspectes crítics en les estimacions efectuades per la valoració dels elements patrimonials, ni de 
l’existència de incerteses importants, relatives a esdeveniments o condicions que puguin aportar dubtes 
significatius sobre la possibilitat que la formació política segueixi funcionant normalment. 

 
3.4. Comparació de la informació 
 
Durant l’exercici 2020 no s’han produït raons excepcionals que justifiquin la modificació de l’estructura de 
balanç, del compte de pèrdues i guanys i de l’estat de canvis en el patrimoni net. 

Tal i com s’esmena a la nota 1 d ela present memòria el Partit va iniciar l’activitat al mes de juliol de 2020, 
per tant no es presenten xifres comparatives.    

 
3.5. Agrupació de partides 
 
No hi ha partides en el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos 
d’efectiu que hagin estat objecte de cap agrupació. 

 



 

3.6. Elements recollits en diverses partides 
No hi ha elements de naturalesa similar inclosos en diferents partides dins del balanç de situació que 
estiguin registrats en dos o mes partides del Balanç. 

 
3.7. Canvis en criteris comptables 
 

Tal i com s’esmena a la nota 1 d ela present memòria el Partit va iniciar l’activitat al mes de juliol de 2020, 
per tant, no es presenten xifres comparatives. 

 

3.8. Correcció d’erros  
 

No s'han detectat errors, 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 per al tancament de 
l'exercici, han estat esmentats en els apartats  corresponents. 

 

En l’elaboració dels comptes anuals, s’han utilitzat estimacions bàsicament amb relació a la vida útil dels 
actius materials. Aquestes estimacions s’han fet sobre la base de la informació disponible a la data i, en 
cas que hi hagués esdeveniments futurs que obliguessin a modificar-les en propers exercicis, les eventuals 
modificacions es farien de manera prospectiva. 

 

4. Bases de presentació dels comptes anuals 
 
4.1. Immobilitzat intangible  

 
L’entitat no té béns qualificats com a immobilitzat intangible. 

 

4.2. Immobilitzat material 
 

L’entitat no té béns qualificats com a immobilitzat material. 

 

4.3. Inversions immobiliàries  
 

L’entitat no té béns qualificats com a inversions immobiliàries. 



 

 

4.4. Béns integrats del patrimoni històric i artístic 
 

L’entitat no té béns integrants del patrimoni històric i artístic 

 
4.5. Arrendaments 
 

a. Arrendaments financers 
El partit no té béns en règim d’arrendament financer. 

 

b. Arrendaments operatius 
El partit té un arrendament de lloguer amb la  CRIDA NACIONAL PER LA REPÚBLICA per l’ús de la 
Seu Nacional del carrer passatge Bofill, números 9- 1. 

 

4.6. Permutes 
 
Durant l’exercici no s’ha produït cap permuta. 

  

4.7. Instruments financers 
 
a) Criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories d’actius i passius financers. 
Criteris aplicats per determinar la deterioració: 

Els actius financers, a efectes de la seva valoració, s’han classificat en alguna de les següents categories:  

Préstecs i partides a cobrar 

En aquesta categoria s’han inclòs els actius que s’han originat en la venda de béns i prestació de serveis 
per operacions de tràfic de el partit. També s’han inclòs aquells actius financers que no s’han originat en 
les operacions de tràfic de el partit i que no sent instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns 
cobraments de quantia determinada o determinable.  

Aquests actius financers s’han valorat pel seu valor raonable que no és altra cosa que el preu de la 
transacció, és a dir, el valor raonable de la contraprestació més tots els costos que li han estat directament 
atribuïbles. 

Posteriorment, aquests actius s’han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en el compte de pèrdues i 
guanys els interessos meritats, aplicant el mètode de l’interès efectiu.  

Per cost amortitzat s’entén el cost d’adquisició d’un actiu o passiu financer menys els reemborsaments de 
principal i corregit (en més o menys, segons sigui el cas) per la part imputada sistemàticament a resultats 
de la diferència entre el cost inicial i el corresponent valor de reemborsament al venciment. En el cas dels 



 

actius financers, el cost amortitzat inclou, a més, les correccions al  seu valor motivades per la deterioració 
que hagin experimentat.  

El tipus d’interès efectiu és el tipus d’actualització que iguala exactament el valor d’un instrument financer 
a la totalitat dels seus fluxos d’efectiu volguts per tots els conceptes al llarg de la seva vida. 

Els dipòsits i fiances es reconeixen per l’import desemborsat per fer front als compromisos contractuals.  

Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i retrocessions de provisions per deterioració del valor 
dels actius financers per diferència entre el valor en llibres i el valor actual dels fluxos d’efectiu recuperables.  

Inversions mantingudes fins al venciment 

Actius financers no derivats, el cobrament dels quals són fixos o determinables, que es negocien en un 
mercat actiu i amb venciment fix en els quals el partit té la intenció i capacitat de conservar fins a la seva 
finalització. Després del seu reconeixement inicial pel seu valor raonable, s’han valorat també al seu cost 
amortitzat.  

Actius financers registrats a valor raonable amb canvis en resultats 

En aquesta categoria s’han inclòs els actius financers híbrids, és a dir, aquells que combinen un contracte 
principal no derivat i un derivat financer i altres actius financers que el partit ha considerat convenient 
incloure en aquesta categoria en el moment del seu reconeixement inicial.  

S’han valorat inicialment pel seu valor raonable. Els costos de transacció que han estat atribuïts 
directament, s’han registrat en el compte de resultats. També s’han registrat en el compte de resultats les 
variacions que s’hagin produït en el valor raonable.  

Actius financers disponibles per a la venta 

El partit no té actius financers disponibles per a la venda.  

Derivats de cobertura 

Dins d’aquesta categoria s’han inclòs els actius financers que han estat designats per cobrir un risc específic 
que pot tenir impacte en el compte de resultats per les variacions en el valor raonable o en els fluxos 
d’efectiu de les partides cobertes.  

Aquests actius s’han valorat i registrat d’acord amb la seva naturalesa. 

Correccions valoratives per deterioració 

Al tancament de l’exercici, s’han efectuat les correccions valoratives necessàries per l’existència de 
evidencia objectiva que el valor en llibres d’una inversió no és recuperable.  

L’import d’aquesta correcció és la diferència entre el valor en llibres de l’actiu financer i l’import recuperable. 
S’entén per import recuperable com el major import entre el seu valor raonable menys els costos de venda 
i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs derivats de la inversió.  

Les correccions valoratives per deterioració, i si procedeix, la seva reversió s’han registrat com una despesa 
o un ingrés respectivament en el compte de pèrdues i guanys. La reversió té el límit del valor en llibres de 
l’actiu financer.  



 

En particular, al final de l’exercici es comprova l’existència d’evidència objectiva que el valor d’un crèdit (o 
d’un grup de crèdits amb similars característiques de risc valorats col·lectivament) s’ha deteriorat com a 
conseqüència d’un o més esdeveniments que han ocorregut després del seu reconeixement inicial i que 
han ocasionat una reducció o un retard en els fluxos d’efectiu que s’havien estimat rebre en el futur i que 
pot estar motivat per insolvència del deutor.  

La pèrdua per deteriorament serà la diferència entre el seu valor en llibres i el valor actual dels fluxos 
d’efectiu futurs que s’han estimat que es rebran, descomptant-li al tipus d’interès efectiu calculat en el 
moment del seu reconeixement inicial. 

Els passius financers, a efectes de la seva valoració, s’han classificat en alguna de les següents 
categories: 

Dèbits i partides a pagar 

En aquesta categoria s’han inclòs els passius financers que s’han originat en la compra de béns i serveis 
per operacions de tràfic de el partit i aquells que no essent instruments derivats, no tenen un origen 
comercial.  

Inicialment, aquests passius financers s’han registrat pel seu valor raonable que és el preu de la transacció 
més totes aquelles despeses que han estat directament atribuïbles. 

Posteriorment, s’han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats s’han comptabilitzat en el 
compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode d’interès efectiu. 

Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d’interès 
contractual, així com els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, el pagament dels quals 
s’espera que sigui a curt termini, s’han valorat pel seu valor nominal.  

Els préstecs i descoberts bancaris que meriten interessos es registren per l’import rebut, net de costos 
directes d’emissió. Les despeses financeres i els costos directes d’emissió, es comptabilitzen segons el 
criteri de la meritació en el compte de resultats utilitzant el mètode de l’interès efectiu i s’afegeixen a l’import 
en llibres de l’instrument en la mesura que no es liquiden en el període que es meriten.  

Els préstecs es classifiquen com corrents llevat que el partit tingui el dret incondicional per ajornar la 
cancel·lació del passiu durant, almenys, els dotze mesos següents a la data del balanç.  

Els creditors comercials no meriten explícitament interessos i es registren pel seu valor nominal. 

Passius a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys 

En aquesta categoria s’han inclòs els passius financers híbrids, és a dir, aquells que combinen un contracte 
principal no derivat i un derivat financer i altres passius financers que el partit ha considerat convenient 
incloure dins d’aquesta categoria en el moment del seu reconeixement inicial.  

S’han valorat inicialment pel seu valor raonable que és el preu de la transacció. Els costos de transacció 
que ha estat directament atribuïbles s’han registrat en el compte de resultats. També s’han imputat al 
compte de resultat les variacions que s’hagin produït en el valor raonable. 

b) Criteris emprats per al registre de la baixa d’actius financers i passius financers: 

Durant l’exercici, no s’ha donat de baixa cap actiu ni passiu financer. 



 

 

c) Instruments financers híbrids: 

El partit no posseeix en el seu balanç cap instrument financer híbrid. 

d) Instruments financers compostos: 

El partit no posseeix en el seu balanç cap instrument financer compost. 

e) Contractes de garanties financeres: 

No es disposen de contractes de garanties financeres. 

f) Inversions en empreses de grup, multigrup i associades: 

Estan valorat al seu preu nominal. associades. 

g) Criteris emprats en la determinació dels ingressos o despeses procedents de les diferents categories 
d’instruments financers: 

Els interessos i dividends d’actius financers meritats amb posterioritat al moment de l’adquisició  

s’han reconegut com ingressos en el compte de pèrdues i guanys. Per el reconeixement dels interessos  

s’ha utilitzat el mètode de l’interès efectiu. Els dividends es reconeixen quan es declari el dret del soci a 
rebre’l.  

h) Determinació dels ingressos o despeses procedents de les diferents categories d’instruments financers: 
interessos, primes o descomptes, dividends, etc. 

Els interessos i dividends d’actius financers meritats amb posterioritat al moment de l’adquisició es 
reconeixeran com ingressos en el compte de pèrdues i guanys. Els interessos s’han de reconèixer utilitzant 
el mètode del tipus d’interès efectiu i els dividends quan es declari el dret del soci a rebre’l. 

 

4.8. Existències 
 
L’entitat no té existències en l’actiu. Però si bestretes a proveïdors   

 

4.9. Consideracions fiscals de l’activitat de la formació política 
 
El partit és, d’acord amb l’article 9.4 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats, una 
entitat parcialment exempta. 

Com que les rendes obtingudes pel partit en aquest exercici estan totalment exemptes, cal fer un ajust a 
l’impost de societats en el resultat comptable obtingut, que determini una base imposable zero. 

D’altra banda, l’entitat no és subjecte passiu de l’impost sobre el valor afegit (IVA), raó per la qual l’impost 
suportat s’integra com a més import del preu d’adquisició. 

 



 

4.10. Ingressos i despeses 
 
D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, el partit manté un registre diferenciat 
dels ingressos ordinaris i dels ingressos electorals, així com de les despeses ordinàries i de les despeses 
electorals, tot diferenciant en les despeses electorals les que es deriven d’enviaments de publicitat i 
propaganda electoral i les que estan sotmeses a alguns dels sublímits previstos en la normativa electoral. 

El criteri general de reconeixement dels ingressos i les despeses és en funció del principi de la meritació; 
és a dir, quan es produeix el corrent real de béns i serveis que representen, amb independència del moment 
en què es produeixi el corrent monetari o financer que se’n deriva. 

Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els 
imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de l'activitat, deduïts els 
descomptes i els impostos. 

Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en funció del principal pendent 
de pagament i el tipus d'interès efectiu aplicable. 

Els serveis prestats a tercers es reconeixen en el moment en què el client en formalitza l'acceptació. 

Pel que fa a les despeses electorals, es comptabilitzen les que efectua el partit durant el període electoral, 
comprès entre el dia de convocatòria i la proclamació dels electes. 

Els ingressos meritats com a conseqüència de la participació en el procés electoral, es registren en comptes 
específics i es mostren de manera separada en el compte de resultats. 

 

4.11. Provisions i contingències 
 
L’entitat no ha registrat provisions. 
 
 
4.12. Criteris emprats pel registre i valoració de les despeses de personal 
 
Durant l’exercici 2020, no s’ha formalitzat cap tipus de compromís per pensions amb els treballadors del 
partit. 
 
 
4.13. Subvencions, donacions i llegats 
 
Les subvencions de caràcter no finalista i les donacions i llegats de caràcter monetari rebuts pel partit 
s’imputen directament al compte de pèrdues i guanys de l’exercici en què es reben. En particular, segueixen 
aquest criteri les subvencions per despeses electorals, les subvencions anuals per a despeses de 
funcionament, les subvencions extraordinàries i les aportacions dels grups institucionals enumerades en la 
Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics. 
 
La resta de subvencions, si escau, es comptabilitzen en el moment inicial, com un passiu, fins que no es 
compleixin les condicions que estableix la normativa vigent. 
 



 

Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren per l’import concedit. 
 
4.14. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades 
 
Les operacions comercials o financeres amb parts vinculades s’efectuen a preu de mercat. 
 

 

5. Immobilitzat material, intangible i inversions 
immobiliàries 
 
5.1. Immobilitzat material  
 
El partit no té cap immobilitzat material. 
 
5.2. Immobilitzat intangible 
 
El partit no té cap immobilitzat intangible. 
 
5.3. Inversions immobiliàries 
 
El partit no té cap inversió Inmobiliaria. 
 
5.4. Arrendaments financers 
 
El partit no té béns en règim d’arrendament financer. 
 

5.5. Arrendaments operatius 
 
El partit té un arrendament de lloguer amb CRIDA NACIONAL PER LA REPÚBLICA per a l’ús de la Seu 
Nacional del passatge Bofill. 
 
Las depesa per arrendaments operatius durant l’exercici: 
 
Concepte 2020 2019 

Lloguer seu 6.050,00 0,00 

Arrendaments, locals per campanya i cànons 726,00 0,00 

Total 6.776,00 0,00 
 
 
 
 



 

6. Béns del patrimoni històric 
 
El partit no té comptabilitzat en l’actiu elements qualificats com a béns del patrimoni històric. 
 

7. Actius financers 

 
Categories d’actius financers: a continuació es mostra el valor en llibres de cadascuna de les categories 
d’actius assenyalades en la norma de registre i valoració 4.7, sense incloure les inversions en patrimoni en 
Entitats del grup, multigrup i associades. 
 
a.1) Actius financers a llarg termini: 

Crèdits, derivats i altres lt  Import 2020 Import 2019 

Actius financers mantinguts per a negociar  0,00 0,00 

Inversions mantingudes fins al venciment  0,00 0,00 

Préstecs i partides a cobrar  0,00 0,00 

Actius disponibles per a la venda  0,00 0,00 

Derivats de cobertura  0,00 0,00 

TOTAL  0,00 0,00 
 

Total actius financers lt  Import 2020 Import 2019 

Actius financers mantinguts per a negociar  0,00 0,00 

Inversions mantingudes fins al venciment  0,00 0,00 

Préstecs i partides a cobrar  0,00 0,00 

Actius disponibles per a la venda  0,00 0,00 

Derivats de cobertura  0,00 0,00 

TOTAL  0,00 0,00 
 

a.2) Actius financers a curt termini: 

Crèdits, derivats i altres ct Import 2020 Import 2019 

Actius financers mantinguts per a negociar  0,00 0,00 

Inversions mantingudes fins al venciment  0,00 0,00 

Préstecs i partides a cobrar  34.893,13 0,00 

Actius disponibles per a la venda  0,00 0,00 

Derivats de cobertura  0,00 0,00 

TOTAL  34.893,13 0,00 
 
 
 
 
  



 

Total actius financers ct Import 2020 Import 2019 

Actius financers mantinguts per a negociar  0,00 0,00 

Inversions mantingudes fins al venciment  0,00 0,00 

Préstecs i partides a cobrar  34.893,13 0,00 

Actius disponibles per a la venda  0,00 0,00 

Derivats de cobertura  0,00 0,00 

TOTAL  34.893,13 0,00 
 

El detall de la partida inclosa en l’apartat “Crèdits a afiliats” és el següent: 

Concepte 2020 2019 
Quotes pendents de cobrament afiliats 12.776,47 0,00 
Asesoramente al Grup Municipal 22.116,66 0,00 
Total 34.893,13 0,00 

 

Correccions per deterioració del valor originades pel risc de crèdit: 

Anàlisi del moviment dels comptes correctors representatius de las pèrdues per deterioració originades 
pel risc de crèdit: 

Crèdits, derivats i altres  Llarg termini  Curt termini  

SALDO INICIAL 2020 0,00 0,00 

(+) Augment per correc. valorativa per deterior.  0,00 0,00 

(+) Augment per traspassos i altres variacions  0,00 0,00 

(-) Disminució per reversió del deteriorament  0,00 0,00 

(-) Disminució per sortides i reduccions  0,00 0,00 

Disminució per traspassos i altres variacions  0,00 0,00 

SALDO FINAL 2020 0,00 0,00 
 
 

8. Passius financers 
 
 

Categories de passius financers: a continuació es mostra el valor en llibres de cadascuna de les categories 
de passius financers assenyalades en la norma de registre valoració 4.7. 
 

a.1) Passius financers a llarg termini: 

 

Deutes amb entitats de crèdit llt  Import 2020  Import 2019  

Passius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 

Passius financers a valor raonable amb canvis en resultats 0,00 0,00 

TOTAL  0,00 0,00 



 

 
 

Altres passius financeres Import 2020  Import 2019  

Passius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 

Passius financers a valor raonable amb canvis en resultats 0,00 0,00 

TOTAL  0,00 0,00 
 

 
Total passius financers llt Import 2020  Import 2019  

Passius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 

Passius financers a valor raonable amb canvis en resultats 0,00 0,00 

TOTAL  0,00 0,00 
 

a.2) Passius financers a curt termini: 

 

Deutes amb entitats de crèdit ct  Import 2020  Import 2019  

Passius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 

Passius financers a valor raonable amb canvis en resultats 0,00 0,00 

TOTAL  0,00 0,00 
 

 
Altres passius financeres Import 2020  Import 2019  

Passius financers a cost amortitzat 32.319,10 0,00 

Passius financers a valor raonable amb canvis en resultats 0,00 0,00 

TOTAL  32.319,10 0,00 
 

 
Total passius financers ct  Import 2020  Import 2019  

Passius financers a cost amortitzat 32.319,10 0,00 

Passius financers a valor raonable amb canvis en resultats 0,00 0,00 

TOTAL  32.319,10 0,00 
 

9. Tresoreria 
 
Els moviments de les partides de fons de tresoreria, tant en efectiu com en comptes corrents, son el 
següents: 

Compte Saldo inicial  Entrades Sortides Saldo Final  

Caixa bank Partit  0,00 299.827,34 171.733,06 128.094,28 

Banc Sabadell Partit 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 

TOTAL  0,00 312.327,34 171.733,06 140.594,28 
 



 

 

Naturalesa dels comptes corrents oberts en entitats de crèdit, especificant les categories següents: 

Identificació Import 2020  Import 2019  
Comptes corrents de funcionament ordinari  140.594,28 0,00 
Comptes corrents per a l'ingrés de les quotes  0,00 0,00 
Comptes corrents per a l'ingrés de les aportacions 0,00 0,00 
 Comptes corrents per a l'ingrés de les donacions 0,00 0,00 
 Comptes corrents electorals 0,00 0,00 
TOTALES 0,00 0,00 

 

10. Patrimoni net 
 

El moviment del compte de patrimoni net al llarg de l’any ha estat el que es detalla a continuació: 

Compte Import 2020  Import 2019  
A) Resultat (estalvi desestalvi) del compte de resultats  
(+) Ingressos per donacions i llegats imputats directament al patrimoni 144.508,31 0,00 
(+) Ingressos per subvencions imputats directament al patrimoni net 0,00 0,00 
(+) Ingressos per restitució de béns immobles (Llei 43/1998) 0,00 0,00 
B) Total ingressos imputats directament al patrimoni net  
(-) Transferències al compte de resultat per subvencions 0,00 0,00 
(-) Transferències al compte de resultat per donacions i llegats 0,00 0,00 
C) Total transferències al compte de resultats 0,00 0,00 
  144.508,31 0,00 

 
11. Situació fiscal 
 

El partit és, d’acord amb l’article 9.4 de la Llei 27/2014, de l’impost sobre societats, una entitat parcialment 
exempta. 

Com que les rendes obtingudes pel partit en aquest exercici estan totalment exemptes, correspon fer un 
ajust a l’impost de societats al resultat comptable obtingut, que determini una base imposable zero. 

L’entitat no ha aplicat cap tipus de benefici fiscal. 

No hi ha bases imposables negatives pendents de compensació. 

 

12. Provisions i contingències 
 
No s’han registrat a l’exercici actual  

 



 

13. Ingressos 
 

a) Ingressos públics 

Finançament públic Import 2020  Import 2019  
Subvencions electorals 0,00 0,00 
Subvencions per despeses de funcionament i seguretat:   
        Estatals 0,00 0,00 
        Autonómica 0,00 0,00 
Finançament dels grups parlamentaris:   
       Cortes Generals 0,00 0,00 
       Assemblees legislatives 0,00 0,00 
Finançament dels grups polítics en las Entitats Locals   
       Altes subvencions 0,00 0,00 
Total Finançament pública 0,00 0,00 

 
b) Ingressos privats 

Finançament privat Import 2020  Import 2019  
Finançament privat 0,00 0,00 
Quotes d'afiliats 294.938,91 0,00 
Aportacions d'afiliats i càrrecs públics 0,00 0,00 
Donacions i llegats 0,00 0,00 
Productos de las activitats pròpies del partit 0,00 0,00 
Altres ingressos de naturalesa privada 31.778,79 0,00 
Total finançament privada 326.717,70 0,00 

 

S’adjunta, com a annex a aquesta memòria, la relació de les subvencions públiques rebudes durant 
l’exercici 2020, així com la relació de les donacions privades rebudes per l’entitat. 

Informació sobre els ingressos per quotes i aportacions que hi ha hagut durant l'exercici: 

Compte Saldo inicial  Entrades Sortides Saldo Final  
Quotes pendents de cobrament afiliats 0,00 312.153,40 299.376,93 12.776,47 

Assessorament al Grup Municipal 0,00 32.616,66 10.500,00 22.116,66 
TOTAL  0,00 344.770,06 309.876,93 34.893,13 

 

D’altra banda, el moviment d’afiliats al llarg de l’any ha estat el següent: 

Concepte   2020     
S. inicial Altes Baixes Saldo 

Militants  JXC 0,00 6.061 62 5.999 
Simpatitzants JXC 0,00 130 1 129 
TOTALS 0,00 6.191 63 6.128 

 



 

L’import de les quotes vigents per a l’any 2020 és el següent: 

Concepte Import mensual Import anual 

Quota normal militant 10 120 
Quota normal militant 20 240 
Quota normal militant 50 600 
Quota reduïda militant 5 60 
Quota simpatitzants ---- 25 

 

14. Restitució o compensació de béns i drets 
confiscats (Llei 43/998) 
 

El partit no ha rebut durant l’exercici 2020 cap tipus de restitució o compensació de béns i drets confiscats, 
d’acord amb el que estableix la Llei 43/1998 

 

15. Operacions amb parts vinculades 
 

a. Saldos amb parts vinculades 

Saldo pendent de cobrament Import 2020  Import 2019  
Grup Municipal JxCat Junts Sant Celoni 1.000,00 0,00 
Grup Polític Municipal Junts per les Franqueses 1.000,00 0,00 
Grup Municipal Junts per Cardedeu 1.000,00 0,00 
Grup Municipal Junt per Caldes de Montbui 616,66 0,00 
Grup Municipal Junts per Badalona 1.500,00 0,00 
Àrea Metropolitana de Barcelona 17.000,00 0,00 
TOTALS 22.116,66 0,00 

 

b. Operacions amb parts vinculades 

Altres ingressos Import 2020  Import 2019  
Grup Municipal Junts per Granollers 10.500,00 0,00 
Grup Municipal JxCat Junts Sant Celoni 1.000,00 0,00 
Grup Polític Municipal Junts per les Franqueses 1.000,00 0,00 
Grup Municipal Junts per Cardedeu 1.000,00 0,00 
Grup Municipal Junt per Caldes de Montbui 616,66 0,00 
Grup Municipal Junts per Badalona 1.500,00 0,00 
Àrea Metropolitana de Barcelona 17.000,00 0,00 
TOTALS 32.616,66 0,00 

 



 

c. Retribucions personal a l’alta direcció i els membres del màxim òrgan de Direcció 

Les retribucions percebudes per membres del màxim òrgan de Direcció han estat de 0,00 euros durant 
l’exercici 2020, resultant una retribució mitja de 0,00 euros. 

 

16. Indicadors financers 
 

Ratis Financers y patrimonials Import 2020  Import 2019  

   
Actiu corrent 176.827,41 0,00 
Passiu corrent 32.319,10 0,00 
Liquiditat general  547% 0% 

  
Passiu corrent + passiu no corrent 32.319,10 0,00 
Passiu corrent + passiu no corrent + patrimoni net 176.827,41 0,00 
Endeutament 18% 0% 

   
Ratis Compte de resultats Import 2020  Import 2019  

   
Ingressos Públics 0,00 0,00 
Ingressos totals 329.555,57 0,00 
Ingressos públics 0% 0% 

  
Ingressos electorals 0,00 0,00 
Ingressos totals 329.555,57 0,00 
ingressos electorals 0% 0% 

   
Ingressos vinculades 34.616,66 0,00 
Ingressos totals 329.555,57 0,00 
Ingressos vinculades 11% 0% 

   
Despeses electorals 6.040,56 0,00 
Despeses totals 185.047,26 0,00 
Despeses electorals 3% 0% 

   
Despeses vinculades 0,00 0,00 
Despeses totals 185.047,26 0,00 
Despesa vinculades 0% 0% 

 

17. Activitats electorals 
 



 

Durant l’exercici 2020,no hi han processos electorals els que el Partida haguí tingut participació. Si be, el 
passat 21 de desembre de 2020, mitjançant el DECRET 147/2020 es dicta la dissolució automàtica del 
Parlament de Catalunya i de convocatòria d'eleccions que tindran lloc el dia 14 de febrer de 2021. 

La campanya electoral durarà 15 dies, començarà a les zero hores del dia 29 de gener de 2021 i acabarà 
a les vint-i-quatre hores del dia 12 de febrer de 2021.  

Les depeses meritades al 2020 de les eleccions al Parlament de Catalunya, han estat les següents: 

ELECCIONS PARLAMENT DE CATALUNYA 14/02/2021 
 

 
Concepte Import 
1.- Ingressos electorals d'origen públic 0,00 

a) Subvencions públiques per resultats electorals 0,00 
b) Subvencions públiques per a enviaments electorals 0,00 

2.- Ingressos electorals d'origen privat 0,00 
3.- Despeses electorals ordinàries -6.040,56 

a) Serveis exteriors -868,78 
b) Publicitat, propaganda i relacions públiques -5.051,75 
c) Altres Serveis -120,03 

4.- Despeses per a enviaments electorals 0,00 
a) Confeció de sobres i paperetes 0,00 
b) Confecció de propaganda per enviar-la 0,00 
c) Correspondència i franqueig 0,00 

d) Altres despeses per a enviaments electorals 0,00 
RESULTAT ACTIVITAT ELECTORAL -6.040,56 
5.-Despeses Financeres 0,00 

a) Despeses financeres liquidades 0,00 
b) Despeses financeres estimades 0,00 

RESULTAT  FINANCER 0,00 
 

 
RESULTAT -6.040,56 

 

18. Fets posteriors 
 
El 14 de febrer de 2021 es van celebrar les eleccions al parlament de Catalunya, on el partit hi va participar:  
 

 
 



 

19. Altre informació 
 
Els canvis que s’han produït al llarg de l’exercici 2020 en els òrgans de màxima direcció, alta direcció i 
representació han estat els següents: 
 

Altes Baixes 
Càrrec Persona Càrrec Persona 
President Carles Puigdemont i Casamajó  

Vicepresident Jordi Turull Negre  

Vicepresidenta Elsa Artadi i Vila  

Vicepresidenta Anna Erra Solà  

Vicepresidenta Josep Rius i Alcaraz  

Secretari General Jordi Sànchez i Picanyol  
Secretari d'Organització David Saldoni i de Tena  
Secretària de finances 
Tresorera 

Teresa Pallarès Piqué 
 

Vice-Secretari de Finances Marcel Padrós i Perejoan  
Vocal Josep Andreu Domingo  
Vocal Albert Batet i Canadell  
Vocal Laura Borràs Castanyer  
Vocal Maria Àngels Cabasés i Piqué  
Vocal Damià Calvet i Valera  
Vocal Violant Cervera Gòdia  
Vocal Francesc Colomé Tenas  
Vocal Jordi Fàbrega i Sabaté  
Vocal Gemma Geis i Carreras  
Vocal Joaquim Jubert Montaperto  
Vocal Aurora Madaula i Giménez  
Vocal Marta Madrenas i Mir  
Vocal Toni Morral i Berenguer  
Vocal Irene Negre i Estorach  
Vocal Míriam Nogueras i Camero  
Vocal Mònica Sales de la Cruz  
Vocal Aleix Sarri i Camargo  

 
El nombre de treballadors dedicats a l’administració economicofinancera del partit per a l’exercici 2020 ha 
estat de 1,5. 
 
Els comptes del partit no han estat sotmesos a auditoria externa. 
 
El nombre mitjà de persones empleades durant l’any 2020, distribuït per categories, és el següent: 
 
Categoria Dones Homes Total 
Administratiu 1,00 0,00 1,00 
Cap tècnic 0,00 2,00 2,00 
TOTAL 1,00 2,00 3,00 



 

ANNEX 1 
  

RELACIÓ DE SUBVENCIONS PÚBLICAS 
FORMACIÓ:    NIF:     EXERCICI:    

 

ÁMBIT  ENTITAT CONCEDENT TIPUS DE 
SUBVENCIÓ  

ANY DE 
CONCESIÓ 

IMPORT CONCEDIT/OTORGAT A L’ 
EXERCICI 

IMPORT RECIBUT/COBRAT A L’ 
EXERCICI 

                 

                 

                 

 

 

 



 

ANNEX 2 
RELACIÓN DE DONACIONES PRIVADAS 

FORMACIÓ:     NIF:     EXERCICI:    

DONACIONS DINERARIES       

IBAN COMPTE BANCARI DE 
RECEPCIÓ  NOM I COGNOMS DEL DONANT NIF DE 

DONANT 
FDATA DE 
RECEPCIÓ 

TRASPASAT A COMPTE DE 
DONACIONS A L’EXERCICI  

  

IMPORTE 
RECEPCIÓ 

                 

                 

                 

                 

 
 
 
 



 

ANNEX 3 
ANEXO DE OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO 

FORMACIÓ:    NIF:     EXERCICI:   

 

TIPUS 
D’OPERACIÓ  

ENTITAT 
CONCEDENT 

IMPORT 
CONCEDIT

DATA 
CONCESIÓ

DATA 
VENCIMENT

TIPUS 
D’INTERÉS 
VIGENT A 
31/12 

MODALITAT 
TIPUS 

D’INTERÉS 

PERIODE DE 
LIQUID. DE 
INTERESSOS 

PERIODE DE 
AMORTIZACIÓ 

DEUTE 
PENDENT 
A 31/12 

GARANTÍA 

                                

                                

                                

                                

 
 
 


