
 

 

 

MEMÒRIA 2019 

GRUP PARLAMENTARI COMPROMÍS 
 

 

 

1. Identificació de l’entitat que informa  
 
 
El Grup Parlamentari Compromís, va ser constituït després de les 
eleccions Autonòmiques de 2019  
 
El grup està integrat per 17 diputades 
 

El  Síndic del Grup és el senyor Francesc Xavier Ferri i Fayos,  i com a 
portaveus adjunts Aitana Joana Mas Mas, Mònica Álvaro i Juan Ponce 

 
El domicili social del Grup rau a València, al Carrer llibertat 
 
En el seu funcionament, el Grup es regeix pel que estableix el 
reglament de les Corts Valencianes, la LOFP i les disposicions legals 
vigents en matèria comptable, fiscal i laboral. 
 
 
 

2. Bases de presentació dels comptes anuals  
 
2.1. Imatge fidel i Marc normatiu d'informació financera aplicable al 

Grup 
 

Els Comptes Anuals de l'exercici 2019 adjunts, corresponents al 
període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2019 



 

 
En elles s'han aplicat els principis comptables i criteris de valoració 
recollits en la Resolució de 8 d'octubre de 2013, de la Presidència del 
Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple de 26 de 
setembre de 2013, d'aprovació del Pla de Comptabilitat Adaptat a les 
Formacions Polítiques. En tot el no modificat específicament per les 
normes anteriors, serà d'aplicació el Reial Decret 1514/2007, pel qual 
s'aprova el Pla General de Comptabilitat, Llei Organitza 6/2002, de 27 
de juny, de partits polítics, i en la Llei Orgànica 8/2007, 4 de juliol, 
sobre finançament dels partits polítics, que va modificar l'anterior 
Llei Orgànica 3/1987 sobre aquesta mateixa matèria, i la resta de 
disposicions legals vigents en matèria comptable, i mostren la imatge 
fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del Grup. 
 
2.2. principis comptables 
 
El Grup ha formulat aquests comptes anuals tot considerant la 
totalitat dels principis i normes comptables d'aplicació obligatòria 
que tenen un efecte significatiu en aquests comptes anuals. No hi ha 
cap principi comptable que, essent obligatori, hagi deixat d'aplicar. 
 
2.3. Moneda funcional i moneda de presentació 
 
Els comptes anuals es presenten en euros, que és la moneda 
funcional i de presentació de l'Entitat. 
 
 
2.4. Agrupació de partides 
 
Determinades partides del balanç, del compte de pèrdues i guanys, es 
presenten de forma agrupada per facilitar la seva comprensió, si bé, 
en la mesura que sigui significativa, s'ha inclòs la informació 
desagregada a les corresponents notes de la memòria. 
 
2.5. importància relativa 
 
En determinar la informació a desglossar en la present memòria sobre 
les diferents partides dels estats financers o altres assumptes, el 
Grup, d'acord amb el Marc Conceptual del Pla General de 
Comptabilitat per formacions polítiques ha tingut en compte la 



 

importància relativa a l'hora de mostrar de forma agrupada partides o 
imports la importància relativa sigui escassament amb altres de 
similar naturalesa o funció. 
 

 

2.6. Canvis en criteris comptables i correcció d'errors 
 
La memòria de l'exercici acabat el 31 de desembre de 2019 no inclou 
canvis en criteris comptables ni correcció d'errors. 
 

3. Normes de Registre i Valoració  
 
 
Els comptes anuals de l'exercici 2019 han estat formulats d'acord amb 
els principis comptables i normes de valoració i classificació 
contingudes en el Pla de Comptabilitat adaptat a formacions 
polítiques. Els criteris comptables més significatius aplicats són els 
que es descriuen a continuació: 
3.1. Immobilitzat intangible 

El Grup a 31 de desembre de 2019 no té immobilitzat intangible 
però en cas de futures adquisicions es valorarà inicialment al 
seu preu d'adquisició. Els impostos indirectes que graven els 
elements de l'immobilitzat material no són recuperables 
directament de la Hisenda Pública, conseqüentment s'inclouran 
en el preu d'adquisició. Posteriorment es valora al seu cost 
minorat per la corresponent amortització acumulada 
corresponent i, si s'escau, per les pèrdues per deteriorament 
que hagi experimentat. 
 

3.2. Immobilitzat material  
El Grup a 31 de desembre de 2019 no té immobilitzat intangible 
però en cas de futures adquisicions es valorarà inicialment al 
seu preu d'adquisició. Els impostos indirectes que graven els 
elements de l'immobilitzat material no són recuperables 
directament de la Hisenda Pública, conseqüentment s'inclouran 
en el preu d'adquisició. Posteriorment es valora al seu cost 
minorat per la corresponent amortització acumulada 
corresponent i, si s'escau, per les pèrdues per deteriorament 
que hagi experimentat. 



 

 
3.3. Deteriorament del valor d’actius intangibles i materials 

Es registraria la pèrdua per deteriorament del valor d'un element 
de l'immobilitzat intangible i material quan el seu valor net 
comptable superi al seu import recuperable, entenent aquest 
com el major import entre el seu valor raonable menys els costos 
de venda i el seu valor en ús. 
 
El Grup donat el cas avaluarà almenys al tancament de cada 
exercici si hi ha indicis de pèrdues per deteriorament de valor del 
seu immobilitzat material, que redueixin el valor recuperable 
d'aquests actius a un import inferior al del seu valor en llibres. Si 
hi ha qualsevol indici, s'estima el valor recuperable de l'actiu 
amb l'objecte de determinar l'abast de l'eventual pèrdua per 
deteriorament de valor. 
 
En el cas que l'import recuperable estimat sigui inferior al valor 
net comptable de l'actiu, es registra la corresponent pèrdua per 
deteriorament amb càrrec al compte de pèrdues i guanys, 
reduint el valor en llibres de l'actiu al seu import recuperable. 
 
Un cop reconeguda la correcció valorativa per deteriorament o 
la seva reversió, s'ajusten les amortitzacions dels exercicis 
següents considerant el nou valor comptable. No obstant això, 
si de les circumstàncies específiques dels actius es posa de 
manifest una pèrdua de caràcter irreversible, aquesta es 
reconeix directament en pèrdues procedents de l'immobilitzat 
del compte de pèrdues i guanys. 
 
En el present exercici el Grup no ha registrat pèrdues per 
deteriorament dels immobilitzats intangibles i materials. 
 

3.4. Bens de Patrimoni Històric 
Els béns del patrimoni històric es comptabilitzen aplicant els 
criteris continguts en les normes de registre i valoració de 
l'Adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats 
sense fins lucratius. A 31 de desembre de 2019, El Grup 
Parlamentari de Compromís no té béns afectes al Patrimoni 
Històric. 
 



 

3.5. Arrendaments  
Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers 
sempre que de les condicions dels mateixos es dedueixi que es 
transfereixen a l'arrendatari substancialment els riscos i 
beneficis inherents a la propietat de l'actiu objecte del 
contracte. Els altres arrendaments es classifiquen com 
arrendaments operatius. 
 
Les despeses derivades dels acords d'arrendament operatiu es 
carreguen al compte de pèrdues i guanys en l'exercici en què es 
reporta. 
 
A 31 de desembre de 2019, El Grup Parlamentari Compromís té un 
contracte d'arrendament operatiu corresponent a una seu a 
Alacant. 
 

3.6. Classificació d’actius i passius entre corrent i no corrent  
El Grup Parlamentari presenta el balanç de situació classificant 
actius i passius entre corrent i no corrent. A aquests efectes són 
actius o passius corrents aquells que compleixin els següents 
criteris: 
 
• Els actius es classifiquen com corrents quan s'espera 
realitzar-los o es pretén vendre'ls o consumir-los en el transcurs 
de l'exercici següent, es mantenen fonamentalment amb fins de 
negociació, s'espera realitzar-los dins el període dels dotze 
mesos posteriors a la data de tancament o es tracta d'efectiu o 
altres actius líquids equivalents, excepte en aquells casos en 
què no puguin ser intercanviats o utilitzats per cancel·lar un 
passiu dins dels dotze mesos següents a la data de tancament. 
 
• Els passius es classifiquen com corrents quan s'espera 
liquidar-los en el transcurs de l'exercici següent, es mantenen 
fonamentalment per la seva negociació, s'han de liquidar dins 
del període de dotze mesos des de la data de tancament o el 
Partit no té el dret incondicional per ajornar la cancel·lació dels 
passius durant els dotze mesos següents a la data de 
tancament. 
 
 



 

3.7. Ingressos i despeses  
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del criteri de la 
meritació amb independència del moment en què es produeix el 
corrent monetari o financer que se'n deriva. 
Els ingressos del Grup provenen de les subvencions rebudes de 
les Corts Valencianes. 
 

3.8. Provisions i contingències  
Les obligacions existents a la data del balanç de situació 
sorgides com a conseqüència de successos passats o futurs 
dels quals poden derivar perjudicis patrimonials per al Grup 
 
L'import i moment de cancel·lació són indeterminats es 
registren en el balanç de situació com a provisions pel valor 
actual de la millor estimació possible de l'import necessari per 
cancel·lar o transferir a un tercer l'obligació, els ajustos que 
sorgeixin per l'actualització de la provisió com una despesa 
financera conforme es vagin meritant. Quan es tracti de 
provisions amb venciment inferior o igual a un any, i l'efecte 
financer no sigui significatiu, no es porta a terme cap tipus de 
descompte. 
 

3.9. Indemnitzacions per comiats 
D'acord amb la legislació vigent, el Grup està obligat al 
pagament d'indemnitzacions a aquells empleats amb els quals, 
sota determinats condicions, rescindeixi les seves relacions 
laborals. Per tant, les indemnitzacions per acomiadament 
susceptibles de quantificació raonable, ja que els contractes 
laborals són per obra i servei per a la IX legislatura, es 
provisionen segons meritació anual estimat. 
 
 

3.10. Subvencions, donacions i legats  
El Grup Parlamentari comptabilitza les subvencions rebudes 
d'acord amb l'objecte final de l'esmentada subvenció. 
Les subvencions de caràcter no finalista i les donacions i 
llegats de caràcter monetari es comptabilitzen directament en 
el compte de resultats. 
 
 



 

3.11. Transaccions entre parts vinculats  
El Grup realitza totes les seves operacions vinculades a valors 
de mercat. 
 

4. Deutors i altres comptes a cobrar  
 

El seu saldo a 31 de desembre de 2019, és 1.600 €. Corresponent a la 
devolució pendent de la  fiança del lloguer de Alacant. 

 Les subvencions meritades han estat cobrades dins l'exercici. 

 
5. Efectiu i altres actius equivalents  

 

El seu detall a 31/12/2019 és el següent: 

 Caixa:  0 

 Bancs: 20.594,57€ 

 TOTAL TRESORIA: 20.594,57€ 

 

6. Patrimoni net 
 

El  patrimoni generat a 31 de desembre del 2019, és com segueix: 

Excedent exercicis anteriors:     8.973,31€   

Resultat de l'exercici:               -21.066,28€ 

TOTAL PATRIMONI NET:         -12.092,97€ 

 

7. Crèdits i altres comptes a pagar  
 

A 31 de desembre de 2019, el detall dels creditors i altres comptes a 
pagar, és com segueix: 

Creditors per prestació de serveis: 260,00  

Deutes amb l’administració pública: 34.256,45 



 

Deutes amb el personal: 723,37 

TOTAL CREDITORS : 35.239,82€ 

En relació a la informació requerida per la Disposició addicional tercera 
"Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, el detall dels 
pagaments realitzats a tercers durant l'exercici 2019, el termini mitjà 
ponderat està per sota dels criteris establerts en la Llei. 

8. Situació fiscal  

 

8.1. La composició dels saldos amb Administracions Públiques és com 
segueix: 

Hisenda pública creditora per retencions practicades: 20.465,37 

Organismes de la seguretat social, creditors: 13.791,08 

TOTAL DEUTES AMB ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES: 34.256,45€ 

8.2. Impost sobre beneficis 

El Grup Parlamentari Compromís considera que les seves activitats 
estan exemptes del pagament de l'esmentat impost sobre societats. 

 

9. Passiu no corrent 

 

Anualment el Grup dota una provisió per retribucions a llarg termini del 
personal, corresponent a la quantitat meritada en el període de la 
previsió efectuada sobre les indemnitzacions per fi de contracte a què 
haurà de fer front al final de la IX legislatura de les Corts Valencianes . 

En total la provisió acumulada per aquest concepte ascendeix a 31 de 
desembre de 2019 a 590,96 euros. 

 

10. Ingressos i despeses 

 

10.1. Ingressos  
Un detall dels ingressos obtinguts pel Grup a 31 de desembre de 
2019, és com segueix: 



 

Subvenció per a despeses de funcionament: 649.099,88 
Subvenció per a despeses de pàrquing: 9.579,71 
TOTAL SUBVENCIONS: 658.679,59€ 
Durant l'exercici 2019, el Grup no ha rebut o cedit cap actiu no 
monetari o servei sense contraprestació. 
 
 
 

10.2. Despeses de personal  
La composició d'aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys a 
31 de desembre és el següent: 
Sous i salaris: 429.295,14 
Despeses Seguretat Social: 137.531.84 

 
10.3. Serveis Exteriors  

El detall d'altres despeses de l'activitat ordinària el 31 de 
desembre de 2019 és el següent: 
Lloguers: 12.050,97 
Assegurances: 469,07 
Serveis bancaris: 269,76 
Serveis juridics: 1.855,00 
Subministraments: 1.213,52 
Material Oficina: 1.241,97 
Premsa/publicacions: 1.368,83 
Gestoria: 3.120,00 
Pàrquing: 9.641,91 
Servei de Prevenció: 1.373,42   
Desplaçaments i viatges : 1.261,94 
Formació: 2.042,35 
Despeses varies: 2.694,48 
 

10.4.  Altres despeses de gestió corrent  
Les despeses de gestió corrent meritades pel Grup durant 
l'exercici de 2019 pugen a 74.500 euros i es corresponen amb les 
aportacions realitzades a Compromís sota l'empar de l'Art. 2.e de 
la llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels 
partits polítics. 



Any: 2019
1. Ingressos d'origen públic

a) Subvencions anuals per a despeses de funcionament

b) Subvencions extraordinàries

c) Aportacions de grups institucionals

d) Imputació de subvencions per a despeses de seguretat

e) Altres subvencions imputades a resultats de l'exercici

2. Ingressos d'origen privat

a) Ingressos d'afiliats, adherits i simpatitzants

a.1) Quotes d'afiliats

a.2) Aportacions de càrrecs públics

a.3) Altres aportacions d'afiliats, adherits i simpatitzants

b) Donacions i llegats

a.1) Donacions i llegats de l'exercici

a.2) Imputació de donacions i llegats a resultats de l'exercici

c) Excès de provisions

d) Altres ingressos de l'activitat ordinària

A) TOTAL INGRESSOS DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2)

ANY: 2019
3. Despeses de personal

a) Sous, salaris i assimilats

b) Càrregues socials

4. Altres despeses de l'activitat ordinària

a) Serveis exteriors

b) Tributs

c) Pèrdudes deterioració i variació de provisions

d) Aprovisionaments i variació d'existències

e) Altres despeses de gestió corrent

5. Amortització de l'immobilitzat

B) TOTAL DESPESES DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (3+4+5)

I RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L'ACTIVITAT ORDINÀRIA (A+B)

6. Deterioració i resultat per alienacions de l'immobilitzat

a) Deterioració i pèrdudes

b) Resultats per alienacions i altres

7. Restitució o compensació de bens i drets incautats

a) Compensació monetària

b) Imputació de bens immobles i drets de contingut patrimonial

8. Resultat excepcional

a) Ingessos excepcionals

b) Despeses excepcionals

II 

RESULTAT (ESTALVI O DESESTALV) PER OPERACIONS EXCEPCIONALS 

(6+7+8)

III RESULTAT (ESTALVI O DESESTALV) DE L'ACTIVITAT NO ELECTORAL (I+II)

9. Ingressos electorals d'origen públic

a) Subvencions per resultats electorals

b) Subvencions per enviaments electorals

10. Ingressos electorals d'origen privat

11. Despeses de les operacions de l'activitat electoral

a) Despeses electorals ordinaris

b) Despeses per enviaments electorals

IV RESULTAT (ESTALVI O DESESTALV) DE L'ACTIVITAT ELECTORAL (9+10+11)

12. Ingressos financers

13. Despeses financeres

a) De l'activitat ordinària

b) De l'activitat electoral

14. Deterioració i resultat per alienacions i altres

a) Deterioració i pèrdudes

b) Resultats per alienacions i altres

V RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES (12+13+14)

VI
RESULTAT (ESTALVI O DESESTALV) ABANS D'IMPOSTOS DE 

L'EXERCICI(III+IV+V)

15. Impostos sobre beneficis

VII RESULTAT (ESTALVI O DESESTALV) DE L'EXERCICI(VI+15)

-  €                                      

21.066,28 €-                           

21.250,61 €-                           

21.066,28 €-                           

184,33 €                                

-  €                                      

-  €                                      

-  €                                      

-  €                                      

74.500,00 €-                           

679.930,20 €-                         

113.103,22 €-                         

COMPTE DE RESULTATS
INGRESSOS

658.679,59 €                         

658.679,59 €                         

-  €                                      

658.679,59 €                         

DESPESES
566.826,98 €-                         

38.603,22 €-                           

137.531,84 €-                         

-  €                                      

429.295,14 €-                         

-  €                                      

184,33 €                                

296,83 €                                

112,50 €-                                

21.066,28 €-                           



ANY: 2019
ACTIU NO CORRENT

Inmobilitzat intangible

Inmobilitzat material

1 Terrrenys i construccions

2 Bens del patrimoni historic

3 Altre inmmobilitzat material

4 Inmobilitzat en curs i bestretes

Inversions inmobiliàries

Inversions financeres a llarg termini

1 Crèdits amb entitats

a)Entitats vinculades

b)Entitats no vinculades

2 Altres actius financers

a)Entitats vinculades

b)Entitats no vinculades

ACTIU CORRENT

Existències

Afiliats, adherits i simpatitzants

Deutors i altres comptes a cobrar

1 Personal

2 Crèdits amb les administracions públiques

3 Deutors diversos

Inversions financeres a curt termini

1 Crèdits amb entitats

a)Entitats vinculades

b)Entitats no vinculades

2 Altres actius financers

a)Entitats vinculades

b)Entitats no vinculades

Periodificacions a curt termini

Tresoreria

Any: 2019
PATRIMONI NET

Patrimoni generat

Excedents d'exercicis anteriors

1 Excedents positius d'exercicis anteriors

2 (Excedents negatius d'exercicis anteriors)

Excedents de l'exercici

Variacions patrimonials pendents d'imputació

de resultats

Subvencions

Donacions i llegats

Restitució de bens immobles(llei 43/1998)

PASSIU NO CORRENT

Provisions a llarg termini

Deutes a llarg termini

1 Deutes amb entitats de crèdit

2 Deutes amb parts vinculades

3 Altres passius a llarg termini

PASSIU CORRENT

Provisions a curt termini

Deutes a curt termini

1 Deutes amb entitats de crèdit

2 Deutes amb parts vinculades

3 Altres passius a curt termini

Creditors i altres comptes a cobrar

1 Personal

2 Deutes amb les Administracions Públiques

3 Creditors diversos

Periodificacions a curt termini

 

20.594,57 €                            

1.600,00 €                              

1.600,00 €                              

1.543,24 €                              

1.600,00 €                              

23.737,81 €                            

1.543,24 €                              

-  €                                      

-  €                                      

III

IV

VI

B)

I

II

IV

V

II

A-2)

II

PATRIMONI NET I PASSIU

III

 TOTAL ACTIU (A+ B)  

 B) 590,96 €                                 

590,96 €                                 

II

I

III

C)

I

II

I

-  €                                      

BALANÇ

ACTIU
 A)

I

II -  €                                      

-  €                                      

IV

 TOTAL PATRIMONI  NET I   PASSIU  (A + B + C)  23.737,81 €                            

23.737,81 €                            

 A) 12.092,97 €-                            

A-I) 12.092,97 €-                            

I

III

35.239,82 €                            

8.973,31 €                              

8.973,31 €                              

21.066,28 €-                            

-  €                                      

723,37 €                                 

34.256,45 €                            

260,00 €                                 

35.239,82 €                            

-  €                                      
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