COMPTES ANUALS ABREUJATS
A 31 DE DESEMBRE DE 2017
2017

Balanç abreujat a 31 de desembre de 2017 i a 31 de desembre de 2016
(xifres expressades en euros)

ACTIU
Notes de la
memòria

31/12/2017

31/12/2016

A) Actiu no corrent
I. Immobilitzat intangible

5

12.978,92

24.623,43

II. Immobilitzat material

6

6.425,96

9.348,05

19.404,88

33.971,48

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

225.307,52

110.759,16

225.307,52

110.759,16

244.712,40

144.730,64

B) Actiu corrent
III. Deutors comercials i altres comptes per cobrar
3. Altres deutors
4. Altres crèdits amb adm. públiques vinculades

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

Total Actiu

7.1
7.1
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Les notes 1 a 15 descrites a la Memòria abreujada són part integrant del balanç abreujat a 31/12/2017 i a 31/12/2016.
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Balanç abreujat a 31 de desembre de 2017 i a 31 de desembre de 2016
(xifres expressades en euros)

PATRIMONI NET I PASSIU
Notes de la
memòria

31/12/2017

31/12/2016

A) Patrimoni net
A-1) Fons propis
VII. Resultat de l'exercici (pèrdua)
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts

12

0,00

0,00

19.404,88

33.971,48

19.404,88

33.971,48

0,00
50.410,95
50.410,95

0,00
1.667,71
1.667,71

106.780,28
68.116,29
174.896,57

42.711,45
66.380,00
109.091,45

225.307,52

110.759,16

244.712,40

144.730,64

C) Passiu corrent
III. Deutes a curt termini

7.2

1. Deutes amb entitats de crèdit
3. Altres deutes a curt termini

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar
1. Proveïdors
2. Altres creditors

Total Patrimoni net i Passiu

7.2

Les notes 1 a 15 descrites a la Memòria abreujada són part integrant del balanç abreujat a 31/12/2017 i a 31/12/2016.
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Compte de pèrdues i guanys abreujat a 31 de desembre de 2017 i a 31 de desembre de
2016
(xifres expressades en euros)
Notes de la
memòria

31/12/2017

31/12/2016

4. Aprovisionaments

11

-289.053,72

-260.595,37

5. Altres ingressos d'explotació

11

1.233.201,28

1.244.984,39

6. Despeses de personal

11

-680.640,61

-799.695,62

7. Altres despeses d'explotació

11

-263.506,95

-184.693,40

8. Amortització de l'immobilitzat

5i6

-14.566,60

-14.766,27

9. Imputació subv. immob. no financera

12

14.566,60

14.766,27

11. Deteriorament i res. alienació immobilitzat

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13. Despeses financeres

0,00

0,00

15. Diferències de canvi

0,00

0,00

B) Resultat financer

0,00

0,00

C) Resultat abans d'impostos

0,00

0,00

0,00

0,00

A) Resultat d'explotació
12. Ingressos financers

D) Resultat de l'exercici

11

3

Les notes 1 a 15 descrites a la Memòria abreujada són part integrant dels comptes de pèrdues i guanys abreujats a 31/12/2017 i a 31/12/2016.
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Estat d'ingressos i despeses reconeguts corresponents als exercicis acabats el 31 de desembre de 2017 i
el 31 de desembre de 2016

Notes de
la
memòria

A) Resultat del compte de resultats

Saldo a 31/12/2017 Saldo a 31/12/2016

0,00

3

0,00

Ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net
II. Per cobertures de fluxos d'efectius
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts

12

B) Total ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net
(I+II+III+IV+V+VI)

-

-

-

-

-

-

Transferències al compte de resultats
X. Subvencions, donacions i llegats rebuts

5 i 6 / 12

-

14.566,60

-

14.766,27

C) Total transferències al compte de resultats (VII+VIII+IX+X+XI)

-

14.566,60

-

14.766,27

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A + B + C)

-

14.566,60

-

14.766,27

Les notes 1 a 15 descrites a la Memòria abreujada són part integrant dels estats d'ingressos i despeses dels exercicis 2017 i 2016.
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Estat total de canvis en el patrimoni net corresponent a l'exercici acabat el 31 de desembre de
2017 i a 31 de desembre de 2016

Fons social

Resultat
d'exercicis
anteriors

Excedent de
l'exercici

Subvencions,
donacions i
llegats rebuts

Total

A. SALDO INICI DE L'ANY 2015

0,00

0,00

0,00

25.971,82

25.971,82

I. Total ingressos i despeses reconeguts

0,00

0,00

0,00

22.765,93

22.765,93

II. Operacions de patrimoni net a constitució

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Altres variacions del patrimoni net

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. SALDO FINAL DE L'ANY 2015

0,00

0,00

0,00

48.737,75

48.737,75

I. Total ingressos i despeses reconeguts

0,00

0,00

0,00

-14.766,27

-14.766,27

II. Operacions de patrimoni net a constitució

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Altres variacions del patrimoni net

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. SALDO FINAL DE L'ANY 2016

0,00

0,00

0,00

33.971,48

33.971,48

I. Total ingressos i despeses reconeguts

0,00

0,00

0,00

-14.566,60

-14.566,60

II. Operacions de patrimoni net a constitució

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Altres variacions del patrimoni net

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D. SALDO FINAL DE L'ANY 2017

0,00

0,00

0,00

19.404,88

19.404,88

Les notes 1 a 15 descrites a la Memòria abreujada són part integrant dels estats totals de canvis en el patrimoni net dels exercicis 2017 i 2016.
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Nota 1.

1.1.

Activitat de l’l’Entitat

Antecedents

La Llei 6/2008, de 13 de maig, va crear el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
com una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, de les regulades per
l’article 1.b.1 del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa
pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre.
El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts té per objecte assessorar el Govern en el
conjunt de la política cultural, vetllar pel suport a la creació artística i per la promoció
d’aquesta, i fer-ne l’avaluació. Concretament, ha de:
-

-

Vetllar pel desenvolupament de l’activitat cultural.
Col·laborar en l’ordenament de la política cultural pel que fa a la creació artística.
Intervenir de manera decisiva en la política de suport a la creació artística i
cultural, d’acord amb les línies d’actuació de suport a creadors i entitats respecte
a la promoció, el foment, la difusió i la projecció de la creació artística i la
concessió dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Organitzar un sistema d’auditoria cultural dels equipaments i les subvencions
públics que tingui en compte la promoció de la cultura i el seu retorn social.

El Consell ha d’ajustar la seva activitat al dret privat, si bé se sotmet al dret públic en els
àmbits següents:
-

Les relacions amb el departament al qual resta adscrit.
La formació de la voluntat dels òrgans col·legiats.
L’exercici de potestats públiques.
L’exercici de totes les actuacions que la legislació vigent estableix que s’han de
sotmetre a dret públic.

El Consell Nacional de Cultura i de les Arts s’adscriu al departament competent en
matèria de cultura i té la seu social a la ciutat de Barcelona, al número 1 del carrer de
la Portaferrissa.
El CoNCA es regeix per la Llei 6/2008, de 13 de maig; per la llei que regula l’Estatut de
l’empresa pública catalana, i per la resta de normativa aplicable a les entitats de dret
públic que han d’ajustar llur activitat a l’ordenament jurídic privat.

Els òrgans de govern del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts són els següents:
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-

El Plenari.
La presidència.
La vicepresidència.
La direcció.

El Plenari és l’òrgan superior i li corresponen les màximes facultats de direcció de les
activitats del Consell, entre les quals hi ha:
-

Aprovar l’avantprojecte de pressupost.
Aprovar els programes anuals d’actuació, d’inversions i de finançament.
Aprovar els comptes anuals i la liquidació del pressupost.

El Plenari del Consell és integrat per set membres, nomenats pel Parlament d’entre
persones amb experiència i de prestigi reconegut en l’àmbit cultural i artístic. S’ha de
vetllar perquè el Plenari reculli la pluralitat pel que fa a les disciplines artístiques.
La Presidència de la Generalitat ha d’elaborar la proposta de llista de membres del
Consell. Els representants dels sectors culturals han de fer arribar propostes perquè
puguin ésser preses en consideració. La Presidència de la Generalitat eleva la proposta
de llista al Parlament, el qual ha d’acceptar o rebutjar la totalitat de la llista per majoria
absoluta en una primera votació o per majoria simple en una segona votació.
El mandat dels membres és de cinc anys, i poden ésser reelegits per un nou mandat
de cinc anys més com a màxim.
El Plenari nomena, a proposta de la presidència del Consell, el secretari o la secretària
d’entre els membres del Consell.
Els membres del Consell, en l’exercici de les funcions que els corresponen, actuen amb
plena independència.
La presidència del Consell, que ho és també del Plenari, és nomenada per la
Presidència de la Generalitat, un cop escoltat el Plenari, d’entre els membres del Plenari.
La vicepresidència substitueix la presidència en els casos d’absència, de vacant o de
malaltia.

La direcció del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, nomenada pel Govern a
proposta del departament competent en matèria de cultura, amb la conformitat prèvia
de la presidència del Consell, és la responsable màxima de la gestió ordinària del
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Consell.
En data 12 de març de 2009 es publica al DOGC el Decret 40/2009, de 10 de març,
dels Estatuts del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.
Aquest Decret té per objecte desplegar l’organització i el règim jurídic del Consell i
n’aprova els Estatuts, d’acord amb les competències exclusives que els articles 127 i
150 de l’Estatut d’autonomia atribueixen a la Generalitat en matèria d’organització de
l’Administració i de cultura.
La posada en marxa del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts suposa endegar un
nou model de gestió de les polítiques de suport a la creació artística, que s’ha de
mantenir al marge de les conjuntures polítiques, a través de la participació de la societat
civil. S’ha de posar en relleu la singularitat que representa que els membres del Plenari
del Consell siguin nomenats pel Parlament, tot i que es tracta d’una entitat de dret públic
adscrita al departament competent en cultura, d’entre persones amb experiència i de
prestigi reconegut en l’àmbit cultural i artístic. A més, aquestes persones gaudeixen
d’un estatut personal especial perquè actuen amb plena independència i neutralitat,
sense estar sotmeses a cap instrucció en l’exercici de les seves funcions.
El Consell se subroga en la posició jurídica de l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural pel
que fa als drets i deures en l’àmbit de les funcions de suport i promoció a la creació
artística i les funcions de suport a la concessió dels Premis Nacionals de Cultura de la
Generalitat de Catalunya exercides, fins a l’entrada en vigor d’aquest Decret, per l’Entitat
Autònoma de Difusió Cultural.
Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5337, de 12 de març de 2009) i, per tant, es
considera iniciada l’activitat del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts en data 13
de març de 2009.
Segons l’article 5 de l’esmentat Decret 40/2009, dels Estatuts del Conca, els òrgans de
govern són els següents:
-

El Plenari
La presidència
La vicepresidència
La direcció

COMPOSICIÓ DELS MEMBRES DEL PLENARI
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Membre
Carles Duarte i Montserrat
Gemma Sendra i Planas
Mercè Gisbert i Cervera
David Albet i Sunyer
Isona Passola i Vidal
Pilar Parcerisas i Colomer
Vacant

Càrrec
President
Vicepresidenta
Secretària

Nomenament
del Parlament
de Catalunya
13/06/2012
13/06/2012
13/06/2012
13/06/2012
13/06/2012
21/01/2009

El president del CoNCA, el Sr. Carles Duarte i Montserrat, és nomenat mitjançant la
Resolució PRE/1517/2012, de 25 de juliol, publicada al DOGC núm. 6180, de 27 de juliol
de 2012.
El mandat dels membres del Plenari del CoNCA és de cinc anys i poden ésser reelegits
per a un nou mandat de cinc anys més com a màxim (art. 6.4 de la Llei 6/2008).
Per tal d’evitar que tots els membres del Plenari cessin en el càrrec alhora i per
assegurar la continuïtat de la seva acció, la Disposició transitòria de la Llei 6/2008
estableix que la meitat dels membres, exclosa la presidència (tres membres), cessen al
cap de cinc anys, i la resta (tres membres i la presidència), al cap de set anys i sis
mesos. La determinació del primer grup es fa per sorteig.
En el sorteig que es va celebrar per determinar quins membres finien el seu mandat als
cinc anys, van sortir els noms del senyor David Albet, la senyora Mercè Gisbert i la plaça
que actualment figura com a vacant.
El 21 de gener de 2014 es va esgotar el termini de nomenament dels membres que van
sortir en el sorteig i no va ser fins al 22 de juliol de 2015 que el Ple del Parlament va
renovar el nomenament del senyor David Albet i la senyora Mercè Gisbert com a
membres del Plenari per cinc anys més. Per tant, aquest segon nomenament de cinc
anys més s’exhaureix el 21 de gener de 2019 sense possibilitat de més renovació.
Avui encara resta per nomenar el setè membre del Plenari del CoNCA, d’acord amb el
que estableix l’art. 6.2 de la Llei 6/2008, el qual, independentment de la data en què
sigui nomenat, finirà el seu mandat igualment el 21 de gener de 2019, tot i que en el seu
cas es podrà renovar el mandat per cinc anys més.

Quant a la resta de membres, el mandat del president, el senyor Carles Duarte; de la
vicepresidenta primera, la senyora Gemma Sendra, i de les vocals, la senyora Isona
Passola i la senyora Pilar Parcerisas, va finalitzar el 21 de juliol de 2016.
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Avui, de la formulació dels comptes anuals del 2016, resta pendent que el Parlament de
Catalunya opti per renovar-los cinc anys més (fins al 21 de juliol de 2021) o per nomenar
uns altres membres; per tant, segueixen exercint les funcions com a membres del
Plenari del CoNCA.
MODIFICACIÓ DE NORMATIVA UN COP INICIAT L’EXERCICI 2017
En data de 30 de març s’ha publicat al DOGC l’aprovació de la Llei 4/2017, de 28 de
març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, i de la Llei 5/2017,
de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de
creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades
en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades
envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.
Amb aquesta modificació, desapareix la vicepresidència segona del Plenari del
CoNCA, ocupada fins a l’entrada en vigor d’aquesta normativa pel senyor David Albet i
Sunyer.
També es modifica l’Estatut personal dels membres del Plenari, el qual queda de la
manera següent:
1. La persona que ocupa la presidència té dedicació a temps parcial, amb dret a
percebre retribucions o bé indemnitzacions, d’acord amb el que es determini per mitjà
d’un acord de govern. La resta de membres assisteixen a les reunions del Plenari i de
les comissions de treball a què fa referència l’article 8.e, i poden percebre
indemnitzacions d’acord amb la normativa aplicable.
2. Els membres del Plenari actuen amb plena independència i neutralitat i no estan
sotmesos a cap instrucció o indicació en l’exercici de llurs funcions.
3. La condició de membre del Plenari és incompatible amb:
a) La condició de membre del Parlament o del Govern.
b) L’exercici de qualsevol càrrec d’elecció o designació polítiques.
c) L’exercici de funcions de direcció o executives en partits polítics o en organitzacions
sindicals o empresarials.
4. En el cas que la presidència ocupi un lloc de treball amb dret a percebre retribucions,
està subjecta al règim d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat.
A l’Acord del Govern de 17 d’octubre de 2017, per qual es fixen les retribucions de la
presidència del Plenari del CoNCA i s’autoritzen les indemnitzacions de la resta dels
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seus membres, s’acorda:
-

Establir que la presidència del Plenari del CoNCA té dret a unes retribucions
anuals brutes de 32.883,76 euros. Aquestes retribucions són úniques i es
perceben en catorze pagaments, i resten subjectes a les modificacions de les
condicions retributives que s’hagin d’aplicar als alts càrrecs al servei de
l’Administració de la Generalitat d’acord amb la normativa pressupostària.

-

Autoritzar que la resta de membres del Plenari del CoNCA percebin
indemnitzacions per la seva tasca d’assessorament i d’elaboració de propostes,
informes i dictàmens en matèria de política cultural. Aquesta indemnització
s’acredita per l’assistència a les reunions del Plenari i a les comissions de treball
a què fa referència l’article 8.e de la Llei 6/2008, de 13 de maig, del CoNCA.
Es fixa en 550 euros la quantia que ha de percebre cada membre del Plenari per
les tasques esmentades en el primer paràgraf i que s’acredita per l’assistència a
cada reunió del Plenari i de les comissions de treball. Aquesta indemnització
inclou, en tot cas, totes les tasques desenvolupades prèviament per a la
preparació d’aquestes reunions.

-

Deixar sense efecte l’Acord de Govern de 4 de setembre de 2012, pel qual es
fixen les retribucions del Plenari del CoNCA.

-

Indemnitzar els membres del Plenari del CoNCA que esmenta l’apartat 2 de
l’Acord de Govern per la seva tasca d’assessorament, elaboració de propostes,
informes i dictàmens en matèria de política cultural realitzada des del mes d’abril
de 2017 fins a la data d’aprovació del present Acord de Govern, amb l’import i
l’acreditació que consten a l’apartat 2 de l’Acord de Govern.

Per tot això, fins al 31 de març de 2017 tots els membres del Plenari, a excepció del
president del Consell, percebran retribucions salarials per la seva dedicació parcial i
amb efecte l’1 d’abril de 2017 percebran indemnitzacions, que s’han d’acreditar per
assistència a reunions i comissions de treball.
En referència al màxim càrrec executiu, la Direcció del CoNCA correspon a la Sra. Sílvia
Muñoz de Imbert, segons l’Acord de Govern 147/2013, de 22 d’octubre de 2013, de la
situació vigent al tancament de l’exercici.

1.2. Objecte social
social
L’objecte del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts és assessorar el Govern de la
Generalitat de Catalunya en el conjunt de la política cultural, vetllar pel suport a la
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creació artística i per la promoció d’aquesta, i fer-ne l’avaluació. Concretament, ha de:
a) Vetllar pel desenvolupament de l’activitat cultural.
b) Col·laborar en l’ordenament de la política cultural pel que fa a la creació artística.
c) Intervenir de manera decisiva en la política de suport a la creació artística i
cultural i de promoció d’aquesta creació, d’acord amb:
c.1) Dissenyar, d’acord amb el programa marc de la cultura del Govern i el
contracte programa del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, les línies
d’actuació de suport a creadors i entitats respecte a la promoció, el foment, la
difusió i la projecció de la creació artística.
c.2) Concedir els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
d) Organitzar un sistema d’auditoria cultural dels equipaments i les subvencions
públics que tingui en compte la promoció de la cultura i el seu retorn social.
És a dir, el nou Consell es referma com a òrgan d’assessorament en detriment de l’òrgan
executiu, a excepció de la concessió i organització de l’acte de lliurament dels Premis
Nacionals de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.
El CoNCA té encomanades per llei, entre d’altres, les funcions d’elaborar l’informe anual
sobre l’estat de la cultura i de les arts de Catalunya; concedir i organitzar l’acte de
lliurament dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya; elaborar i
fer un seguiment de les auditories culturals dels equipaments culturals de titularitat de
l’Administració de la Generalitat i de les entitats públiques o privades que li ho
encomanin; elaborar estudis i dictàmens i formular recomanacions en matèria de cultura
i política cultural; participar per mitjà d’un informe preceptiu i prioritari en els projectes
de bases específiques i convocatòries d’ajuts a la creació artística i cultural del
Departament de Cultura, i nomenar dos experts de valoració de cadascuna de les
diferents comissions de valoració de les convocatòries on elabora informes preceptius,
d’entre altres.

1.3. Inici
Inici de l’l’activitat
El CoNCA inicià l’activitat en data 13 de març de 2009 i l’exercici social de l’Entitat
finalitza el 31 de desembre de cada any. En l’exercici d’enguany l’activitat ha estat
iniciada el 01/01/2017 i tancada el 31/12/2017.

1.4. Centres
Centres d’
d’activitat gestionats
Les activitats pròpies del CoNCA que ha dut a terme durant l’exercici 2017 vinculades
als serveis centrals de l’ens i realitzades externament a la seva seu són les següents:
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-

L’acte de lliurament dels Premis Nacionals de Cultura 2017 al Teatre Municipal
La Sala, de Rubí, el 14 de juny de 2017.

-

Elaboració de l’Informe anual sobre l’estat de la cultura i de les arts 05_2017: La
cultura, eix de les polítiques públiques i presentació en l’Ateneu Barcelonès el 22
de novembre de 2017, així com la realització de diferents estudis i informes
tècnics.

-

Elaboració i presentació el 3 de juliol de 2017 de l’avaluació estratègica de
l’equipament cultural Fundació Orfeó Català - Palau de la Música Catalana (20132016). Inici de l’avaluació del Teatre Nacional de Catalunya, 2016.

-

Realització dels informes preceptius i nomenament d’experts externs al
Departament de Cultura sobre les diferents bases específiques i les
convocatòries públiques d’ajuts a la creació artística i cultural que ha convocat
l’OSIC durant el 2017.

-

Realització d’estudis i treballs tècnics en matèria cultural sobre públics,
residències artístiques de Catalunya, avaluació del retorn social i la repercussió
culturals de les subvencions que atorga el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, i també en l’àmbit educatiu dels ensenyaments artístics
superiors i no formals a Catalunya.

-

Organització d’activitats i realització de presentacions públiques de documents
elaborats pel CoNCA: organització de la «IV Jornada de Mediació Artística. La
dansa com a eina d’intervenció social» al centre La Caldera - les Corts el 28 de
setembre de 2017, presentació a la Nau Ivanow del mapatge dels espais de
creació i producció de Catalunya el 30 de maig de 2017 i presentació del
document de conclusions finals i millora de l’estatut de l’artista al MACBA el 19
de juliol de 2017. Participació en diferents actes i reunions a Madrid amb la
coordinadora Seguir Creando durant el primer semestre del 2017, d’entre altres
activitats, presentacions públiques i reunions de coordinació amb els diferents
sectors i entitats culturals.

L’ens no participa en cap altra societat amb la qual es pugui establir una relació de grup
o associada d’acord amb els requisits establerts a l’art. 42 del Codi de Comerç i a les
normes 13a i 15a de la tercera part del Reial decret 1514/2007, pel qual es va aprovar
el Pla general de comptabilitat.
El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts es troba adscrit al Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya.
1.5. Moneda funcional
Aquests comptes anuals abreujats es presenten en euros perquè aquesta és la moneda

15

de l’entorn econòmic principal en el qual opera el CoNCA.
1.6. Manifest
Manifest d’
d’activitat d’
d’interès públic
L’activitat del CoNCA se centra a assessorar el Govern en el conjunt de la política cultural,
vetllar pel suport a la creació artística i per la promoció d’aquesta, i fer-ne l’avaluació.
Aquestes funcions es troben descrites a la Llei 6/2008, de creació del CoNCA.
En aquest sentit, i amb les funcions definides per la llei, el CoNCA manifesta que
desenvolupa una activitat d’interès públic, tal com fiscalment li ha estat reconeguda amb
l’exempció de l’impost de societats (Reial decret legislatiu 4/2004, art. 9.1.b) i de l’impost
sobre el valor afegit (Llei 37/1992, art. 20.U.14è.d).
Nota 2.

Bases de presentació dels comptes anuals abreujats

Imatge fidel
Aquests comptes anuals abreujats de l’exercici 2017 han estat obtinguts a partir dels
registres comptables del CoNCA i es presenten d’acord amb el Reial decret 1514/2007,
de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla general de comptabilitat i les disposicions
legals en matèria comptable obligatòries, de manera que mostren la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’ens durant l’exercici 2017.
D’acord amb la legislació mercantil vigent, el CoNCA pot formular comptes anuals
abreujats i opta per aquesta presentació ampliant informació de manera voluntària.
No existeixen raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel, no s’hagin
aplicat disposicions legals en matèria comptable.
Els comptes anuals abreujats de l’exercici 2017 han estat formulats per la Direcció de
l’ens. Se sotmetran a l’aprovació del Plenari de l’Entitat i s’estima que seran aprovats
sense cap modificació.
Principis comptables obligatoris aplicats
La direcció del CoNCA ha formulat aquests comptes anuals abreujats tenint en
consideració la totalitat dels principis i normes comptables d’aplicació obligatòria que
tenen un efecte significatiu en aquests comptes anuals abreujats. No hi ha cap principi
comptable que, sent obligatori, s’hagi deixat d’aplicar; en aquest sentit, i des de l’òptica
de la relació de l’execució pressupostària amb la comptabilitat financera, s’assumeix el
principi de vinculació en el mateix exercici d’ingrés finalista i la despesa corresponent.
Responsabilitat de la informació
informació i estimacions realitzades
La informació continguda en aquests comptes anuals abreujats és responsabilitat de la
direcció del CoNCA.
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En l’elaboració dels comptes anuals abreujats corresponents a l’exercici 2017 s’han
utilitzat estimacions efectuades per la Direcció de l’entitat per valorar alguns dels actius,
passius, ingressos, despeses i compromisos que figuren registrats. Bàsicament,
aquestes estimacions fan referència a:
-

La valoració dels actius per determinar l’existència de pèrdues per deteriorament.
La vida útil dels actius materials i intangibles.
Les hipòtesis emprades per al càlcul del valor raonable dels instruments financers.
La probabilitat d’ocurrència i l’import dels passius indeterminats o contingents.

Malgrat que la determinació de les estimacions i hipòtesis s’ha realitzat en funció de la
millor informació disponible sobre els fets analitzats a la data de formulació d’aquests
comptes anuals abreujats, és possible que esdeveniments que puguin tenir lloc en un
futur obliguin a modificar-les (a l’alça o a la baixa) en els pròxims exercicis, la qual cosa
es faria de forma prospectiva reconeixent els efectes del canvi d’estimació en els
corresponents comptes de pèrdues i guanys futurs.
Importància relativa i prudència valorativa
L’entitat aplica totes les normes comptables en funció del principi d’importància relativa i
pren en consideració el principi de prudència valorativa, el qual, no tenint caràcter
preferencial sobre la resta de principis, s’utilitza a fi de formar criteri en relació amb les
estimacions comptables.
Principi d’
d’empresa en funcionament
En l’aplicació dels criteris comptables es segueix el principi d’empresa en funcionament.
Es considera que la gestió de l’entitat té pràcticament una durada il·limitada. En
conseqüència, l’aplicació dels principis comptables no té el propòsit de determinar el valor
del patrimoni net a l’efecte de la seva transmissió global o parcial ni l’import resultant en
cas de liquidació.

Comparació de la informació
Amb l’exposició de la informació referent a l’exercici 2017, el CoNCA presenta de forma
comparativa les xifres de l’any 2016, d’acord amb la legislació mercantil.
Agrupació de partides
En el cas de les partides que han estat objecte d’agrupació en el balanç abreujat, en el
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compte de pèrdues i guanys abreujat o en l’estat abreujat de canvis en el patrimoni net, la
desagregació figura en altres apartats de la memòria abreujada.
Elements recollits
recollits en diverses partides
Els elements del patrimoni que estan registrats en dues partides o més del balanç abreujat
s’expliquen, si es dona el cas, en els apartats corresponents de la memòria abreujada.
Nota 3.

Distribució del resultat

El resultat de l’exercici del CoNCA ha estat de zero euros. En conseqüència, no hi ha cap proposta
d’aplicació ni d’aprovació de la distribució del dit resultat per part de la directora i del Plenari,
respectivament.

Normes de registre i valoració
Per a la redacció d’aquesta memòria abreujada, la Direcció de l’entitat utilitza diferents
termes, que considera convenient definir:
a) Normes de registre i valoració: criteris específics que s’utilitzen per comptabilitzar i
mantenir el valor en llibres dels actius i passius de l’entitat.
b) Activitats d’explotació: activitats típiques de l’entitat, així com altres activitats que no
poden ser classificades com d’inversió o finançament.
c) Activitats d’inversió: activitats d’adquisició, alienació o disposició per altres mitjans
d’actius a llarg termini i altres inversions no incloses en l’efectiu i els seus equivalents.
d) Activitats de finançament: activitats que produeixen canvis en la mida i composició del
patrimoni net i dels passius de caràcter financer.

e) Valor raonable: import pel qual es pot intercanviar un actiu o liquidar un passiu, entre
parts interessades i degudament informades que realitzin una transacció en
condicions d’independència mútua. Amb caràcter general s’ha de calcular per
referència a un valor fiable de mercat.
f)

Valor actual: import dels fluxos d’efectiu a rebre o pagar en el curs normal del negoci,
segons que es tracti d’un actiu o d’un passiu, respectivament, actualitzats a un tipus
de descompte adequat.

g) Valor en ús: valor actual dels fluxos d’efectiu futurs esperats d’un actiu o d’una unitat
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generadora d’efectiu (UGE) a la qual estigui vinculat.
h) Unitat generadora d’efectiu (UGE): grup identificable més petit d’actius que genera
fluxos d’efectiu que són independents dels derivats d’altres actius o grups d’actiu.
i)

Classificacions entre corrent i no corrent: al balanç adjunt, els saldos es classifiquen
en no corrents i corrents. Els corrents componen aquells saldos que l’Entitat espera
vendre, consumir, desemborsar o realitzar en el transcurs del cicle normal
d’explotació. Aquells que no corresponen a aquesta classificació es consideren com
a no corrents.

Les principals normes de registre i valoració utilitzades per l’Entitat en l’elaboració dels
seus comptes anuals abreujats per a l’exercici 2017, d’acord amb les establertes pel Pla
general de comptabilitat, han estat les següents:
1. Immobilitzat intangible
intangible
L’immobilitzat intangible es reconeix inicialment pel seu cost d’adquisició i,
posteriorment, es valora al seu cost, minorat per la corresponent amortització
acumulada, calculada en funció de la seva vida útil i de les pèrdues per deteriorament
que, si escau, hagi experimentat. Els actius intangibles amb vida útil indefinida no
s’amortitzen, però són sotmesos, almenys una vegada a l’any, al test de deteriorament.
L’entitat reconeix comptablement qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el
valor registrat d’aquests actius amb origen en el seu deteriorament: s’utilitza com a
contrapartida l’epígraf «Pèrdues netes per deteriorament» del compte de pèrdues i
guanys abreujat.
Els criteris per al reconeixement de les pèrdues pel deteriorament d’aquests actius i,
si escau, de les repercussions de les pèrdues per deteriorament registrades en
exercicis anteriors són similars als aplicats per als actius materials i s’expliquen
posteriorment. En aquest exercici no s’han reconegut «Pèrdues netes pel
deteriorament» derivades dels actius intangibles, i hi ha una única alteració vinculada
a la retrocessió del valor d’un software:
a) Patents, llicències i marques. Correspon als costos d’adquisició i
desenvolupament incorreguts en concepte d’imatge corporativa de l’entitat.
L’amortització de la propietat industrial es realitza linealment en un coeficient
d’amortització del 10 % des de l’entrada en funcionament de l’aplicació.
b) Aplicacions informàtiques. Correspon als costos d’adquisició i desenvolupament
incorreguts en relació amb els sistemes informàtics bàsics per a la gestió de
l’entitat.
L’amortització de les aplicacions informàtiques es realitza linealment des de
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l’entrada en funcionament de cada aplicació: al 25 % en el cas del programari i al
33,3 % en el cas del portal web.
Els costos de manteniment dels sistemes informàtics s’imputen a resultats de
l’exercici en el moment en què es produeixen.
2. Immobilitzat material
Els béns compresos en l’immobilitzat material s’han valorat pel preu d’adquisició o
cost de producció, que es minora per les corresponents amortitzacions acumulades i
qualsevol pèrdua per deteriorament de valor conegut, si escau. El preu d’adquisicions
o cost de producció inclou les despeses addicionals que es produeixen
necessàriament fins a la posada en condicions de funcionament del bé, incloent-hi les
despeses financeres quan el període de producció i d’instal·lació és superior a l’any.
També forma part del preu d’adquisició l’estimació inicial del valor actual de les
obligacions assumides derivades del desmantellament o retir i d’altres associades
a l’actiu, com ara costos de rehabilitació, quan aquestes obligacions donen lloc al
registre de provisions. Durant el present exercici no s’han activat imports per aquest
concepte.
Les substitucions o renovacions d’elements complets; els costos d’ampliació,
modernització o millora que augmenten la vida útil del bé; la seva capacitat econòmica
són comptabilitzats amb un major import de l’immobilitzat material, amb el conseqüent
retir comptable dels elements substituïts o renovats. Les despeses periòdiques de
manteniment, conservació i reparació s’imputen a resultats, seguint el principi de
meritació, com a despeses de l’exercici en el qual s’incorren.
L’amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost d’adquisició dels
actius menys el seu valor residual. Es segrega entre mobiliari (al 10 %) i maquinari
divers (al 25 %), entre el qual hi ha l’informàtic.

La Direcció de l’entitat considera que el valor comptable dels actius no supera el valor
recuperable d’aquests, el qual es calcula sobre la base del que estableix l’apartat
següent. D’altra banda, el benefici o pèrdua resultant de l’alienació o el retir d’un actiu
es calcula com la diferència entre l’import de la venda i l’import en llibres de l’actiu, i
es reconeix en el compte de pèrdues i guanys abreujat.
Deteriorament de valor dels actius materials i intangibles
A la data del tancament de cada exercici, l’empresa revisa els imports en llibres del
seu immobilitzat material i intangible per determinar si hi ha indicis que aquests actius
han sofert una pèrdua de valor pel deteriorament del valor. En cas que hi hagi
qualsevol indici, es realitza una estimació de l’import recuperable de l’actiu
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corresponent per determinar l’import del deteriorament necessari. Els càlculs del
deteriorament d’aquests elements de l’immobilitzat material s’efectuen element a
element de forma individualitzada.
Les correccions valoratives pel deteriorament es reconeixen com a despesa al compte
de pèrdues i guanys abreujat.
Les pèrdues per deteriorament reconegudes en un actiu material són revertides quan
es produeix un canvi en les estimacions sobre el seu import recuperable que
augmenta el valor de l’actiu com a abonament a resultats amb el límit del valor en
llibres que l’actiu hauria tingut si no s’hagués realitzat el deteriorament.
En l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2017 el CoNCA no s’ha registrat cap
pèrdua en l’immobilitzat material ni immaterial.
3. Arrendaments
Arrendaments
Es consideren operacions d’arrendament operatiu aquelles a les quals els riscos i
beneficis inherents a la propietat de l’actiu no són transferits per l’arrendador. Les
despeses o els ingressos de l’arrendament operatiu es carreguen o s’abonen
sistemàticament al compte de pèrdues i guanys abreujat a l’exercici en el qual es
produeixen.
4. Instruments financers
4.1. Actius financers. Es reconeixen en el balanç abreujat quan se’n realitza
l’adquisició i es registren inicialment al seu valor raonable, incloent-hi en general
les despeses de la operació.
a) Préstecs i partides a cobrar. Els préstecs i partides a cobrar són actius
financers no derivats amb cobraments fixos o determinables que no cotitzen
en un mercat actiu. S’inclouen en actius corrents, excepte en el cas de
venciments superiors a dotze mesos des de la data del balanç abreujat, en
què es classifiquen com a actius no corrents.
Els saldos de deutors comercials i altres comptes a cobrar es mantenen pels
saldos nominals pactats o contractats, excepte en el cas de venciments
superiors als dotze mesos, en què es procedeix a aplicar el valor raonable
sempre que no tinguin tipus d’interès pactat. En aquests casos el valor pel
qual figuren és el valor actual financer de cada cas i els interessos s’apliquen
comptablement en funció del temps.
Només és adequat el criteri d’aplicar el valor raonable a un saldo amb
venciment inferior a l’any quan l’efecte de comptabilitzar d’aquesta manera, al
tancament de l’exercici, és significatiu i rellevant.
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Com a criteri general, almenys al tancament de l’exercici, l’ens procedeix a
revisar detalladament tots els saldos per determinar si el valor cobrable s’ha
deteriorat com a conseqüència de problemes de cobrament o d’altres
circumstàncies. En aquests casos, les diferències es reconeixen en el compte
de pèrdues i guanys abreujat de l’exercici.
En els casos de renegociació dels deutes que, d’una altra manera, estarien
vençuts, s’apliquen els criteris que hem esmentat abans considerant com a
període de cobrament el que va des de la generació del deute fins a la data
de cobrament renegociada.
b) Efectiu i mitjans líquids equivalents. L’efectiu en caixa i bancs es registra sota
aquest epígraf del balanç adjunt. En concret, el CoNCA disposa d’un únic
compte corrent amb Caixa Bank (“la Caixa”), vinculat a la gestió centralitzada
de tresoreria de la Generalitat de Catalunya, i d’una reserva en efectiu o «caixa
física» per a la cobertura en efectiu de petites despeses, ubicada a la seu de
l’ens, gestionada per un únic habilitat i sotmesa a arquejos periòdics.
4.2 Passius financers. Els principals passius financers es registren inicialment per
l’efectiu rebut, net dels costos incorreguts en la transacció. En exercicis posteriors
es valoraran d’acord amb el seu cost amortitzat, emprat per a aquest fi el tipus
d’interès efectiu.
a) Dèbits i partides a pagar. Els préstecs, obligacions i similars es registren 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 l’instrument en la mesura
en què no es liquida en el període en què es produeix.
5. Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses s’imputen d’acord amb la seva meritació; és a dir, quan es
produeix el corrent real de béns i serveis que aquests representen, amb
independència del moment en què es produeix el corrent monetari o financer
derivat. Els ingressos es calculen a 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, deduint-ne els descomptes i els impostos.
Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en
funció del principal pendent de cobrament i el tipus d’interès efectiu aplicable.
Els serveis prestats a tercers es reconeixen en formalitzar l’acceptació per part del
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client. Aquells que en el moment de l’emissió d’estats financers estan realitzats però
no acceptats es valoren al menor valor entre els costos incorreguts i l’estimació
d’acceptació.
6. Provisions
Provisions i contingències
A l’hora de formular els comptes anuals abreujats, la Direcció de l’entitat diferencia
entre:
a) Provisions. Passius que cobreixen obligacions presents a la data del balanç
sorgides com a conseqüència de successos passats dels quals poden derivar
perjudicis patrimonials de probable materialització per a l’ens. L’import i el moment
de cancel·lació són indeterminats. Aquests saldos es registren pel valor actual de
l’import més probable que s’estima que l’Entitat haurà de desemborsar per
cancel·lar l’obligació.
b) Passius contingents. Obligacions possibles sorgides com a conseqüència de
successos passats. La materialització està condicionada al fet que tingui lloc, o no,
un o més esdeveniments futurs independents de la voluntat de l’entitat.
Els comptes anuals abreujats del CoNCA recullen totes les provisions significatives
respecte de les quals s’estima que és probable que s’hagi d’atendre l’obligació. Els
passius contingents no es reconeixen en els comptes anuals abreujats, sinó que se
n’informa, conforme als requeriments de la normativa comptable.
Les provisions que es quantifiquen tenint en consideració la millor informació
disponible sobre les conseqüències del succés que les origina i són reestimades amb
ocasió de cada tancament comptable, s’utilitzen per afrontar les obligacions
específiques per a les quals van ser originàriament reconegudes, i es procedeix a la
seva reversió, total o parcial, quan aquestes obligacions deixen d’existir o
disminueixen.
7. Elements patrimonials
patrimonials de naturalesa mediambiental
Els costos incorreguts en sistemes, equips i instal·lacions la finalitat dels quals sigui la
minimització de l’impacte mediambiental en el desenvolupament de l’activitat i/o la
protecció i millora del medi ambient es registren com a inversions en immobilitzat.
La resta de costos relacionats amb el medi ambient, diferents dels anteriors, es
consideren despeses de l’exercici. Per al càlcul de possibles provisions
mediambientals que puguin sorgir, s’efectua una dotació d’acord amb la millor
estimació de la seva meritació en el moment que es coneguin i en el cas que les
pòlisses d’assegurança no cobreixin els danys causats.
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8. Criteris emprats per
per al registre i valoració
valoració de despeses de personal
a) Indemnitzacions
Indemnitzacions per acomiadament. D’acord amb la normativa laboral vigent, hi
ha l’obligació d’indemnitzar aquells empleats que siguin acomiadats sense cap
causa justificada.
b) Plans de pensions. L’entitat és promotora adherida a un pla d’ocupació de
promoció conjunta de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. Del muntant total, el
CoNCA té assignada una quantitat per fer efectiva en el seu nom a l’entitat gestora
del fons VidaCaixa S.A., d’assegurances i reassegurances. Tanmateix, per a
enguany no s’ha dotat cap import per al Pla de pensions conjunt (Llei 1/2012, art.
32).
9. Subvencions, donacions i llllegats
L’entitat utilitza els següents criteris per a la comptabilització de les subvencions:
a) Subvencions d’
d’explotació rebudes. S’abonen a resultats en el moment en què,
després de concedir-les, es produeix l’alliberament efectiu de l’import periodificat
en el marc del cash pooling, afirmant explícitament el seu cobrament. Amb
aquesta metodologia es sincronitza la despesa de la Generalitat de Catalunya
amb l’ingrés percebut pel CoNCA, s’estima que s’han complert les condicions que
s’hi han establert i, per tant, no existeixen dubtes raonables sobre el seu
cobrament. S’imputen als resultats de manera que s’assegura en cada període
una adequada correlació comptable entre els ingressos derivats de la subvenció
i les despeses subvencionades.
b) Subvencions d’
d’explotació i de capital atorgades. El reconeixement de la
subvenció com a passiu es realitza en el moment en què s’aprova la resolució de
la concessió.
c) Subvencions de capital rebudes. Són les que tenen caràcter de no reintegrables
i es registren com a ingressos directament imputats a patrimoni net, per l’import
concedit. Un cop rebuda la comunicació de la subvenció, es procedeix al registre
inicial en el moment en què s’estima que no hi ha dubtes raonables sobre el
compliment de les condicions establertes en les resolucions individuals de la
subvenció.
10. Criteris utilitzats en transaccions entre parts vinculades
vinculades
Les operacions entre entitats del mateix grup, en el supòsit que n’hi hagi, amb
independència del grau de vinculació, es comptabilitzen d’acord amb les normes
generals. Els elements objecte de les transaccions que es realitzin s’han de
comptabilitzar en el moment inicial pel seu valor raonable. En qualsevol cas, si el preu
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acordat difereix del seu valor raonable, la diferència es registra atenent la realitat
econòmica de l’operació. La valoració posterior es realitza d’acord amb el que
preveuen les normes particulars per als comptes que correspongui.
Aquesta norma de valoració afecta les parts vinculades que s’expliciten en la 13a
norma d’elaboració dels comptes anuals del Pla general de comptabilitat. En aquest
sentit:
a) S’entén per entitats del grup aquelles entitats del sector públic de la Generalitat
alguna de les quals exerceix, directament o indirecta, el control efectiu de l’altra
mitjançant la participació en el patrimoni de l’entitat i/o representació en els
màxims òrgans de decisió.
b) S’entén que una entitat és associada quan, sense que es tracti d’una entitat del
grup en el sentit que hem assenyalat, entitat o les persones físiques dominants,
exerceix sobre aquesta entitat associada una influència significativa, tal com es
desenvolupa detingudament en l’esmentada norma 13a d’elaboració dels
comptes anuals abreujats.
c) S’entén per entitats vinculades aquelles entitats del sector públic de la Generalitat
ninguna de les quals exerceix el control efectiu sobre l’altra, si bé realitza
transaccions d’algun tipus en condicions diferents de les de mercat (pel que fa a
la concurrència i al preu).

Nota 4.

Immobilitzat intangible

La composició i el moviment durant l’exercici tancat a 31 de desembre de 2017 i a 31
de desembre de 2016 en els diferents comptes de l’immobilitzat intangible i de les
seves corresponents amortitzacions acumulades han estat els següents:
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Immobilitzat intangible 2017

Propietat intel·lectual

20.706,00

0,00

0,00

20.706,00

-16.592,82

4.113,18

167.486,59

0,00

6.728,80

160.757,79

-151.892,05

8.865,74

188.192,59

0,00

6.728,80

181.463,79

-168.484,87

12.978,92

Amortització acumulada

Propietat intel·lectual
Aplicacions informàtiques

Saldo a 31/12/16

Altes 2017

Baixes 2017

Baixes 2017

Saldo a 31/12/17

Valor net comptable a
31/12/17

Saldo a 31/12/17

Aplicacions informàtiques

Altes 2017

Amortització
acumulada a
31/12/17

Descripció

Saldo a 31/12/17

14.522,22

2.070,60

0,00

16.592,82

149.046,94

9.573,91

-6.728,80

151.892,05

163.569,16

11.644,51

-6.728,80

168.484,87

Immobilitzat intangible 2016

Propietat intel·lectual

20.706,00

0,00

0,00

20.706,00

-14.522,22

6.183,78

167.486,59

0,00

0,00

167.486,59

-149.046,94

18.439,65

188.192,59

0,00

0,00

188.192,59

-163.569,16

24.623,43

Amortització acumulada

Propietat intel·lectual
Aplicacions informàtiques

Saldo a 31/12/15

Altes 2016

Baixes 2016

Baixes 2016

Saldo a 31/12/16

Valor net comptable a
31/12/16

Saldo a 31/12/15

Aplicacions informàtiques

Altes 2016

Amortització
acumulada a
31/12/16

Descripció

Saldo a 31/12/16

12.451,62

2.070,60

0,00

14.522,22

139.415,29

9.631,65

0,00

149.046,94

151.866,91

11.702,25

0,00

163.569,16

Durant l’any 2017 el CoNCA no ha adquirit cap immobilitzat intangible.
El càrrec a resultats de l’exercici d’enguany en concepte de dotació a l’amortització
de l’immobilitzat intangible ha estat d’11.644,51 €, i des de l’inici de l’activitat ha
acumulat una amortització de 168.484,87 €.
El valor net comptable de l’immobilitzat intangible a 31/12/2017 és de 12.978,92 € i
el grau d’envelliment resultant és del 92,85 %.
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A 31 de desembre de 2017 els béns immaterials totalment amortitzats sumen un total
de 138.764,82 euros, que equival a un 82,36 % de l’immobilitzat immaterial brut.

Nota 5.

Immobilitzat material

La composició i el moviment durant l’exercici tancat a 31 de desembre de 2017 i a 31
de desembre de 2016 en els diferents comptes de l’immobilitzat material i de les seves
corresponents amortitzacions acumulades han estat els següents:

Immobilitzat material 2017
Descripció

Instal·lacions tècniques
Altre immobilitzat material

Amortització acumulada

Instal·lacions tècniques
Altre immobilitzat material

Saldo a 31/12/16

Altes 2017

Baixes 2017

Saldo a 31/12/17

Amortització
acumulada a
31/12/17

Valor net
comptable a
31/12/17

8.460,69

0,00

-231,40

8.229,29

-8.229,29

0,00

58.144,85

0,00

-28.299,23

29.845,62

-23.419,66

6.425,96

66.605,54

0,00

-28.530,63

38.074,91

-31.648,95

6.425,96

Saldo a 31/12/16

Altes 2017

Baixes 2017

Saldo a 31/12/17

8.460,69

0,00

-231,40

8.229,29

48.796,80

2.922,09

-28.299,23

23.419,66

57.257,49

2.922,09

-28.530,63

31.648,95
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Immobilitzat material 2016
Descripció

Instal·lacions tècniques
Altre immobilitzat material

Amortització acumulada

Instal·lacions tècniques
Altre immobilitzat material

Saldo a 31/12/15

Altes 2016

Baixes 2016

Saldo a 31/12/16

Amortització
acumulada a
31/12/16

Valor net
comptable a
31/12/16

8.460,69

0,00

0,00

8.460,69

-8.460,69

0,00

58.144,85

0,00

0,00

58.144,85

-48.796,80

9.348,05

66.605,54

0,00

0,00

66.605,54

-57.257,49

9.348,05

Saldo a 31/12/15

Altes 2016

Baixes 2016

Saldo a 31/12/16

8.460,69

0,00

0,00

8.460,69

45.732,78

3.064,02

0,00

48.796,80

54.193,47

3.064,02

0,00

57.257,49

Per a aquest exercici 2017 el CoNCA no ha adquirit cap bé material.
El càrrec a resultats de l’exercici d’enguany en concepte de dotació a l’amortització
de l’immobilitzat material ha estat de 2.922,09 €, i des de l’inici d’activitat ha acumulat
una amortització de 31.648,95 €.
El valor net comptable de l’immobilitzat material a 31/12/2017 és de 6.425,96 € i el
grau d’envelliment resultant és del 83,12%
A 31 de desembre de 2017, els béns materials totalment amortitzats sumen un total
de 9.384,18 €, que equival a un 24,65 % de l’immobilitzat material brut.
L’ens no ha formalitzat contractes que l’obliguin a assumir costos futurs de
desmantellament, retir o rehabilitació. Així mateix, no hi ha hagut canvis
d’estimacions que afectin valors residuals, costos de desmantellament, retirada o
rehabilitació, vida útil o mètodes d’amortització.
De les vides útils que s’han considerat a l’efecte de calcular les amortitzacions de
l’exercici pels comptes de l’immobilitzat material es desprenen els percentatges
d’amortització següents:
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Elements

Coeficient

Instal·lacions tècniques

25 %

Mobiliari

10 %

Equips de processament d’informació

25 %

Política d’
d’assegurances
Durant l’exercici 2017 el CoNCA ha renovat les pòlisses d’assegurances relatives a
responsabilitat patrimonial i civil, danys materials i accidents col·lectius, que van ser
trameses a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, per tal de ser informades,
d’acord amb l’art. 36 del TRLPGC (Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre).
Nota 6.

Instruments financers a curt
curt termini

7.1 Actius financers corrents
El CoNCA reconeix com a actius financers qualsevol actiu que sigui un instrument de
patrimoni d’una altra empresa o suposi un dret contractual a rebre efectiu o un altre actiu
financer, o a intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions
potencialment favorables.
La totalitat dels actius financers de l’entitat corresponen a actius financers corrents.
El valor en llibres dels actius financers corrents per categories registrats a 31 de desembre
de 2016 i a 31 de desembre de 2017 és zero, i no hi ha préstecs ni partides a cobrar.
La composició al tancament de l’exercici 2017 de l’epígraf «Deutors comercials i altres
comptes a cobrar» destaca per l’absència de qualsevol import deutor, igual que a
31/12/2016.
7.2 Passius financers corrents
El CoNCA reconeix com a passius financers qualsevol passiu que sigui un instrument de
patrimoni d’una altra empresa o suposi una obligació contractual a tornar efectiu o un altre
actiu financer, o a intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions
potencialment favorables.

29

La totalitat dels passius financers de l’ens correspon a passius financers corrents.
Passius financers a curt termini. El següent quadre reflecteix el valor en llibres dels
passius financers a curt termini registrats a 31 de desembre de 2017:
Passius financers corrents per categories
Creditors comercials i altres comptes a
pagar

Deutes a curt termini
Descripció

Dèbits i partides a pagar

Saldo a
31/12/17

Saldo a
31/12/16

Saldo a 31/12/17

50.410,95

1.667,71

50.410,95

1.667,71

Saldo a 31/12/16

174.896,57

109.091,45

174.896,57

109.091,45

D’altra banda, hi figura, consignat amb l’epígraf 5220 —d’altres deutes a curt termini—
, l’import de 50.410,95 €, que és el sobrant acumulat de transferències de la Generalitat
de Catalunya a 31/12/2017, reclassificat de passiu fix a exigible a favor de la Generalitat
de Catalunya. Aquest romanent està considerat no afectat i, per tant, no finalista.
Aquest últim import s’hauria de retornar durant el 2018 mitjançant la minoració de les
transferències corrents per la mateixa quantitat, tret que el CoNCA rebi instruccions de
poder-lo incorporar i utilitzar, com ja ha passat amb els romanents dels últims exercicis
comptables, que no han estat reclamats per la Generalitat de Catalunya.
La composició de la partida «Creditors comercials i altres partides a pagar» és la
següent:

2017
Proveïdors i creditors
Personal (remuneracions pdts.de pagar)
Altres crèdits amb AAPP
Subtotal

2016

106.780,28
10.995,95
57.120,34

42.711,45
10.915,32
55.464,68

174.896,57

109.091,45

Com a proveïdors s’identifiquen els subministradors de fungibles, serveis i qualsevol
consumible necessari per al desenvolupament de les activitats del CoNCA.
Les remuneracions pendents de pagament a personal s’identifiquen amb la part de
càrrec al 2017 corresponent a pagues extraordinàries, a abonar en la paga del mes de
juny de l’any vinent pel 50 % del seu valor.
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Com a «Altres crèdits amb AAPP» consten les retencions d’IRPF per import de
44.354,29 € i les quotes de la seguretat social per 12.766,05 €, a liquidar en el mes
següent del tancament de trimestre (vegeu la nota 10).
7.4.
7.4. Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors
En compliment de la disposició addicional tercera, «Deure d’informació», de la Llei
15/2010, de 5 de juliol, i de la Resolució de 29 de desembre de 2010 de l’Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, s’ha elaborat la informació referent als ajornaments
de pagament a proveïdors.
El CoNCA ha definit el pagament als seus proveïdors comercials de béns i serveis amb
un ajornament de 30 dies, termini que pot variar a l’alta o a la baixa en relació amb
l’única data de pagament mensual preestablerta per la Generalitat de Catalunya, que
només és l’últim dia laborable de cada mes. Aquest fet ve donat per les tensions de
tresoreria que porta acumulant la Generalitat de Catalunya durant aquests últims anys,
gestionades pel Departament d’Economia i Finances mitjançant l’anomenat cash
pooling.
Els imports de pagaments realitzats durant els exercicis 2017 i 2016 i els pagaments
pendents a data de 31/12/2017 i 31/12/2016, així com els percentatges d’acompliment
del termini legal i les ràtios mitjanes de pagaments realitzats, són els següents:

Concepte

ANY 2017
Import
%

ANY 2016
Import
%

Total pagaments de l’exercici

470.715,01

100 % 467.240,22

100 %

Dins el termini màxim legal
Fora del termini màxim legal

441.526,17 93,80 % 337.723,16
29.188,84 6,20 % 129.517,06

72,28 %
27,72 %

Pagaments pendents a la data de
tancament d’exercici
Dins el termini màxim legal
Fora del termini màxim legal

93.800,28

100 %

40.998,52

100 %

93.800,28

100 %

40.998,52
0,00

100 %

0,00

31

Ràtios de període mitjanes de pagaments

Dies

Dies

Realitzats en els últims 12 mesos
Pendents de pagament a 31 de desembre

30,57
14,28

53,55
8,87

Aquesta informació es facilita a la Conselleria d’Economia i Finances mensualment i
coincideix amb les informacions facilitades a la data dels tancaments dels exercicis
2017 i 2016, considerant com a termini legal de pagament l’equivalent a 60 dies.
La comunicació interna de la Tresoreria Corporativa de la Generalitat de Catalunya
respecte del pagament únic al darrer dia hàbil de cada mensualitat, encara en vigor a
la data de tancament de l’exercici, implica el consegüent allargament de terminis que,
en cap cas injustificat, provoca la superació del termini legal vigent.
Nota 7.

Efectiu i altres actius líquids equivalents

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts gestiona la seva tresoreria en el marc de
la Tresoreria Corporativa de la Generalitat de Catalunya mitjançant un sistema de gestió
centralitzada cash pooling. A aquest procediment de gestió tresorera corporativa
s’adherí el CoNCA en data 29 de juny de 2009 per indicació expressa del Departament
d’Economia, i l’última vinculació per protocol de col·laboració va ser renovada en data
23 de gener de 2014.
L’esmentat sistema articula els sobrants i dèficits de liquiditat, evitant, a partir de les
previsions de pagaments i cobraments, l’existència de recursos ociosos i
homogeneïtzant en un paquet unitari les provisions i rendiments financers. En el context
d’aquesta modificació genèrica de la gestió tresorera del Consell Nacional de Cultura i
de les Arts s’inclogué la cancel·lació de la resta de comptes bancaris existents,
totalment completada ja a l’inici de l’exercici 2010.
El saldo que consta com a alliberat i de disponibilitat teòrica, si bé subjecte a les
previsions tresoreres que gestiona el sistema, té en compte l’origen de l’ingrés, ja sigui
com a provinent de les transferències pressupostaries efectuades per la Generalitat de
Catalunya, o com a procedent del cobrament o retorn monetari generat per l’activitat
pròpia desenvolupada pel CoNCA (abonaments de factures de proveïdors o,
principalment, renúncies de subvencions concedides i pagades).
Altrament, l’únic disponible en forma d’efectiu de l’ens rau a la caixa física, ubicada a la
seu del CoNCA, que s’utilitza per a la disposició de petites despeses en efectiu puntuals
i de la qual s’han efectuat arquejos periòdics. El detall de saldos es resum de la manera
següent:
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2017
Compte corrent a partir d'ing. pressupostaris
Compte corrent a partir d'ing. propis
Caixa física - efectiu (arqueig a 31/12/2017)

Nota 8.

2016

224.845,78
0,00
461,74

110.402,45
0,00
356,71

225.307,52

110.759,16

Fons social

El Fons patrimonial del CoNCA es va constituir el 2009 a partir de les dotacions
pressupostàries per inversions, les quals es modificaren el 2010 amb la dotació
pressupostària per inversions i els ajustaments per compensació pressupostària (en
compliment de l’article 11.3 de la Llei 25/2009).
Tanmateix, en virtut de les recomanacions d’auditories anteriors, ja a l’exercici previ es
procedí a traspassar els saldos vigents al subgrup comptable 13, «Compte de
subvencions, donacions i llegats rebuts», i es va traspassar el sobrant de les
subvencions a l’exigible amb la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit i continuant
la metodologia establerta, en el Patrimoni Net del Balanç de Situació 2017 del CoNCA
només consta saldo en l’apartat A-3) «Subvencions, donacions i llegats rebuts» (nota
12). L’import és de 19.404,88 €, que coincideix amb l’actiu no corrent del CoNCA.
Nota 9.

Situació fiscal

La composició del saldo d’aquest epígraf per a l’exercici 2017 i l’anterior és el següent:

Creditor
HP creditora per retencions practicades
Organismes de Seguretat Social creditors

2017

2016

44.354,29
12.766,05

38.248,99
17.215,69

57.120,34

55.464,68

Les retencions corresponen al quart trimestre del 2017, a transferir a l’AEAT en la
liquidació de gener de 2018, derivades fonamentalment de les nòmines de personal
propi i les factures de professionals. Les cotitzacions pendents a la Tresoreria General
de la Seguretat Social corresponen a la darrera mensualitat de l’exercici a pagar el
gener del 2018.
10.1 Impost de societats
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El CoNCA es troba acollit a l’article 9.1.b) del Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’impost sobre societats; a la Llei
35/2006, que el modifica parcialment tant pel que fa al tipus impositiu com a deduccions
i bonificacions, i al Reial decret 1777/2004, pel qual s’aprova el seu reglament.
En aquest sentit, en data 31 de març de 2009 el CoNCA realitzà una petició formal a
l’Agència Tributària sobre l’exempció; fins avui no s’ha rebut cap resposta per part de
l’Agència Tributària.
La Direcció de l’ens considera que el CoNCA no és subjecte passiu de l’impost de
societats i per aquest motiu no fa cap tipus de declaració d’aquest impost i no hi registra
cap apunt comptable.
10.2 Impost sobre el valor afegit
En data 4 de novembre de 2009 l’Agència Tributària acorda la concessió d’exempció
d’IVA en reconèixer el CoNCA com una entitat o establiment d’entitat de caràcter social.
Aquest reconeixement l’ha habilitat per gaudir de l’exempció exclusivament en la
prestació dels serveis previstos a l’article 20.U.14è de la Llei 37/1992, de 28 de
desembre, de l’impost sobre el valor afegit.
10.3 Altres consideracions
Al tancament dels presents comptes anuals, el CoNCA no té comprovats ni prescrits
cap dels impostos principals que li són d’aplicació des de la creació de l’ens l’any 2009.
Nota 10.

Ingressos i despeses

Altres ingressos d’
d’explotació. La totalitat dels ingressos d’explotació de l’exercici 2017
correspon a ingressos per subvencions a l’explotació provinents de la dotació
pressupostària atorgada des del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. El detall dels ingressos propis generats a l’actual exercici i a l’anterior és el
següent:
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2017

Subvencions d'explotació incorp.
Ingressos accessoris i altres

2016

1.233.201,28
0,00

1.244.984,39
0,00

1.233.201,28

1.244.984,39

Les subvencions d’explotació del 2017 rebudes de la Generalitat de Catalunya han estat
d’1.275.944,52 €, els quals han estat minorats a causa d’un excés de transferències
corrents per 42.743,24 €, i han augmentat el patrimoni net del CoNCA.
Aprovisionaments. El detall d’aquest epígraf de l’exercici 2017 i 2016 és el següent:

Actuacions diverses
Treballs i subministraments d'activitats
Despeses diverses
Despeses de comissariat
Conferències, seminaris i professorat

2017

2016

6.050,00
282.409,87
593,95
0,00
0,00

10.139,80
249.144,64
1.310,93
0,00
0,00

289.053,82

260.595,37

Les activitats més destacades portades a terme pel CoNCA durant el 2017 que han
generat despesa han estat l’organització dels Premis Nacionals de Cultura, l’organització
d’altres activitats i l’elaboració de diferents publicacions pròpies.
Despeses de personal.
personal. La composició de les despeses de personal de l’exercici 2017 i
l’anterior és la següent:

35

2017
Sous i salaris
Seguretat social empresa
Altres despeses socials (dietes)
Formació específica

2016

530.570,26
148.986,08
334,27
750,00

615.826,94
180.917,25
2.951,43
0,00

680.640,61

799.695,62

Els costos de sous i salaris corresponen íntegrament a l’equip tècnic, la direcció i els
membres del Plenari. Cal tenir en compte que fins al 31 de març de 2017 tots els
membres del Plenari percebien retribucions salarials per la seva dedicació parcial, i
amb efecte l’1 d’abril de 2017 tots els membres, a excepció del president, van passar
a percebre indemnitzacions, que s’acrediten per assistència a reunions i comissions de
treball.
Durant l’any 2017 s’ha produït un increment salarial de l’1 % a tota la plantilla del CoNCA,
segons la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any
2017, i per la Disposició addicional 23 de la Llei 4/2017, de 28 de març, de Pressupostos
de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017.
D’altra banda, la Disposició addicional 22a de la Llei 4/2017, de 28 de març, de
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 estableix els termes i les
condicions per a la recuperació efectiva, durant l’exercici 2017, de la part no retornada,
equivalent al 34,42 % de la paga extraordinària del 2012, i la paga addicional del
complement específic o paga anàloga, que van ser suprimides pel Reial decret llei
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment
de la competitivitat.
Així mateix, arran de la sentència del Tribunal Suprem 960/2017, de reduccions salarials
2013 i 2014 per al personal laboral de la Generalitat de Catalunya, cal fer efectiva part
del retorn de les pagues extraordinàries de 2013 i 2014.
Els imports afectats dels diferents exercicis de les pagues extraordinàries de l’equip
tècnic del CoNCA són els següents:
Any 2012:
Any 2013:
Any 2014:

5.405,54 € (retornada al mes d’abril de 2017)
3.224,27 € (retornada al mes de març de 2017)
1.745,58 € (retornada al mes de març de 2017)

Total:

10.375,39 €
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Les altres despeses socials són dietes per a despeses de manutenció i desplaçament
dels membres del Plenari (232,32 euros) i de l’equip tècnic (101,95 euros).
Altres despeses d’
d’explotació. La composició d’aquest epígraf durant l’exercici 2017 i
2016 és la següent:

2017

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Reparació i conservació
Serveis professionals independents
Transports
Primes d'assegurances
Serveis bancaris i similars
Publicitat, propaganda i RRPP
Subministraments
Altres serveis
Assistències òrgans de govern

· Altres tributs (municipals)
· Subvencions atorgades, premis (PNC)

2016

4.773,04
3.388,00
1.165,37
8.487,08
89,04
73,81
4.206,91
10.500,13
80.300,00

6.121,63
3.388,00
1.189,09
8.515,68
52,65
73,81
1.078,15
13.750,82
13.750,82

112.983,38

47.920,65

523,57

523,57

150.000,00

150.000,00

263.506,95

198.444,22

Premis i altres convenis
convenis.
enis. Com a apartat independent es segrega en la present memòria la
concessió de premis, reflectits pressupostàriament en el capítol segon de despeses. En
aquest sentit, la dotació dels Premis Nacionals de Cultura 2017 ha estat de 150.000 €,
repartits en deu guardons de 15.000 € cadascun.
Assistències a òrgans de govern.
govern Aquest concepte apareix com a nou a partir de
l’aplicació de l’Acord de Govern del 17 d’octubre, amb efecte l’1 d’abril de 2017. Els 80.300
euros corresponen a reunions de Plenari —42.900 euros— i a reunions de comissions de
treball del Plenari —37.400 euros. En aquest Acord de Govern s’estableix en 550 euros la
quantia que ha de percebre cada membre del Plenari, que s’ha d’acreditar per
l’assistència a cada reunió, a excepció del president del CoNCA, que continua sent
retribuït per nòmina per la seva dedicació a temps parcial.
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Ingressos i despeses d’
d’exercicis anteriors
Durant aquest exercici 2017 no s’ha produït cap moviment de despesa ni d’ingrés
d’exercicis anteriors.
Nota 11.

Subvencions, donacions i llegats

Subvencions d’
d’explotació. El CoNCA rep bàsicament transferències corrents per a
l’explotació, que s’imputen a resultats en aquell període en què es confirma, mitjançant
suport documental, la seva concessió.
Els ingressos del Consell Nacional de Cultura i de les Arts es deriven, pràcticament en
la seva totalitat, de les transferències corrents atorgades pel Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, i així ha estat el 2017. L’import total assignat a
l’explotació en l’exercici d’enguany ha estat d’1.275.944,52 €, malgrat que el CoNCA ha
hagut de minorar 42.743,24 € per un excés de transferències corrents.
De la quantitat a traspassar no resta cap pendent d’alliberar en el sistema cash pooling
(vegeu la nota 7.1).
El CoNCA ha complert amb les condicions associades a les subvencions, donacions i
llegats.
Subvencions de capital. L’entitat rep aportacions al fons patrimonial per l’adquisició
d’immobilitzat, que s’imputen a resultats de l’exercici en proporció a la dotació a
l’amortització efectuada en aquest període per als elements o, si escau, quan se’n
produeixi l’alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç. L’import
rebut durant l’exercici 2017 ascendeix a 6.000 € i es troba registrat al subgrup 13,
«Compte de subvencions, donacions i llegats rebuts».
A la subvenció rebuda enguany s’hi afegeixen els conceptes prèviament inclosos en el
compte de «Fons patrimonial» i que inclouen les dotacions per inversions prèvies i els
ajustaments de fons propis i que tenen a veure amb romanents pressupostaris finalistes
i no finalistes produïts durant els exercicis 2016 i 2017.
Per aquest fet, del compte de «Subvencions de capital» (epígraf 1310) es minora la
quantitat imputada al compte de resultats per a la compensació dels resultats anuals,
on s’inclouen l’amortització dels béns durant l’exercici i el dèficit d’explotació (epígraf
7460), la suma dels quals es xifra en 14.566,60 €. Els altres ajustaments de fons propis
corresponen a un augment per excés de transferències corrents per 42.743,24 euros i
a una disminució de 48.743,24 euros, resultat del romanent pressupostari no finalista i
no afectat de l’exercici 2017, que constarà com a passiu corrent exigible a curt termini
per la Generalitat de Catalunya.
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El saldo resultant dels moviments anteriors es xifra a 31/12/2017 en un import de
19.404,88 €, corresponent al valor del total net de l’immobilitzat a la mateixa data (actiu
no corrent).
El CoNCA ha complert amb les condicions associades a les subvencions, donacions i
llegats.
Transaccions amb empreses vinculades
Les principals transaccions realitzades amb empreses vinculades durant l’exercici 2017
corresponen a ingressos rebuts a través de transferències corrents i aportacions al fons
patrimonial del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (vegeu la nota 12).
Remuneracions al Plenari
Remuneracions del Plenari fins al 31/03/2017
Les modificacions incloses en la Llei 5/2012 (vegeu la nota 1.1.) afectaren l’estatut
personal dels membres del plenari, ja que van definir la seva dedicació com de temps
parcial i la van fer compatible amb altres activitats professionals.
Considerant, mitjançant una nota sobre els estatuts del CoNCA, que els membres del
Plenari no tenen la consideració d’alts càrrecs o assimilats pel fet d’ésser nomenats pel
Govern, per Acord de Govern del 4 de setembre de 2012 es fixen les retribucions
actuals.
En l’Acord d’esment es considera necessari que els membres del Plenari del CoNCA
tinguin dret a unes retribucions fixes adequades a la seva dedicació a temps parcial a
l’exercici de les seves funcions. A la presidència li correspon una dedicació parcial del
40 %, i a la resta de membres del Plenari, del 30 % de la jornada ordinària del personal
al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. En canvi, no tenen dret a
percebre indemnitzacions per l’assistència a òrgans col·legiats per raó del seu càrrec,
ja sigui al Plenari del CoNCA o a qualsevol altre òrgan, a càrrec dels Pressupostos de
la Generalitat.
Les remuneracions dels membres del Plenari es van establir segons l’Acord de Govern
del 4 de setembre de 2012. Les retribucions són úniques i es perceben en catorze
pagaments: dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les altres als pagaments
extraordinaris de juny i desembre.
Aquests imports, actualitzats amb els darrers increments dels últims anys i l’increment
salarial de l’1 % produït durant el 2017, d’acord amb el que estableix la Llei 3/2017, de
27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2017, i la Disposició addicional
23 de la Llei 4/2017, de 28 de març, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya
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per al 2017, passen a ser de 32.883,76 € per a la presidència del Consell, i de 24.662,82
€ per a la resta de membres del Consell.
Els membres del Plenari tenen dret a percebre indemnitzacions per raó del servei en els
termes previstos per la normativa aplicable al personal al servei de l’Administració de la
Generalitat, exceptuant-ne les corresponents a l’assistència a òrgans col·legiats per raó
del seu càrrec.
Remuneracions del Plenari a partir de l’l’01/04/2017
En data de 30 de març s’ha publicat al DOGC l’aprovació de la Llei 4/2017, de 28 de
març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, i de la Llei 5/2017,
de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de
creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades
en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades
envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.
Amb aquesta modificació, desapareix la vicepresidència segona del Plenari del
CoNCA, ocupada fins a l’entrada en vigor d’aquesta normativa pel senyor David Albet i
Sunyer.
Així mateix, es modifica l’Estatut personal dels membres del Plenari i queda de la
manera següent:
1. La persona que ocupa la presidència té dedicació a temps parcial, amb dret a
percebre retribucions o bé indemnitzacions, d’acord amb el que es determini per mitjà
d’un acord de govern. La resta de membres assisteixen a les reunions del Plenari i de
les comissions de treball a què fa referència l’article 8.e, i poden percebre
indemnitzacions d’acord amb la normativa aplicable.
2. Els membres del Plenari actuen amb plena independència i neutralitat i no estan
sotmesos a cap instrucció o indicació en l’exercici de llurs funcions.
3. La condició de membre del Plenari és incompatible amb:
a) La condició de membre del Parlament o del Govern.
b) L’exercici de qualsevol càrrec d’elecció o designació polítiques.
c) L’exercici de funcions de direcció o executives en partits polítics o en organitzacions
sindicals o empresarials.
4. En el cas que la presidència ocupi un lloc de treball amb dret a percebre retribucions,
està subjecta al règim d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat.
L’Acord del Govern de 17 d’octubre de 2017 fixa les retribucions de la presidència del
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Plenari del CoNCA i autoritza les indemnitzacions de la resta dels seus membres.
S’acorda:
-

Establir que la presidència del Plenari del CoNCA té dret a unes retribucions
anuals brutes de 32.883,76 euros.
Aquestes retribucions són úniques i es perceben en catorze pagaments i resten
subjectes a les modificacions de les condicions retributives que s’hagin d’aplicar
als alts càrrecs al servei de l’Administració de la Generalitat d’acord amb la
normativa pressupostària.

-

Autoritzar que la resta de membres del Plenari del CoNCA percebin
indemnitzacions per la seva tasca d’assessorament, elaboració de propostes,
informes i dictàmens en matèria de política cultural. Aquesta indemnització
s’acredita per l’assistència a les reunions del Plenari i a les comissions de treball
a què fa referència l’article 8.e de la Llei 6/2008, de 13 de maig, del CoNCA.
Es fixa en 550 euros la quantia que ha de percebre cada membre del Plenari per
les tasques esmentades en el primer paràgraf i que s’acredita per l’assistència a
cada reunió del Plenari i de les comissions de treball. Aquesta indemnització
inclou, en tot cas, totes les tasques desenvolupades prèviament per a la
preparació d’aquestes reunions.

-

Deixar sense efecte l’Acord de Govern de 4 de setembre de 2012, pel qual es
fixen les retribucions del Plenari del CoNCA.

-

Indemnitzar els membres del Plenari del CoNCA que esmenta l’apartat 2 de
l’Acord de Govern, per la seva tasca d’assessorament, elaboració de propostes,
informes i dictàmens en matèria de política cultural realitzada des del mes d’abril
de 2017 fins a la data d’aprovació del present Acord de Govern, amb l’import i
l’acreditació que consten a l’apartat 2 de l’Acord de Govern.

Per tot això, fins al 31 de març de 2017 tots els membres del Plenari a excepció del
president del Consell percebran retribucions salarials per la seva dedicació parcial i
amb efecte l’1 d’abril de 2017 percebran indemnitzacions, que s’acrediten per
assistència a reunions i comissions de treball.
Amb motiu dels conceptes descrits, durant l’exercici 2017 els membres del Plenari del
CoNCA han percebut unes retribucions brutes anuals de 147.549,26 euros. El
desglossament és el següent:
President del CoNCA: 32.883,76 euros (sous i salaris).
Resta de membres del Plenari: 34.365,50 euros (sous i salaris) i 80.300,00 euros
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(assistències a reunions de Plenari i comissions de treball).
Remuneracions al personal de direcció
Les retribucions salarials vinculades a la figura de la direcció són de 61.642,00 € un
cop aplicat l’increment salarial per a l’exercici 2017 de l’1 %.
Bestretes i crèdits
A 31 de desembre de 2017 no existeixen crèdits o bestretes mantingudes amb els
membres del Plenari ni amb la direcció del CoNCA.
Nota 12.

Altra informació

Persones empleades.
empleades. El nombre de persones empleades del CoNCA a 31/12/2017 ha
estat de 13. La classificació per categories professionals i per sexes és la següent:

Categoria
laboral

homes

dones

Altre
personal
directiu

4
0
0
0
0
1

4
1
1
1
0
1

0
0
0
0
0
2

8
1
1
1
0
0

8
1
1
1
0
2

5

8

2

11

13

Gènere

A
B
C
D
E
altres

Laboral

TOTAL

El nombre de 13 persones en plantilla és a partir de l’1 d’abril de 2017, ja que fins a
aquesta data el nombre va ser de 18 persones, atès que els membres del Plenari a
excepció de la presidència van canviar la seva vinculació amb el Consell.
Honoraris d’
d’auditoria externa
Els serveis d’auditoria externa de validació dels comptes anuals del CoNCA de l’exercici
2016 van ser realitzats per l’empresa Uniaudit Oliver Camps, SL. Els seus honoraris van
ascendir a 2.800 € (no inclou l’IVA).

FETS POSTERIORS AL TANCAMENT DE L’
L’EXERCICI
EXERCICI
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1. La Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de
novembre de 2016, va aprovar l’Acord 5/XI del Parlament de Catalunya, de
creació del grup de treball per a l’estudi i reflexió sobre el model del Consell
Nacional de la Cultura i de les Arts, mitjançant l’adopció del següent:
Acord
Acord
El Parlament de Catalunya acorda de crear el Grup de Treball sobre el Model del
CoNCA, amb les característiques següents:
a) Objecte:
L’objecte del Grup de Treball és, en compliment de la Moció 16/XI, sobre el CoNCA,
aprovada pel Ple de Parlament del dia 7 d’abril de 2016, analitzar el model actual del
Consell, reflexionar sobre el seu futur i proposar millores en la Llei 6/2008, de 13 de maig,
del CoNCA.
b) Composició:
El Grup de Treball es compon d’un màxim de dos representants de cada grup
parlamentari.
c) Normes de funcionament:
El funcionament del Grup de Treball resta subjecte al règim general establert per a les
comissions pel Reglament del Parlament. El Grup de Treball adopta les decisions pel
sistema de vot ponderat, d’acord amb el que determina l’article 55.3 del Reglament del
Parlament.
d) Compareixences d’especialistes o tècnics.
El Grup de Treball pot sol·licitar la compareixença d’experts.
e) Informe de resultats i proposta de conclusions.
El Grup de Treball ha d’elaborar un informe que reculli el resultat dels seus treballs, amb
les recomanacions i les conclusions corresponents, que incloguin la proposta de
modificació de la Llei 6/2008 i també la proposta de tramitació de les iniciatives
parlamentàries que escaiguin.
f) Termini de lliurament de l’informe
El Grup de treball ha de lliurar l’informe i la proposta de conclusions en el termini de tres
mesos a comptar des de la data de la seva constitució.

•

•

El Grup de Treball sobre el CoNCA s’ha reunit en cinc ocasions, concretament
els dies 22 de febrer, 29 de març,19 d’abril, 24 de maig i 28 de juliol de 2017. En
la sessió de març ha convidat a participar-hi els membres del Plenari del CoNCA,
així com a representants del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
A la data de l’aprovació d’aquests comptes anuals, el CoNCA no té l’informe amb
els resultats i recomanacions, ni les conclusions del Grup de Treball, atès que en
data 27 d’octubre de 2017 es va dissoldre el Parlament de Catalunya mitjançant
el Reial decret 946/2017 i, per tant, va decaure la iniciativa parlamentària per
finalització forçosa de la legislatura. S’està en espera que durant aquest any 2018
els diferents grups parlamentaris puguin reprendre aquesta iniciativa.

43

2. La Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de
Pressupostos i la Intervenció General, estableix els criteris d’aplicació de la
pròrroga dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 mentre no
entrin en vigor els del 2018.
La Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats
autònomes (LOFCA), modificada per la Llei orgànica 3/2009, de 18 de desembre,
disposa a l’article 21, apartat 2, que si els pressupostos no han estat aprovats
abans del primer dia de l’exercici econòmic corresponent, quedarà
automàticament prorrogada la vigència dels anteriors.
En aquest mateix sentit, l’article 33 del Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, estableix
que, si per qualsevol motiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, es
considerarà prorrogat automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits
inicials fins a l’aprovació i la publicació dels nous en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
La convocatòria de les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 21 de
desembre de 2017 va fer impossible la presentació del Projecte de llei de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2018 dins els terminis
necessaris perquè pogués entrar en vigor l’1 de gener de 2018 i, en
conseqüència, el primer dia de l’exercici es produeix la pròrroga automàtica dels
pressupostos de l’any anterior.
Per tot això, en el moment de formular els comptes anuals del 2017 el CoNCA
està treballant el 2018 amb els comptes del 2017 prorrogats, en espera que el
Parlament de Catalunya en pugui elaborar i aprovar uns de nous per a aquest
exercici 2018.
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Nota 13.

Liquidació pressupostària

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EXERCICI 2017
ESTAT DE LES DOTACIONS
CONCEPTE

PRESSUPOST
INICIAL

MODIFICACIONS
PRESSUPOST

PRESSUPOST
DEFINITIU

OBLIGACIONS
RECONEGUDES

%

VARIACIÓ

Remuneracions de personal

822.602,12

(95.224,61 )

727.377,51

679.556,34

55,11%

47.821,17

Despeses corrents de béns i serveis

442.977,01

105.600,00

548.577,01

553.644,94

44,89%

(5.067,93 )

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00%

6.000,00

1.271.579,13

10.375,39

1.281.954,52

1.233.201,28

100%

48.753,24

Inversions reals

ESTAT DELS RECURSOS
CONCEPTE

Taxes, venda de béns i serveis i altres ing.
Transferències corrents
Variació d'actius financers
Romanent de tresoreria d'exercicis anteriors

PRESSUPOST
INICIAL

MODIFICACIONS
PRESSUPOST

PRESSUPOST
DEFINITIU

DRETS
LIQUIDATS

%

VARIACIÓ

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00%

(10,00 )

1.265.569,13

10.375,39

1.275.944,52

1.275.944,52

99,53%

0,00

6.000,00
0,00

0,00
0,00

6.000,00
0,00

6.000,00
0,00

0,47%
0,00%

0,00
0,00

1.271.579,13

10.375,39

1.281.954,52

1.281.944,52

100%

(10,00 )

ROMANENT PRESSUPOSTARI 2017
Romanent pressupostari acumulat a 31/12/2016

Romanent pressupostari acumulat a 31/12/2017

48.743,24
1.667,71

50.410,95
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AJUSTAMENTS EN LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST 2017

OPERACIONS CORRENTS

OPERACIONS DE CAPITAL

TOTAL

Drets l i qui da ts

1.275.944,52 €

6.000,00 €

1.281.944,52 €

Obl i ga ci ons reconegudes
Saldo pressupostari de l'exercici 2016
(superàvit / dèficit)

1.233.201,28 €

-

€

1.233.201,28 €

6.000,00 €

48.743,24 €

Incorporació romanent pressupostari del 31/12/2016
Romanent pressupostari acumulat a 31/12/2017

42.743,24 €

1.667,71
50.410,95
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LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EXERCICI 2017
Aplicació

Denominació de l'aplicació

399.0009

Altres ingressos diversos

410.0010

Pressupost inicial

Modificacions crèdit

Pressupost final

Pressupost executat

Saldo pressupostari

10,00

0,00

10,00

0,00

-10,00

Ingressos del Departament de Cultura

1.265.569,13

10.375,39

1.275.944,52

1.275.944,52

0,00

830.0010

Ingressos del Departament de Cultura

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

870.0010

Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.271.579,13

10.375,39

1.281.954,52

1.281.944,52

-10,00

306.348,56

10.375,39

316.723,95

315.101,52

1.622,43

85.876,03

0,00

85.876,03

86.577,48

-701,45

-105.600,00

134.501,46

128.891,26

5.610,20

TOTAL INGRESSOS
130.0001

Retribucions bàsiques personal laboral

130.0002

Retribucions complementàries personal laboral

132.0001

Retrib. bàsiques i altres remuneracions alta direcció i ass.

240.101,46

160.0001

Seguretat social

190.276,07

0,00

190.276,07

148.986,08

41.289,99

Total capítol I

822.602,12

-95.224,61

727.377,51

679.556,34

47.821,17
1.226,96

212.0003

Manteniment d'aplicacions informàtiques

6.000,00

0,00

6.000,00

4.773,04

214.0001

Altres despeses de conservació, reparació i manteniment

1.000,00

0,00

1.000,00

523,57

476,43

220.0001

Material ordinari no inventariable

3.000,00

0,00

3.000,00

3.505,95

-505,95
2.250,28

220.0002

Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

5.500,00

0,00

5.500,00

3.249,72

224.0001

Despeses d'assegurances

8.200,00

0,00

8.200,00

8.487,08

-287,08

226.0001

Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció

135.000,00

0,00

135.000,00

154.508,38

-19.508,38

226.0002

Atencions protocol·làries i representatives

226.0003

Publicitat, difusió i campanyes institucionals

226.0009

Funcionament de consells i òrgans col·legiats

226.0010

Premis

2260011

Formació de personal propi

226.0089

Altres despeses diverses

227.0005

Estudis i dictàmens

227.0013

Treballs tècnics

228.0001

Solucions tecnològiques adquirides al CTTI

230.0001

Dietes, locomoció i trasllats

240.0001

Despeses de publicacions
Total capítol II

6.000,00

0,00

6.000,00

3.293,09

2.706,91

13.000,00

0,00

13.000,00

9.966,48

3.033,52
25.310,00

10,00

105.600,00

105.610,00

80.300,00

150.000,00

0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

-750,00

701,19

0,00

701,19

1.467,02

-765,83

38.000,00

0,00

38.000,00

58.225,20

-20.225,20

40.000,00

0,00

40.000,00

43.732,84

-3.732,84

3.565,82

0,00

3.565,82

4.206,91

-641,09

3.000,00

0,00

3.000,00

334,27

2.665,73

30.000,00

0,00

30.000,00

26.321,39

3.678,61

442.977,01

105.600,00

548.577,01

553.644,94

-5.067,93

640.0001

Inversions en mobiliari i estris

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

650.0001

Inversions en equips de procés de dades

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

Total capítol VI

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

1.271.579,13

10.375,39

1.281.954,52

1.233.201,28

48.753,24

TOTAL DESPESES

Saldo de despeses
Saldo d'ingressos

48.753,24
-10,00

Romanent pressupostari 2017

48.743,24

Romanent pressupostari acumulat a 31/12/2016

1.667,71

Romanent pressupostari acumulat a 31/12/2017

50.410,95
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LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2017

Obligacions reconegudes
Drets liquidats

1.233.201,28 €
1.281.944,52 €

Resultat pressupostari de l'exercici (superàvit)

48.743,24 €

Romanent pressupostari acumulat a 31/12/2016
Romanent pressupostari acumulat a 31/12/2017

1.667,71 €
50.410,95 €

RESULTAT COMPTABLE 2017

Ingressos comptables
Despeses comptables

1.290.511,12 €
1.290.511,12 €

Resultat comptable

0,00 €

CONCILIACIÓ RESULTAT COMPTABLE I PRESSUPOSTARI 2017

Resultat comptable 2017

0,00 €

Inversions en béns reals (capítol VI)
Aportació a fons patrimonial (capítol VIII)
Amortitzacions immobilitzat (68)
Transferències de capital imputades al resultat (746)
Excés de transferències corrents (7403)

0,00 €
6.000,00 €
14.766,27 €
-14.766,27 €
42.743,24 €

Resultat pressupostari 2017(romanent)

48.743,24 €

Romanent pressupostari a 31/12/2016

1.667,71 €

Romanent de tresoreria acumulat a 31/12/2017

50.410,95 €

Romanent pressupostari 2017 afectat
Romanent pressupostari 2017 no afectat

- €
50.410,95 €
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INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE ADDICIONAL
Romanent de tresoreria
Romanent explotació 2013
Romanent explotació 2014
Romanent explotació 2015
Dèficit d’explotació 2016
Romanent explotació 2017
TOTAL ROMANENT ACUMULAT
Romanent finalista
Romanent no finalista

-

174,49
6.695,10
22.289,65
27.491,53
48.743,24
50.410,95

50.410,95

Conciliació romanent de tresoreria i el fons de maniobra
Actiu corrent
Passiu corrent (menys el compte 5220)
Fons de maniobra
Romanent de tresoreria acumulat

Diferència

225.307,52
174.896,57
50.410,95
50.410,95
-
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Direcció de l’l’Ens
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Aquests comptes anuals abreujats han estat formulats per la direcció de l’Ens el 31 de
març de 2018, amb efectes de 31 de desembre de 2017.
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Sra. Sílvia Muñoz de Imbert
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