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1. IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT
1.1 Denominació i domicili social
L’entitat ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA és un partit polític amb domicili a Barcelona,
carrer Calàbria, 166, inscrit el dia 2 d’agost de 1977 al Registre de Partits Polítics de la Subdirecció General
d’Associacions de la Direcció General de Política Interior, del Ministeri de l’Interior, al tom I, foli 208 del Llibre
d’Inscripcions i amb número d’identificació fiscal G08678120.
Esquerra Republicana de Catalunya és un partit polític fundat el 1931 que propugna la unitat territorial i
la independència de la nació catalana, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, mitjançant la construcció
d’un estat propi en el marc europeu i l’assoliment d’una societat justa i solidària sense desigualtats entre les
persones i els territoris.
Esquerra és un partit democràtic i d’esquerra no dogmàtica que té com a referent la defensa dels drets
humans, dels drets dels pobles i del medi ambient, i fonamenta la ideologia i l’acció política en la defensa
dels interessos de les classes populars i la solidaritat nacional del poble català en els termes dels seus
Principis Bàsics i de la seva Declaració Ideològica.

1.2 Estructura organitzativa bàsica
Les organitzacions territorials d’Esquerra Republicana estan subjectes políticament i organitzativament
a l’Executiva Nacional, en virtut dels mandats obtinguts pels acords del Consell Nacional i del Congrés
Nacional.
L’organització territorial d’Esquerra Republicana és d’estructura federativa i s’articula de forma singular
en cadascun dels àmbits territorials: Catalunya, les Illes Balears i Pitiüses i el País Valencià.
L’organització territorial de Catalunya, Catalunya del Nord i la Franja de Ponent s’articula en federacions
regionals, en federacions comarcals i de districte i en seccions locals.
L’organització territorial de les Illes Balears i Pitiüses s’articula en una Executiva de les Illes, en federacions
insulars i en seccions locals.
L’organització territorial del País Valencià s’articula en una Executiva del País Valencià, en federacions
comarcals i en seccions locals.
Les seccions locals són l’òrgan territorial bàsic, format per la militància amb residència fixada en el seu
àmbit, que intervé políticament i socialment difonent, aplicant i defensant la política d’Esquerra, apropant el
projecte del partit a la ciutadania i incorporant noves persones afiliades a l’organització.
Les federacions comarcals o insulars són l’òrgan territorial d’àmbit comarcal o insular, format per la
militància adscrita en aquest territori. Coordinen les polítiques comarcals o insulars i tots els aspectes que
afecten les diverses seccions locals del seu àmbit.
Les federacions regionals són l’òrgan territorial d’àmbit regional, format per la militància adscrita en
aquest territori.

>> Torna a l’índex
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Des del punt de vista institucional, el partit té representació al Parlament de Catalunya, el Congrés dels
Diputats, el Senat, el Parlament Europeu, les diputacions provincials i els consells comarcals i corporacions
locals en els quals té càrrecs electes.

1.3 Parts vinculades
D’acord amb els termes establerts en el punt 11 de les normes d’elaboració dels comptes anuals, les entitats
que tenen la consideració de parts vinculades són:
Fundació Josep Irla, amb número d’identificació fiscal G61304663 i domicili al carrer Calàbria, 166,
entresòl, de la població de Barcelona.
Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya (JERC), amb número d’identificació fiscal G60428976 i
domicili al carrer Calàbria, 166, entresòl, de la població de Barcelona.
D’altra banda, també tenen la consideració d’entitats vinculades els grups polítics de les corporacions
locals, la comptabilitat dels quals no s’ha integrat en aquest exercici.

1.4 Relació parts vinculades
El partit ha consolidat el seu compte integrant a la comptabilitat de Seu Nacional l’activitat econòmica dels
grups institucionals en els quals el partit té representació, i que són els següents:
•
•
•
•
•
•

Parlament de Catalunya,
Congrés dels Diputats,
Senat,
Diputacions provincials (excepte Diputació de Tarragona),
Consells comarcals,
Àrea Metropolitana de Barcelona.

1.5 Processos electorals 2015
Durant l’exercici 2015, el partit ha concorregut en els següents processos electorals i amb les següents
coalicions:
Eleccions municipals celebrades en data 24 de maig de 2015, dins de la coalició ACORD MUNICIPAL,
amb número d’identificació fiscal G66520081, i domicili al carrer Calàbria, 166, de la població de Barcelona.
Eleccions al Parlament de Catalunya, celebrades en data 27 de setembre de 2015, dins de la COALICIÓ
JUNTS PEL SÍ, amb número d’identificació fiscal V66595976, i domicili al carrer Còrsega, 333, de la població
de Barcelona.
Eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat, celebrades en data 20 de desembre de 2015, dins de la
coalició ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ, amb número d’identificació fiscal
G66644725, i domicili al carrer Calàbria, 166, de la població de Barcelona.

>> Torna a l’índex

5

ESQUERRA republicana

Memòria Comptes Anuals 2015

Dels tres processos electorals esmentats, s’han incorporat a la comptabilitat d’Esquerra els dos primers,
ja que del tercer no s’han de retre comptes al Tribunal de Comptes fins l’any 2016, període en què s’hi
incorporarà.

1.6 Període de referència
El període al qual fan referència aquests comptes anuals és el comprès entre l’1 de gener i el 31 de
desembre de 2015.

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES
ANUALS
2.1 Imatge fidel
Els comptes anuals estan formats pel balanç de situació, el compte de resultats i aquesta memòria, el
conjunt dels quals formen una unitat.
Enguany, el partit ha consolidat els estats financers de la Seu Nacional, juntament amb els comptes de
les organitzacions que en configuren l’estructura territorial en l’àmbit regional i comarcal.
Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables del partit i es presenten d’acord
amb les normes establertes en el Pla general de comptabilitat adaptat a les formacions polítiques, aprovat
en la resolució de 8 d’octubre de 2013 de la Presidència del Tribunal de Comptes, pel qual es publica l’Acord
del Ple de 26 de setembre de 2013, d’aprovació del Pla de comptabilitat.
Aquests comptes anuals es presentaran a l’aprovació dels membres del Consell Nacional convocats
per al dia 30 d’abril de 2016. La Secretaria de Finances considera que no s’hi produiran modificacions
substancials com a conseqüència de l’esmentada aprovació.

2.2 Principis comptables no obligatoris aplicats
No s’han aplicat principis comptables no obligatoris.

2.3 Aspectes crítics de la valoració de la incertesa i causa de la incertesa en les estimacions
No hi ha aspectes crítics en les estimacions efectuades per la valoració dels elements patrimonials.

>> Torna a l’índex
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2.4 Comparació de la informació
Durant l’exercici 2015 no s’han produït circumstàncies excepcionals que justifiquin la modificació de
l’estructura de balanç, del compte de pèrdues i guanys i de l’estat de canvis en el patrimoni net.
La comparació de l’exercici actual amb l’anterior s’ha de realitzar sense cap tipus de modificació de
l’estructura de balanç, del compte de pèrdues i guanys ni de l’estat de canvis en el patrimoni net.
Ambdós exercicis estan comptabilitzats segons el que estableix la Resolució de 8 d’octubre de 2013,
de la Presidència del Tribunal de Comptes, pel qual es publica l’Acord del Ple de 26 de setembre de 2013,
d’aprovació del Pla de comptabilitat adaptat a les formacions polítiques.

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

2.5 Elements recollits en diverses partides
No hi ha elements de naturalesa similar inclosos en diferents partides dins del balanç de situació.

2.6 Canvis en criteris comptables
Durant l’exercici, no s’han produït canvis en els criteris comptables aplicats amb relació als exercicis anteriors.

2.7 Correcció d’errors
No s’han detectat errors, al tancament de l’exercici, que obliguin a reformular els comptes. Els fets coneguts
amb posterioritat al tancament, que podrien aconsellar ajustaments en les estimacions per al tancament de
l’exercici, han estat esmentats en els apartats corresponents.
En l’elaboració dels comptes anuals, s’han utilitzat estimacions bàsicament amb relació a la vida útil dels
actius materials. Aquestes estimacions s’han fet sobre la base de la informació disponible a la data i, en
cas que hi hagués esdeveniments futurs que obliguessin a modificar-les en propers exercicis, les eventuals
modificacions es farien de manera prospectiva.

3. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
3.1 Immobilitzat intangible
Les aplicacions informàtiques es registren pel cost d’adquisició i, posteriorment, es valoren al seu cost menys,
segons que correspongui, l’amortització acumulada o les pèrdues per deteriorament, si se n’han produït. Els
criteris per al reconeixement de les pèrdues per deteriorament d’aquests actius i de les recuperacions de

>> Torna a l’índex
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les pèrdues per deteriorament registrades en exercicis anteriors, són similars als aplicats per als actius
materials.
Les aplicacions informàtiques s’amortitzen linealment en funció de la seva vida útil estimada en tres
anys; per tant, un 33 % anual.
Els costos de manteniment dels sistemes informàtics es registren a càrrec del compte de resultats de
l’exercici en què s’incorren.
D’altra banda, es registren en aquest epígraf i sota el compte de propietat industrial totes les inversions
en el disseny i la implementació del nou logotip del partit, les quals es comptabilitzen pel cost d’adquisició
i, posteriorment, es valoren al seu cost menys, segons que correspongui, l’amortització acumulada o les
pèrdues per deteriorament, si se n’han produït.
Els elements que integren la propietat industrial s’amortitzen linealment en funció de la vida útil estimada
en cinc anys; per tant, un 20 % anual.

Deteriorament d’immobilitzats intangibles
A la data de tancament de l’exercici o en aquella data en què es consideri necessari, s’analitza el valor
dels actius per determinar si hi ha indicis que aquests actius han sofert una pèrdua per deteriorament. Si
n’hi ha cap indici, es fa una estimació de l’import recuperable d’aquest actiu per determinar la pèrdua per
deteriorament.
En cas que l’import recuperable, que és el valor més gran entre el valor raonable menys els costos de les
vendes i el valor en ús de l’actiu, sigui inferior al valor net en llibres de l’actiu, s’enregistra la diferència en el
compte de pèrdues i guanys en concepte de pèrdua per deteriorament.
Les pèrdues per deteriorament reconegudes en un actiu d’exercicis anteriors es reverteixen quan es
produeix un canvi en les estimacions sobre l’import recuperable, augmentant el valor de l’actiu en el límit
del valor en llibres que l’actiu hagués tingut, si no s’hagués registrat el deteriorament del valor.

3.2 Immobilitzat material
Els béns compresos en l’immobilitzat material es valoren inicialment a preu d’adquisició, incloses totes les
despeses addicionals directament relacionades amb la posada en funcionament. Posteriorment, es minoren
per la corresponent amortització acumulada i les pèrdues per deteriorament, si n’hi ha.
Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s’imputen a resultats, com a cost de
l’exercici en què s’incorren. D’altra banda, els costos de renovació, ampliació o millora s’incorporen a l’actiu
com a valor més gran del bé, exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat
o prolongació de la vida útil.

>> Torna a l’índex
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L’amortització es calcula mitjançant el mètode lineal, en funció de la vida útil estimada de cadascun dels
elements, segons el detall següent:
Element

%

Altres instal·lacions

5 % / 25 %

Mobiliari

5 % / 10 %

Equips informàtics

6 % / 13 % / 25 %

Elements de transport

14%

Altres immobilitzats materials

6 % / 10 %

Deteriorament d’immobilitzats materials
A la data de tancament de l’exercici o en aquella data en què es consideri necessari, s’analitza el valor
dels actius per determinar si hi ha indicis que aquests actius han sofert una pèrdua per deteriorament. Si
n’hi ha cap indici, es fa una estimació de l’import recuperable d’aquest actiu per determinar la pèrdua per
deteriorament.
En cas que l’import recuperable, que és el valor més gran entre el valor raonable menys els costos de les
vendes i el valor en ús de l’actiu, sigui inferior al valor net en llibres de l’actiu, s’enregistra la diferència en el
compte de pèrdues i guanys en concepte de pèrdua per deteriorament.
Les pèrdues per deteriorament reconegudes en un actiu d’exercicis anteriors es reverteixen quan es
produeix un canvi en les estimacions sobre l’import recuperable, augmentant el valor de l’actiu en el límit
del valor en llibres que l’actiu hauria tingut si no s’hagués registrat el deteriorament del valor.

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

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

3.5 Arrendaments
Arrendaments financers
El partit no té béns en règim d’arrendament financer.
Arrendaments operatius
El partit té un arrendament de lloguer amb la Fundació Josep Irla per a l’ús de la Seu Nacional del carrer
Calàbria, així com lloguers per diversos immobles propietat de la Fundació arreu del territori, on el partit
desenvolupa l’activitat política.

>> Torna a l’índex
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3.6 Permutes
L’entitat no ha efectuat cap tipus de permuta durant aquest exercici.

3.7 Inversions financeres
Les inversions financeres es valoren en el moment inicial pel valor raonable que, llevat d’evidència contrària,
és el preu de la transacció, que equival al valor raonable de la contraprestació entregada més els costos de
transacció que els són directament atribuïbles.
A la data de tancament de l’exercici, s’analitza el valor dels actius per determinar si hi ha indicis que aquests
actius han sofert una pèrdua per deteriorament, per efectuar les correccions valoratives necessàries.

3.8 Crèdits i dèbits per a l’activitat pròpia
Els crèdits derivats de les operacions procedents de l’activitat economicofinancera pròpia de la formació
política, així com la resta de partides a cobrar amb venciment no superior a un any, es comptabilitzaran
pel valor nominal. Si el venciment supera l’esmentat termini, es reconeixen en el moment inicial pel valor
raonable. La diferència entre el valor raonable i el nominal del crèdit es registra com un ingrés financer al
compte de resultats, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu.
Els préstecs concedits al partit es comptabilitzen per l’import entregat. Si escau, els interessos de l’operació
es reconeixen com un ingrés en el compte de pèrdues i guanys.
Els deutes del partit i, en particular, els que provenen dels préstecs subscrits amb les entitats de crèdit,
es valoren inicialment pel valor raonable, que, llevat d’evidència contrària, és el preu de la transacció, que
equival al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de la transacció directament
atribuïbles. No obstant això, aquests últims, així com les comissions financeres que es carreguen al partit,
quan s’originen els deutes, es registren en el compte de pèrdues i guanys en el moment del reconeixement
inicial.
Amb posterioritat, els deutes es valoren pel cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el
compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu.

3.9 Existències
L’entitat no té existències en l’actiu.

>> Torna a l’índex
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3.10 Consideracions fiscals de l’activitat de la formació política
Esquerra és, d’acord amb l’article 9.4 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats, una
entitat parcialment exempta.
Com que les rendes obtingudes pel partit en aquest exercici estan totalment exemptes, cal fer un ajust a
l’impost de societats en el resultat comptable obtingut, que determini una base imposable zero.
D’altra banda, l’entitat no és subjecte passiu de l’impost sobre el valor afegit (IVA), raó per la qual l’impost
suportat s’integra com a més import del preu d’adquisició.

3.11 Ingressos i despeses
D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, el partit manté un registre diferenciat
dels ingressos ordinaris i dels ingressos electorals, així com de les despeses ordinàries i de les despeses
electorals, tot diferenciant en les despeses electorals les que es deriven d’enviaments de publicitat i
propaganda electoral i les que estan sotmeses a alguns dels sublímits previstos en la normativa electoral.
El criteri general de reconeixement dels ingressos i les despeses és en funció del principi de la meritació; és
a dir, quan es produeix el corrent real de béns i serveis que representen, amb independència del moment en
què es produeixi el corrent monetari o financer que se’n deriva.
Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre i representen
els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de l’activitat, deduïts els
descomptes i els impostos.
Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en funció del principal pendent
de pagament i el tipus d’interès efectiu aplicable.
Els serveis prestats a tercers es reconeixen en el moment en què el client en formalitza l’acceptació.
Pel que fa a les despeses electorals, es comptabilitzen les que efectua el partit durant el període electoral,
comprès entre el dia de convocatòria i la proclamació dels electes.
Els ingressos meritats com a conseqüència de la participació en el procés electoral, es registren en comptes
específics i es mostren de manera separada en el compte de resultats.

3.12 Provisions i contingències
En l’exercici 2015, no s’ha dotat cap tipus de provisió. D’altra banda, en aquesta memòria es recullen les
contingències que entenem que són significatives i tenen rellevància per a la interpretació dels estats
financers.

3.13 Criteris emprats pel registre i valoració de les despeses de personal
Durant l’exercici 2015, no s’ha formalitzat cap tipus de compromís per pensions amb els treballadors del
partit.
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3.14 Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions de caràcter no finalista i les donacions i llegats de caràcter monetari rebuts pel partit
s’imputen directament al compte de pèrdues i guanys de l’exercici en què es reben. En particular,
segueixen aquest criteri les subvencions per despeses electorals, les subvencions anuals per a despeses de
funcionament, les subvencions extraordinàries i les aportacions dels grups institucionals enumerades en la
Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics.
La resta de subvencions, si escau, es comptabilitzen en el moment inicial, com un passiu, fins que no es
compleixin les condicions que estableix la normativa vigent.
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren per l’import concedit.

3.15 Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades
Les operacions comercials o financeres amb parts vinculades s’efectuen a preu de mercat.

4. IMMOBILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE
I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
4.1 Immobilitzat material
Les partides que componen l’immobilitzat material del partit, així com el moviment de cadascuna d’aquestes
partides, es pot observar en el quadre següent:

EXERCICI 2015
Codi
210
211
215
216
217
218
219

Concepte
Terrenys i béns naturals
Construccions
Altres instal·lacions
Mobiliari
Equips processos d'informació
Elements de transport
Altres immobilitzats materials
TOTALS

Saldo inicial

Entrades

Sortides

278.472,26
121.364,70
195.463,73
270.736,18
23.910,00
77.589,33

3.920,40
15.110,48
11.742,07

967.536,20

30.772,95

4.965,00

4.965,00

Saldo final
278.472,26
0,00
125.285,10
210.574,21
282.478,25
18.945,00
77.589,33
993.344,15

>> Torna a l’índex

12

ESQUERRA republicana

Memòria Comptes Anuals 2015

EXERCICI 2015
Codi

Compte d'amortització
acumulada de

2810
2815
2816
2817
2818
2819

Construccions
Altres instal·lacions
Mobiliari
Equips processos d'informació
Elements de transport
Altres immobilitzats materials
TOTALS

Saldo inicial

Despesa de Cancel·la-ció
l'exercici
per baixes

64.512,13
97.054,62
246.408,56
17.722,14
64.227,36

5.924,08
10.771,71
8.340,19
2.707,72
2.158,28

489.924,81

29.901,98

4.965,00

4.965,00

Saldo final
0,00
70.436,21
107.826,33
254.748,75
15.464,86
66.385,64
514.861,79

Les altes que s’han produït durant l’exercici corresponen principalment a l’adquisició de mobiliari i equips
per a processos d’informació, tant per a la Seu Nacional com per a les organitzacions territorials.
D’altra banda, al tancament de l’exercici 2015, no s’ha efectuat cap tipus de correcció valorativa per
deteriorament dels elements que integren l’immobilitzat material del partit.

EXERCICI 2014
Codi
210
211
215
216
217
218
219

Concepte
Terrenys i béns naturals
Construccions
Altres instal·lacions
Mobiliari
Equips processos d'informació
Elements de transport
Altres immobilitzats materials
TOTALS

Saldo inicial

Entrades

Sortides

278.472,26
121.364,70
194.766,92
254.440,79
23.910,00
77.589,33
950.544,00

278.472,26
0,00
121.364,70
195.463,73
270.736,18
23.910,00
77.589,33

696,81
16.295,39

16.992,20

Saldo final

0,00

967.536,20

EXERCICI 2014
Codi

Compte amortització
acumulada de

de
Saldo inicial Despesa
l'exercici

Cancel·lació
per baixes

Saldo final

2810

Propietat industrial

2815

Altres instal·lacions

58.610,92

5.901,21

64.512,13

0,00

2816
2817
2818
2819

Mobiliari
Equips processos d’informació
Elements de transport
Altres immobilitzats materials

86.285,25
237.976,66
13.155,93
59.707,68

10.769,37
8.431,90
4.566,21
4.519,68

97.054,62
246.408,56
17.722,14
64.227,36

TOTALS

455.736,44

34.188,37

0,00

489.924,81
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D’altra banda, al tancament de l’exercici 2014, no es va efectuar cap tipus de correcció valorativa per
deteriorament dels elements que integren l’immobilitzat material del partit.
El mètode d’amortització emprat és el lineal i la vida útil que s’ha determinat per a cada tipus d’element i els
corresponents coeficients d’amortització són els següents:
Codi

Tipus d'element

Vida útil

Coeficient

2810

Construccions

2815

Altres instal·lacions

20 / 4

5% / 25%

2816

Mobiliari

20 /10

5% / 10%

2817

Equips processos d'informació

18 / 8 / 4

6% / 13% / 25%

2818

Elements de transport

7

14,00%

2819

Altres immobilitzats materials

18 / 10

6% /10%

4.2 Immobilitzat intangible
Les partides que componen l’immobilitzat intangible del partit, així com el moviment de cadascuna
d’aquestes partides, es pot observar en el quadre següent:

EXERCICI 2015
Codi
203
205
206
207
209

Concepte
Propietat industrial
Drets de traspàs
Aplicacions informàtiques
Drets sobre actius cedits en ús
Bestretes per a immob. intangibles
TOTALS

Saldo inicial

Entrades

Sortides

18.120,74
51.666,24

4.940,43

69.786,98

4.940,43

Saldo final
18.120,74
0,00
56.606,67
0,00
0,00

0,00

74.727,41

Cancel·lació
per baixes

Saldo final

EXERCICI 2015
Codi

Compte amortització
acumulada de

2803 Propietat industrial
2805 Drets de traspàs
2806 Aplicacions informàtiques
TOTALS

Saldo inicial

Despesa
de
l'exercici

4.893,19

3.624,24

28.412,82

11.192,40

33.306,01

14.816,64

8.517,43
0,00
39.605,22
0,00

48.122,65
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Les altes que s’han produït durant l’exercici corresponen a l’adquisició de programes informàtics.
D’altra banda, al tancament de l’exercici 2015, no s’ha efectuat cap tipus de correcció valorativa per
deteriorament dels elements que integren l’immobilitzat intangible del partit.

EXERCICI 2014
Codi

Concepte

Saldo inicial

Entrades

Sortides

203

Propietat industrial

205

Drets de traspàs

206

Aplicacions informàtiques

207

Drets sobre actius cedits en ús

0,00

209

Bestretes per a immob. intangibles

0,00

TOTALS

18.120,75

Saldo final
18.120,75
0,00

29.834,67

47.955,42

21.831,57

21.831,57

51.666,24

0,00

69.786,99

EXERCICI 2014
Codi

Compte amortització
acumulada de

2803 Propietat industrial

Saldo inicial

Despesa
de
l'exercici

1.269,04

3.624,15

Cancel·lació
per baixes

4.893,19

2805 Drets de traspàs
2806 Aplicacions informàtiques

TOTALS

Saldo final

0,00
20.391,89

8.020,93

21.660,93

11.645,08

28.412,82

0,00

33.306,01

D’altra banda, al tancament de l’exercici 2014, no es va efectuar cap tipus de correcció valorativa per
deteriorament dels elements que integren l’immobilitzat intangible del partit.
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El mètode d’amortització emprat és el lineal i la vida útil que s’ha determinat per a cada tipus d’element
i els corresponents coeficients d’amortització són els següents:

Codi

Tipus d'element

2803

Propietat industrial

2805

Drets de traspàs

2806

Aplicacions informàtiques

Vida útil

Coeficient

5

20,00%

3

33,00%

4.3 Inversions immobiliàries
El partit no té cap inversió immobiliària.
Arrendaments financers
El partit no té béns en règim d’arrendament financer.
Arrendaments operatius
El partit té un arrendament de lloguer amb la Fundació Josep Irla per a l’ús de la Seu Nacional del carrer
Calàbria, així com lloguers per immobles propietat de la fundació arreu del territori, on el partit desenvolupa
l’activitat política.
No hi ha cap restricció de disposició amb relació als béns i drets esmentats en aquest epígraf de la
memòria.

5. BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC
El partit no té comptabilitzat en l’actiu elements qualificats com a béns del patrimoni històric.

6. INVERSIONS FINANCERES
El partit té en el patrimoni elements qualificats com a instruments de patrimoni, valors representatius de
deute o participacions en institucions d’inversió col·lectiva.
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A la data de tancament, el valor en llibres de les diferents categories dels elements patrimonials
qualificats com a inversions financeres són les següents:

EXERCICI 2015
Classes
Categories

Institucions financeres a ll/t
Institucions financeres a c/t
Instruments
Valors
Instruments Valors
Crèdits
Crèdits derivats
de patrimoni
deute
de patrimoni deute
derivats

I. Inversions

0,00

II. Préstecs

870.225,44

TOTALS

0,00

0,00

870.225,44

0,00

0,00

0,00

EXERCICI 2014
Classes
Categories

Institucions financeres a ll/t
Instruments de Valors
Crèdits
patrimoni
deute
derivats

I. Inversions

30.000,00

II. Préstecs

892.384,82

TOTALS

0,00

0,00

922.384,82

Institucions financeres a c/t
Instruments
Valors
Crèdits
de
deute
derivats
patrimoni

0,00

0,00

0,00

6.1 Parts vinculades
D’acord amb el punt 11 de les normes d’elaboració dels comptes anuals, les entitats que tenen naturalesa
de parts vinculades són la Fundació Josep Irla i les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya (JERC).

FUNDACIÓ JOSEP IRLA
Denominació: Fundació Josep Irla
Domicili: Carrer Calàbria, 166, entresòl (Barcelona)
Activitat: La Fundació Josep Irla consta inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de
Catalunya, amb el número 1.084, en virtut de la resolució del Departament de Justícia de 21 de juliol de 1997.
Els seus objectius són:
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a) Difondre el pensament i l’obra política, econòmica, social i cultural d’aquelles persones que, com la
generació de Josep Irla, l’han basat en la defensa de la llibertat, la democràcia, la justícia social i la
sobirania nacional.
b) Promoure, en l’àmbit internacional, la defensa de la llibertat, la democràcia, la justícia social i
l’autodeterminació dels pobles, així com la projecció dels Països Catalans.
c) Estimular l’estudi de la realitat política, econòmica, social i cultural dels Països Catalans i de la Unió
Europea, així com el desenvolupament del seu pensament.
d) Impulsar la recerca i la difusió històrica en l’àmbit de l’esquerra nacional dels Països Catalans.
e) Preservar tota la documentació significativa generada per Esquerra Republicana de Catalunya al llarg
de la seva història.
f) Fomentar el municipalisme com a eina de participació política democràtica més propera a la ciutadania.
g)Fomentar la promoció de l’ús social del català en tots els àmbits.
h) Treballar en la preservació i la defensa de la memòria històrica de les persones vinculades o
relacionades amb Esquerra Republicana que van ser víctimes de la guerra civil i de la repressió
franquista, i promoure la justícia per a aquestes persones mitjançant qualsevol dels mitjans permesos
per la llei.

JOVENTUTS D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (JERC)
Denominació: Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya (JERC)
Domicili: Carrer Calàbria, 166, entresòl (Barcelona)
Activitat: Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) és una organització política juvenil que
forma part del moviment juvenil català i l’impulsa, amb personalitat jurídica pròpia i que, obeint a la seva
Declaració de Principis, treballa per la consecució d’una societat justa i democràtica en una Catalunya lliure,
sobirana i reunificada dins l’Europa de les Nacions.
Les JERC estan vinculades mitjançant un “protocol de relacions” amb Esquerra Republicana de
Catalunya, proposat per una comissió mixta i paritària de les dues organitzacions, i ratificat pels consells
nacionals respectius.
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7. DEUTES
Els deutes que té el partit amb les entitats de crèdit al tancament de l’exercici 2015 són els següents:

EXERCICI 2015
Saldo inicial

Tipus
d'interès

Tipus de
garantia

Saldo final

16.253,66

6,50%

Personal

0,00

180.000,00

5,99%

Personal

30.751,70

3. Banc Popular 440004572

0,00

4,50%

Personal

450.000,00

1. CaixaBank 0200044596

0,00

2,50%

Personal

170.604,36

2. Banc Sabadell 1151916

0,00

3,00%

Personal

139.963,25

3. Banc Popular 0500191429

0,00

3,75%

Personal

1.099.944,34

4. Banc Popular 0500195483

0,00

3,75%

Personal

800.000,00

5. Banc Popular 0500196175

0,00

3,75%

Personal

652.905,24

Classes de deute
I.- Prèstecs amb entitats de crèdit
1. Banc Popular 440000311
2. Banc de Sabadell 807451940526

II.- Línies de crèdit

III.- Obligacions i bons
IV.- Altres operacions
TOTALS

196.253,66

3.344.168,89

Les línies de crèdit 3, 4 i 5 estan afectades al pagament de les subvencions electorals que el partit té
pendent de rebre per un import de 3.617.272,69 euros.

EXERCICI 2014
Saldo inicial

Tipus
d'interès

Tipus de
garantia

Saldo final

160.890,48

3,00%

Personal

0,00

34.633,97

6,50%

Personal

16.253,66

0,00

5,99%

Personal

180.000,00

75.000,00

5,88%

Personal

0,00

1. Caixabank 0200044596

0,00

3,73%

Personal

0,00

2. Banc Popular 0500187786

0,00

5,50%

Personal

0,00

3. Banc Popular 0500107285

0,00

5,80%

Personal

0,00

Classes de deute
I.- Prèstecs amb entitats de crèdit
1. La Caixa 30679570696
2. Banc Popular 440000311
3. Banc de Sabadell 807451940526
4. Banc de Sabadell 5000060951

II.- Línies de crèdit

III.- Obligacions i bons
IV.- Altres operacions
TOTALS

270.524,45

196.253,66

>> Torna a l’índex

19

ESQUERRA republicana

Memòria Comptes Anuals 2015

Amb relació als préstecs amb entitats de crèdit, els venciments per als propers cinc anys són els següents:

EXERCICI 2015
Prèstecs

Saldos al
tancament

Banc Popular 0311

Venciments
2016

2017

2018

2019

2020

0,00

0,00

0,00

Resta
import

0,00

Banc Sabadell 0526

30.751,70

30.751,70

Banc Popular 4572

0,00

297.748,76

152.251,24

30.751,70

328.500,46

152.251,24

TOTALS

0,00

EXERCICI 2014
Prèstecs

Saldos al
tancament

Banc Popular 00311

2015

2016

16.253,66

16.253,66

180.000,00

149.248,30

30.751,70

196.253,66

165.501,96

30.751,70

B. Sabadell 0526

TOTALS

Venciments
2017

2018

2019

0,00

0,00

0,00

Resta
import

0,00

Amb relació a les línies de crèdit que té el partit, l’estat a la data de tancament de l’exercici 2015 és la
següent:

EXERCICI 2015
Límit concedit

Disposat

Disponible

Comissió sobre
el no disposat

1. CAIXABANK, SA 098503156

250.000,00

170.604,36

79.395,64

0,00

2. B.SABADELL, SA 0001151916

225.000,00

139.963,25

85.036,75

0,00

3. B.POPULAR 0500191429

1.100.000,00

1.099.944,34

55,66

0,00

4. B.POPULAR 0500195483

800.000,00

800.000,00

0,00

0,00

5. B.POPULAR 0500196175

1.100.000,00

652.905,24

447.094,76

0,00

3.475.000,00

2.863.417,19

611.582,81

0,00

Identificació

TOTALS
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EXERCICI 2014
Identificació

Límit concedit

Disposat

Disponible

Comissió sobre
el no disposat

250.000,00

0,00

250.000,00

0,00

250.000,00

0,00

250.000,00

0,00

1. CAIXABANK, SA
098503156

TOTALS

8. AFILIATS, ADHERITS I SIMPATITZANTS
El detall de la partida inclosa en l’apartat “Afiliats, adherits i simpatitzants” és el següent:

Concepte

2015

2014

Militants

905.591,33

883.916,29

Simpatitzants

14.688,80

14.901,90

920.280,13

898.818,19

TOTALS

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

Concepte

2015

Militants
Simpatitzants
Amics

TOTALS

2014

S. inicial

Altes

Baixes

Saldo

S. inicial

Altes

Baixes

Saldo

7.790

902

763

7.929

7.318

980

508

7.790

383

42

55

370

366

67

50

383

12.766

5.475

708

17.533

12.313

1.243

790

12.766

20.939

6.419

1.526

25.832

19.997

2.290

1.348

20.939

L’import de les quotes vigents per a l’any 2015 és el següent:

Concepte

Import mensual

Import anual

Quota normal militant

11,4

136,8

Quota reduïda militant

5,7

68,4

Quota simpatitzants

34,2
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9. PATRIMONI NET
El moviment del compte de patrimoni net al llarg de l’any ha estat el que es detalla a continuació:

A) Resultat (estalvi desestalvi) del compte de resultats

2015

2014

-533.471,35

692.569,24

0,00

0,00

0,00

0,00

-533.471,35

692.569,24

(+)
Ingressos per subvencions imputats directament al patrimoni net
(+)
Ingressos per donacions i llegats imputats directament al patrimoni
(+)
Ingressos per restitució de béns immobles (Llei 43/1998)

B) Total ingressos imputats directament al patrimoni net
(-)
Transferències al compte de resultat per subvencions
(-)
Transferències al compte de resultat per donacions i llegats
(-)
Transferències al compte de resultat per restitució de béns
immobles (Llei 43/1998) i subvencions

C) Total transferències al compte de resultats

Total variació en el patrimoni (A+B+C)

10. SITUACIÓ FISCAL
Esquerra és, d’acord amb l’article 9.4 de la Llei 27/2014, de l’impost sobre societats, una entitat parcialment
exempta.
Com que les rendes obtingudes pel partit en aquest exercici estan totalment exemptes, correspon fer un
ajust a l’impost de societats al resultat comptable obtingut, que determini una base imposable zero.
L’entitat no ha aplicat cap tipus de benefici fiscal.
No hi ha bases imposables negatives pendents de compensació.

11. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
Es detalla a continuació l’import, les característiques i la naturalesa de les subvencions i donacions rebudes
pel partit que apareixen en el balanç, així com de les imputades al compte de pèrdues i guanys.
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SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS IMPUTATS A PATRIMONI NET
		

Concepte

2015
Saldo inicial

Imputació PIG

Saldo final

Saldo inicial

Imputació PIG

Saldo final

13.420,95

-1.677,62

15.098,57

15.098,57

1.677,62

13.420,95

13.420,95

-1.677,62

15.098,57

15.098,57

1.677,62

13.420,95

Donació terreny Salou

TOTALS

2014

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS IMPUTATS AL COMPTE DE RESULTATS

Concepte

2015

2014

2.648.007,53

2.457.040,38

Subvenció Congrés dels Diputats

523.400,39

539.348,88

Subvenció Grup Congrés dels Diputats

101.671,80

101.655,13

Subvenció Senat

26.360,58

22.955,92

Subvenció Grups Diputacions Provincials

80.636,99

143.384,52

Subvenció Grups Consells Comarcals

107.905,51

109.914,72

Subvenció Grups Municipals

680.968,76

605.291,11

Subvenció Grups Àrea Metropolitana

4.433,70

7.864,44

Subvenció Despeses Seguretat

26.875,05

27.693,95

Subvencions Electorals

2.978.921,49

1.252.435,73

TOTAL

7.179.181,80

5.267.584,78

Subvenció Parlament de Catalunya

S’adjunta, com a annex a aquesta memòria, la relació de les subvencions públiques rebudes durant l’exercici
2015, així com la relació de les donacions privades rebudes per l’entitat, tant de persones físiques com
jurídiques.
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12. RESTITUCIÓ O COMPENSACIÓ DE BÉNS
I DRETS CONFISCATS (LLEI 43/1998)
El partit no ha rebut durant l’exercici 2015 cap tipus de restitució o compensació de béns i drets confiscats,
d’acord amb el que estableix la Llei 43/1998.

Sol·licituds de restitució o compensació presentades i no resoltes
Esquerra Republicana de Catalunya, a l’empara del que estableix la Llei 50/2007, de 26 de desembre, de
modificació de la Llei 43/1998, de 15 de desembre, de restitució o compensació als partits polítics de béns
i drets confiscats en aplicació de la normativa sobre responsabilitats polítiques del període 1936-1939, va
sol·licitar ad cautelam, en data 26 de març de 2009, a la Direcció General del Patrimoni de l’Estat, que
depèn del Ministeri d’Economia i Hisenda, la restitució o compensació del total de béns immobles i drets
patrimonials, que li havia estat denegada anteriorment en aplicació del Reglament aprovat pel Reial Decret
610/1999, de 16 d’abril.
La relació de béns immobles i drets patrimonials sol·licitats és la següent:
•
•
•
•
•
•

Béns immobles i drets patrimonials situats a la demarcació territorial de la província de Barcelona: 571.
Béns immobles i drets patrimonials situats a la demarcació territorial de la província de Tarragona: 290.
Béns immobles i drets patrimonials situats a la demarcació territorial de la província de Girona: 96.
Béns immobles i drets patrimonials situats a la demarcació territorial de la província de Lleida: 85.
Béns immobles i drets patrimonials situats a la demarcació territorial de la comunitat autònoma de les
Illes Balears: 13.
Béns immobles i drets patrimonials situats a la demarcació territorial de la província de Castelló: 1.

Esquerra Republicana de Catalunya també va sol·licitar ad cautelam, en data 26 de març de 2009, a la
Direcció General del Patrimoni de l’Estat, que depèn del Ministeri d’Economia i Hisenda, la revisió dels
expedients de devolució incoats conforme a la Llei 43/1998, de 15 de desembre, esmenant els imports
compensatoris establerts pel Consell de Ministres en resolució de 13 de juliol de 2001, i pel Tribunal Suprem
en sentència de 27 d’octubre de 2003, per indemnitzar a Esquerra de la incautació de 13 immobles ajustantlos als valors propis del mercat.

13. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
Dels àmbits que configuren l’estructura organitzativa del partit en l’àmbit territorial, les seccions locals són
les úniques entitats la comptabilitat de les quals no s’ha integrat als estats financers del partit.
És per això que detallem a continuació els imports que les seccions locals han ingressat per diferents
conceptes.
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Concepte 	import
Ajuts territorials

394.353,68

Quotes militants

378.922,98

Subvencions grups municipals

680.968,76

TOTAL

1.454.245,42

D’altra banda, el saldo dels comptes que manté el partit amb la Fundació Josep Irla, al tancament de
l’exercici 2015, ha estat el següent:

Saldos deutors

Saldos creditors

FUNDACIÓ JOSEP IRLA (5523)

0,00

0,00

FUNDACIÓ JOSEP IRLA (2520)

752.604,71

FUNDACIÓ JOSEP IRLA (5420)

0,00

TOTAL

752.604,71

0,00

Retribucions personal a l’alta direcció i els membres del màxim òrgan de Direcció
Les retribucions percebudes per membres del màxim òrgan de Direcció han estat de 210.793,14 euros
durant l’exercici 2015, amb una mitjana de 23.421,46 €.

14. ACTIVITATS ELECTORALS
Durant l’exercici 2015, s’han celebrat les eleccions municipals, les eleccions al Parlament de Catalunya i les
eleccions al Congrés dels Diputats i el Senat.
S’han incorporat a la comptabilitat d’Esquerra els resultats de les eleccions municipals i les del Parlament
de Catalunya. Els primers es van remetre al Tribunal de Comptes perquè les verifiqués el 21 de setembre de
2015 i les segones es van remetre a la Sindicatura de Comptes amb el mateix objectiu el 16 de gener de 2016.
Els imports de la part imputable a Esquerra Republicana que s’hi van incloure, per a cadascun dels
processos electorals, són els següents:
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ELECCIONS MUNICIPALS
Concepte

Import

1.- Ingressos electorals
a) Subvencions públiques per resultats electorals
b) Subvencions públiques per a enviaments electorals

2.- Despeses electorals ordinàries
a) Serveis exteriors
b) Publicitat, propaganda i relacions públiques

3.- Despeses per a enviaments electorals
a) Confeció de sobres i paperetes
b) Confecció de propaganda per enviar-la
c) Correspondència i franqueig
d) Altres despeses per enviaments electorals

RESULTAT ACTIVITAT ELECTORAL
4.- Despeses financeres
a) Despeses financeres liquidades
b) Despeses financeres estimades

RESULTAT FINANCER
RESULTAT
			

1.843.675,09
921.299,58
922.375,51
-1.017.785,73
-304.041,03
-713.744,70
-922.375,51
-633.367,29
-244.183,42
-30.529,07
-14.295,73
-96.486,15
0,00
0,00
0,00
0,00
-96.486,15

ELECCIONS PARLAMENT CATALUNYA
Concepte
1.- Ingressos electorals d'origen públic
a) Subvencions públiques per resultats electorals
b) Subvencions públiques per a enviaments electorals

2.- Ingressos electorals d'origen privat
a) Aportacions de persones físiques

3.- Despeses electorals ordinàries
a) Serveis exteriors
b) Publicitat, propaganda i relacions públiques
c) Altres Serveis

4.- Despeses per a enviaments electorals
a) Confeció de sobres i paperetes
b) Confecció de propaganda per enviar-la
c) Correspondència i franqueig
d) Altres despeses per a enviaments electorals

RESULTAT ACTIVITAT ELECTORAL
5.- Ingressos Financers
a) Despeses financeres liquidades
b) Despeses financeres estimades

RESULTAT FINANCER

RESULTAT

Import
1.135.246,40
836.562,19
298.684,21
148.980,89
148.980,89
-1.270.880,85
-139.514,95
-738.480,10
-392.885,80
-298.831,41
-97.730,39
-70.170,73
-13.393,14
-117.537,15
-285.484,97
21,47
0,00
0,00
21,47

-285.463,50
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15. ALTRA INFORMACIÓ
•

Els canvis que s’han produït al llarg de l’exercici 2015 en els òrgans de màxima direcció, alta direcció i
representació han estat els següents:
Altes

VSG d’Entorn, Gestió
del Coneixement i Dona

BAIXES
Mireia MATA

Secretaria de la Dona
Secretaria de Partit
en Xarxa

Maria Rosa AMORÓS

Secretaria d'Entorn

Marta VILALTA

Secretaria de Gestió
del Coneixement

Eva BARÓ

President del Consell
Nacional

Josep Maria JOVÉ

Secretaria de Política
Econòmica i Treball

Albert CASTELLANOS

Secretaria de Salut,
Benestar i Ciutadania

Alba VERGÈS

Secretaria de Política
Social i Ciutadania

Pere CULELL

Secretaria d'Estratègia
i Anàlisi Electoral

Meius FERRÉS

Lluís OLIVERAS

Secretaria d'Emprenedoria,
Treball i Funció Pública

Josep GINESTA

Secretaria de Vertebració
dels PPCC

Joan LLADÓ

Secretaria de Política
Econòmica i Coneixement

Pere ARAGONÈS

Secretaria d’Innovació
Política

Lluís PÉREZ

Portaveu i VSG d’Imatge
i Comunicació

Sergi Sabrià

Secretaria d’Ens Locals
i Supramunicipals

•
•
•

•

Dionís Guiteras

Secretaria d’Entorn
Secretaria de Política
Internacional

Jordi FÀBREGA

Elisabet NEBREDA

El nombre de treballadors dedicats a l’administració economicofinancera del partit per a l’exercici 2015
ha estat de sis.
Els comptes del partit no han estat sotmesos a auditoria externa.
El partit no ha dotat cap tipus de provisió durant l’exercici. Ara bé, s’ha de fer esment que Esquerra
Republicana de Catalunya ha concedit dos avals a favor de la Fundació Josep Irla com a conseqüència
d’un préstec que va subscriure el 2004, per un import d’1.750.000 euros, i d’un altre préstec subscrit
l’any 2012, per un import de 250.000 euros. Tanmateix, durant l’exercici 2007, la Fundació Josep Irla va
subrogar el préstec que Esquerra havia contret per un import d’1.900.000 euros, avalat per Esquerra
per l’import esmentat.
D’altra banda, en data 23 de juliol de 2002, Esquerra Republicana de Catalunya va fiançar solidàriament
el préstec hipotecari subscrit per la Fundació Josep Irla, per import de 180.000 euros, amb el Banco
Popular Español, SA, per a l’adquisició d’un immoble a la ciutat de Lleida.
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El nombre mitjà de persones empleades durant l’any 2015, distribuït per categories, és el següent:

Categoria

HOMES

DONES

TOTAL

Aux. Administratiu

0,97

1,20

2,17

Administratiu

4,62

8,88

13,50

Tècnic

17,73

16,73

34,46

Cap tècnic

6,03

4,37

10,40

Director tècnic

5,87

0,00

5,87

Xofer

3,45

0,00

3,45

Serveis

1,60

0,00

1,60

Gerència

1,00

0,00

1,00

41,27

31,18

72,45

TOTAL

16. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU
L’estat de fluxos d’efectiu de l’entitat en l’exercici 2015 ha estat el següent:

ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU
A) FLUXOS D’EFECTIU DE L’ACTIVITAT DE GESTIÓ
A-1) FLUXOS D’EFECTIU DE L’ACTIVITAT NO ELECTORAL
1. Resultat (estalvi desestalvi) abans d’impostos de l’exercici
de l’activitat no electoral
2. Ajustos del resultat
a) Amortització de l’immobilitzat (+)
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)
c) Variacions de provisions (+/-)
d) Imputació de subvencions, donacions i llegats (-)
e) Imputació de béns immobles i drets de contingut patrimonial al resultat exercici
f) Resultats per baixes i vendes d’immobilitzat (+/-)
g) Resultats per baixes i vendes d’instrumenst financers (+/-)
h) Ingressos financers (-)
i) Despeses financeres (+)

EXERCICI
2015
2015

2014

-151.521,70

677.905,17

39.753,62
39.753,62

45.833,45
45.833,45
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j) Diferències de canvi (+/-)
k) Altres Ingressos i despeses (-/+)
3. Canvis en el capital corrent
a) Existències (+/-)
b) Deutors i altres comptes a cobrar(+/-)
c) Altres actius corrents (+/-)
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)
e) Altres Passius Corrents (+/-)
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)
4. Altres Fluxos d’efectiu de l’activitat no electoral
a) Pagament d’interessos (-)
b) Cobraments de dividends (+)
c) Cobrament d’interessos (+)
d) Pagament (Cobrament) Impost sobre beneficis (+/-)
e) Altres pagaments (cobraments) (-/+)
5. Fluxos d’efectiu de l’activitat no electoral
A-2) FLUXOS D’EFECTIU DE L’ACTIVITAT ELECTORAL
6. Resultat (estalvi desestalvi) abans d’impostos de l’exercici
de l’activitat electoral
7. Ajustos del resultat
a) Imputació de subvencions (-)
b) Despeses Financeres (+)
c) Ingressos Financers (-)
8. Canvis en el capital corrent
a) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)
b) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)

-532.008,69

44.613,51

-619.539,76

76.411,72

87.531,07

-31.798,21

-319,74

-52.570,75

-319,74

-52.570,75

-644.096,51

715.781,38

-381.949,65

14.664,07

-2.881.967,22
-2.881.967,22

-125.243,57
-125.243,57

-3.263.916,87

-110.579,50

9. Altres fluxos d’efectiu de l’activitat electoral
a) Pagament d’interessos (-)
b) Cobrament d’interessos (+)
c) Altres Pagamenst (cobraments) (+/-)
10. Fluxos d’efectiu de l’activitat electoral
B) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS INVERSIÓ
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11. Pagaments per inversions (-)
a) Parts vinculades
b) Immobilitzat intangible
c) Immobilitzat material
d) Béns de Patrimoni Històric
e) Inversions immobiliàreis
f) Altres actius

-66.037,80

-80.442,92

-4.940,43
-25.807,95

-21.831,57
-16.992,20

-35.289,42

-41.619,15

12. Cobraments per desinversions (+)
a) Parts vinculades
b) Immobilitzat intangible
c) Immobilitzat material
d) Béns de Patrimoni Històric
e) Inversions immobiliàreis
f) Altres actius

50.659,38

20.346,96
20.346,96

13. Fluxos d’efectiu de les activitats d’inversió

-15.378,42

50.659,38
-60.095,96

C) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT
C1) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT NO ELECTORAL
14. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni
a) Subvencions
b) Donacions i llegats rebuts
c) Restitució bens immobles
15. Cobraments i pagaments per instruments de passiu
financer
a) Emissió
1. Deutes amb entitats de crèdit(+)
2. Deutes amb parts vinculades (+)
3. Altres deutes (+)

0,00

0,00

596.743,27

-75.948,41

595.065,65

14.498,04

1.677,62

b) Devolucions i amortització de
1. Deutes amb entitats de crèdit (-)
2. Deutes amb parts vinculades (-)
3. Altres deutes (-)
16. Fluxos d’efectiu de les activitats de finançament no electoral

-88.768,83
-1.677,62
596.743,27

-75.948,41
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C2) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT ELECTORAL
17. Cobraments i pagaments per operacions de patrimoni
a) Subvencions (+)
b) Donacions i llegats rebuts (+)
18. Cobraments i pagaments per instruments de passiu
financer
a) Emissió
1. Deutes amb entitats de crèdit(+)
2. Deutes amb parts vinculades (+)
3. Altres deutes (+)
b) Devolucions i amortització de
1. Deutes amb entitats de crèdit (-)
2. Deutes amb parts vinculades (-)
19. Fluxos d’efectiu de les activitats de finançament electoral

0,00

0,00

2.552.849,58
2.552.849,58
2.552.849,58

0,00

2.552.849,58

D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi
E). AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L’EFECTIU O EQUIVALENTS

-773.798,95

469.157,51

Efectiu o equivalents a l’inici de l’exercici

1.384.871,82

915.714,31

Efectiu o equivalents al final de l’exercici

611.072,87

1.384.871,82

DIFERÈNCIA D’EFECTIU O EQUIVALENTS A L’EXERCICI

-773.798,95
0,00

469.157,51
0,00
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ANNEXOS
1 . Relació de donacions privades
2. Relació de subvencions públiques
3. Condicions contractuals de préstecs
4. Informació relativa a l’activitat local
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1. RELACIÓ DE DONACIONS PRIVADES
NIF
XXXXX669K
XXXXX468Q
XXXXX643B
XXXXX795D
XXXXX068D
XXXXX545C
XXXXX461T
XXXXX295H
XXXXX073B
XXXXX902Y
XXXXX952S
XXXXX053Q
XXXXX404W
XXXXX672Y
XXXXX796M
XXXXX150Z
XXXXX994M
XXXXX426X
XXXXX184V
XXXXX586Y
XXXXX706W
XXXXX924M
XXXXX041H
XXXXX839Q
XXXXX470F
XXXXX319K
XXXXX424B
XXXXX885H
XXXXX320Y
XXXXX529K
XXXXX741R
XXXXX445V
XXXXX767H
XXXXX424W
XXXXX182B

IMPORT
170,00
250,00
578,00
900,00
1.632,00
1.500,00
1.500,00
50,00
50,00
270,00
102,00
200,00
500,00
100,00
2.400,00
850,00
200,00
640,00
130,00
240,00
80,00
240,00
1.045,00
364,00
70,00
300,00
35,00
936,00
100,00
500,00
500,00
320,00
200,00
1.293,77
1.000,00

NIF
XXXXX222S
XXXXX972W
XXXXX589M
XXXXX351A
XXXXX924R
XXXXX029G
XXXXX578N
XXXXX003Y
XXXXX168Q
XXXXX832J
XXXXX771Y
XXXXX331E
XXXXX150W
XXXXX161M
XXXXX646J
XXXXX165N
XXXXX470T
XXXXX564Z
XXXXX245C
XXXXX845T
XXXXX613H
XXXXX611C
XXXXX378Y
XXXXX655A
XXXXX541R
XXXXX184B
XXXXX554G
XXXXX754S
XXXXX069N
XXXXX888R
XXXXX744E
XXXXX014N
XXXXX717X
XXXXX505L
XXXXX150C

IMPORT

XXXXX162B

360,00
19.605,77
64.334,77

XXXXX115E

120,00

TOTAL

440,00
40,00
720,00
1.170,00
799,00
250,00
156,00
3.000,00
1.200,00
85,00
55,00
730,00
200,00
100,00
500,00
250,00
300,00
240,00
2.500,00
85,00
450,00
600,00
60,00
50,00
240,00
1.440,00
500,00
150,00
60,00
1.535,00
80,00
450,00
500,00
400,00
500,00

19.955,00

NIF
XXXXX701Q
XXXXX031A
XXXXX661T
XXXXX091N
XXXXX461D
XXXXX992Y
XXXXX760E
XXXXX8585J
XXXXX467Q
XXXXX747A
XXXXX348L
XXXXX157C
XXXXX507C
XXXXX910D
XXXXX067C
XXXXX147D
XXXXX703T
XXXXX949N
XXXXX140D
XXXXX631E
XXXXX375B
XXXXX263E
XXXXX494C
XXXXX426F
XXXXX786B
XXXXX542V
XXXXX142M
XXXXX711T
XXXXX854Z
XXXXX570L
XXXXX280L
XXXXX561E
XXXXX888Y
XXXXX345G
XXXXX567G

IMPORT
390,00
425,00
80,00
50,00
100,00
485,00
1.020,00
60,00
50,00
459,00
2.000,00
900,00
270,00
100,00
110,00
240,00
160,00
240,00
2.000,00
450,00
360,00
5.000,00
2.400,00
50,00
20,00
225,00
500,00
100,00
3.600,00
500,00
300,00

1.100,00
500,00
170,00
360,00

24.774,00
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2. RELACIÓ DE SUBVENCIONS PÚBLIQUES
Subvenció Parlament de Catalunya

2.648.007,53

Subvenció Congrés dels Diputats

523.400,39

Subvenció Grup Congrés dels Diputats

101.671,80

Subvenció Senat

26.360,58

Subvenció grups diputacions provincials

80.636,99

Subvenció grups consells comarcals

107.905,51

Subvenció grups municipals

680.968,76

Subvenció grups Àrea Metropolitana

4.433,70

Subvenció despeses seguretat

26.875,05

Subvencions electorals

2.978.921,49

TOTAL

7.179.181,80

3. CONDICIONS CONTRACTUALS DE PRÉSTECS
Entitat

Modalitat

Import

Tipus

Carència

Saldo

Prestec ICO

180.000,00

23/1/14

20/2/16

5,99%

12 mesos

30.751,70

Pòlissa

225.000,00

1/7/15

1/7/16

3,00%

NO

139.963,25

Caixabank, SA

Pòlissa

250.000,00

16/7/15

16/7/16

2,50%

NO

170.604,36

Banc Popular

P. Personal

60.000,00

21/7/12

21/10/15

6,75%

NO

0,00

Banc Popular

P. Personal

850.000,00

16/4/14

16/4/15

5,50%

NO

0,00

Banc Popular

Pòlissa

1.100.000,00

23/4/15

23/4/16

3,75%

NO

1.099.944,34

Banc Popular

Pòlissa

800.000,00

7/9/15

7/9/16

3,75%

NO

800.000,00

Banc Popular

P. Personal

450.000,00

30/10/15

30/4/17

4,50%

7 mesos

450.000,00

Banc Popular

Pòlissa

1.100.000,00

20/11/15

20/11/16

3,75%

NO

652.905,24

Banc de
Sabadell
Banc de
Sabadell

TOTAL

5.015.000,00

Constitució Venciment

3.344.168,89
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4. INFORMACIÓ RELATIVA A L’ACTIVITAT LOCAL
Concepte

Import

Ajuts territorials

394.353,68

Quotes militants

378.922,98

Subvencions grups municipals

680.968,76

TOTAL

1.454.245,42
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