LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016 - ICV
Consell Nacional – 15 de juny de 2017
A continuació exposem els trets més significatius de la Liquidació del Pressupost 2016 d’ICV que enviarem
al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, als quals cal afegir-hi l’Informe de la
Comissió Economicofinancera que la Xa assemblea nacional d’ICV va incloure en els seus Estatuts i que va
renovar els seus càrrecs en la XI Assemblea Nacional d’abril de 2016. En tot moment farem referència a la
comparativa amb anys anteriors.
1) RESULTAT DE L’EXERCICI 2016
✓ ICV ha tancat l’any 2016 amb un Dèficit de -167.842.52 €.
✓ D’aquestes pèrdues, una part significativa (-93.284,77€) corresponen a la part que ha hagut
d’assumir ICV del dèficit de la Campanya Electoral de “CatalunyaSíQueesPot” a les Eleccions del
Parlament de Catalunya del 27 de setembre de 2015, campanya que vàrem liquidar a principis de
l’any 2016 i que, per tant, forma part d’aquesta liquidació de l’exercici 2016.
✓ La resta, aproximadament 74 mil euros, sí que es corresponen amb dèficit de l’activitat ordinària
d’ICV durant l’any 2016.
✓ Recordem que les Liquidacions d’ICV que presentem al Tribunal de Cuentas, són de la totalitat de
l’organització, es a dir, incloent també les organitzacions locals i territorials (a diferència d’altres
partits que no ho fan i, per tant, actuen amb poca transparència tal i com ha manifestat cada any el
Tribunal de Cuentas en els seus informes de fiscalització).
✓ Aquest dèficit comportarà fer un nou pas en les mesures d’ajust de la despesa als ingressos que
efectivament pot generar ICV, a banda de les aprovades a inicis del 2017, així com en l’increment
dels ingressos propis (aportacions càrrecs, etc.).
2) TRESORERIA
✓ Aquest dèficit generat el 2016 ha incrementat les ja habituals tensions de tresoreria que pateix ICV
des de fa anys, més si tenim en compte que, tant ICV com els altres 3 partits que conformem
“EnComúPodem”, hem hagut d’avançar durant el 2016 bona part del finançament de les 2
campanyes electorals a les Corts Generals (20D-2015 i 26J-2016). Recordem que aquestes
campanyes no han generat dèficit, però encara resta pendent rebre de l’Estat un 19% de subvenció
de cadascuna d’elles.
✓ Tanmateix, la 5a Emissió de préstecs d’ICV s’està tancant amb un import total d’uns 390.000€
comparats amb els 494.000€ de la 4a emissió. Per aquest motiu, ICV Nacional ha hagut de fer front
al retorn d’aquests 104.000€ entre finals de 2016 i principis de 2017.
✓ Aquests factors demostren que, a la pràctica, hem finançat conjuntament ICV Nacional i el conjunt
d’organitzacions locals i territorials, uns 300.000€ durant l’any 2016.
3) PATRIMONI
✓ El patrimoni (actiu immobilitzat) d’ICV es situa a 31 de desembre de 2016 en 8.198.678,33€. (actiu
immobilitzat net), tenint en compte que tots els immobles estan comptabilitzats a preu de compra i
que molts d’aquests tenen dates d’adquisició de més de 20 anys d’antiguitat i, tanmateix, que
aquest es el “valor comptable net” un cop deduïdes les amortitzacions d’aquests immobles des dels
respectius anys de compra.
✓ Cal recordar que NO tenim quantificat comptablement el Patrimoni incautat al PSUC perquè
encara no ens ha estat reconegut ni valorat per part de l’Estat.
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3) DEUTE
✓ L’endeutament d’ICV porta cinc anys reduint-se, com es pot comprovar en el quadre següent:
EVOLUCIÓ DEUTE ICV (milions d'euros)
ANY

DEUTE ICV
NACIONAL (1)

DEUTE CONJUNT
DEUTE IZQUIERDA DEUTE PENDENT DE LES
ORGANITZACIONS (2)
UNIDA (3)
ADMINISTRACIONS (4)

TOTAL
DEUTE

2011
2012
2013

9,9 M€
9,5 M€
8,9 M€

3,4 M€
3,0 M€
2,9 M€

1,1 M€
1,0 M€
0,9 M€

1,7 M€
1,0 M€
0,2 M€

16,1 M€
14,5 M€
12,9 M€

2014
2015

8,3 M€
8,1 M€

2,8 M€
2,7 M€

0,8 M€
0,7 M€

-

11,9 M€
11,5 M€

2016

8,0 M€

2,6 M€

0,6 M€

-

11,2 M€

✓ La reducció de deute durant l’any 2016, ha estat de 310.673€, significativa però inferior a la d’anys
anteriors (per les menors disponibilitats de tresoreria, bàsicament).
✓ Cal reiterar aquí novament que ICV no ha tingut CAP condonació de deute ni d’interessos per part
de cap entitat financera, cosa que no poden dir totes les organitzacions polítiques.
✓ Dels 8 M€ de Deute de Nacional a 31 de desembre de 2016, 4,98M€ corresponen a la hipoteca de la
seu central i uns 400.000€ a la 5a Emissió de Préstecs personals.
✓ Dels 11,2M€ de deute total a 31-12-2016:
• 9,94M€ són amb Caixabank,
• 0,76M€ amb CatalunyaBank-BBVA
• 0,1M€ amb BancSabadell
• 0,4M€ de la 5a Emissió de préstecs amb particulars
✓ Finalment, hem actualitzat el quadre comparatiu entre Patrimoni immobiliari i Endeutament total
d’ICV, perquè tot i que encara ens queda molt camí per arribar a l’equilibri, la tendència segueix
avançant cap aquest objectiu de sanejament financer:
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