PRESSUPOST 2014
ICV en el seu compromís de màxima transparència i accessibilitat als seus comptes, com a
organització política i, per tant, perceptora de fons públics, posa a disposició de la ciutadania totes
aquestes dades econòmiques en un format el més entenedor i pedagògic possible:
Nota: exposem les dades per conceptes separant entre Ingressos i Despeses (aquestes dades corresponen exclusivament a ICV, tot tenint en
compte que ens presentem en coalició electoral amb EUiA i, per tant, les subvencions públiques estan distribuïdes entre ambdues organitzacions
polítiques.
Despesa d’activitat política
i de funcionament

Subvencions dels ajuntaments

420.348 €

316.740 €
11,18%

28,97

%

14,74%
208.382 €

Quotes militància i aportacions
dels càrrecs electes

825.599 €

42,89

%

Subvencions del
Parlament de Catalunya

16,96%

1.221.621€

Subvencions de l’Estat

483.165 €

28,09

%

Despesa de personal

7,37%

800.090 €

22,15

%

630.899 €

27,65

%

Aportacions de les organitzacions
locals i territorials

787,406 €

INGRESSOS

DESPESES

LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2013 i RENDIMENT DE COMPTES
Com es pot comprovar en el quadre següent, ICV ha tancat l’any 2013 amb un superàvit molt
significatiu de 1.421.163,81€. Aquest es atribuïble a tres conceptes:

· Superàvit de les organitzacions locals i territorials: 458.216,31€
· Superàvit de l’organització nacional: 83.929,76€
· Superàvit generat per la correcció de l’excés d’amortització d’anys anteriors: 879.017,74€
Això consolida el canvi d’ escenari iniciat el 2012
fruit, especialment, a la implementació en la seva
integritat, de les mesures d’ajust pressupostari
aprovades pel Consell Nacional del 27 de juliol
de 2011

EL DEUTE
(4) Deute de les
(3) Deute d’ Izquierda Unida
amb ICV

(2)

administracions amb ICV

0,2 M €
1,55%

20

0,9 M €
6,97%
Deute de les organitzacions
locals d’ICV

2,9 M €

16,1 M €

22,48

14,5 M €

15

%

68,99

12,9 M €
11,9 M €

%

(1) Deute ICV nacional

8,9 M €
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EVOLUCIÓ DEL DEUTE

· L’endeutament d’ICV porta tres anys reduïnt-se, com es pot comprovar en aquest quadre.
• Breu explicació de la distribució del deute:
· 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.
Recordem que el Consell Nacional de 27 de juliol de 2011 va aprovar el Pla d’ajust econòmic – financer
d’ICV, del qual es desprenen tres premisses pel que fa al deute:
a) L’objectiu de reducció efectiva i significativa del deute total d’ICV a nivell nacional i treballar les fórmules de treball conjunt per assolir-ho també en les organitzacions locals i territorials.
· El Deute total d’ICV s’està reduint, de manera continuada, des de l’any 2011. La reducció l’any 2013
ha estat d’ 1,6M€.
· Dels 12,9M€ de deute total a 31-12-2013: 11,42M€ són amb Caixabank, 0,993M€ amb CatalunyaBank,
0,123M€ de BSabadell i 364.900€ de les Emissions de préstecs a particulars.
b) Canviar la tipologia de l’endeutament, apostant per un progressiu “autofinançament” per part de
companyes i companys de l’entorn de l’organització i una disminució del recurs al sistema financer tradicional.

Cal insistir en les 3 Emissions de préstecs realitzades a finals de
2011, a finals de 2012 i finals de 2013 – principis de 2014
(coincidint amb les campanyes Generals 2011, Parlament 2012
i Europees 2014) amb el següent resultat:

· Primera Emissió (finals de 2011) per un import total de 101.000 €.
· Segona Emissió (finals de 2012) per un import total de 161.500 €.
· Tercera Emissió (finals de 2013) per un import total de 411.500€.

PATRIMONI
El patrimoni d’ICV es situa a 31 de desembre de 2013 en 8.589.625,31€ (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 esmentar que NO tenim quantificat comptablement el Patrimoni incautat al PSUC perquè encara
no ens ha estat reconegut ni valorat per part de l’Estat.

