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1. ACTIVITAT DE L’ORGANITZACIÓ  
 

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. 

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. 
 
 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
 

2.1. Imatge fidel: 

Els comptes anuals estan formats pel balanç de situació, el compte de resultats, l’estat de canvis en el 
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria, el conjunt dels quals formen una unitat, així com la 
liquidació del pressupost. 

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 aprovat per Reial decret 1514/2007, considerant 
en determinats aspectes el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat 
de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, a fi de mostrar 
la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del partit i dels fluxos d’efectiu haguts 
durant l’exercici. 

Els comptes anuals de l’exercici 2012 han estat aprovats pels  membres del Consell Nacional el dia 15 de 
juny de 2013. 

No s'han aplicat principis comptables no obligatoris. 

 

2.2. Comparació de la informació 

Durant el present exercici no s’han produït raons 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, compte de pèrdues i guanys, de l’estat de canvis en el patrimoni net. 

Ambdós exercicis estan comptabilitzats segons el que estableix el Reial decret 1514/2007 de 16 de 
novembre , pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat per a petites i mitjanes empreses i els criteris 
comptables específics per a microempreses. 



Secretaria de Finances i Administració 
Calàbria, 166 
08015 Barcelona 
Telèfon 93 453 60 05 
finances@esquerra.org 

 

- 2 - 

 

2.3. Agrupació de partides 

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

 

2.4. Elements recollits en diverses partides 

No hi ha elements de naturalesa similar inclosos en diferents partides dins del Balanç de Situació. 

 

2.5. Canvis en criteris comptables: 

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

 

2.6. Correcció d’errors 

No s'han detectat errors existents 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 a 
tancament de l'exercici, han estat esmentats en els seus apartats corresponents. 

En l’elaboració dels comptes anuals s’han utilitzat estimacions bàsicament en relació amb la vida útil dels 
actius materials. Aquestes estimacions s’han fet basant-se en la informació disponible a la data i, en cas 
que hi haguessin esdeveniments futurs que obliguessin a modificar-les en propers exercicis, les eventuals 
modificacions es farien de forma prospectiva. 

 

 

3. APLICACIÓ DE RESULTATS 
 
Al tancament dels estats financers amb data 31 de desembre de 2012 la pèrdua de l'entitat ha estat  
de -409.966,19 euros amb el següent repartiment: 
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4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 
 

4.1. Immobilitzat intangible: 

Les aplicacions informàtiques es registren pel seu cost d’adquisició i, posteriorment, es valoren al seu cost 
menys, segons procedeixi, la seva corresponent amortització acumulada i/o pèrdues per deteriorament si 
s’han produït. Els criteris per al reconeixement de les pèrdues per deteriorament d’aquests actius i de les 
recuperacions de 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 3 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. 
 
 
4.2. 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 seva posada en funcionament. Posteriorment es 
minoren per la corresponent amortització acumulada i les pèrdues per deteriorament, si n’hi hagués. 
 
Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s’imputen a resultats, com a cost de 
l’exercici en què s’incorren. Per altre banda, els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a 
l’actiu com a major valor del bé, exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, 
productivitat o prolongació de la seva vida útil. 
 
L’amortització es calcula mitjançant el mètode lineal en funció de la vida útil estimada dels elements, 
segons el següent detall. 
 

 
 
 

Deteriorament d’immobilitzats materials i 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 a determinar si existeixen indicis que aquests actius han sofert una pèrdua 
per deteriorament. Si existeix algun indici, es fa una estimació de l’import recuperable d’aquest 
actiu per determinar l’import de la pèrdua per deteriorament. 
 
En cas que l’import recuperable, que és el major valor 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. 
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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 
seu valor. 

 
 
4.3. Instruments Financers 
 

Actius financers i passius financers 
 
Les diferents categories d’actius financers són les següents: 
 

Préstecs i partides a cobrar 
Corresponen a actius financers originats en les operacions que el partit té amb tercers, en 
particular amb la resta d’organitzacions territorials en què està configurat el partit i que no 
tenen la consideració d’instruments de patrimoni ni derivats i els seus cobraments són de 
quantia determinada o determinable i no es negocien a un mercat actiu. 
 
Atès que no s’estima que el fet de no actualitzar els fluxos d’efectiu sigui significatiu, els 
crèdits per operacions comercials i altres deutors amb un venciment inferior a l’any es 
valoren, tant inicialment com amb posterioritat, pel seu valor nominal. Al tancament de 
l’exercici es realitzen, si escau, les correccions valoratives necessàries d’acord amb l’avaluació 
del risc que presenten respecte a la seva recuperació futura. 
 
Actius financers mantinguts per a negociar 
L’entitat no té reconeguts actius financers mantinguts per a negociar. 
 
Actius financers a cost 
L’entitat no té reconeguts actius financers a cost. 
 
Dèbits i partides a pagar 
Corresponen a passius financers originats en la compra de béns i serveis per operacions de 
tràfic del partit, o aquells que, no sent derivats, no tenen un origen comercial. 
 
Atès que no s’estima que el fet de no actualitzar els fluxos d’efectiu sigui significatiu, els 
dèbits per operacions comercials amb un venciment inferior a l’any es valoren, tant 
inicialment com amb posterioritat, pel seu valor nominal. 
 

 
4.4. Existències 
 
L’entitat no te existències en el seu actiu. 
 
 
4.5. Transaccions en moneda estrangera 
 
L’entitat no realitza transaccions en moneda estrangera. 
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4.6. Impost sobre beneficis 
 
L’entitat, en virtut del que estableix el capítol 1 del títol III, articles 10 i 11 de la Llei orgànica 8/2007 sobre 
finançament del partits polítics, gaudirà d'exempció en l'Impost sobre Societats per les rendes obtingudes 
per al finançament de les activitats que constitueixen el seu objecte o finalitat específica en els termes 
establerts en els esmentats articles. 
 
L'exempció resultarà d'aplicació als següents rendiments i increments de patrimoni: 
 

• Les quotes i aportacions satisfetes pels seus afiliats. 
• Les subvencions percebudes conforme al que disposa aquesta Llei. 
• Les donacions privades efectuades per persones físiques o jurídiques així com qualssevol altres 

increments de patrimoni que es posin de manifest com a conseqüència d'adquisicions a títol 
lucratiu. 

• Els rendiments obtinguts en l'exercici de les seves activitats pròpies. Quan es tracti de 
rendiments procedents d'explotacions econòmiques pròpies l'exempció haurà de ser 
expressament declarada per l'Administració Tributària. 

• L'exempció s'aplicarà, igualment, respecte de les rendes que es posin de manifest en la 
transmissió onerosa de béns o drets afectes a la realització de l'objecte o finalitat pròpia del 
partit polític sempre que el producte de l'alienació es destini a noves inversions vinculades al seu 
objecte o finalitat pròpia o al finançament de les seves activitats, en els terminis establerts en la 
normativa de l'Impost sobre Societats. 

• Els rendiments procedents dels béns i drets que integren el patrimoni del partit polític. 
 
Es per això que, donada l’activitat actual del partit, estan exempts la totalitat dels seus ingressos i per tant 
no correspon la comptabilització de l’Impost sobre Beneficis. 
 
 
4.7. Ingressos i despeses 
 
Els ingressos i despeses s'imputen 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 que es produeixi el 
corrent monetari o financer derivat d'ells. 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 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 formalitzar l'acceptació. 
 
Els que en el moment de l'emissió d'estats financers es troben realitzats però no acceptats, es valoren al 
menor valor entre els costos aplicats i l'estimació d'acceptació. 
 
 
4.8. Provisions i contingències 
 
Els comptes anuals de l’entitat no recullen provisions i contingències. 
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4.9. Subvencions, donacions i llegats 
 
Les subvencions i donacions rebudes pel partit s’imputen directament al compte de pèrdues i guanys de 
l’exercici en què es reben, i es classifiquen distingint d’una banda aquelles subvencions que vénen de les 
diferents institucions i organismes on el partit té representació, de les donacions, en el supòsit que 
existeixin, de particulars i empreses d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 8/2007 així com la Llei 
orgànica 5/2012, de 22 d’octubre de reforma de la Llei 8/2007, sobre finançament dels partits polítics. 
 
4.10. Negocis conjunts 
 
No existeix cap activitat econòmica controlada conjuntament amb altra persona física o jurídica. 
 
4.11. Transaccions entre parts vinculades 
 
Les operacions comercials o financeres amb parts vinculades es realitzen a preu de mercat. 
 
 

5.  IMMOBILITZAT MATERIAL 
 
Les partides que componen l'immobilitzat intangible de la Societat, així com el moviment de cadascuna 
d'aquestes partides, es pot observar en el quadre següent: 
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6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 
 
El partit no té cap inversió immobiliària. 
 
 

7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 
El partit no té comptabilitzat en el seu actiu elements qualificats com a béns del Patrimoni Cultural. 
 
 

8. 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: 
 

 
 

 
 
 

9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 
 

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 l’ús de la seu nacional del 
carrer Calàbria, així com lloguers per diferents immobles propietat de la Fundació arreu del territori 
i on el partit desenvolupa l'activitat política. 
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10. ACTIUS FINANCERS 
 
A la data de tancament, la composició per categories dels actius financers, considerant l’efectiu i altres 
actius líquids equivalents, és la següent: 
  

 

11. PASSIUS FINANCERS 
 
A la data de tancament, la composició per categories dels passius financers és la següent: 
 

 
Amb data 31 de desembre de 2012 el deute amb les entitats financeres és el que es detalla a continuació: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Durant l’exercici no hi ha hagut cap condonació de deute. 
. 
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12. FONS PROPIS 
 
Els Fons Propis recullen el superàvit net generat pel partit des del seu origen. 
 

 
 
 

13. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 
A data de 31 de desembre de 2012, les subvencions i els imports d'aquestes rebudes pel partit són les 
següents: 

 
 
D’altra banda, els ingressos rebuts pel partit en concepte de quotes a la militància han estat de 829.341,85 
euros durant l’exercici 2012. 
 
La quota ordinària de la militància l’exercici 2012 ha estat de 136,80 euros anuals. 

Tanmateix, les donacions rebudes pel partit durant l'exercici 2012, han estat de 59.577,20 euros 
efectuades per 203 persones físiques. 

 

14. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I SITUACIÓ FISCAL 
 
Esquerra és, d’acord amb l’article 9 de la Llei sobre l’Impost de Societats, una entitat parcialment exempta. 
Com que les rendes obtingudes pel partit en el present exercici de 2012 estan totalment exemptes, 
correspon fer un ajust en l’Impost de Societats al resultat comptable obtingut, determinant una base 
imposable de zero. 
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Els saldos amb les administracions públiques a 31 de desembre de 2012 són els següents: 
 

 
D’acord amb la legislació vigent, els impostos no es poden considerar liquidats definitivament fins que les 
declaracions presentades no hagin estat verificades per l’Agència Tributària o hagi transcorregut el 
termini de prescripció de quatre anys. 
Esquerra té pendent de comprovació tots els impostos als quals es troba subjecte per als quatre darrers 
exercicis. 
No existeix cap contingència de caràcter fiscal. 
 
 

15. INGRESSOS I DESPESES 

Els moviments de les partides que s'inclouen en l'epígraf “Serveis Exteriors” són els següents: 

 

CONCEPTE 2012 2011 

Arrendaments i Cànons 260.690,52 329,965,68 

Reparacions i Conservació 66.754,51 77,519,87 

Serveis de Professionals 142.991,28 140,815,97 

Primes d'Assegurances 7.023,94 6,662,88 

Serveis Bancaris 30.361,33 33,867,92 

Publicitat i Propaganda 52.576,42 151,692,87 

Subministraments 44.398,47 48,231,06 

Altres Serveis 789.135,03 4,663,060,01 

 

La diferència que hi ha en l’epígraf “Altres Serveis” es que en el mateix s’inclou les despeses de caràcter 
electoral que s’han incorporat a la comptabilitat general en cadascun dels exercicis. Així a l’any 2011, es 
van incorporar les despeses electorals corresponents a les Eleccions al Parlament 2010 i les 
corresponents a les Eleccions Municipals. Per altre banda les despeses de les eleccions al Congreso de 
Diputados 2011, s’han incorporat a la comptabilitat general durant l’exercici 2012. 
 
 
16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 

El partit no ha dotat cap tipus de provisió durant l’exercici, ara bé s'ha de fer esment que el partit 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, ha concedit un aval a favor de la Fundació Josep Irla com a 
conseqüència d’un préstec que aquesta va subscriure al 2004, per un import d’1.750.000 euros. Tan 
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mateix durant l’exercici de 2007, es va produir la subrogació per part de la Fundació Josep Irla del préstec 
que Esquerra, havia contret per un import d’1.900.000 euros, avalant Esquerra aquest préstec per l’import 
esmentat. D’altre banda durant el mes de juny de 2012 La Fundació Josep Irla va subscriure un préstec 
hipotecari per import de 250.000,00 euros el qual està avalat per Esquerra Republicana de Catalunya.  

 
17. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS  
     A FINALITATS ESTUTÀRIES 
 
Durant l’exercici no s’han produït alienacions de béns i drets de l’entitat. 
 
 

18. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 
No s’han produït fets significatius després del tancament de l’exercici 2012 i fins avui que alterin o 
modifiquin la informació adjunta. 
 
 

19. OPERACIONS AMB ENTITATS VINCULADES 
 
El detall de les operacions realitzades durant l’any 2012 amb la Fundació Josep Irla, han estat les 
següents: 

 

 
 
Cal fer esment que el saldo a l’inici de l’exercici 2012 era de 1.619.410,93 euros reduint-se el deute existent 
al llarg de l’any en 826.806,22 euros. 
 
 
 
 

20. ALTRA INFORMACIÓ 
 
El nombre mitjà de persones empleades durant l’any 2012, distribuït per categories és el següent: 
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21. INFORMACIÓ SEGMENTADA 
 
Els ingressos que ha tingut al llarg del 2012 Esquerra Republicana de Catalunya és distribueixen de la 
següent manera. 
 

 
 

22. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
 
Les desviacions entre el compte de pèrdues i guanys i el pressupost s’expliquen principalment per les 
partides que integren l’immobilitzat del partit i ingressos i despeses en concepte de regularitzacions que 
no tenen imputació en el pressupost del partit. 
 
D’altre banda en quan a la liquidació del pressupost a 31 de desembre hem de fer els següents 
comentaris: 
 

• Globalment els ingressos estan per sota del que s'havia pressupostat degut bàsicament a la 
disminució dels ingressos previstos per quotes de militants. 

• Els costos de personal estan lleugerament per sobre del que s'havia pressupostat a l'inici de 
l'exercici, tant a nivell de seu nacional com del territori, variant el percentatge de compliment 
depenent de cada centre de cost. Aquest fet ha estat com a conseqüència dels costos en 
concepte d’indemnitzacions. 

• Les inversions que s’han produït en l’exercici corresponen bàsicament a aplicacions 
informàtiques, equips per a procés d’informació i altres immobilitzats. 

• Els costos financers  juntament amb l’amortització de capital dels préstecs vigents, estan molt 
per sobre de les previsions realitzades com a conseqüència de les diferents operacions de 
refinançament que s’han dut  a terme. 

• D’altre banda cal esmentar que durant l’exercici s’ha incorporat a la comptabilitat general el 
dèficit corresponent a les Eleccions Generals 2011 i que puja a 120.028,16 euros.  


