Proposta de
Carta financera
de Catalunya en Comú
III Assemblea Nacional
20 i 21 de novembre 2021

Gent com tu,
Gent

Carta financera de Catalunya en Comú

2

Carta financera de Catalunya en Comú

Índex
Article 1.- Finalitat de la Carta Financera i àmbit d’aplicació
Article 2.- Vies de finançament
Article 3.- Aportacions voluntàries de les persones inscrites
Article 4.- Aportacions dels càrrecs públics
Article 5.- Donacions
Article 6.- Grups institucionals
Article 7.- Pressupost anual del partit
Article 8.- Finançament de les organitzacions locals
Article 9.- Escala salarial
Article 10.- Processos de contractació del partit o d’assessorament
Article 11.- Processos de contractació de béns, serveis i subministraments
Article 12.- Control intern
Article 13 .- Transparència

4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7

3

Carta financera de Catalunya en Comú

1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

4

Carta financera
de Catalunya en Comú
Article 1.- Finalitat de la Carta Financera i àmbit d’aplicació
La present carta financera té com finalitat detallar les mesures i procediments concrets
per desenvolupar els principis indicats d’acord amb el codi d’ètica política de Catalunya
en Comú i sempre d’acord amb la legislació vigent aplicable i en particular amb la Llei
Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de Partits Polítics, la Llei Orgànica, de 4 de juliol, sobre
finançament dels partits polítics.
La present Carta Financera de Catalunya en Comú serà d’aplicació a totes aquelles persones que ocupen càrrecs públics (institucionals o d’assessorament) amb retribucions
públiques en representació de Catalunya en Comú a qualsevol àmbit.

Article 2.- Vies de finançament
Catalunya en Comú es finança mitjançant:
a) Les aportacions voluntàries de les persones inscrites.
b) Les aportacions dels càrrecs públics i d’assessorament.
c) Les donacions.
d) Les herències i llegats rebuts.
e) Els recursos procedents del finançament públic.
f) Les aportacions i traspassos dels grups institucionals
g) Els productes de les activitats pròpies del partit els rendiments provinents de la
gestió del seu patrimoni, els beneficis provinents de les seves activitats promocionals i altres de natura anàloga.
En cap cas Catalunya en Comú es finançarà mitjançant crèdits bancaris.

Article 3.- Aportacions voluntàries de les persones inscrites
Catalunya en Comú habilita un sistema per a poder fer aportacions econòmiques de
caràcter voluntari. Les persones inscrites poden fer aportacions de caràcter puntual
o de caràcter periòdic, podent indicar tant l’import de l’aportació com la periodicitat
desitjada.
En el moment de realitzar l’aportació es podrà indicar el Comú Local al qual es vol fer
l’aportació. En cas de no indicar cap Comú Local l’aportació va destinada a finançar
l’organització nacional.
Les aportacions voluntàries de les persones inscrites, donada la voluntarietat de les
mateixes no generen drets ni obligacions davant Catalunya en Comú, tenint a efectes
legals, la consideració de donacions.

Article 4.- Aportacions dels càrrecs públics
La Carta Financera serà d’aplicació a totes aquelles persones que ocupen càrrecs
públics (institucionals o d’assessorament) amb retribucions públiques en representació
de Catalunya en Comú. En el moment de l’acceptació del seu nomenament, o de la seva
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proclamació com a candidat o candidata en una llista electoral si és el cas, hauran d’haver acceptat el compliment de les obligacions que es derivin del codi ètic i els principis
generals d’ètica política i radicalitat democràtica i de la present carta financera.
Aquesta acceptació es farà per escrit i en ella s’inclourà l’aportació que s’haurà de realitzar d’acord amb l’escala salarial de Catalunya en Comú. Per a calcular l’import de
l’aportació s’haurà d’aportar la nòmina i la resta de documentació que pugui resultar
necessària per realitzar els càlculs necessaris.
Qualsevol excepció a les obligacions esmentades en els paràgrafs anteriors haurà de
tenir el vistiplau de la Comissió Executiva Nacional.
El 100% de les aportacions dels càrrecs supramunicipals serà gestionat per l’organització nacional i es destinarà a allò que determinen els òrgans de direcció de Catalunya
en Comú.

Article 5.- Donacions
Per tal de mantenir una acció política independent, Catalunya en Comú podrà rebre
donacions privades només quan es compleixin els requisits que a continuació es relacionen:
a) No siguin anònimes
b) No superin els 25.000 euros anuals
c) No es realitzin en nom d’organismes, entitats o empreses públiques.
d) No es realitzin per empreses privades que tenen contractes, presten serveis o
realitzen obres per a les administracions públiques, organismes públics o empreses de capital majoritàriament públic.
e) No es faci des de governs, organismes, entitats o empreses públiques estrangeres, o d’empreses relacionades directament o indirecta amb aquests.
Amb la finalitat de finançar necessitats concretes, es podran establir campanyes de
micromecenatge finalista sempre que es compleixin els requisits establerts per a la
realització de donacions.

Article 6.- Grups institucionals
Les assignacions que li corresponguin a Catalunya en Comú dels grups institucionals
dels quals formi part (Parlament de Catalunya, Congreso, Senado, Europarlament, Diputacions, Àrea Metropolitana de Barcelona, Consells Comarcals…), seran destinades a
cobrir les despeses de funcionament del matex grup institucional segons la normativa
de cada institució i al matex finançament de Catalunya en Comú, tal icom estableix la
Llei de finançament de Partits Polítics.
S’haurà de donar compte dels pressupostos de funcionament dels grups institucionals
a la Comissió Executiva Nacional.

Article 7.- Pressupost anual del partit
El pressupost anual de Catalunya en Comú s’aprova pel Consell Nacional de Comuns.
A proposta de la Comissió Executiva Nacional es podrà portar a aprovació del Consell
Nacional de Comuns la modificació del pressupost en vigor.
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Per la seva elaboració el responsable de la gestió economicofinancera del partit o la
persona o persones en les quals delegui es coordina amb els responsables de les àrees
polítiques i comissions tècniques, per així adaptar-lo a les línies estratègiques i necessitats de l’organització. Es pot també fer partícips del procés d’elaboració als espais
territorials i sectorials.
El pressupost haurà de garantir la viabilitat econòmica de Catalunya preveient, sempre
que sigui possible, una partida d’estalvi per a processos electorals posteriors. En cap
cas es pot presentar un pressupost amb un dèficit que sigui superior als resultats positius obtinguts a anys anteriors.
El pressupost haurà de garantir prou finançament dels diferents nivells de l’organització i fent una assignació de despesa amb una perspectiva global.

Article 8.- Finançament de les organitzacions locals
Els Comuns Locals es poden finançar:
a) Amb les aportacions voluntàries de les persones inscrites al Comú Local.
b) Les aportacions dels càrrecs públics i d’assessorament municipal.
c) La resta de recursos generats en l’àmbit local.
d) Recursos procedents del pressupost anual de Catalunya en Comú destinats a
l’acció política local.
L’àrea de finances nacional de Catalunya en Comú facilitarà el cobrament i la gestió
d’aquests recursos.
Catalunya en Comú també podrà formalitzar convenis amb els grups municipals per a
facilitar la gestió dels seus recursos.

Article 9.- Escala salarial
L’escala salarial de Catalunya en Comú serà aprovada per la Comissió Executiva Nacional i ratificada pel Consell Nacional de Comuns.
En tot cas, la proposta d’escala salarial haurà de respectar el contingut del Codi Ètic
de Catalunya en Comú respecte a la dignificació de la política, supressió de privilegis i
mesures contra la corrupció i a més, contenir els següents elements:
a) Relació de categories salarials tant en el cas de treballadors contractats pel partit, personal d’assessorament o càrrecs electes.
b) Possibles compensacions per conciliació de la vida personal amb la vida política,
per responsabilitat, per desplaçament del domicili o altres degudament motivades.
En el cas dels càrrecs públics en el que de l’escala salarial es derivi un excedent que suposi una aportació econòmica, aquesta es regularà d’acord amb l’article 4 de la present
carta financera.
Tots els càlculs es faran en imports bruts per evitar que la situació personal i familiar
afecti el càlcul de l’escala salarial i de la corresponent retenció de l’IRPF.
L’escala salarial s’actualitzarà d’acord amb l’índex de preu al consum per evitar la pèrdua de poder adquisitiu.
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Article 10.- Processos de contractació del partit o d’assessorament
Es produiran processos de contractació oberts i transparents en tots aquells llocs de
treball tant de partit com en el cas d’assessorament. El cap de departament o la persona que ha de decidir el nomenament podrà demanar, sempre de manera motivada que
no es realitzi el procès de contractació:
c) Quan es tracti d’un lloc de treball considerat d’especial confiança.
a) Quan en els darrers sis mesos s’hagi produït un procés de selecció per una plaça
semblant .
b) Quan es tracti d’una contractació puntual per un pic al volum de feina.
c) Quan es promocioni a algun treballador o treballadora o es realitzin canvis de
funcions o a l’organigrama.
Es constituirà un comitè de selecció d’almenys 3 persones que elaborarà les bases per
l’oferta de feina i dissenyarà el procès de selecció. Els membres del comitè es designaran de comú acord entre la persona responsable de la gestió economicofinancera i el
cap de departament o la persona que ha de decidir el nomenament.

Article 11.- Processos de contractació de béns, serveis i subministraments
Catalunya en Comú elaborarà unes instruccions de contractació que aplicarà als
contractes destinats a obres i serveis i a adquirir béns en el seu nom. Les instruccions
de contractació s’han d’inspirar en els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació sense perjudici del respecte a l’autonomia de la voluntat i de la confidencialitat quan sigui procedent.
Aquestes instruccions es publicaran a la web de Catalunya en Comú
A la contractació es prioritzaran les empreses vinculades a l’economia social i sostenible, i amb formats jurídics no lucratius o assemblearis com associacions, fundacions,
cooperatives amb ànim de lucre o sense.
Aquesta priorització inclourà també la banca ètica i cooperativa per al funcionament
financer de Catalunya en Comú.

Article 12.- Control intern
Catalunya en Comú mantindrà actualitzat un Manual de Procediments de Control Intern que tindrà com a objectiu de definir els processos a seguir en els principals circuits
administratius utilitzats pel partit i establir una sèrie de controls que garanteixin la
correcta gestió dels seus recursos i el compliment de la normativa legal, professional
així com el seu Codi Ètic. Addicionalment la informació continguda en aquest manual
permetrà minimitzar la pèrdua d’informació en processos de canvi de personal o de
noves incorporacions.
La Comissió Executiva Nacional és la responsable de l’elaboració i el manteniment
d’aquest manual.

Article 13 .- Transparència
Catalunya en Comú garantirà una total transparència pel que fa als seus ingressos i
les seves despeses, tot habilitant els mecanismes necessaris mitjançant un portal de
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transparència i dret a petició perquè la ciutadania pugui obtenir tota la informació necessària, respectant les exigències legals sobre Protecció de Dades.
En el portal de transparència s’indicaran:
a) Les dades referents als ingressos, les despeses i les entitats bancàries amb les
quals opera l’organització així com el detall dels proveïdors.
b) L’import rebut en donacions privades.
c) Les aportacions que realitzi a col·laboracions, suports, lluites i accions ciutadanes, tot indicant el nom de l’entitat, col·lectiu o plataforma, la quantitat i la
finalitat de la donació.
d) Comptes i memòria anuals.

