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REGLAMENT DE LA COMISSIÓ DE REGISTRE D’INTERESSOS
Art. 1. ASPECTES GENERALS
La Comissió de Registre d’interessos del Partit és l’òrgan col·legiat a qui correspon la
funció de custodiar els documents relatius a la situació econòmica i patrimonial que han
de presentar tots els candidats a resultar elegits a les llistes del Partit.
La Comissió desenvolupa la seva activitat ordinària mitjançant la recollida de dades
relatives a la situació patrimonial i a les activitats de les persones subjectes a la seva
competència.
En l’exercici de les seves funcions, la Comissió del Registre d’Interessos desenvoluparà
les tasques següents:
a) Requerirà dels candidats subjectes a la seva competència la presentació de la
documentació relativa a la determinació del patrimoni i les activitats que els hagi
estat requerida per la institució en la que s’incorporin a partir del procés electoral
en què hagin estat elegits en una llista del Partit.
b) Tindrà al seu càrrec la custòdia de l’arxiu i del registre de les declaracions de
bens i activitats dels càrrecs electes del Partit.
c) Elevarà les seves conclusions a la Mesa del Consell Nacional, mitjançant informes
relatius a cada procés electoral.
Art. 2. ÀMBIT DE LA COMPETÈNCIA DE LA COMISSIÓ
Hauran de presentar les seves dades financeres i patrimonials els afiliats al partit o les
persones independents que figurin en les seves candidatures, en els supòsits següents:
1. Tots els candidats al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Senat i
al Parlament Europeu.
2. Els candidats a alcaldes i regidors. En aquest cas, com a mínim, aquells que
estiguin inclosos fins al mateix número de la candidatura que hagués resultat
elegit en els anteriors comicis.
Art. 3. SISTEMA DE CAPTACIÓ DE DADES PER A LA COMISSIÓ
1. En cada procés electoral, la Comissió de Llistes notificarà a la Comissió del
Registre d’Interessos la relació de candidats que integren les llistes del Partit.
2. La Comissió del Registre d’Interessos s’adreçarà per correu ordinari a cadascun
dels candidats, d’acord amb l’article 2 d’aquest reglament, per tal que aportin una
còpia de la declaració d’interessos que hagin fet per a la institució en la que són
electes.
Tots els afectats hauran de comunicar a la Comissió les dades rellevants que modifiquin
els seus estats patrimonials o financers durant el seu mandat i sempre en el moment del
seu cessament en el càrrec pel qual han esdevingut electes o designats.
En determinades ocasions, la Comissió podrà exigir que la declaració vingui
acompanyada de còpia de les declaracions dels impostos de renda i patrimoni.
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Art. 4. DEL FUNCIONAMENT INTERN DE LA COMISSIÓ
1. No podran ésser membres d’aquesta Comissió les persones que estiguin dins
dels supòsits que comprèn l’article 2 d’aquest reglament.
2. En el cas que un dels membres de la Comissió sobrevingués en un d’aquests
supòsits, seria reemplaçat pel seu suplent.
3. Perquè puguin reunir-se vàlidament serà necessària la convocatòria formal de la
mateixa, per mitjà del telèfon, correu ordinari o electrònic, per part del President i
l’assistència d’almenys dos dels seus membres. No serà aixecada acta de les
reunions excepte petició expressa per part d’algun dels membres.
4. La Comissió adopta els seus acords per majoria, si bé els aclariments se
sol·licitaran a petició de qualsevol dels seus membres. En cas d’empat, el vot del
president serà determinant.
5. Els membres de la Comissió estan obligats a una total reserva de les dades que
figuren al registre o de les que han tingut coneixement amb motiu de l’exercici de
la seva funció.
Art. 5. CONFIDENCIALITAT DE LES DADES EN PODER DE LA COMISSIÓ
1. La informació que custodia la Comissió no serà accessible per cap altre òrgan del
Partit. La Comissió serà responsable de l’arxiu dels documents que obtingui.
2. Únicament la Comissió de Garanties, i sempre que aquesta tingui un procediment
obert en marxa, podrà demanar aclariments sobre aspectes concrets referents a
les dades d’un càrrec electe custodiades per la Comissió. En aquest cas, la
Comissió no donarà accés a la informació custodiada sinó que es limitarà a
facilitar la informació concreta demanada.
3. Les dades en poder de la Comissió seran custodiades únicament durant el
període en què la persona ostenti la condició d’electe i un període de 5 anys més,
per després destruir-los.
Art. 6. INFORMACIÓ I CONTROL DE L’ACTUACIÓ DE LA COMISSIÓ
1. La Comissió elevarà a la Mesa del Consell Nacional un informe en relació amb la
seva actuació en cada procés electoral.
2. La Comissió del Registre d’Interessos sotmetrà el seu informe de gestió a
l’aprovació del Congrés del Partit.
Art. 7. MITJANS MATERIALS
Els mitjans materials i humans que necessiti la Comissió per desenvolupar les seves
funcions amb eficàcia i confidencialitat seran facilitats per la Secretaria d’Organització i
Finances, però estaran sota la dependència i control de la pròpia Comissió del Registre
d’Interessos.
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