REGLAMENT
de contribucions econòmiques de les
persones que ocupin càrrecs públics
en representació del Partit i les seves
coalicions electorals.

PREÀMBUL
D’acord amb allò que estableixen els Estatuts i el Codi Ètic les persones que ocupin càrrecs públics
en representació i/o a proposta del Partit i les seves coalicions electorals, tant si són electes com
de lliure designació, estan obligades a contribuir econòmicament a les finances del Partit en funció
dels criteris que s’estableixen en aquest Reglament.
Per tal de formalitzar aquesta obligació, el Partit posarà a disposició d’aquestes persones un formulari d’acceptació del conjunt de normes internes del Partit anomenat Compromís Socialista que
caldrà lliurar omplert i signat correctament abans del seu nomenament.
El present Reglament regula la quantitat de la contribució en proporció als ingressos obtinguts com
a càrrec.
ARTICLE 1. Àmbit d’aplicació
Aquest Reglament serà d’aplicació als afiliats i les afiliades del Partit, així com a aquelles persones que, encara que no tinguin la condició d’afiliat o afiliada, hagin acceptat i signat el document
anomenat “Compromís Socialista dels càrrecs públics del Partit i assimilats” que s’annexa a aquest
Reglament, i que ocupin càrrecs públics en representació del Partit i les seves coalicions electorals,
tant si són electes com de lliure designació.
ARTICLE 2. Determinació de la contribució econòmica
Les persones incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament hauran de realitzar una contribució econòmica mensual a les finances del Partit, sens perjudici de la seva cotització ordinària com a
persona afiliada del Partit, si ho són, en proporció a l’expressió del seu sou brut anual, que s’entendrà com a Base de la Contribució. Les dietes i/o altres remuneracions dineràries de caràcter complementari que puguin existir, s’afegiran al càlcul d’aquesta Base de la Contribució. La determinació
de la contribució mensual es realitzarà en funció de la següent taula progressiva de cotització:
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Els Consells de Federació o Assemblees d’Agrupació, a proposta de la seva Comissió Executiva, podran determinar l’aplicació d’una contribució ordinària sobre el tram de la Base de Contribució que
es troba dins el mínim exempt. Aquesta contribució en cap cas pot superar el 10 % de la part de la
Base de Contribució que es trobi dins aquest tram.
La taula de cotització serà susceptible d’actualització amb l’inici del mandat o legislatura de cada
corporació o institució pública.
ARTICLE 3. Òrgans competents per a l’aplicació del Reglament
La Comissió Executiva del Partit és l’òrgan competent en relació amb el cobrament de les contribucions econòmiques regulades en el present Reglament, sens perjudici de les funcions específicament assignades al o la responsable de la gestió economicofinancera del Partit per l’article 87 dels
Estatuts en relació amb la supervisió del cobrament efectiu de les aportacions dels càrrecs públics.
ARTICLE 4. Contribucions extraordinàries
El Consell Nacional, a proposta de la Comissió Executiva del Partit i previ informe de la Comissió de
Control Financer, podrà acordar excepcionalment establir una quota extraordinària a satisfer per
les persones subjectes al present Reglament, que en qualsevol cas serà voluntària i excepcional.
Els Consells de Federació o Assemblees d’Agrupació, a proposta de la seva Comissió Executiva, podran determinar l’aplicació d’una contribució complementària a la regulada per aquest Reglament,
sempre que aquesta sigui de caràcter voluntari i excepcional.
ARTICLE 5. Règim disciplinari
L’incompliment del present Reglament per part de les persones que formen part de l’àmbit d’aplicació del present Reglament, serà posat en coneixement de la Comissió de Garanties del Partit, per
part dels òrgans competents en l’aplicació i supervisió de l’aplicació del present Reglament, perquè
prengui les mesures adients.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
Durant el primer semestre de l’exercici 2021 els responsables econòmics de l’organització d’àmbit
territorial, junt amb el o la responsable economicofinancer del Partit, hauran d’aprovar un Protocol
que reguli les seves relacions economicofinanceres en l’àmbit intern, així com envers els Grups
Polítics a les institucions, per tal de ser aplicat a partir de l’exercici 2022.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
Fins que el Protocol esmentat a la Disposició Addicional única d’aquest Reglament no sigui vigent,
el destí de les aportacions regulades per aquest Reglament es mantindrà invariable segons la pràctica seguida fins al moment d’aprovació del present Reglament.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA
L’actualització de les contribucions a les noves disposicions aprovades amb aquest Reglament es
realitzaran abans de finalitzar l’exercici 2021. No obstant això, les contribucions que per raó de
l’aplicació d’aquest Reglament augmentin per sobre del 100 % del valor absolut, podran aplicar
l’actualització progressivament més enllà del 2021 i no més tard del final del mandat o legislatura
vigent en la corporació o institució de referència a partir de l’aprovació del present Reglament.
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