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ARTICLE 1.- ELS PRESSUPOSTOS
1.- La Secretaria o Àrea de Finances en coordinació amb els Coordinadors/ores d’Organització elaborarà
la proposta de pressupost de periodicitat anual que es sotmetrà a aprovació per la Comissió Executiva
Nacional.
2. el pressupost indicarà la participació dels partits en la coalició per al seu manteniment.
3. el pressupost preveurà partides per al manteniment dels diferents partits membres conforme a la
participació en la mateixa.
ARTICLE 2.- ELS COMPTES BANCARIS
1.- Tots els comptes bancaris destinats als fons econòmics de la Coalició Compromís hauran de ser de
titularitat de la Coalició Compromís.
2.- Els Col·lectius locals i comarcals com a norma general no es podran obrir i gestionar comptes. Els
diferents Col·lectius Locals i Comarcals tindran accés a traves de la Plataforma d'Espai Compromís al seu
balanç comptable, que serà independent a cada col·lectiu, però gestionat de manera mancomunada entre
el respectiu Col·lectiu i l'organització Nacional

ARTICLE 3.- DELS GRUPS INSTITUCIONALS.

1- Les assignacions que rep cada grup institucional, seran destinades a cobrir totes les despeses de
funcionament d'eixe grup institucional (despesa de personal, material i altres despeses de
funcionament general) segons el reglament de cada institució i allò que estableix de la Llei de
finançament de Partits Polítics al seu article 2.1.e

2- Els Grups institucionals a les Corts Valencianes, Congrés, Senat, Diputacions, Europarlament i als
Ajuntaments presentaran la comptabilitat a l'organització Nacional de Compromís en els primers
tres mesos de l'any per tal de presentar-les al Tribunal de Comptes i acomplir els criteris de
transparència.

3- Els grups institucionals de Compromís estan subjectes a les normes financeres de Compromís i les
normes del pla comptable adaptat a partits polítics. L’organització Nacional de Compromís podrà
requerir i consultar en qualsevol moment la comptabilitat, comptes corrents i documentació
financera dels grups.

4- Els Grups institucionals han de:
a.
b.
c.
d.
e.

Aprovar el seu pressupost anual d’ingressos i despeses abans del 28 de febrer de cada any
Assignar un responsable tècnic dels comptes
Aprovar la comptabilitat de l’exercici anterior
Designar la persona/persones autoritzades als comptes corrents.
Al principi de la legislatura o quan es produeixen canvis en les assignacions de grup, s’ha
de fer una relació de llocs de treball, previ a la contractació de cap persona, segons la
taula salarial que estableix aquesta carta financera. Aquesta relació de llocs de treball
necessitarà la revisió del responsable de contractació de la Seu Nacional.
5- Els gurps municipals de compromís, han de presentar a l’assemblea local el seu pressupost anual
i la comptabilitat de l’exercici anterior per a la seua ratificació
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ARTICLE 4.- TRANSPARÈNCIA.
1. La totalitat els càrrecs públics del Compromís hauran de comunicar, per tal que facen públiques a
través del portal web:
a) Els salaris i altres tipus de retribucions.
b) El patrimoni i les activitats econòmiques privades dels diputats i diputades en Les Corts, en el
Congrés, en el Europarlament, al Senat, en les Diputacions Provincials i delsregidors i regidores.
c) El número de persones assessores i les seues retribucions i l'organisme on desenvolupen la
seua activitat, així com la vinculació familiar o empresarial amb el càrrec públic corresponent, cas que
existisca.
2. Compromís publicitarà les fonts de finançament de la Coalició, el codi ètic dels càrrecs públics,
l'organigrama i perfil de les persones que ocupen els diferents òrgans, Les Normes i Bases i els drets de la
militància, el balanç de comptes anuals i l'informe de fiscalització intern i els informes sobre el partit del
Tribunal de Comptes així com els comptes anuals dels diferents grups institucionals.

ARTICLE 5.- FINANÇAMENT DE L'ORGANITZACIÓ NACIONAL
Compromís es finançarà:
1. de les aportacions dels càrrecs públics supramunicipals i de la gent afiliada directament a
compromís
2. de les subvencions públiques destinades a aquesta finalitat
3. de les aportacions que realitzen els partits membres
4. de les donacions
5. les aportacions dels seus grups institucionals

ARTICLE 6.- FINANÇAMENT DE LES COMARQUES I ELS COL·LECTIUS LOCALS

1. Les comarques i els col·lectius locals constituïts són autònoms en la gestió dels seus recursos a
través dels seus balanços a l'Espai Compromís
2. Les comarques poden establir aportacions dels seus col·lectius locals o fer transferències entre
ells.

3. Els col·lectius Comarcals i locals es financen:
a)
b)
c)
d)

de les aportacions dels seus càrrecs públics
de allò que aporten els diferents partits membres de la coalició destinat a les mateixes.
De donacions
Aquelles altres que li siguen propies

4. Les aportacions dels càrrecs públics Municipals de Compromís es destinaran:
a) el 50% al col·lectiu Local
b) el 25% al Comarcal
c) el 25% a l'organització Nacional
ARTICLE 7.- QUOTES I DONACIONS
La quota d’adhesió a la coalició compromís s’estableix en:
- Normal: 75€ anuals
- Reduïda 25€ anuals
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Les donacions de les persones simpatitzants de la Coalició Compromís podran fer-se mitjançant els
mecanismes que determine l'organització Nacional de Compromís i la llei. El 100% de les donacions a
Compromís aniran destinades a allò que determinen els òrgans de direcció de la Coalició Compromís.
Les donacions destinades a col·lectius locals i comarcals seran sumades al balanç de cada col·lectiu a
l'Espai Compromís.
ARTICLE 8.- LES BASES FINANCERES DE COMPROMÍS
La Comissió Executiva nacional aprovarà les bases financeres en les que s’inclouran les normes de
tramitació de despesa, les despeses de representació i l’arxiu documental.
ARTICLE 9.- APORTACIONS DELS CÀRRECS PÚBLICS DE LA COALICIÓ COMPROMÍS

1. Les aportacions es realitzaran en funció de les retribucions brutes.
2. Els càrrecs públics institucionals o d’assessorament amb retribucions públiques lliuraran
a la Coalició Compromís les quantitats que corresponguen del brut percebut en el desenvolupament
de la seua activitat representant la Coalició Compromís esta quantitat s’acreditarà mitjançant
presentació de nòmina o document específic i que servirà a l’efecte del descompte corresponent en la
declaració de l’IRPF.
3. Les excepcions s’acordaran explícitament.
4. Els càrrecs públics i assessors aportaran si:
a)
si cobren sol per assistències aportaran el 10% de la retribució
b)
si estan alliberats:
Percentatges d'aportació per trams, depenent de retribució salarial i s'apliquen
percentatges només als diners que sobrepassen el tram anterior excepte de per aquells
sous bruts que estiguen entre 1300 i 1800 que pagaran sobre el total.
- La gent que cobra menys de 1300€ bruts no aporta.
- Entre 1301-1800€ bruts, aporten un 3% del total del total del sou brut.
- 1801-2300€: 8%.
- 2301-2800€: 10%.
- 2801-3300€: 12%.
- 3301-3800€: 14%.
- 3801-4300€: 16%.
- 4301-4800€: 18%.
- 4801-5300€: 20%.
- 5301-5800€: 22%.
- 5801-6300€: 24%.
- 6301-6800 €: 26%.
- 6801-7300€: 28%.
- 7301-7800€: 30%.
- 7801-8300€: 32%.
- I així exponencialment
5.
Les persones que treballen a temps parcial per voluntat pròpia pagaran el percentatge del
tram corresponent al sou brut si ho fera a temps complet.
6.
Les persones que treballen a temps parcial per una decisió presa pel contractador pagaran
el percentatge corresponent al tram on es situe el sou brut efectiu.
7.
Als efectes de còmput salarial, es descomptarà dels resultats finals les compensacions
per desplaçaments, si les hagués
8.
El 100% de les aportacions dels càrrecs supramunicipals serà gestionat per l'organització
de País i es destinarà a allò que determinen els òrgans de direcció de la Coalició Compromís.
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9.
Als efectes d'aquesta carta financera es consideren càrrecs públics tots aquelles persones
que ocupen llocs públics o de designació política i que cobren directament de les institucions
públiques, el personal contractat pel partit queden exclosos.

ARTICLE 10.- TAULA SALARIAL DELS TREBALLADORS DE COMPROMÍS
Tots els salaris bruts dels treballadors de compromís i dels grups institucionals seran els següents:
CATEGORIA

classificació d’ocupació
segons conveni

Grup Profes.
Conveni

Personal
tècnic

Conserge/ telefonista/
Neteja /Auxiliar
Administratiu/ Conductor
Oficial 2on d’oficina / tècnic
comarcal
Oficial 1er administratiu
Comptable / Tècnic de
Projecte/ Assessor Diputat

GRUP V i VI

Mensual
Segons
conveni
869,11

GRUP IV

Càrrecs
alliberats

TOTAL Brut
mensual

TOTAL Brut
Anual

1.260,04€

15.120,48€

930,06
984,07

1.780,04€

21.360,48€

GRUP IV
GRUP III

1.036,89
1.198,23

2.060,04€
2.360,04€

24.720,48€
28.320,48€

Cap d’oficina / Cap Superior

GRUP III

1.287,50

2.660,04€

31.920,48€

Responsables d’àrea
Portaveu

GRUP II
GRUP I

1371,55
1542,96

2.684,17€
3.388,83€

32.210,04€
45.705,96€

Plus Quilometratge
mensual per dia de
treball efectiu

Canvi de destí dins del País Valencià
Resta de l’estat
Fora de l’Estat

0,20 €/Km/dia
300/mes
1.000/mes

a)
b)

La Comissió Executiva Nacional anualment podrà fer revisions salarials.

c)

Les pujades salarials sols afectaran a les persones subjectes al salari marcat en cada

L’aplicació de les taules salarials es realitzaran depenent de les capacitats econòmiques de

l’organització.
categoria.

ARTICLE 11.- L’ÒRGAN FISCALITZADOR DE COMPROMÍS: LA SINDICATURA DE COMPTES.
La Sindicatura de Comptes és el màxim òrgan de fiscalització comptable de Compromís . Les
seues funcions són:
a) Revisar la comptabilitat consolidada de Compromís, El seu informe és preceptiu per a l'aprovació
dels comptes anuals.
b) Auditar la comptabilitat de l’organització territorial
Sol·licitar i revisar la comptabilitat dels grups Institucionals

1.

c)

2. Estarà formada per un representant de cada òrgan fiscalitzador dels partits de Compromís triats per i entre
els seus membres. Aquestes persones poden tindre suplents.

3. També serà membre, amb veu i sense vot, una persona amb perfil tecnicoprofessional, que ocuparà la
Secretaria Tècnica. Serà elegida per la Sindicatura
.
4. La condició de membre de la Sindicatura de Comptes de Compromís és incompatible amb la de membre
de qualsevol òrgan executiu de l'organització Nacional.
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ARTICLE 12.- ÀMBIT D’APLICACIÓ DE LA CARTA FINANCERA DE LA COALICIÓ COMPROMÍS.
La present Carta Financera de la Coalició Compromís serà d’aplicació a totes aquelles persones que ocupen càrrecs
públics (institucionals o d’assessorament) amb retribucions públiques en representació de la Coalició Compromís a
qualsevol àmbit
Queden exempts del compliment de les aportacions de la present Carta Financera de la Coalició Compromís totes
aquelles persones que per ser afiliats/ades a qualsevol dels partits fundadors de la Coalició Compromís, Bloc,
Iniciativa PV, Verds, ja compleixen amb el que estableixen les seues Cartes Financeres pròpies.

Aprovada per l’Executiva Nacional de compromís el 6 d’octubre de 2015 amb les modificacions fetes el XX de Juny de
2018

