Articles dels Estatuts en matèria d’auditoria i aprovació de
comptes i pressupostos del partit

Capítol tercer – Comissió Econòmica
Article 70 – Concepte
1. El Consell Nacional ha de designar una Comissió Econòmica amb
l’objectiu d’orientar, supervisar i fiscalitzar la gestió econòmica del partit.
Article 71 – Composició
1. La Comissió Econòmica està formada per un president, un vicepresident i
el nombre de vocals que fixi el Consell Nacional. Hi ha d’haver, com a
mínim, un representant de cada intercomarcal.
2. Es requereix una antiguitat mínima de 5 anys de militància i acreditar
alguna formació i/o experiència en l’àmbit econòmic.
Article 72 – Funcions
1. La Comissió Econòmica ha de presentar informes al Consell Nacional
sobre els punts següents:
a) Propostes de pressupostos ordinaris i extraordinaris preparades pel
Comitè de Govern.
b) Estats de liquidació dels pressupostos.
c) Operacions d’endeutament i inversió de les quantitats així obtingudes.
d) Desviacions respecte els pressupostos.
e) Despeses vinculades a les campanyes electorals.
f) Propostes al Consell Nacional sobre els criteris a aplicar relatius al recapte
dels recursos econòmics del partit.
g) Mesures per a millorar l’eficàcia de la gestió econòmica del partit.
2. Els informes que elabori han de ser presentats al Consell Nacional en
sessions a porta tancada i amb caràcter de reservats.
3. S’ha de presentar un informe de tot el període en cada Congrés Nacional
ordinari.
Article 73 – Convocatòria
1. La Comissió Econòmica s’ha de reunir, almenys, un cop cada 2 mesos i
sempre que el president ho estimi convenient.
2. El president és l’encarregat de fer la convocatòria.

Article 148 – Competències del Consell Nacional en matèria
pressupostària
Correspon al Consell Nacional, previ informe no vinculant de la Comissió
Econòmica, l’aprovació dels pressupostos ordinaris i extraordinaris del partit
i l’aprovació de la liquidació corresponent.
Capítol tercer – Del règim comptable i de l’administració ordinària
Article 149 – Regim comptable
1. La comptabilitat del partit, d’acord amb la normativa vigent, és única i
s’ha de regir pel principis d’austeritat i d’estabilitat pressupostària.
2. Tots els òrgans del partit tenen el deure de trametre tota la informació
comptable al Comitè de Govern, per tal que aquest pugui portar la
comptabilitat consolidada.
3. El Comitè de Govern ha de presentar a la Comissió Econòmica els estats
mensuals de situació.
4. Els comptes anuals consolidats han de ser auditats, prèvia aprovació del
Consell Nacional, per un expert independent.
5. S’ha de demanar a l’organisme o col·legi professional pertinent la
designació d’un auditor d’ofici.
6. La memòria dels comptes anuals consolidats ha de contenir els requisits
establerts per la normativa vigent, i en especial els següents:
a) La plantilla del partit.
b) Els immobles tan de propietat com de lloguer.
c) Les subvencions i donacions rebudes.
d) Els préstecs i crèdits rebuts.

