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1. INTRODUCCIÓ
No ho facis per l’ACO, fes-ho per tu
Diuen que es paga per allò que es valora. Diuen que es valora
allò que es coneix i, amb el temps, s’estima. Diuen que es
valora allò que perceps com important per a la teva vida. Què
és important per a la teva vida avui? Què li dona sentit? Què
t’omple i et dona pau interior? Què recordaràs quan arribi el
punt final? Potser “un cor ple de noms i d’estimació” que deia
en Casaldàliga. No hauríem d’estar ara mateix treballant en
aquest camí? Com portes aquest compromís d’estimar? Si, a
més, et consideres seguidor de Jesucrist, aquest compromís
no hauria de tenir l’accent en els més febles, els que pateixen o
els que treballen en precari? No hauria de ser aquest el nostre
principal objectiu?

3

Potser l’intens dia a dia que portem ens distreu d’aquest
objectiu. Potser aquesta societat del benestar ens anestesia
i ens desorienta. Si és tan clar el camí cap a l’autorealització,
cap a la vida plena, cap a la salvació... per què ens costa tant
centrar-nos-hi? Què t’ajuda a recentrar-te en l’important?
Una aturada? Un recés? Un testimoni impactant? Una mort
sobtada d’algú proper? Un accident? Una malaltia greu? Una
RdV transformadora? Potser és el moment de recentrarnos, prioritzar allò que realment importa, prioritzar allò que
de veritat dona sentit a la nostra vida, potser és el moment
d’adonar-nos del tresor que suposa no estar sol pilotant la teva
vida, el moment de posar en valor el teu equip de RdV, potser
és el moment de pregar més i escoltar més Déu, potser és el
moment de posar en valor un moviment que vetlla per mantenir
fresc i viu l’esperit de la RdV, un moviment que lluita per posar
el Crist en el centre de les nostres vides i fer-ho seguint l’estil
ACO. Valora el que tens. Valora l’ACO i, si ho creus convenient,
cotitza en base a tot el que l’ACO et pot aportar.
Des de 1953 l’ACO és un moviment d’acció catòlica implicat en
la defensa del treball decent perquè és la base per construir
una vida digna. Sempre ha promogut un estil de vida auster i
solidari i n’ha donat exemple en la seva manera d’organitzarse. Òbviament necessita uns ingressos mínims per funcionar,
com us expliquem en aquesta carta econòmica. Et convidem
a cotitzar per coherència amb els valors del moviment. Et
convidem a cotitzar per solidaritat amb els que no poden
perquè estan a l’atur o en situació de precarietat. Però no
oblidis que l’ACO i els seus membres són un potent aliat per
donar sentit a la teva vida. No ho facis per l’ACO, fes-ho per tu.
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2. OBJECTIU
Vetllar perquè a l’ACO l’economia sigui un mitjà o un instrument
al servei de les prioritats i els objectius del moviment i que ens
ajudi a aconseguir-los, tenint en compte tres eixos:

2.1. Autofinançament
2.1.1. Vetllar perquè l’ACO, en tant que moviment
d’església organitzat i autònom, obtingui
els recursos financers necessaris per al seu
funcionament ordinari a partir de l’afiliació individual
dels seus membres, que ha de representar la
principal font d’ingressos del moviment.
2.1.2. Per cobrir despeses extraordinàries cal l’aportació
voluntària dels militants de l’ACO i vetllar perquè
l’ACO, com a moviment d’església i grup social,
pugui rebre per projectes concrets ajut econòmic
de l’exterior, sense que coarti la llibertat d’acció
i pensament del moviment. Aquesta aportació
voluntària dels militants haurà de ser aprovada per
un Comitè General.

2.2. Solidaritat
2.2.1. Vetllar perquè l’ACO aporti ajuda econòmica a
altres moviments i/o entitats quan es cregui oportú
i destini, com a mínim, el 0,7 % del seu pressupost
a projectes solidaris i de transformació social.
De fet, aquesta interacció i complicitat en ajudes
econòmiques és fruit d’una àmplia i generosa
interpretació del concepte de solidaritat econòmica.
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2.2.2. Vetllar perquè aquests recursos reverteixin de
manera equitativa en els diferents àmbits de
l’organització del moviment.
2.2.3. Vetllar perquè els criteris de solidaritat, austeritat,
atenció a les possibilitats de les persones i grups que
formen el moviment ACO, presideixin la dinàmica
econòmica del moviment.
2.2.4. Assegurar que a cap militant d’ACO no li costi més
diners pertànyer al moviment que a qualsevol altre
a causa de la distància geogràfica, mitjançant la
compensació de viatges a càrrec del moviment.

2.3. Transparència i coresponsabilitat
2.3.1. Assegurar la màxima transparència en l’obtenció i
la comunicació dels recursos econòmics, així com
vetllar per un funcionament àgil i eficaç.
2.3.2. Vetllar perquè la qüestió econòmica sigui una
preocupació de tots els militants, i no exclusivament
d’aquells que tenen temporalment algun tipus de
responsabilitat.
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3. MITJANS PER TAL D’ASSOLIR
ELS OBJECTIUS
3.1. Cotització. El desenvolupament de la vida interna del
moviment té un cost econòmic que ha de ser finançat. La
cotització és individual per sentir el moviment com a cosa
pròpia. Les aportacions al moviment es fan segons la
situació econòmica de cada militant. Recomanem que la
cotització de cada militant sigui fruit d’una Revisió de vida
que tingui en compte els criteris de cotització del
moviment recollits al punt 5. Quan un militant tingui
dificultats per satisfer la cotització al moviment, serà el
propi grup, zona o diòcesi i, en última instància, el
moviment el qui solidàriament se’n farà càrrec. Ara bé,
quan un militant registri una millora en els seus ingressos
haurà de revaloritzar l’import de la cotització, tant si és per
iniciativa pròpia com si és com a fruit de la reflexió en grup.

3.2. Pressupost i balanços. L’ACO es regirà per un
pressupost, estat de comptes i balanços dels diferents
exercicis. El pressupost ha de ser el reflex del
funcionament ordinari i de l’acció del moviment. En el
pressupost i en el balanç han de constar amb claredat els
ingressos i les despeses amb els conceptes detallats. Al
Comitè General del mes de desembre, el/a responsable
d’economia general presentarà per a la seva discussió i
aprovació el pressupost per a l’any següent. Pel febrer,
presentarà per a la seva valoració i aprovació el balanç de
l’exercici anterior.

3.3. Organització interna. El moviment organitza diferents
trobades col·lectives per a la participació dels militants,
amb objectius i naturalesa diversos en cadascuna de les
convocatòries. Així mateix s’estableixen diferents criteris
per al seu funcionament:
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3.3.1. Trobades generals, obertes a tots els militants:
a) Jornada General: el cost d’aquesta trobada serà
assumit per l’ACO i per l’aportació dels militants; b)
Setmana Santa i recessos: les despeses derivades
d’aquests actes seran abonades pels participants al
moment de la celebració, sempre atenent al criteri
de solidaritat recollit a l’apartat; c) Jornada formació
general: el cost d’aquesta trobada serà assumit per
l’ACO. En cas que, per la durada de la trobada es
generessin despeses d’estada, anirien a càrrec dels
participants.
3.3.2. Trobades per a responsables:
a) Jornades de formació: el cost d’infraestructura
d’aquesta trobada anirà a càrrec de l’ACO i les
despeses de l’estada seran assumides per la
zona i/o grup en cada cas; b) Consell: El cost
d’infraestructura d’aquesta trobada anirà a càrrec
de l’ACO i les despeses de l’estada dels participants
seran assumides per la zona. Cada vegada que els
participants en aquestes trobades hi van en nom i
representació de tots els membres del seu grup i/o
zona, les despeses derivades de la seva participació
en les diferents convocatòries haurien de ser
assumides pel propi grup i/o zona, en els termes que
ell mateix determini.
3.3.3. Trobades de grups d’iniciació:
les despeses derivades d’aquestes trobades les
abonaran els participants en el mateix moment.
3.3.4. Trobades a les diferents zones de diversa naturalesa:
cada zona establirà els criteris que li semblin més
oportuns per al finançament d’aquests actes.
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3.3.5. Quan el grup i/o zona no pugui assumir la despesa de
representació de qualsevol d’aquestes trobades, el
moviment disposarà d’un fons de solidaritat destinat
a cobrir aquestes dificultats o situacions puntuals.
3.3.6. Els grups d’iniciació començaran la cotització al
moviment ACO al final del seu període d’iniciació
que fixa el Document d’Iniciació.
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4. REVISIÓ DE VIDA SOBRE
L’ECONOMIA
Periòdicament i sobretot quan algú ho demani o s’incorpori de
nou al moviment, és necessari fer una Revisió de vida sobre
l’economia del moviment i quina pot ser la nostra aportació.
Aquesta revisió ha de ser motivadora i engrescadora, posant en
valor l’economia del moviment com a eina per aconseguir els
objectius de l’ACO.
Ens remetem a la Revisió de vida de l’economia, resultat d’una
part de la feina feta per la Comissió d’Economia durant el curs
2001-2002 i revisada al març 2014: http://acocat.org/sites/
default/files/economia_cat.pdf
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5. CRITERIS DE COTITZACIÓ
5.1. L’actual criteri de l’ACO és de cotització i no de
quota.
Com a criteri de cotització orientatiu es proposa la fórmula
que hem fet servir al llarg de la nostra història i que té el seu
valor per a les persones que disposen d’un lloc de treball més o
menys estable.
a) El total de la cotització anual és l’equivalent al valor d’una
hora de treball multiplicada per catorze;
b) Les catorze hores de cotització surten del següent criteri:
Una hora per cada mes de l’any
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Una hora per cotitzar al MMTC

1

Una hora per complementar el cost del butlletí

1

Total hores

14

c) La fórmula de càlcul de la cotització és: Total d’ingressos
anuals bruts / Nombre d’hores treballades = valor hora
treballada x 14
A títol orientatiu es mostra a continuació una taula amb
relació de salari brut anual, valor brut hora treballada (salari
brut any /1.780 hores any de treball estimades), i valor
hora treballada x 14, que ens donen diferents propostes de
cotització en funció dels ingressos bruts anuals que obtingui
cada militant.
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Per exemple:
Salari
brut/any

Valor hora
treballada

Valor hora
treballada x 14

40.000 ¤

22,47 ¤

315 ¤

30.000 ¤

16,85 ¤

236 ¤

20.000 ¤

11,24 ¤

157 ¤

10.000 ¤

5,62 ¤

79 ¤

5.2. El resultat d’aquesta fórmula és la cotització
orientativa mitjana per assegurar el funcionament
mínim del moviment. Seguint l’esperit que marca
l’objectiu número 2 de la carta econòmica, s’ha de tenir
present que el/la militant que pugui cotitzar per sobre
d’aquesta cotització orientativa així ho faci, solidaritzantse d’aquesta manera amb el/la militant que no hi pot
arribar.
Pels militants que no treballen a temps complet, la
cotització orientativa podria ser un percentatge equivalent
als seus ingressos (el 0,7% o un altre).

5.3. Altres aspectes:
5.3.1. Es recomana la domiciliació bancària de les
cotitzacions, ja que això permet al moviment:
a) Assegurar una regularitat en els ingressos de
l’any;
b) Assumir compromisos de pagament sense por
a la inestabilitat econòmica que es deriva de la
irregularitat en el pagament periòdic quan la
cotització no està domiciliada.
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6. FORMA DE PAGAMENT
6.1. La cotització al moviment és única i el cobrament es fa
directament des de la tresoreria general del Moviment
mitjançant gestió bancària centralitzada a través de
domiciliació bancària.

6.2. El pagament de la cotització es pot fer efectiva
anualment, semestralment o trimestralment. Per
estalviar comissions bancàries es recomana la cotització
anual o com a màxim semestral.

6.3. Per a l’execució dels cobraments s’han establert els
següents terminis de venciment:
• De l’1 al 15 de març: anual, 1r semestre i 1r trimestre
• De l’1 al 15 de juny: 2n trimestre
• De l’1 al 15 de setembre: 2n semestre i 3r trimestre
• De l’1 al 15 de desembre: 4t trimestre

6.4. L’actualització de l’import de les cotitzacions es
realitzarà des del propi Comitè General, el qual
procedirà a incrementar les cotitzacions en el % que
cregui oportú, en funció del pressupost previst per
l’exercici (mínim l’IPC real). Aquest increment es publicarà
en l’e-butlletí anterior a la primera tramesa dels rebuts.

6.5. Es recomana que l’estalvi que representi pel
militant la deducció de l’aportació a l’ACO en la seva
declaració anual de l’IRPF, sigui incorporat com un
increment de la cotització futura a partir de l’any següent
a la deducció.
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7. COMISSIÓ D’ECONOMIA
GENERAL
7.1. Qui la forma:
a) el/la responsable d’economia general que coordina
l’equip;
b) la resta de responsables d’economia de cada zona,
desitjable en la mesura que quedin escollits a
cadascuna de les zones.

7.2. Funcions:
a) del/la responsable d’economia general: coordinar
l’equip de responsables d’economia;
b) de la Comissió d’economia: vetllar pel global de
l’economia del moviment i més concretament:
• L’acompliment de la carta econòmica.
• Concretar els mitjans adequats per tal d’assolir
l’objectiu. Aquests mitjans han de respondre
als criteris d’autofinançament, solidaritat i
transparència/ coresponsabilitat.
• Elaborar el pressupost i els balanços de les zones
i del moviment.
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8. CRITERIS DE FUNCIONAMENT
ECONÒMIC DE LES DIÒCESIS
O ZONES
8.1

Genèricament, les diòcesis/zones s’han
d’autofinançar en el seu funcionament intern. No
obstant, en el cas que això no es pogués fer totalment, el
moviment podrà assumir-ne algunes despeses, sempre
amb el vistiplau del Responsable d’economia del
Moviment, la Comissió d’ Economia i el Comitè Permanent.

8.2

Les diòcesis/zones allunyades de la seu del
Moviment, que està situat a la província eclesiàstica de
Barcelona, podran rebre cofinançament a càrrec del
conjunt del Moviment en els supòsits següents:
8.2.1. Província eclesiàstica Tarraconense:
• Desplaçaments dels responsables a reunions
conjuntes del moviment: Comitè General i
Comissions.
• També s’inclouen els desplaçaments dels
responsables de diòcesi/zona a les poblacions
properes per motius de coordinació. Aquests
supòsits quedaran exclosos si la diòcesi/zona rep
subvenció del seu bisbat en quantitat suficient
per assumir-ne els costos, sempre en el benentès
que en cas de superàvit de la subvenció, el
romanent hauria de servir per ajudar a sufragar
les despeses generals del Moviment.
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8.2.2. Altres diòcesis/zones no especificades anteriorment:
• Desplaçaments dels responsables de diòcesi/zona
i d’una o dues persones del Comitè Permanent
per a reunions de coordinació. L’estada
d’aquestes reunions haurà de ser assumida per
cadascuna de les diòcesis.
• A les Trobades Generals de Setmana Santa,
Consell, Jornada General, Trobada de
Responsables, Exercicis d’Estiu i Recés, es
compensarà el 75% del desplaçament. Només en
el cas de la Jornada General, l’allotjament serà
assumit pel moviment, prioritzant fer-lo en els
domicilis dels militants del lloc on es fa la trobada.
Aquests supòsits quedaran exclosos si la diòcesi/
zona rep subvenció del seu bisbat en quantitat
suficient per assumir-ne els costos, sempre en el
benentès que en cas de superàvit de la subvenció, el
romanent hauria de servir per ajudar a sufragar les
despeses generals del Moviment.
8.3
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S’utilitzarà per als desplaçaments, sempre que es
pugui, el transport públic, i s’aportarà el bitllet com a
justificant. El preu per quilòmetre del desplaçament
en cotxe es pagarà segons el preu indicatiu anual del
B.O.E.
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ACCIÓ CATÒLICA OBRERA
www.acocat.org

facebook.com/aco.acciocatolicaobrera

hola@acocat.org
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