Quina hauria de ser la Cotització Mitjana per ser
autosuficients, és a dir, per cobrir les despeses del
Moviment? Propera als 200 €.
Vegem l’evolució,
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per auto finaciar-nos

D’on surten aquestes Cotitzacions Mitjanes?
Els 130 € surten d’agafar els Ingressos per
Cotitzacions del 2013 (80 mil €) dividit pel nombre
de militants que han cotitzat (627).
Els 200 € surten d’agafar el volum del Pressupost
del 2013, quasi 125 mil € en Despeses, dividit pel
nombre de militants que han cotitzat (627).
D’aquestes dades què es pot dir? Doncs que és
la nostra realitat. Les cotitzacions són lliures i els
militants som els que som.
Sabem que hi ha militants que estan fent esforços
per complir amb els seus compromisos particulars i
amb els del Moviment. D’altres ja no poden complir
amb el Moviment ja que no els arriba. I n’hi ha
que cotitzen més del que diu la Carta Econòmica i
d’altres menys.
El que esperem amb aquesta informació és que
tant els militants ja veterans, com els novells, com
els membres d’iniciació i aquells que s’interessin
per l’ACO, estiguin informats sobre l’Economia del
Moviment i en prenguin consciència, si és que no
la tenien ja.

Amb aquesta informació es pretén omplir un
buit d’informació i donar resposta a l’Objectiu de
Transparència i Coresponsabilitat que tenim com a
Moviment.
Com a curiositat, segons les dades de l’Institut
Català d’Estadística, el sou mitjà brut a Espanya
és de 22.899,35€ (a Catalunya 24.499,32). Aquest
sou inclou des dels directius fins als treballadors
en feines no qualificades. Si traiem aquests dos
extrems, els imports no varien (es queden en els
mateixos milers). Si traiem les cotitzacions socials
(4,7%) i les retencions (15%), és a dir, ens quedem
amb el líquid. Aquest import el dividim per 1.800
hores treballades anualment i ho multipliquem per
14 (estem fent el criteri de cotització més rellevant).
Ens dóna una cotització mitjana de 141 € a Espanya
(153 € a Catalunya). Es podria dir que s’estaria
cotitzant una mica per sota de la mitjana dels
ingressos. Però ja sabem com són les mitjanes. Si
en una sala hi ha dues persones i es mengen un
pollastre. Quant n’ha menjat cadascuna? Mig, oi?
Doncs pot ser que una se l’hagi menjat tot i l’altra
estigui passant gana. Som els que som i es cotitza
de forma responsable, compartint l’Economia i
d’altres aspectes de la nostra vida al Grup.
Finalment, un consell, sempre s’ha de fer guardiola.
Recordem allò de “no estirar més el braç que la
màniga” i no tindrem sorpreses desagradables.
L’ACO, durant els últims anys ho ha portat a
terme i per aquest motiu, en l’actualitat es té
una guardiola de 67 mil €. Fonamentalment per
cobrir els compromisos adquirits amb les nostres
treballadores i per cobrir imprevistos futurs.

Desitgem que aquest document sigui d’utilitat
Comissió d’Economia, març 2014

L’ECONOMIA A L’ACO
L’ACO, Acció Catòlica Obrera, com a entitat
d’Església que som i ens sentim, també hem de
tractar un tema tan material com necessari que és
l’ECONOMIA.
Entre les nostres Revisions de Vida i Estudis
d’Evangeli tractem molts temes. Entre aquests
també hem de tenir present i hem de tractar
l’Economia.
De vegades podem pensar que l’Economia no és
rellevant en la nostra vida. Però l’Economia està
present en tot el nostre cicle vital. D’això, doncs,
n’hem de ser molt conscients.
Per aquest motiu, la Comissió d’Economia General
ha pensat realitzar aquest tríptic informatiu per
donar a conèixer de forma breu l’Economia del
Moviment.
L’ACO té la Carta Econòmica que defineix les
nostres característiques en aquest àmbit. La Carta
Econòmica va ser aprovada en els Consells del
2001 i del 2013. Entre altres aspectes tracta de:

Quins són els objectius econòmics
que tenim a l’ACO? Són tres:
-

AUTOFINANÇAMENT, perquè l’acció
del Moviment no estigui supeditada a
criteris de terceres entitats. Si no, no hi ha
LLIBERTAT.

-

Solidaritat, tant interna com externa. Que
l’Economia estigui al servei del Moviment i
no pas a l’inrevés.

-

Transparència i Coresponsabilitat, en
l’ús que es fa de l’economia del moviment,
l’Economia depèn de tots.

Quins són els mitjans per aconseguirlos?

Donem una ullada als números de
l’ACO!

El Pressupost i els Balanços, formulats
per la Comissió d’Economia General, però
que són el reflex de la vida del Moviment,
i que es publiquen a través del Butlletí i
tractats al Comitè General.

Habitualment el Pressupost quadra. Vol dir que
es preveu el mateix import d’Ingressos que de
Despeses.
En els últims anys això no ha estat així, però
tanmateix quasi no hi ha desviació entre el
Pressupostat i la realitat.
El 2013 hi ha hagut un Pressupost de 124.000 €.
Quina ha estat l’evolució dels Pressupostos?

-

-

-

La COTITZACIÓ, que ha de revisar-se
periòdicament per ser conscients de la
nostra aportació al Moviment.

L’Organització interna, és a dir, les
trobades, assumides pel Moviment, Zones,
Grups o participants i que juntament amb el
GRUP, han de servir, per ser conscients de
l’Economia personal i del Moviment.

REVISIÓ d’ECONOMIA: És una eina de treball
per ajudar els militants a ser crítics i coneixedors
de la pròpia economia. Per part del Moviment es
facilita una sèrie de reflexions, preguntes i textos
de l’Evangeli. Així els propis militants analitzen
i COMPARTEIXEN la seva situació i el seu
funcionament econòmic. D’aquesta manera els
militants poden arribar a decidir la seva Cotització
al Moviment.
COTITZACIÓ: Els militants del Moviment
decideixen de forma crítica però lliurement, a partir
d’una Revisió d’Economia, dins del Grup, la seva
cotització al Moviment. Com? Doncs analitzant
els criteris de la Carta Econòmica, en el seu punt
5. El més rellevant és el de 14 hores per any dels
ingressos de cada militant.
Pressupost i Balanços: Són els documents que
indiquen la situació econòmica del Moviment. És a
dir, què s’ingressa, què es gasta i si el Moviment té
pèrdues (dèficit) o guanys (superàvit).
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Què és això de...?

L’import de les cotitzacions de l’any 2013, va ser de
80.550,42 €. En els últims 4 anys aquest import ha
estat força similar.
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Però, quants som a l’ACO? El 2013, 852 militants.
El 74% d’aquests fan la seva Cotització. El 26%
restant desprès de fer la Revisió d’Economia han
conclòs que no poden cotitzar. Sobre els motius de
la cotització o no, els militants i grups són plenament
conscients i responsables amb la decisió pressa.

DESPESES

Nº Militants i % dels que cotitzen

Les partides més grans dels pressupostos de l’ACO
corresponen a:
Ingressos, les COTITZACIONS que realitzen els
militants (el 2013 han representat un 70%) i els
ingressos de les trobades (un 21%).
Despeses, corresponen al Salari del Personal,
les nostres estimades Cèlia i Marília (47%) i les
despeses de les trobades (un 29%).
Com hem vist amb les COTITZACIONS el moviment
NO s’autofinança.
Però amb el que s’ingressa amb les trobades
gairebé ho aconsegueix. En definitiva a l’ACO les
subvencions són quasi inexistents. Això, però, no
ens ha de fer oblidar que un dels objectius és que
els ingressos per cotitzacions haurien d’arribar a
ser el 100% dels Ingressos dels Pressupostos.
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Mirant els dos últims gràfics, es pot arribar a
la conclusió que l’esforç dels militants s’està
incrementant. Es recullen unes quotes similars
quan els militants són menys. Ho veiem tot seguit.
Així, doncs, a partir dels militants que cotitzen i de
les xifres del 2013...
Quina és la Cotització Mitjana? 130€.

