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Document-guia en relació amb el cobrament de despeses 

(Versió 3, aprovada el 12.2.2020) 

 

Els estatuts de Llengua Nacional preveuen, en l’article 14.4, que «tots els càrrecs són 

voluntaris i gratuïts», de manera que cap membre de la Junta de Govern ni del Consell 

Assessor no pot rebre contraprestacions pels càrrecs que desenvolupi (assistència a 

juntes i altres reunions, portar la comptabilitat, administrar les xarxes socials, organitzar 

activitats, gestionar el web, etc.). Ara bé, en les activitats que desenvolupa l’Associació o 

en l’assistència a actes específics d’altres entitats en què és necessària la presència de 

representants de Llengua Nacional, es poden pagar despeses als membres de la Junta o 

del Consell Assessor (i a socis o col·laboradors). 

 

Es farà en els casos següents: 

● Conferències organitzades per Llengua Nacional. Només es pagaran als socis i 

col·laboradors si la seva intervenció com a ponents és requerida per part de la 

Junta de Govern. Els membres de la Junta de Govern i del Consell Assessor no 

cobraran per aquest concepte, però sí per les despeses derivades del 

desplaçament amb transport públic o bé privat (gasolina i pàrquing), si s’escau que 

viuen en una altra població. S’entén que són lliures de cobrar honoraris d’altres 

entitats que els sol·licitin aquest servei per a parlar sobre Llengua Nacional 

(simposis, jornades, presentacions, etc.). 

● Desplaçaments per a promoure l’Associació. Les despeses de transport públic 

o privat (incloent-hi quilometratge i pàrquing), àpats i, si s’escau, allotjament 

organitzats per Llengua Nacional, seran a càrrec de l’Associació. 

● Desplaçaments per a representar l’Associació. També seran a càrrec de 

l’Associació les despeses especificades en el punt anterior quan el president, o 

algun altre membre de la Junta de Govern o del Consell Assessor en nom seu, 

hagi de representar l’Associació en actes, simposis, etc. d’altres entitats celebrats 

fora del lloc on viu. 

● Desplaçaments per a assistir a reunions de Junta de Govern o de Consell 

Assessor. Les despeses de transport públic o privat (incloent-hi quilometratge i 

pàrquing) que generi l’assistència a les reunions reglamentàries de Junta de 
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Govern o de Consell Assessor als membres que viuen en altres poblacions seran 

a càrrec de l’Associació. 

● Especificacions sobre el cobrament de despeses per desplaçaments  

✔ Pàrquing. Només en el cas que hagi estat una despesa imputable directament 

al transport de material necessari per a una activitat o un acte, així com en 

l’assistència a actes de membres de la Junta de Govern o del Consell 

Assessor en representació de Llengua Nacional, quan no sigui possible 

aparcar en llocs gratuïts ni arribar-hi amb transport públic. 

✔ Quilometratge i peatges. Quan sigui un desplaçament per a actes o 

esdeveniments en què es convida l’Associació (presentacions de Llengua 

Nacional, premis, jornades, fires, etc.). Es pagaran 0,25 € / km (calculant els 

quilòmetres d’anada i tornada del lloc d’origen al de destinació), així com el 

cost de l’autopista.  

✔ Dietes. Quan l’activitat o l’acte sigui superior a 2 hores, es podrà pagar una 

beguda. Si l’activitat es duu a terme en hores en què s’entén que s’ha de 

menjar, es fixa una dieta màxima de 25 € per persona. Així mateix, es pagarà 

l’allotjament si, per les característiques de l’activitat o l’acte, cal passar la nit al 

lloc on es fa. 

Totes les despeses s’hauran de justificar amb la factura corresponent o, excepcionalment, 

el tiquet en el cas dels peatges, a nom de Llengua Nacional. 

 

Qualsevol altra despesa no especificada en aquest document serà avaluada per la Junta 

de Govern d’una manera expressa i posteriorment incorporada perquè pugui servir com a 

precedent i en quedi fixada la resolució. Tots aquests pagaments constaran en els 

pressupostos sota el concepte Despeses administratives de la Junta.    

 

Abel Carretero Ernesto 

President de l’Associació Llengua Nacional 


