CARTA FINANCERA
a) El que cobraran els regidors i regidores de Castelló en Moviment.

IÑAKI
PAZ
XAVI
ANNAAJUNT
ANNADIPU

reten. SS
BRUT
IRPF % IRPF
(6,40%)
NET
12 pagues
14 pagues
14.119 €
6,45
910,65 €
903,59 €
12.304 € 1.025,36 €
878,88 €
20.806 €
13,11
2.727,72 €
1.331,61 €
16.747 € 1.395,59 € 1.196,22 €
27.990 €
18,26
5.110,97 €
1.791,36 €
21.088 € 1.757,30 € 1.506,26 €
14.119 €
26,14
3.690,71 €
903,62 €
9.525 €
793,72 €
680,33 €
36.000 €
26,14
9.410,40 €
2.304,00 €
24.286 € 2.023,80 € 1.734,69 €

Aquestes quantitats són molt aproximades però no exactes perquè l’IRPF varia segons les
diferents situacions personals (altres ingressos, situació familiar…) i perquè enguany no
cobraran un any sencer (i probablemente tinguen dels mesos anteriors altres quantitats
cobrades).
b) Les opcions. Si ajuntarem tots els sous i els repartiren entre els quatre no passarien de
3xSMI net (27.241,20€/any). Així doncs les opcions són bàsicament tres i pensem que ha
de ser una decisió de les regidores:
1. Les regidores decideixen repartirse solidàriament els sous que perceben per la seua
activitat:

IÑAKI
PAZ

Sou net anual Per equilibrar reben
12.304 €
+8.682,98 €
16.747 €
+4.240,24 €

Impost donació
10,50% total
7.771,27 €
3.795,02 €

20.076 €
20.542 €

XAVI

21.088 €

100,29 €

20.987 €

ANNA

33.810 €

12.822,93 €

20.987 €

En aquesta opció a partir del sou d’Anna bàsicament (i una xicoteta part del de Xavi) es
reequilibren els sous d’Iñaki i de Paz. El problema d’aquesta opció és que la donació que es
fa cap a Iñaki i Paz està novament gravada (aquests diners ja han pagat IRPF) en
aproximadament entre un 7,5 i 10,5%.
2. Les regidores decideixen que cadascuna es queda amb l’assignació oficial i Anna,
d’acord amb allò que disposa el codi ètic fa una donació a l’assemblea bé mitjançant
l’associació Suport a Iniciatives Populars o bé a un projecte concret que decidisca
l’assemblea.

Anna decideix cobrar 3xSMI
Anna dona

Net anual
12 pagues
14 pagues
27.241,20 €
2.270,10 €
1.945,80 €
6.569,08 €
547,42 €
469,22 €

En aquesta opció quedaria per concretar si la donació a una associació cultural està
sotmesa al pagament de més impostos.

3. Les regidores decideixen que cadascuna es queda amb l’assignació oficial i Anna
decideix cobrar el sou de Xavi com a límit i fa una donació a l’assemblea bé mitjançant
l’associació Suport a Iniciatives Populars o bé a un projecte concret que decidisca
l’assemblea.

Anna decideix cobrar sou de Xavi
Anna dona

Net anual
12 pagues
14 pagues
21.088,00 €
1.757,33 €
1.506,29 €
12.722,28 €
1.060,19 €
908,73 €

En aquesta opció quedaria per concretar si la donació a una associació cultural està
sotmesa al pagament de més impostos.

