CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE CIVIL DE
SUBSCRIPCIÓ DE MICROCRÈDITS

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA posa en funcionament un pla de
microcrèdits pel finançament de la campanya de les Eleccions a Corts Generals
(Generals del novembre 2019), entenent que aquesta forma de finançament es troba
dins les previstes legalment en l’article 2 apartat DOS epígraf d de la Llei orgànica
8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics.
Els esmentats microcrèdits, que només podran ser subscrits per particulars, es regiran
per les següents:

CONDICIONS GENERALS

Primera. Prestatari. ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, partit polític
domiciliat a Barcelona (08015), carrer Calàbria 166, interior, inscrit al registre de partits
polítics en data 2 d’agost de 1977, i CIF G08678120.
Segona. Prestamistes. Els contractes civils de microcrèdit hauran de ser subscrits
necessàriament per persones físiques majors d’edat.
Tercera. Import dels microcrèdits. Els préstecs podran atorgar-se per trams de CENT
EUROS (100,00 €) amb un import mínim de TRES-CENTS EUROS (300,00€), a elecció
de la persona prestamista. Qualsevol persona podrà subscriure més d’un contracte de
préstec. L’import màxim que podrà subscriure nominalment qualsevol persona
prestamista no podrà superar els DEU MIL EUROS (10.000,00 €) en el total de les seves
subscripcions vinculades a un mateix procés electoral. El saldo de microcrèdits
mantinguts per una persona física amb Esquerra Republicana no pot superar la quantitat
de CINQUANTA MIL EUROS (50.000,00 €). La moneda funcional per a tot allò relacionat
amb aquests préstecs és l’euro.
Quarta. Termini per a la concessió de microcrèdits. Les persones físiques que
vulguin col·laborar amb la campanya de les Generals del novembre 2019 podran
subscriure els seus microcrèdits fins les 24 hores del dia 10 de desembre de 2019, trenta
(30) dies després de la data prevista per a la celebració de les eleccions. No obstant,
Esquerra Republicana podrà donar per finalitzat el termini d’atorgament de préstecs en
qualsevol moment durant el període comprés entre la data d’inici i la data de finalització
inicialment acordada, anunciant aquesta decisió en el seu portal web
(www.esquerra.cat).

Cinquena. Naturalesa dels microcrèdits i interessos. Els préstecs seran de
naturalesa civil i no meritaran interessos.
Sisena. Devolució dels microcrèdits. El préstec serà retornat per Esquerra
Republicana en el termini de deu (10) dies a comptar des del moment en què el partit
rebi, almenys, el 90% de les subvencions corresponents pels resultats electorals
obtinguts en la corresponent convocatòria electoral.
Si l’import de les subvencions percebudes fora inferior a l’import total dels microcrèdits
obtinguts, el termini de devolució serà de dotze (12) mesos a comptar des de la data de
les eleccions corresponents. Esquerra Republicana podrà acordar la devolució
anticipada respecte les dates compromeses.
Si per causes no imputables a Esquerra Republicana, el préstec no pogués ser retornat
a la persona prestamista en els terminis indicats, per exemple per problemes amb el
compte bancari indicat, aquesta circumstància serà comunicada mitjançant correu
certificat al domicili facilitat per la persona prestamista. Si transcorreguts sis (6) mesos
des de l’esmentada comunicació Esquerra Republicana no ha rebut resposta, l’import
serà ingressat al Tesoro Público.
Setena. Data efectiva del microcrèdit i contracte. Els préstecs atorgats en base a
aquestes condicions generals s’entendran efectivament concedits el dia en què siguin
abonats en el compte bancari designat per Esquerra Republicana per aquest fi.
Una vegada els fons prestats hagin estat rebuts en el compte bancari designat per
Esquerra Republicana i es trobin plenament disponibles, Esquerra Republicana remetrà
a la persona prestamista, a l’adreça de correu electrònic prèviament facilitada, una còpia
del contracte amb expressa referència a les seves dades d’identificació.
El reintegrament total del préstec d’acord amb aquestes condicions generals suposarà
la finalització del contracte de préstec de naturalesa civil.
Vuitena. Informació a facilitar per les persones prestamistes. Les persones físiques
que concedeixin préstecs d’acord amb aquestes condicions generals hauran de facilitar,
amb el formulari habilitat per a aquest fi, les dades necessàries per a poder garantir la
seva identificació d’acord amb les previsions legals vigents. En concret, hauran de
facilitar nom i cognoms, còpia del document d’identitat, domicili complet, adreça de
correu electrònic, data de naixement i compte bancari des del que es farà l’ingrés de
l’import prestat. Aquest compte bancari serà el mateix al qual Esquerra Republicana farà
efectiva la devolució del préstec.
Addicionalment la persona prestamista, al confirmar la voluntat de subscripció del
microcrèdit, manifesta:

-

-

Ser major d’edat.
Acceptar les presents condicions generals de subscripció de microcrèdits.
Ser titular del compte bancari designat per la devolució del microcrèdit.
Ser propietari dels imports objecte de préstec, sense que aquests provinguin de
fons de qualsevol administració o corporació pública, organisme autònom o
entitat paraestatal, de les empreses del sector públic la titularitat de les quals
correspon a l’estat a les comunitats autònomes, a les províncies o als municipis
i de les empreses d’economia mixta, així com de les empreses que, mitjançant
contracte vigent, presten serveis o realitzen subministraments o obres per alguna
de les administracions públiques.
Que els fons utilitzats per concedir el préstec tenen un origen lícit i no s’inclouen
en allò previst en la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de
capitals i del finançament del terrorisme.

Novena. No concurrència a les eleccions. En el supòsit, poc probable, que Esquerra
Republicana no pogués concórrer a les Generals del novembre 2019 per causes de
força major o en el supòsit que aquestes no arribessin a celebrar-se, els microcrèdits
seran retornats en el termini de seixanta (60) dies a comptar des de la data prevista per
les eleccions.
En el supòsit que Esquerra Republicana concorri a les eleccions formant part d’una
coalició electoral, en alguna o diverses circumscripcions, les quantitats obtingudes
mitjançant aquest pla de microcrèdits tindran sempre la consideració d’aportacions
d’Esquerra Republicana a la coalició electoral de la qual participi, mantenint Esquerra
Republicana en tot cas la responsabilitat sobre el crèdit i la seva devolució.
Desena. Altres qüestions. L’atorgament del microcrèdit no concedeix a les persones
prestamistes cap dret de propietat sobre el patrimoni d’Esquerra Republicana, més enllà
del dret inherent de cobrament d’un préstec civil.
La sola condició de persona prestamista no atorga cap dret en l’ordre polític ni orgànic
d’Esquerra Republicana, ni s’adquireix la condició de persona afiliada al partit.
En cas d’incompliment del contracte per part d’Esquerra Republicana, per poder efectuar
les oportunes reclamacions servirà de base el contracte degudament identificat, enviat
per Esquerra Republicana a la persona prestamista a l’adreça de correu electrònic
facilitada en formalitzar la subscripció del microcrèdit.
Onzena. Protecció de dades de caràcter personal. Esquerra Republicana és el
Responsable del tractament de les dades personals facilitades per les persones
prestamistes en el procés de subscripció dels microcrèdits.
La finalitat del tractament de les dades personals facilitades serà la gestió de la relació
jurídica derivada del microcrèdit concedit, i les actuacions que es derivin del compliment

de totes les obligacions establertes per la normativa vigent en matèria de finançament
de partits polítics.
Aquest tractament es troba legitimat en base a la relació jurídica establerta entre les
parts per mitjà de la formalització del contracte civil de subscripció de microcrèdits, així
com pel consentiment lliure i exprés de la persona prestamista, atorgat en marcar la
casella corresponent a l’acceptació de la Política de protecció de dades d’Esquerra
Republicana.
La persona prestamista podrà, en qualsevol moment, retirar el seu consentiment per al
tractament específic de les seves dades de caràcter personal, sense perjudici de la seva
conservació mentre existeixin obligacions legals aplicables a Esquerra Republicana.
Això, però, no afectarà a la licitud del tractament basat en el consentiment amb
anterioritat a la seva retirada.
Esquerra Republicana no cedirà a tercers les dades personals facilitades per les
persones prestamistes, excepte per obligació legal. Així mateix no es realitzaran
transferències internacionals de dades personals a tercers països.
La persona prestamista podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició,
limitació del tractament i portabilitat en relació a les seves dades personals contactant
amb la persona Delegada de protecció de dades, enviant un correu a
delegatpd@esquerra.cat o dirigint un escrit a Esquerra Republicana de Catalunya, Ref.
Protecció de dades, carrer Calàbria 166 – 08015 Barcelona.
La informació addicional i detallada sobre protecció de dades es pot consultar a la
pàgina
web
d’Esquerra
Republicana
(https://www.esquerra.cat/ca/politicaprotecciodades).
Així mateix les persones prestamistes podran acudir a l’Agència de Protecció de Dades
per reclamar l’exercici dels seus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el
compliment de la normativa de protecció de dades (més informació a www.aepd.es).
Dotzena. Règim jurídic del contracte. El contracte de subscripció de microcrèdits té
naturalesa de préstec civil i es regirà per les estipulacions contingudes en el contracte i
per les presents condicions generals i, en tot allò en elles no previst, per les disposicions
del Codi civil.
Tretzena. Controvèrsies i sotmetiment a fur. Per a la resolució de qualsevol qüestió
o diferència que sorgeixi entre les parts amb motiu o com a conseqüència de la
interpretació, efectes, compliment, i resolució del contracte de préstec de naturalesa
civil, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i
Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur
aplicable.

