Estatuts
Títol preliminar
Article 1
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) és un partit polític fundat el 1931 que propugna la unitat territorial i la independència de la nació catalana, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó,
mitjançant la construcció d’un estat propi en el marc europeu i l’assoliment d’una societat més
justa i solidària, sense desigualtats entre les persones i els territoris.
Esquerra Republicana s’organitza de forma federal en el conjunt de la nació catalana. Al País
Valencià pren el nom d’Esquerra Republicana del País Valencià, a les Illes Balears i Pitiüses, Esquerra Republicana, a l’Aran, Esquerra Republicana Occitana, i al Principat i a la Catalunya Nord
manté el nom primigeni. Cadascun dels territoris disposen d’autonomia per a prendre decisions
de caràcter intern, així com aquelles que afectin les seves institucions, administracions i el mapa
polític propi.
Esquerra Republicana adopta una cultura política i organitzativa adaptada als plantejaments
oberts, horitzontals i en xarxa que caracteritzen la moderna societat del coneixement.
Esquerra Republicana, que desitja transformar la societat a través de l’assoliment de la plena
sobirania nacional i la construcció d’un marc de convivència més democràtic, orientat cap a l’obtenció de la justícia social, no és patrimoni particular de ningú. És patrimoni de tota la societat i,
molt especialment, del conjunt de la militància i dels sectors socials que sintonitzen amb els seus
plantejaments. Més enllà de l’esfera orgànica que li és pròpia, Esquerra Republicana és tant un
espai social i cultural com una actitud ètica i compromesa amb la col·lectivitat. En conseqüència,
l’activitat política d’Esquerra Republicana es basa en una concepció del poder polític com un instrument per a l’avenç social i nacional.
Esquerra Republicana és un partit republicà, democràtic i d’esquerra no dogmàtica que té com
a referent la defensa del pluralisme, la defensa dels drets humans i dels drets dels pobles i del
medi ambient; fomenta la seva ideologia i l’acció política en la defensa dels interessos dels sectors productius i de les classes populars, en els termes dels seus Principis Bàsics i de la seva
Declaració Ideològica.

Article 2
La Seu Nacional d’Esquerra Republicana radica a Barcelona, al carrer Calàbria número 166.
Aquesta seu social podrà ser canviada per acord del Consell Nacional.

Títol I. Els principis
Article 3
L’activitat d’Esquerra Republicana es regirà pels següents principis:
Ètica: el comportament ètic és la pauta de comportament públic que ha d’observar la militància,
individualment i col·lectiva, i també els càrrecs electes i altres persones que actuen en representació del partit. Aquesta ètica s’ha de reflectir en una conducta personal íntegra i en una ètica del
treball basada en l’esforç personal i col·lectiu.
Igualtat d’oportunitats entre dones i homes: Esquerra Republicana establirà mecanismes per garantir la paritat de gènere en els òrgans interns i en les candidatures electorals.
Qualitat democràtica: Esquerra Republicana basa la seva acció de govern en els valors republicans, i per tal d’enfortir-los es fa necessària la introducció d’alguns mecanismes, com ho són les
eleccions primàries obertes per l’elecció de les persones caps de llista, que garanteixin la igualtat
d’oportunitats entre tota la militància, o l’establiment d’un règim d’incompatibilitats. Alhora, l’accés
i la designació tant dels càrrecs institucionals com dels orgànics han de ser sempre valorats sota
criteris de capacitat, experiència i compromís.
Democràcia participativa: la participació de tota la militància en la presa de decisions és un element distintiu d’Esquerra Republicana. Cal, doncs, establir mecanismes que permetin aprofundir
en aquest aspecte, tals com els referèndums interns o les votacions per sufragi universal en aquelles qüestions d’especial transcendència política.
El desenvolupament d’aquests principis es troba a la declaració ideològica d’Esquerra Republicana, que s’incorpora com a annex d’aquests Estatuts.

Títol II. Drets i deures de les persones d’Esquerra Republicana
Article 4
Les persones que tenen Esquerra Republicana com a referent polític poden vincular-se a l’organització fent-se militants, simpatitzants o amics/igues. Per a ser militant, simpatitzant o amic/iga
caldrà ser major d’edat i acceptar els presents Estatuts i tota la normativa que se’n desprengui. La
condició de militant, simpatitzant o amic/iga s’adquireix per compliment dels requisits previstos
en els articles següents.
L’afiliació a Esquerra Republicana sempre serà lliure i voluntària, així com també la seva renúncia.

CAPÍTOL I. DE LA MILITÀNCIA
Article 5
La sol·licitud de militància a Esquerra Republicana es farà per escrit emplenant la butlleta habilitada per a tal efecte, o bé per escrit a través de mitjans electrònics amb la signatura convenientment validada. La butlleta haurà de ser tramesa a la Seu Nacional del partit, la qual tindrà cura de
la gestió del cens de les persones militants d’Esquerra Republicana.

Reglamentàriament, es garantirà que la Seu Nacional informi als òrgans territorials afectats i al
conjunt de la militància de la sol·licitud presentada per tal que puguin emetre les consideracions
que creguin convenients.
La condició de persona militant d’Esquerra Republicana s’adquirirà passat el termini de tres mesos a comptar des de la data de registre de la butlleta de sol·licitud a la Seu Nacional, excepte que
l’Executiva Nacional l’hagi denegat. Tanmateix, durant aquest període, la persona sol·licitant podrà
participar en qualsevol activitat del partit que no impliqui l’exercici del sufragi actiu o passiu.
La denegació de la sol·licitud per part de l’Executiva Nacional haurà de ser motivada, i caldrà comunicar-la per escrit als òrgans territorials afectats i a la persona sol·licitant.
La readmissió d’una persona que hagi estat expulsada d’Esquerra Republicana necessitarà l’acord
favorable de l’Executiva Nacional per majoria absoluta.

Article 6. Drets
La sobirania d’Esquerra Republicana radica en la militància i s’exerceix mitjançant la seva participació en els òrgans d’Esquerra Republicana en la forma regulada en els presents Estatuts.
La militància té els drets següents:
1. Assistir i participar a tots els actes i reunions d’Esquerra Republicana que no siguin limitats a
les persones membres dels seus òrgans col·legiats.
2. Participar amb dret de sufragi actiu i passiu, en les condicions fixades reglamentàriament, de
l’activitat dels òrgans territorials dels quals en formi part, i en qualsevol classe de procés participatiu o electiu que l’organització dugui a terme.
3. Formular als òrgans d’Esquerra Republicana preguntes, propostes, al·legacions, queixes i suggeriments i rebre’n la resposta corresponent.
4. Rebre informació sobre l’activitat interna, externa i econòmica d’Esquerra Republicana, així
com de la tasca dels diferents grups parlamentaris i càrrecs electes i institucionals en general.
5. Expressar les seves opinions tant internament com externa, tant de forma individual com col·
lectiva, sense perjudicar l’organització.
6. Rebre el carnet de militant.
7. Tenir accés a un exemplar dels Estatuts i d’altra normativa que se’n derivi.
8. Rebre d’Esquerra Republicana l’oportuna protecció política i jurídica davant dels atacs en
l’exercici de les seves activitats com a militant.
9. Rebre formació continuada de caire tècnic o polític.
10. La confidencialitat de les seves dades, i que se’n faci ús exclusiu per a les funcions del partit,
d’acord amb la normativa vigent.
11. Que els òrgans corresponents del partit li facin arribar un resum del seu programa en cas de
ser candidat/a per exercir un càrrec electiu al si d’Esquerra Republicana.
12. Assistir i participar activament en l’organització i el funcionament de la comissió sectorial a
què s’adscriguin.

Article 7. Deures
La militància té els deures següents:

1. Contribuir a l’alliberament nacional i a la justícia social de la nació catalana.
2. Actuar d’acord amb els Estatuts i la Declaració Ideològica d’Esquerra Republicana i altres normes vigents, i complir els acords adoptats pels òrgans d’Esquerra Republicana en matèries de
la seva competència.
3. Mostrar en tot moment una conducta de correcció envers la resta de la militància.
4. Guardar discreció dels debats interns en què hi hagi estat present.
5. Exercir el dret a la llibertat d’expressió amb responsabilitat, sense realitzar manifestacions a
través de mitjans externs que puguin malmetre la imatge del partit.
6. Treballar en les tasques que, amb la seva conformitat, els assignin els òrgans directius competents d’acord amb les seves possibilitats de temps i aptituds.
7. Assistir a les reunions de qualsevol òrgan d’Esquerra Republicana per al qual hagi estat designat. En el cas que no fos possible, la no assistència caldrà notificar-la i justificar-la a l’òrgan
corresponent amb antelació.
8. Abonar amb puntualitat la quota fixada pel Consell Nacional.
9. No militar a d’altres formacions polítiques distintes d’Esquerra Republicana o les JERC, tret
que siguin de fora de la nació catalana.
10. No concórrer en llistes electorals ni fer campanyes per altres formacions polítiques. L’Executiva Nacional té la potestat de determinar-ne excepcions a demanda de la persona sol·licitant i
amb la conformitat dels òrgans regionals o territorials corresponents.
11. Complir la normativa sobre incompatibilitats.
12. Col·laborar activament com a interventor/ora o apoderat/ada en les diferents eleccions en què
el partit es presenti.

CAPÍTOL II. DELS I DE LES SIMPATITZANTS
Article 8
Són simpatitzants aquelles persones que desitgen vincular-se al projecte polític d’Esquerra Republicana sense arribar al nivell d’implicació de la militància.
La condició de simpatitzant s’adquireix emplenant per escrit la butlleta habilitada a tal efecte, o bé
per escrit a través de mitjans electrònics amb la signatura convenientment validada. La butlleta
haurà de ser tramesa a la Seu Nacional del partit, la qual tindrà cura de la gestió del cens de les
persones simpatitzants d’Esquerra Republicana.
Reglamentàriament es garantirà que la Seu Nacional informi als òrgans territorials afectats i al
conjunt de la militància de la sol·licitud presentada per tal que puguin emetre les consideracions
que creguin convenients.

Article 9. Drets
Les persones simpatitzants tenen els drets següents:
1. Assistir i participar activament a les assemblees de la seva Secció Local de residència, amb
veu però sense vot.
2. Assistir i participar activament en l’organització i en el funcionament de la comissió sectorial a
què s’adscriguin, amb veu però sense vot.

3. Votar en aquells processos electius i participatius que així s’hagi establert reglamentàriament.
4. Assistir i participar activament en les conferències nacionals del partit segons allò resolt en el
reglament aprovat pel Consell Nacional.
5. Rebre el carnet de simpatitzant, així com, si ho sol·licita, un exemplar dels Estatuts i d’altra
normativa que se’n derivi.
6. La confidencialitat de les seves dades, i que se’n faci ús exclusivament per a funcions del partit, d’acord amb la normativa vigent.
7. Rebre informació sobre l’activitat interna i externa d’Esquerra Republicana, així com de la tasca dels diferents grups parlamentaris i càrrecs electes i institucionals en general.
8. Expressar les seves opinions tant internament com externa, tant de forma individual com col·
lectiva, sense perjudicar l’organització.

Article 10. Deures
Les persones simpatitzants tenen els deures següents:
1. Actuar d’acord amb els Estatuts i la Declaració Ideològica d’Esquerra Republicana.
2. Abonar anualment, mitjançant domiciliació bancària, la quota de simpatitzant fixada pel Consell Nacional.
3. No fer un ús indegut de la informació interna d’Esquerra Republicana a la qual té accés en
l’exercici dels seus drets.
4. No militar a d’altres formacions polítiques, excepte en organitzacions d’àmbit local sempre i
quan no competeixin electoralment amb Esquerra Republicana.

CAPÍTOL III. DELS AMICS I LES AMIGUES
Article 11
Són amics o amigues aquelles persones que desitgen vincular-se al projecte polític d’Esquerra
Republicana sense arribar al nivell d’implicació de la militància o els/les simpatitzants, així com
aquells càrrecs públics d’Esquerra Republicana que no siguin militants o simpatitzants.
Els amics i amigues d’Esquerra Republicana, també podran tenir els següents drets:
1. Formar part d’una comissió sectorial, amb veu però sense vot.
2. Rebre informació de l’activitat d’Esquerra Republicana.
3. Participar en l’activitat interna de l’organització i en els processos electius o participatius segons es determini reglamentàriament.

CAPÍTOL IV. DE LA PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE MILITANT
O SIMPATITZANT D’ESQUERRA REPUBLICANA
Article 12
Les persones vinculades a Esquerra Republicana quedaran desvinculades de l’organització per les
següents causes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Per baixa voluntària.
Per la manca de pagament de les quotes fixades pel Consell Nacional.
Per l’incompliment del règim econòmic establert per als càrrecs públics.
Per expulsió, segons el procediment establert en els presents Estatuts.
Per defunció.
Per donar suport públic a altres formacions polítiques o haver concorregut en llistes electorals
d’altres organitzacions polítiques sense la deguda autorització de l’Executiva Nacional.

Títol III. L’organització territorial
CAPÍTOL I. PRINCIPIS GENERALS
Article 13
1. L’organització territorial d’Esquerra Republicana és d’estructura federativa i s’articula en seccions locals, federacions comarcals o de districte en el cas de la ciutat de Barcelona, federacions regionals i federacions territorials.
2. L’estructura territorial d’Esquerra Republicana, amb la finalitat d’incrementar el seu grau
d’eficiència i d’adequació a la realitat, és asimètrica. Reglamentàriament es determinaran les
funcions i les competències de cadascun dels seus òrgans territorials.
3. Per tal de millorar la coordinació entre les estructures territorials i la representació institucional del partit, els membres de l’Executiva Nacional i els càrrecs institucionals d’Esquerra
Republicana participaran de les estructures territorials amb veu però sense vot si no en són
membres per cap altre motiu.
4. Les federacions territorials, regionals, comarcals o de districtes hauran de renovar les seves
executives després del Congrés Nacional. Un acord del Consell Nacional determinarà en quin
moment s’han de produir aquests congressos, que com a norma habitual serà, per les federacions territorials i regionals, abans de dos mesos des de la renovació de l’Executiva Nacional, i
per les federacions comarcals i de districte, abans de dos mesos des de la celebració del Congrés territorial o regional de la seva respectiva Federació territorial o regional.

CAPÍTOL II. LES SECCIONS LOCALS
Article 14
La Secció Local és l’òrgan territorial bàsic d’Esquerra Republicana, i s’hi adscriu la militància i els i
les simpatitzants que tinguin fixada la residència en el seu àmbit, que serà preferentment municipal. Si és necessari, i per acord de l’Executiva Nacional, previ vistiplau de les direccions de les
federacions territorials, regionals i comarcals implicades, l’àmbit d’una Secció Local podrà cobrir
diversos municipis pròxims, o bé entitats municipals descentralitzades (EMD) si el municipi està
dividit d’aquesta manera.
Tota Secció Local, prèvia conformitat de les seves respectives executives comarcals, podrà formalment constituir seccions de barri o seccions censals. Aquestes seccions orgànicament dependran
de la mateixa Secció Local i podran ser dissoltes per la majoria absoluta de les persones membres de l’Executiva Local. Aquest òrgan proposarà a l’Assemblea Local una persona portaveu de

barri o de secció censal, que formarà part de l’Executiva Local com a membre nat, amb veu i vot, a
no ser que ja exerceixi alguna altra responsabilitat en la mateixa direcció local.
Només en casos excepcionals i sempre que la persona sol·licitant ho justifiqui adequadament, una
persona militant podrà militar en una Secció Local diferent a la del seu lloc de residència habitual. El vistiplau definitiu correspon a l’Executiva Nacional, prèvia consulta amb les seccions locals
afectades. Cap persona militant no podrà formar part de més d’una Secció Local simultàniament.

Article 15
Les seccions locals tindran autonomia plena en tot allò que fa referència a la seva activitat interna en l’àmbit municipal, i estaran subjectes políticament a la línia general establerta pels òrgans
directius d’Esquerra Republicana.
Les funcions bàsiques de la secció local són:
1. Intervenir políticament i social en el seu àmbit territorial.
2. Difondre, aplicar i defensar la política d’Esquerra Republicana.
3. Apropar a la ciutadania el projecte d’Esquerra Republicana, incorporant nova militància i noves
persones simpatitzants o amigues a l’organització.
4. Administrar els recursos econòmics d’acord amb allò establert en aquests Estatuts.
5. Fomentar el debat polític i la formació de la militància, així com la transmissió a les persones
vinculades a Esquerra Republicana de tots els continguts, informació i documentació que es
generi sobre l’acció política del partit.
6. Impulsar el foment del debat polític i la participació de la ciutadania.
7. Elevar als òrgans superiors aquelles inquietuds o informacions que considerin importants pel
conjunt del partit o pels òrgans territorials corresponents.
8. Fer un seguiment de les activitats dels càrrecs públics locals i treballar coordinadament amb
el grup municipal.

Article 16
Per constituir una secció local caldrà un mínim de cinc militants. Tanmateix, l’Executiva Nacional podrà determinar-ne excepcions prèvia sol·licitud dels òrgans territorials, regionals o comarcals implicats, si es donen circumstàncies polítiques locals que fan aconsellable la implementació
d’aquesta estructura.
Si en un municipi no hi ha Secció Local, l’Executiva Regional, a proposta de l’Executiva Comarcal,
podrà designar-hi una persona delegada, i la militància s’adscriurà temporalment a la Secció Local
d’un municipi proper, preferentment de la mateixa comarca.
Aquesta militància adscrita temporalment no podrà participar en la votació de temes que afectin
estrictament el municipi receptor, com ara l’elecció de la persona cap de llista i la llista a les eleccions municipals o els pactes locals.

Article 17
Els òrgans de la Secció Local són, com a mínim: l’Assemblea Local, l’Executiva Local i la Presidència.

L’Assemblea és el màxim òrgan de la Secció Local, i la compon tota la militància que s’hi adscriu.
Almenys cada dos anys se celebrarà una Assemblea per a l’elecció de la Presidència i de l’Executiva Local.
També se celebraran assemblees quan siguin convocades per la Presidència o per la majoria de
l’Executiva Local o a petició, per escrit, d’almenys una quarta part de la militància. En qualsevol
cas seran convocades assemblees dues vegades l’any.

Article 18
La direcció i administració de la secció local serà responsabilitat de l’Executiva Local, que estarà
formada, almenys, per la Presidència, la Secretaria d’Organització, la Secretaria de Finances, la
Secretaria d’Imatge i Comunicació, la Secretaria de la Dona, la Secretaria de Política Municipal i el/
la Portaveu del Grup Municipal si no n’és membre per cap altre motiu, així com per una persona
representant de les JERC, sempre que estiguin constituïdes formalment.
Als municipis on existeixin EMD, i en el cas que no s’hagi constituït Secció Local, també formarà
part de l’Executiva Local la persona portaveu a l’EMD, si no n’és membre per cap altre motiu.
Una mateixa persona militant podrà assumir un màxim de dues secretaries. També es podran nomenar fins un màxim de sis altres càrrecs a criteri de l’Assemblea Local.
Les seccions locals amb menys de 15 militants, i prèvia conformitat de l’Executiva Comarcal, podran optar a tenir una estructura més simplificada però sempre caldrà escollir com a mínim una
Presidència i una Secretaria d’Organització, càrrecs no acumulables.
En cas de baixa o dimissió d’una persona membre de l’Executiva Local, la mateixa Executiva nomenarà una persona substituta fins la propera Assemblea. No obstant, si les baixes o dimissions a
l’Executiva Local afecten a més del 50% de les persones membres, s’haurà de convocar necessàriament una Assemblea en el termini màxim d’un mes. En aquest còmput no s’inclouen els membres nats de les executives que tenen veu però no vot.
Si la baixa o dimissió es produeix en la figura de la Presidència Local, el conjunt de l’Executiva Local haurà d’escollir per una majoria de dues terceres parts una nova Presidència Local fins
que tingui lloc la propera Assemblea Local. En el cas que no hagi estat possible arribar a aquesta
majoria, en un termini d’un mes s’haurà de convocar una Assemblea Local per a escollir una nova
Presidència i Executiva Local.
De manera ordinària, la representació de la Secció Local rau en la figura de la Presidència. La Presidència podrà delegar la seva assistència amb veu i vot, de manera permanent o accidental, a les
reunions dels òrgans dels quals formi part per raó del càrrec, per qualsevol mitjà fefaent amb tots
els drets inherents a la Presidència. Aquesta delegació serà comunicada a l’òrgan al qual s’hagi de
participar. En el cas d’absència forçosa o baixa de la Presidència, qui ostenta la representació temporal és la Secretaria d’Organització fins a l’elecció d’una nova Presidència.
És preceptiu que a tota secció local amb més de 40 militants, la seva Executiva Local elabori un
pla de treball anual que haurà de ser conegut pel conjunt de la militància local. El seu grau de
compliment serà avaluat al cap d’un any per aquest mateix organisme. Per la resta de seccions locals, l’elaboració d’aquests plans només té un caràcter recomanable.

Una secció local podrà dotar-se, a més dels estatutaris, d’altres òrgans en forma de comissions de
treball o d’altres tipus que podran ser oberts a la ciutadania en general.

Article 19
La proposta política d’Esquerra Republicana en una població s’ha d’articular sempre a partir de
l’actuació coordinada del Grup Municipal i la Secció Local. La relació dels grups municipals amb
les seccions locals es regiran pels principis de col·laboració, coordinació i lleialtat.

Article 20
L’Executiva Comarcal, d’acord amb la respectiva Executiva Regional, podrà dissoldre una secció
local per decisió motivada adoptada per majoria i nomenar una Gestora Local perquè en un termini màxim de sis mesos procedeixi a convocar un procés d’elecció de la direcció local. Tanmateix,
aquesta dissolució podrà dur-la a terme l’Executiva Nacional prèvia consulta a l’Executiva Local
implicada, així com a les executives comarcal i regional corresponents.
La seva dissolució no significarà que la militància de l’Executiva Local afectada en perdi la condició.

Article 21
La constitució de seccions locals fora del territori nacional requerirà l’autorització expressa de
l’Executiva Nacional, òrgan del qual en dependran directament. Si s’escau, disposaran d’un règim
específic propi aprovat pel Consell Nacional.

CAPÍTOL III. LES FEDERACIONS COMARCALS
Article 22
La Federació Comarcal és l’òrgan territorial comarcal. La compon la militància adscrita a les seccions locals del seu àmbit territorial.
Les federacions comarcals en què s’estructura Esquerra Republicana corresponen a les comarques pròpies de les corresponents divisions administratives de cada territori dels Països Catalans.
La comarca del Barcelonès per la seva singularitat queda dividida en:
1. L’Hospitalet de Llobregat, que pertany a la Federació Comarcal del Baix Llobregat i que, a efectes públics, utilitzarà la denominació de Baix Llobregat-l’Hospitalet.
2. Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, que constitueixen la Federació
Comarcal del Barcelonès Nord.
3. I la ciutat de Barcelona, que gaudeix del rang de Federació Regional.
Barcelona, atenent al seu factor de capitalitat, s’estructura en les següents federacions de districte: Barcelona Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. Aquestes federacions tindran la consideració de federacions comarcals d’Esquerra Republicana a tots els efectes organitzatius i estatutaris, i prendran la
denominació de «Federació de Districte de».

Article 23
Per constituir una federació comarcal caldrà un mínim de dues seccions locals a la comarca.
Tanmateix, l’Executiva Nacional podrà determinar-ne excepcions, prèvia sol·licitud dels òrgans
territorials o regionals implicats, si es donen circumstàncies organitzatives que fan aconsellable
aquesta estructura.
Si en una comarca no hi ha federació comarcal, la militància s’adscriurà temporalment a la federació comarcal d’una comarca veïna, preferentment de la mateixa Federació Regional o Territorial.
Aquesta militància adscrita temporalment no podrà participar en la votació de temes que afectin
estrictament a la comarca receptora.

Article 24
Els òrgans de la Federació Comarcal són, com a mínim: el Congrés Comarcal, l’Executiva Comarcal,
la Permanent Comarcal i la Presidència.
El Congrés Comarcal és el màxim òrgan de la Federació Comarcal i l’integra tota la militància adscrita a les seccions locals del seu àmbit territorial. El Congrés ha de debatre les grans línies polítiques i ha de marcar el contingut de l’actuació de la direcció pel següent període. El Congrés també
escollirà els consellers i conselleres nacionals territorials.
Se celebrarà Congrés almenys un cop l’any, i també quan sigui convocat per la Presidència, per
decisió majoritària de l’Executiva Comarcal o a petició, per escrit, d’almenys una quarta part de la
militància. Durant els dos mesos següents a la renovació de l’Executiva Territorial o Regional, i per
acord del Consell Nacional, haurà de tenir lloc un Congrés Comarcal per a l’elecció de la Permanent Comarcal.
La Permanent Comarcal estarà composta per la Presidència, la Secretaria d’Organització, la Secretaria de Finances i Administració, la Secretaria d’Imatge i Comunicació, la Secretaria de la
Dona, la Secretaria de Política Municipal i la Secretaria de Política Parlamentària. Una mateixa
persona militant podrà assumir dues secretaries.
També es podran nomenar fins a un màxim de sis altres càrrecs més a criteri del Congrés. En
aquest cas caldrà tenir en compte l’estructura que hagi establert l’Executiva Nacional. La persona portaveu al Consell Comarcal o al Consell de Districte també en formarà part si no ho és per
cap altre motiu, així com una persona representant de les JERC, sempre que estiguin constituïdes
formalment.
Els membres amb dret a vot que conformin les executives comarcals provinents d’un mateix municipi o Secció Local, mai no podran arribar a representar més del 50% del total dels seus components. Atenent la singularitat de les federacions de districte de la ciutat de Barcelona, aquests
òrgans en resten exclosos d’aquest compliment.
És preceptiu que a tota federació comarcal, la seva Permanent elabori un pla de treball anual que
haurà de ser conegut pel conjunt de la militància d’aquella federació comarcal. El seu grau de
compliment serà avaluat al cap d’un any per aquest mateix organisme.

Les funcions bàsiques de la federació comarcal són:
1. Intervenir políticament i social en el seu àmbit territorial.
2. Difondre, aplicar i defensar la política d’Esquerra Republicana.
3. Apropar a la ciutadania el projecte d’Esquerra Republicana, incorporant nova militància i noves
persones simpatitzants o amigues a l’organització.
4. Administrar els recursos econòmics d’acord amb allò establert en aquests Estatuts.
5. Fomentar el debat polític i la formació contínua de la militància de totes aquelles matèries que
l’activitat política en requereixen coneixement i posicionament polític.
6. Elevar als òrgans superiors aquelles inquietuds o informacions que considerin importants pel
conjunt del partit o pels òrgans territorials corresponents.
7. Fer un seguiment de les activitats dels càrrecs institucionals i de confiança del partit en els
consells comarcals i altres òrgans de caràcter supralocal o mancomunat.
8. Articular un discurs i una activitat política del partit a nivell comarcal en col·laboració amb el
conjunt de les seccions locals i els grups municipals dels seus corresponents territoris.

Article 25
La direcció i administració de la federació comarcal serà responsabilitat de l’Executiva Comarcal,
que estarà formada per la Permanent Comarcal i les presidències locals o les persones que en
substitució d’aquestes hagi nomenat cada Executiva Local. Com a mínim, es reunirà trimestralment. En cas de baixa o dimissió d’una persona membre de la Permanent Comarcal, l’Executiva
Comarcal nomenarà una persona substituta fins al proper Congrés. No obstant, si les baixes o dimissions en la Permanent Comarcal afecten a més del 50% de les persones membres, s’haurà de
convocar necessàriament un Congrés Comarcal en el termini màxim d’un mes. En aquest còmput
no s’inclouen els membres nats de les executives que tenen veu però no vot.
Si la baixa o dimissió es produeix en la figura del Presidència Comarcal, el conjunt de l’Executiva
Comarcal haurà d’escollir per una majoria de dues terceres parts una nova Presidència provisional fins que tingui lloc el proper Congrés Comarcal. En el cas que no hagi estat possible arribar a
aquesta majoria, en un termini d’un mes s’haurà de convocar un Congrés Comarcal per a escollir
una nova Presidència i Permanent Comarcal.
De manera ordinària, la representació de la Federació Comarcal rau en la figura de la Presidència. La Presidència podrà delegar la seva assistència en algun membre de l’Executiva amb veu i
vot, de manera permanent o accidental, a les reunions dels òrgans dels quals formi part per raó
del càrrec, excepte al Consell Nacional, per qualsevol mitjà fefaent amb tots els drets inherents a
la Presidència. Aquesta delegació serà comunicada a l’òrgan al qual s’hagi de participar. En el cas
d’absència forçosa o baixa de la Presidència, qui ostenta la representació temporal és la Secretaria d’Organització fins a l’elecció d’una nova Presidència.

Article 26
Les federacions comarcals tindran autonomia plena en tot allò que fa referència a la seva activitat
interna en el seu àmbit territorial. Pel que fa a les qüestions polítiques, s’hauran de subjectar a la
línia general establerta pels òrgans directius d’Esquerra Republicana i podran aplicar-la i desenvolupar-la amb autonomia.

Tanmateix, per subscriure pactes o acords amb altres organitzacions, caldrà sempre la conformitat de l’Executiva Nacional, prèvia consulta a les executives regionals implicades.
Les persones representants d’Esquerra Republicana als consells comarcals seran designades per
l’Executiva Nacional, a proposta de l’Executiva Comarcal i prèvia consulta a les executives regionals implicades.

Article 27
L’Executiva Regional o Territorial, d’acord amb l’Executiva Nacional, podrà dissoldre una federació
comarcal per decisió motivada adoptada per majoria i nomenar una Gestora Comarcal perquè en
un termini de sis mesos procedeixi a convocar un procés d’elecció de la direcció comarcal. Tanmateix, aquesta dissolució podrà dur-la a terme l’Executiva Nacional, prèvia consulta a les executives
comarcals, regionals o territorials corresponents.

Article 28
A la ciutat de Barcelona es podran constituir noves seccions locals dins dels límits dels seus districtes. No obstant, en primer terme caldrà que, prèviament, aquestes s’adeqüin a les divisions de
rang inferior delimitades per l’Ajuntament de Barcelona o a agrupacions d’aquestes, i que comptin, com a mínim, amb 30 militants residents. En segon terme, caldrà que una majoria qualificada
de dues terceres parts de la militància assistent a un Congrés de Districte hi doni el seu suport. I
finalment, serà preceptiu el vistiplau de l’Executiva Regional de Barcelona.
Les seccions locals de Barcelona, així com les federacions de districte, podran constituir seccions
de barri o seccions censals, d’acord amb allò resolt a l’article 14 dels presents Estatuts.

CAPÍTOL IV. LES FEDERACIONS REGIONALS
Article 29
La Federació Regional és l’òrgan territorial regional. La compon la militància de les federacions
comarcals de cada regió.
Les 9 federacions regionals d’Esquerra Republicana agrupen les següents comarques:
1. Regió Metropolitana de Barcelona:
Baix Llobregat, Barcelonès Nord, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental.
2. Regió de Girona:
Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Ripollès i Selva.
3. Regió del Camp de Tarragona:
Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès.
4. Regió de l’Ebre:
Baix Ebre, Matarranya, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta.
5. Regió de la Catalunya Central:
Anoia, Bages, Berguedà, Osona i Solsonès.
6. Regió de Lleida:
Baix Cinca, Garrigues, Llitera, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià i Urgell.

7. Regió de l’Alt Pirineu-Aran:
Alt Urgell, Alta Ribagorça, Andorra,Cerdanya, Baixa Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i la
Val d’Aran.
8. Regió de la ciutat de Barcelona:
Barcelona Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí.
9. Regió del Penedès:
Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf.
A efectes organitzatius, funcionals i financers, les federacions comarcals de la Regió Metropolitana
de Barcelona tindran la consideració de federacions regionals. Tenint en compte l’heterogeneïtat
territorial del partit es poden reconèixer altres realitats territorials a les quals els seria aplicada la
mateixa consideració.

Article 30
Les federacions regionals tindran autonomia plena en tot allò que fa referència a la seva activitat
interna en l’àmbit de la seva regió. Pel que fa a les qüestions polítiques, s’hauran de subjectar a la
línia general establerta pels òrgans directius d’Esquerra Republicana i podran aplicar-la i desenvolupar-la amb autonomia. No obstant això, per subscriure pactes o acords amb altres organitzacions, caldrà sempre la conformitat de l’Executiva Nacional.

Article 31
Els òrgans de la Federació Regional són, com a mínim: el Congrés Regional, l’Executiva Regional, la
Permanent Regional i la Presidència.
El Congrés Regional és el màxim òrgan de la Federació Regional i el compon tota la militància adscrita a les seccions locals de la regió. Durant els dos mesos següents a la renovació de l’Executiva
Nacional i per acord del Consell Nacional, haurà de tenir lloc un Congrés Regional per a l’elecció
de la Permanent Regional, composta per la Presidència, la Secretaria d’Organització, la Secretaria de Finances i Administració, la Secretaria d’Imatge i Comunicació, la Secretaria de la Dona, la
Secretaria de Política Municipal, la Secretaria de Política Parlamentària, i fins a un màxim de deu
càrrecs més a criteri del Congrés Regional, que haurà de tenir en compte l’estructura de l’Executiva Nacional. També en formarà part una persona representant de les JERC, sempre que estiguin
constituïdes formalment.
Els membres que conformin les executives regionals provinents d’una mateixa federació comarcal, mai no podran arribar a representar el 50% del total dels seus components, sempre que no es
tracti d’una regional formada per menys de tres comarcals.
Almenys se celebrarà un Congrés Regional un cop l’any. Se celebrarà també Congrés Regional
quan sigui convocat per la Presidència, per decisió majoritària de l’Executiva Regional o a petició,
per escrit, d’almenys una quarta part de la militància.
És preceptiu que a tota federació regional, la seva Permanent elabori un pla de treball anual que
haurà de ser conegut pel conjunt de la militància de la federació regional. El seu grau de compliment serà avaluat al cap d’un any per aquest mateix organisme.

Les funcions bàsiques de la federació regional són:
1. Intervenir políticament i social en el seu àmbit territorial.
2. Difondre, aplicar i defensar la política d’Esquerra Republicana.
3. Apropar a la ciutadania el projecte d’Esquerra Republicana, incorporant nova militància i noves
persones simpatitzants o amigues a l’organització.
4. Administrar els recursos econòmics d’acord amb allò establert en aquests Estatuts.
5. Fomentar el debat polític i la formació contínua de la militància de totes aquelles matèries que
l’activitat política en requereixi coneixement i posicionament polític.
6. Elevar a l’Executiva Nacional aquelles inquietuds o informacions que considerin importants pel
conjunt del partit o pel seu territori.
7. Fer un seguiment de les activitats dels càrrecs institucionals i de confiança del partit en aquelles institucions i òrgans mancomunats d’àmbit supracomarcal del seu territori.
8. Articular un discurs i una activitat política del partit a nivell regional en col·laboració amb el
conjunt de les federacions comarcals i seccions locals que conformen la federació regional.

Article 32
La direcció i administració de la federació regional serà responsabilitat de l’Executiva Regional,
que estarà formada per la Permanent Regional i les presidències comarcals o persones que les
substitueixin. Com a mínim es reunirà trimestralment. En cas de baixa o dimissió d’una persona
membre de la Permanent Regional, l’Executiva Regional nomenarà una persona substituta fins al
proper Congrés. No obstant, si les baixes o dimissions en la Permanent Regional afecten a més del
50% de les persones membres, s’haurà de convocar necessàriament un Congrés Regional en el
termini màxim d’un mes. En aquest còmput no s’inclouen els membres nats de les executives que
tenen veu però no vot.
Si la baixa o dimissió es produeix en la figura de la Presidència Regional, el conjunt de l’Executiva
Regional haurà d’escollir per una majoria de dues terceres parts, una nova Presidència provisional fins que tingui lloc el proper Congrés Regional. En el cas que no hagi estat possible arribar a
aquesta majoria, en un termini d’un mes s’haurà de convocar un Congrés Regional per a escollir
una nova Presidència i Permanent Regional.
De manera ordinària, la representació de la federació regional rau en la figura de la Presidència,
que entre d’altres funcions haurà d’assistir a les reunions de l’Executiva Nacional. En el cas que
l’Executiva Nacional nomenés una Gestora Regional, la persona responsable de liderar-la formaria
part de l’Executiva Nacional com a representant de la federació regional, amb dret a veu i vot, durant el termini establert a l’article 33.

Article 33
L’Executiva Nacional, per decisió motivada adoptada per majoria, podrà dissoldre qualsevol executiva regional i nomenar una Gestora Regional perquè en un termini de tres mesos procedeixi a
reorganitzar-la. La decisió haurà de ser ratificada pel Consell Nacional.
Aquesta dissolució no significarà que la militància de l’Executiva Regional afectada en perdi la
condició.

CAPÍTOL V. LES FEDERACIONS TERRITORIALS
Article 34
Les federacions territorials són els òrgans del partit al País Valencià, a les Illes Balears i Pitiüses
i a la Catalunya Nord i les componen el conjunt de la militància vinculada a aquests territoris. Les
relacions d’aquests òrgans territorials amb els òrgans nacionals es fonamenten en els principis de
solidaritat, corresponsabilitat, coordinació, reciprocitat i autonomia.
La Federació Territorial del País Valencià, que agrupa les comarques d’Alacantí, Alcalatén, Alcoià,
Alt Maestrat, Alt Millars, Alt Palància, Alt Vinalopó, Baix Maestrat, Baix Segura, Baix Vinalopó, Camp
de Morvedre, Camp de Túria, Canal de Navarrés, Comtat, Costera, Foia de Bunyol, Horta, Marina
Alta, Marina Baixa, Plana Alta, Plana Baixa, Plana d’Utiel, Ports, Racó d’Ademús, Ribera Alta, Ribera Baixa, Safor, Serrans, Vall d’Albaida, Vall de Cofrents, Valls del Vinalopó i Vinalopó Mitjà, pren el
nom d’Esquerra Republicana del País Valencià.
La Federació Territorial de la Catalunya Nord, que agrupa les comarques de l’Alta Cerdanya, Capcir,
Conflent, Fenolleda, Rosselló i Vallespir, pren el nom d’Esquerra Republicana de Catalunya.
La Federació Territorial de les Illes Balears i Pitiüses, que agrupa les Illes d’Eivissa, Formentera,
Mallorca i Menorca, pren el nom d’Esquerra Republicana.

Article 35
Les federacions territorials tenen autonomia plena en tot allò que fa referència a la seva activitat
interna en l’àmbit dels seus respectius territoris i en la presa de decisions polítiques que afectin
les seves institucions, administracions i mapa polític propi.
Pel que fa als pactes d’àmbit local i supralocal dins dels seus respectius territoris, aquests són competència dels seus òrgans de direcció i del conjunt de la voluntat majoritària de la militància integrada
en cada federació territorial, si bé hauran de ser ratificats pels òrgans de direcció nacional del partit.

Article 36
Els òrgans de la Federació Territorial són, com a mínim: el Congrés Territorial, l’Executiva Territorial, la Permanent Territorial, i la Presidència.
Atenent la seva capacitat d’autoorganització, les federacions territorials podran, d’acord amb l’Executiva Nacional i el Consell Nacional, constituir federacions regionals que no tindran representació
directa a l’Executiva Nacional.
El Congrés Territorial és el màxim òrgan de la Federació Territorial i el compon tota la militància
adscrita a les seccions locals d’aquell territori. Durant els dos mesos següents a la renovació de
l’Executiva Nacional i per acord del Consell Nacional haurà de tenir lloc un Congrés Territorial per
a l’elecció de la Permanent Territorial, composta per la Presidència, la Secretaria d’Organització,
la Secretaria de Finances i Administració, la Secretaria d’Imatge i Comunicació, la Secretaria de la
Dona, la Secretaria de Política Municipal, la Secretaria de Política Parlamentària, i fins un màxim
de deu càrrecs més a criteri del Congrés Territorial, que haurà de tenir en compte l’estructura de
l’Executiva Nacional. També en formarà part una persona representant de les JERC, sempre que
estiguin constituïdes formalment.

Almenys se celebrarà un Congrés Territorial informatiu i d’avaluació cada dos anys. Se celebrarà
també Congrés Territorial quan sigui convocat per la Presidència, per decisió majoritària de l’Executiva Territorial o a petició, per escrit, d’almenys una quarta part de la militància.
És preceptiu que a tota federació territorial, la seva Permanent elabori un Pla de treball bianual que haurà de ser conegut pel conjunt de la militància de la Federació Territorial. El seu grau de
compliment serà avaluat, almenys, al cap de dos anys per aquest mateix organisme.
Les funcions bàsiques de la federació territorial són:
1. Intervenir políticament i social en el seu àmbit territorial.
2. Difondre, aplicar i defensar la política del partit.
3. Apropar a la ciutadania el projecte del partit, incorporant nova militància i noves persones
simpatitzants o amigues a l’organització.
4. Administrar els recursos econòmics d’acord amb allò establert en aquests Estatuts.
5. Fomentar el debat polític i la formació de la militància.
6. Elevar a l’Executiva Nacional aquelles inquietuds o informacions que considerin importants pel
conjunt del partit o pel seu territori.
7. Fer un seguiment de les activitats dels càrrecs institucionals i de confiança del partit.
8. Articular de manera ordinària un discurs i una activitat política coordinada amb els òrgans
nacionals del partit.

Article 37
La direcció i administració de la federació territorial serà responsabilitat de l’Executiva Territorial,
que estarà formada per la Permanent Territorial i les presidències comarcals o les persones que
les substitueixin.
En cas de baixa o dimissió d’una persona membre de la Permanent Territorial, l’Executiva Territorial nomenarà una persona substituta fins al proper Congrés Territorial. No obstant, si les baixes o
dimissions en la Permanent Territorial afecten a més del 50% de les persones membres, s’haurà
de convocar necessàriament Congrés Territorial en el termini màxim d’un mes. En aquest còmput
no s’inclouen els membres nats de les executives que tenen veu però no vot.
Si la baixa o dimissió es produeix en la figura de la Presidència Territorial, el conjunt de l’Executiva
Territorial haurà d’escollir per una majoria de dues terceres parts una nova Presidència provisional fins que tingui lloc el proper Congrés Territorial. En el cas que no hagi estat possible arribar a
aquesta majoria, en un termini d’un mes s’haurà de convocar un Congrés Territorial per a escollir
una nova Presidència i Permanent Territorial.

CAPÍTOL VI. L’ARAN I LA FENOLHEDA
Article 38
Esquerra Republicana reconeish a toti es efèctes era realitat nacionau occitana d’Aran e dera Fenolheda, fonamentada ena sua singularitat culturau, istorica e lingüistica, e defensada pes sòns abitants ath
long des sègles.

Esquerra Republicana de Catalunya se constituís en Aran jos era denominacion sociau e electorau
d’Esquèrra Republicana Occitana.
Era Federacion Comarcau d’Aran adscrita ara Federacion Regionau deth Naut Pirenèu-Aran a autonomia
plea en tot aquerò que hè referéncia ara sua activitat intèrna en encastre deth sòn respectiu territòri.

CAPÍTOL VII. REUNIONS DELS ÒRGANS TERRITORIALS
Article 39
L’Assemblea Local, el Congrés Comarcal, el Congrés Regional, i el Congrés Territorial són l’àmbit
de participació de totes les persones militants. Per poder participar en les reunions d’aquests òrgans cal:
1. Haver adquirit la condició de militant en la data de celebració de l’Assemblea o el Congrés.
2. Estar al corrent de pagament una setmana abans de la data de celebració segons la llista que
la Secretaria Nacional de Finances i Administració posi a disposició de les seccions locals, les
federacions comarcals, les federacions regionals i les federacions territorials.
Aquelles persones que no compleixin aquests requisits podran assistir a l’Assemblea o al Congrés
però no podran participar-hi amb dret de vot.
Les persones simpatitzants podran participar amb veu però sense vot de les assemblees locals.
Potestativament, les federacions territorials, regionals i comarcals podran establir l’obligatorietat
prèvia d’inscripció als seus respectius congressos.

Article 40
Les executives de les federacions territorials, regionals i comarcals i de les seccions locals designaran una comissió organitzadora de l’Assemblea o del Congrés que tindrà cura de tots els aspectes relacionats amb la celebració d’aquesta fins a l’elecció de la mesa.
La convocatòria d’una assemblea o congrés haurà d’estar signada per la Presidència de l’executiva convocant o, en el seu defecte, per la Presidència de la comissió organitzadora escollida per
l’esmentada executiva. Aquesta es farà per carta, o per qualsevol mitjà escrit que la substitueixi, i
haurà d’adreçar-se a tota la militància, així com als òrgans territorials d’àmbit superior amb una
antelació mínima de quinze dies.
Correspon al reglament de règim intern d’Esquerra Republicana desenvolupar allò establert en el
present capítol.

CAPÍTOL VIII. LES ELECCIONS DELS ÒRGANS TERRITORIALS
Article 41
Les candidatures a la Presidència de les federacions territorials, regionals, comarcals i locals hauran de lliurar-se per escrit a la comissió organitzadora com a mínim cinc dies abans de la celebració de l’Assemblea o el Congrés.
La persona candidata haurà d’acompanyar la seva candidatura d’una proposta d’Executiva Local o
de Permanent comarcal, regional o territorial, segons sigui el cas, i un programa d’actuació. A més,
pels congressos comarcals, regionals o territorials caldrà acompanyar també un aval del 5% de la
militància d’aquell àmbit. Cada militant només podrà avalar una candidatura.
Potestativament, en els casos de les federacions regionals i territorials, per acord de la majoria
absoluta de l’executiva corresponent, aquesta podrà decidir celebrar una jornada electoral per escollir la direcció territorial, en comptes d’un Congrés. Caldrà prèviament celebrar una campanya
de presentació de candidatures al conjunt de la militància.

Article 42
Les persones que vulguin presentar la seva candidatura al Consell Nacional per ser escollides per
Congrés Comarcal hauran de presentar un aval corresponent al 3% de la militància de la comarca,
o bé ser avalades per una o diverses executives de seccions locals que representin aquest nombre
de militants.
Correspon al reglament de règim intern d’Esquerra Republicana desenvolupar allò establert en el
present capítol.

Article 43
En els congressos d’elecció de la direcció territorial corresponent, la persona candidata a la Presidència exposarà el seu programa electoral i presentarà el conjunt de la candidatura.
L’ordre de presentació davant l’Assemblea o Congrés serà invers al de presentació de la candidatura davant de la comissió organitzadora. Un cop exposades les diferents propostes, la militància
procedirà a votar, i podrà votar una de les candidatures presentades o bé votar en blanc. Un cop
fet l’escrutini, la candidatura que hagi obtingut major nombre de vots serà proclamada guanyadora
per la Mesa del Congrés o Assemblea.
En el cas dels òrgans territorials en què hagin concorregut més d’una candidatura, es possibilita
l’ampliació de la Permanent, amb un màxim de dues persones, a criteri de la Presidència. Les persones que poden ocupar aquests càrrecs han d’haver concorregut en una candidatura que no hagi
resultat guanyadora del Congrés o l’Assemblea corresponent.

CAPÍTOL IX. DE LES VOTACIONS
Article 44
Els acords dels òrgans territorials del partit s’adopten per majoria simple, llevat d’aquells casos
que els presents Estatuts prevegin majories qualificades.
S’entén que hi ha majoria simple si els vots positius superen als negatius.
S’entén que hi ha majoria absoluta quan s’expressa en el mateix sentit la meitat més un dels vots
vàlids emesos.
Les votacions que afectin directament persones seran secretes. També seran secretes aquelles
votacions que, encara que no es refereixin directament a persones, ho demani almenys el 20%
dels membres amb dret a vot presents.

CAPÍTOL X. LA IMPUGNACIÓ DELS ACORDS
Article 45
Els acords presos per l’Assemblea o el Congrés seran impugnables mitjançant escrit motivat adreçat a la Comissió de Garanties, en el termini màxim de quinze dies des de la data de celebració de
l’esdeveniment.
Si la militància que impugna els acords presos en l’Assemblea o Congrés considera greument perjudicial la posada en pràctica d’aquests acords en podrà demanar la suspensió provisional.
Podran impugnar els acords:
1. La militància amb dret a vot que hagi assistit a l’Assemblea o al Congrés.
2. Aquella militància que no hi hagi assistit quan la causa de la impugnació estigui vinculada a la
deficient convocatòria de l’òrgan.
Si els acords que es volen impugnar versen sobre el procés d’elecció dels òrgans territorials, l’òrgan competent per al seu enjudiciament és la Sindicatura Electoral.

CAPÍTOL XI. DE LES MOCIONS DE CENSURA
A LES PRESIDÈNCIES DELS ÒRGANS TERRITORIALS
Article 46
Es podrà presentar una moció de censura a les presidències de les federacions territorials, regionals, comarcals o de districte si es valora que aquestes no exerceixen adequadament les seves
responsabilitats. Se’n podrà presentar només una per mandat.
La potestat és de:

1. Un conjunt d’executives de l’àmbit territorial de la Presidència afectada que representin més
del 50% de la militància. En aquest cas, l’acord d’una executiva orgànicament superior representa la de la resta d’òrgans territorials excepte que existeixi un acord específic d’un òrgan
territorial inferior oposant-se a la moció de censura. En aquest cas caldrà treure del còmput la
militància adscrita a aquell òrgan territorial.
2. Més del 50% de la militància adscrita a l’àmbit territorial de la Presidència a la qual es presenta la moció.
La moció de censura s’adreçarà a la Presidència de l’òrgan territorial superior a la que es presenta la moció, la qual haurà de convocar i celebrar un Congrés o una Assemblea extraordinària en un
termini màxim de quinze dies.
La presentació d’una moció de censura haurà d’anar acompanyada d’una candidatura alternativa a
l’òrgan del qual es tracti.
El reglament de règim intern del partit en determinarà el procés de presentació.

Títol IV. Òrgans de govern
CAPÍTOL I. EL CONGRÉS NACIONAL
Article 47
El Congrés Nacional és l’òrgan sobirà d’Esquerra Republicana de Catalunya al qual pertany tota la
militància que estigui al corrent de pagament.
El Congrés s’estructurarà en dues fases. En la primera es farà una jornada electoral per escollir
les persones membres de l’Executiva Nacional d’acord amb l’article 52 i següents, i 30 consellers i
conselleres nacionals escollits segons allò previst a l’article 55. En la segona es constituirà el plenari del Congrés Nacional, que és el responsable de fixar la línia política d’Esquerra Republicana.
Un reglament aprovat pel Consell Nacional determinarà les condicions de participació de la militància a la jornada electoral i al plenari, al qual serà preceptiu inscriure’s. El Consell Nacional escollirà una comissió organitzadora a proposta de l’Executiva Nacional
De manera ordinària, el Congrés Nacional se celebrarà cada quatre anys. La convocatòria del Congrés Nacional podrà diferir-se, per acord de l’Executiva Nacional, fins a un període màxim de tres
mesos quan hagués de coincidir amb un procés electoral.

Article 48
La jornada electoral serà convocada per la Presidència del partit, o en el cas de dimissió, impediment, incapacitat o defunció d’aquest, per la Secretaria General, i ratificada pel Consell Nacional
amb una antelació mínima de 50 dies.

Article 49
Un cop proclamats els resultats de la jornada electoral per part de la Sindicatura Electoral, i en un
termini màxim de 15 dies, se celebrarà un Consell Nacional, que haurà de contenir com a mínim
els següents punts de l’ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Elecció de la Presidència i de la mesa del Consell Nacional.
Presa de coneixement dels resultats de la jornada electoral.
Debat i votació de l’informe de gestió de la Presidència sortint.
Debat i votació de l’informe sobre la gestió econòmica i patrimonial del partit.
Informe de la Presidència entrant.
Presentació dels plans de treball de les vicesecretaries generals.
Acord d’inici de la renovació dels òrgans territorials, regionals i comarcals.
Aprovació del reglament del plenari del Congrés.
Aprovació, si s’escau, dels membres de les ponències dels documents congressuals.
Aprovació de la comissió organitzadora del plenari.

Excepcionalment, i en el cas que hi hagués convocat o existís la previsió de la convocatòria d’uns
comicis electoral dins dels tres mesos següents, l’Executiva Nacional pot acordar la no inclusió
dels punts 5, 6, 7, 8 i 9 en l’ordre del dia del Consell Nacional fins passats els comicis electorals
anteriorment esmentats.

Article 50
En el termini màxim de 40 dies després de la designació dels membres de la ponència, caldrà celebrar un Consell Nacional d’aprovació dels documents congressuals.
Prèviament a la celebració de l’esmentat Consell, es farà arribar als consellers i conselleres nacionals una proposta concreta de documents congressuals elaborats pels seus ponents amb la
finalitat que els i les membres del Consell Nacional puguin presentar les propostes o esmenes que
considerin oportunes en el termini establert per reglament.
Aquests documents seran donats a conèixer també al conjunt de la militància com a mínim amb
30 dies d’antelació al plenari del Congrés Nacional. En la forma i el termini que determini el reglament, el conjunt de la militància, a través dels seus respectius òrgans territorials, disposaran d’un
període de presentació i negociació d’esmenes.
Les comissions sectorials, de manera independent als òrgans territorials, també podran convocar
les seves respectives assemblees sectorials per a discutir i, si s’escau, presentar propostes o esmenes als documents congressuals.
Aquelles esmenes que després dels tràmits de negociació haguessin quedat vives, hauran de ser
aprovades, si s’escau, pel plenari del Congrés Nacional.
Les ponències polítiques, les resolucions, o les conclusions aprovades per Congrés Nacional seran
de caràcter vinculant per tots els òrgans i càrrecs orgànics d’Esquerra Republicana, i també pels
càrrecs institucionals del partit.

Article 51
Se celebrarà Congrés Nacional amb caràcter extraordinari en els supòsits següents:
a) Per acord del Consell Nacional per majoria absoluta.
b) Per petició motivada, adreçada a l’Executiva Nacional, d’una quarta part de la militància d’Esquerra Republicana o bé d’òrgans territorials que representin la meitat de la militància d’Esquerra Republicana. En aquest supòsit, per formular la petició caldrà que les seccions locals, les federacions comarcals o les federacions regionals ho hagin acordat així en Assemblea o Congrés.
El Congrés Nacional extraordinari tindrà lloc dins del termini de dos mesos a partir de la data que
el Consell Nacional ho hagi acordat o que l’Executiva Nacional hagi rebut la petició de convocar-lo.
Es convocarà amb un mínim de trenta dies d’antelació i, a l’ordre del dia, s’hi hauran d’incloure
únicament i necessària els extrems especificats a l’acord del Consell Nacional o a la petició adreçada a l’Executiva Nacional.
Potestativament, en el reglament del Congrés Nacional, el Consell Nacional, a proposta de l’Executiva Nacional, podrà determinar altres terminis de difusió i negociació d’esmenes i dels documents
congressuals a fi de garantir que el procés congressual extraordinari pugui dur-se a terme de manera eficient i, per tant, adequat a les necessitats immediates del partit.

CAPÍTOL II. DE L’ELECCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA,
LA SECRETARIA GENERAL I L’EXECUTIVA NACIONAL
Article 52
Les persones militants que vulguin presentar candidatura a la Presidència del partit caldrà que
presentin, juntament amb la seva candidatura, una llista amb una persona candidata a la Secretaria General, i un màxim de 20 persones més candidates a formar part de l’Executiva Nacional.
Obligatòriament, entre aquestes 20 persones candidates hi haurà d’haver-hi responsables en els
àmbits següents: organització, finances i administració, imatge i comunicació, dona, formació, i política municipal, en forma de secretaria nacional o de vicesecretaria general.
A més, les candidatures hauran de presentar un programa electoral per tal que la militància pugui
valorar les seves propostes polítiques i d’organització del partit pel futur.
Les candidatures hauran de lliurar-se per escrit a la Sindicatura Electoral en el termini d’un mes
des de la convocatòria de la jornada electoral.
Serà preceptiu que vagin acompanyades per un aval corresponent al 5% de la militància. Cada
persona militant només podrà avalar amb la seva signatura una sola precandidatura. Correspon a
la Sindicatura Electoral verificar les signatures presentades i proclamar-ne les candidatures en un
termini màxim de 72 hores.
La comissió organitzadora trametrà al conjunt de la militància la informació relativa a cadascuna
de les candidatures proclamades, així com els seus respectius programes electorals.

Article 53
En la jornada electoral, el conjunt de la militància al corrent de pagament podrà votar per una de
les candidatures proclamades o bé optar per votar en blanc.
En el cas de votar per una candidatura, l’elector/ora podrà votar a favor del conjunt de la llista o
a cadascun dels membres de manera individualitzada. En el cas que es tractés de la candidatura
guanyadora i alguna de les persones candidates obtingués menys del 50% de vots favorables sobre el total dels obtinguts per la candidatura, caldrà que la Presidència del partit faci una nova proposta que haurà de ser ratificada pel Consell Nacional.
En el cas que cap de les candidatures obtingués més del 50% dels vots vàlidament emesos a favor,
caldrà procedir a la celebració d’una nova jornada electoral en el termini de 21 dies.
En aquesta segona jornada electoral només podran participar les dues candidatures que haguessin obtingut major nombre de vots entre la militància, tot i que reglamentàriament es preveurà un
nou període de presentació de candidatures a fi i efecte de poder configurar noves ofertes electorals que obtinguin major recolzament entre la militància.
Per tal que una nova candidatura pugui ser considerada continuïtat de l’anteriorment presentada,
caldrà que la candidatura mantingui la mateixa persona candidata a la Presidència i, com a mínim,
el 50% de les persones components de l’anterior candidatura.

Article 54
Per a la jornada electoral s’habilitaran els locals del partit com a col·legis electorals o, en el seu
defecte, altres que la comissió organitzadora hagi habilitat a tal efecte.
Com a mínim, a cada col·legi electoral, haurà d’haver-hi una mesa electoral, constituïda per tres
militants al corrent de pagament proposats de manera conjunta per les executives locals i comarcals implicades, i validats per la Sindicatura Electoral.
Amb la finalitat de garantir la màxima participació de la militància en aquest procés electoral,
s’establirà un sistema de vot per correu que garanteixi el secret del vot, el debat dels diferents
projectes i la tramesa d’informació a la militància de les diferents opcions que es presentin. Reglamentàriament, s’establirà la forma de fer efectius aquests drets.

CAPÍTOL III. DE L’ELECCIÓ DELS CONSELLERS
I CONSELLERES NACIONALS ESCOLLITS PER CONGRÉS NACIONAL
Article 55
Durant la jornada electoral es procedirà igualment a l’elecció de 30 consellers i conselleres nacionals.
Els candidats i candidates a ser escollits consellers i conselleres nacionals per sufragi, hauran
d’acompanyar a la seva candidatura el nombre d’avals que reglamentàriament s’estableixi. La Sindicatura Electoral comprovarà que compleixen els requisits i les proclamarà si s’escau.

La militància inclosa en el cens electoral podrà votar un màxim de 2/3 del total de consellers i
conselleres nacionals a escollir per aquesta via.
Les 30 persones candidates que hagin rebut més suport seran proclamades per la Sindicatura
Electoral consellers i conselleres nacionals escollits per Congrés Nacional. En cas que en la posició
30 es produís un empat de vots, tots ells esdevindrien alhora consellers i conselleres nacionals.
El seu mandat finalitzarà el següent Congrés Nacional. En el cas que durant el mandat alguna plaça de conseller o consellera nacional quedés vacant, el seu lloc serà ocupat per la següent persona que havia obtingut més vots de la militància.

CAPÍTOL IV. DE LES CONFERÈNCIES NACIONALS
Article 56
Durant el mandat d’una Executiva Nacional, almenys es convocarà una Conferència Nacional.
Les conferències nacionals tenen per finalitat actualitzar l’estratègia política aprovada per la ponència política del darrer Congrés Nacional o de la darrera Conferència Nacional.
Tanmateix, podran convocar-se conferències nacionals de caràcter sectorial o, a proposta de la
Secretaria de Política Municipal, una Conferència Municipal.
El Consell Nacional, a proposta de l’Executiva Nacional, aprovarà un reglament específic de funcionament i triarà les persones membres de la ponència política i de la comissió organitzadora.
Les resolucions o conclusions aprovades en qualsevol tipus de Conferència Nacional són de caràcter vinculant per tots els òrgans i càrrecs orgànics i institucionals del partit.

CAPÍTOL V. DEL CONSELL NACIONAL
Article 57
El Consell Nacional és el màxim òrgan del partit entre congressos i es regirà per un reglament.
Són funcions del Consell Nacional:
1. Ajustar la línia política d’Esquerra Republicana a les circumstàncies del moment d’acord amb
la línia marcada pel darrer Congrés o Conferència Nacional.
2. Aprovar les directrius bàsiques dels programes electorals.
3. Impulsar i controlar l’actuació dels òrgans de govern d’Esquerra Republicana i ratificar anualment, si s’escau, els plans de treball de les vicesecretaries generals del partit, incloent-hi les
corresponents secretaries nacionals.
4. Elegir, per majoria absoluta, les persones que hagin de cobrir les vacants que es produeixin a
l’Executiva Nacional.
5. Ratificar, a proposta de l’Executiva Nacional, la composició dels membres del Consell Municipal i la seva Presidència.

6. Revocar els càrrecs elegits pel Consell Nacional, per majoria absoluta, prèvia proposta d’una
quarta part dels consellers i conselleres nacionals.
7. Ratificar, a proposta de l’Executiva Nacional, els membres que conformaran la Sindicatura
Electoral, la Comissió de Garanties, la Comissió Censora de Comptes i la persona candidata
a ocupar el càrrec de Síndic o Síndica després de cada Congrés Nacional i, si s’escau, ratificar-ne propostes de substitució en cas de baixa o renúncia.
8. Aprovar i modificar, a proposta de l’Executiva Nacional, els reglaments reguladors de l’activitat
interna del partit, així com les persones ponents i els membres de les comissions organitzadores.
9. Aquelles altres funcions expressament previstes en aquests Estatuts.

Article 58
Per poder optar a formar part del Consell Nacional, caldrà:
1. Estar al corrent de pagament de les quotes de militància.
2. Haver complert i complir la Carta Financera.

Article 59
El Consell Nacional és constituït per:
1. L’Executiva Nacional.
2. Trenta persones militants escollides pel Congrés Nacional.
3. Els alcaldes i les alcaldesses militants d’Esquerra Republicana de les deu localitats més
poblades dels Països Catalans que no siguin capitals de comarca i que no siguin consellers
nacionals per una altra via. La Secretaria de Política Municipal comunicarà a la Presidència del
Consell Nacional quines són aquestes persones un cop constituïts els ajuntaments.
4. Els alcaldes i alcaldesses de les capitals de comarca que siguin militants d’Esquerra Republicana.
5. Un alcalde o alcaldessa, i en el cas que no n’hi hagués un regidor o regidora, per federació
territorial o regional escollit per la seva Executiva territorial o regional. Aquesta elecció es
realitzarà per l’Executiva territorial corresponent escollida després del Congrés Nacional, i es
comunicarà a la Presidència del Consell Nacional.
6. Les presidències de les federacions comarcals.
7. Els consellers i les conselleres nacionals escollits pels propis òrgans territorials proporcionalment al seu nombre de militants i d’acord amb allò resolt a l’article 60.
8. Les persones militants que siguin membres de les cambres legislatives.
9. Les persones que siguin portaveu del partit als consells de vegueries, o en el seu cas, a les
diputacions provincials dels Països Catalans, o als consells insulars.
10. Les presidències de les comissions sectorials, renovades després de cada Congrés Nacional.
11. Les persones militants que hagin ocupat la Presidència i/o la Secretaria General del partit.
12. Les persones militants que, de Congrés a Congrés i en nombre no superior a tres, el mateix
Consell Nacional pugui cooptar per majoria absoluta.
13. Les persones que hagin presentat candidatura a la Presidència del partit en el darrer Congrés
Nacional i que hagin obtingut més del 20% dels vots en la jornada electoral.
14. Divuit persones militants de les JERC, renovades segons allò resolt en els propis Estatuts de
les JERC.

Article 60
Les federacions comarcals es distribuiran quaranta consellers i conselleres nacionals proporcionalment al seu nombre de militants, aplicant la fórmula d’Hondt i a partir del cens de militància al
corrent de pagament del darrer Congrés Nacional. La Secretaria Nacional d’Organització comunicarà a totes les federacions comarcals el nombre de consellers i conselleres nacionals atribuïts,
que hauran de ser escollits per un Congrés Comarcal.

Article 61
El mandat d’aquests consellers i conselleres finalitzarà en el següent Congrés Comarcal posterior
al Congrés Nacional. En el cas que durant el mandat d’aquests alguna de les places quedés vacant
serà ocupada per la següent persona que va obtenir més vots en el Congrés Comarcal. En el cas
que s’hagués esgotat la llista, en el següent Congrés Comarcal es cobrirà la vacant.
Les presidències de les federacions comarcals poden renunciar a ser consellers/eres nacionals.
En aquest cas, el Congrés Comarcal escollirà una persona més per ocupar aquesta plaça de conseller/era nacional.

Article 62
La Presidència del Consell Nacional serà elegida pel mateix Consell Nacional d’entre les seves persones membres per majoria absoluta en una primera votació o per majoria simple en la votació
següent, a proposta de l’Executiva Nacional d’Esquerra Republicana.
En el cas que la Presidència quedés vacant s’escollirà una nova persona, segons el procediment
anterior, en el primer Consell Nacional que hi hagués des del moment que es produís la vacant.
Durant aquest termini de temps, la vicepresidència del Consell assumirà les funcions.
Les seves atribucions són les d’elaborar la proposta de l’ordre del dia, incloent-hi aquelles qüestions que li hagi fet arribar l’Executiva Nacional o aquells assumptes que prèviament hagin demanat
un 10% dels seus membres o una Executiva Regional o Territorial. La Presidència també presideix
i modera els debats del Consell Nacional.
La Presidència del Consell Nacional, en el cas de dimissió o baixa conjunta de la Presidència i la
Secretaria General, presidirà l’Executiva Nacional i s’encarregarà d’impulsar la celebració d’un
Congrés Nacional extraordinari per tal que sigui escollida una nova direcció nacional en el termini
de tres mesos des del moment d’haver-se’n produït les vacants.

Article 63
El Consell Nacional es reunirà en qualsevol lloc del territori nacional per convocatòria escrita de la
seva Presidència, expedida amb almenys quinze dies d’antelació. Com a mínim, tindrà lloc trimestralment. També es podrà reunir per pròpia iniciativa, a petició d’un terç de les persones membres
o per acord de l’Executiva Nacional, que haurà d’adreçar la petició per escrit a la Presidència del
Consell Nacional.

CAPÍTOL VI. LA PRESIDÈNCIA I LA SECRETARIA GENERAL
Article 64
La Presidència i la Secretaria General retran comptes de la seva gestió al Consell Nacional i formularan les proposicions que considerin oportunes a fi que, una vegada discutides, es prenguin
els acords pertinents.

SECCIÓ 1a. LA PRESIDÈNCIA
Article 65
La Presidència té la màxima representació institucional d’Esquerra Republicana i vetlla pel funcionament regular dels seus òrgans.
A més, li correspon:
1. Dirigir Esquerra Republicana.
2. La convocatòria i la confecció de l’ordre del dia de l’Executiva Nacional i de la Permanent Nacional.
3. Presidir i moderar els debats de l’Executiva Nacional i de la Permanent Nacional.
4. Mantenir relacions polítiques amb altres organitzacions polítiques i socials de manera conjunta amb la Secretaria General.
5. Vetllar per la unitat del discurs del partit en tots els àmbits sobre el fonament de la Declaració
Ideològica d’Esquerra Republicana i de la pròpia història del partit.
La durada del seu mandat és de Congrés Nacional a Congrés Nacional, i pot ésser reelegida ininterrompudament fins a un màxim de dotze anys, si bé pot sempre acabar el mandat.

Article 66
En cas de dimissió, impediment, incapacitat o defunció de la persona que ocupi la Presidència, la
Secretaria General representarà al partit, presidirà l’Executiva Nacional, i s’encarregarà d’impulsar
la celebració d’un Congrés Nacional extraordinari per tal que sigui escollida una nova direcció nacional en el termini de tres mesos des del moment d’haver-se produït la vacant.

SECCIÓ 2a. LA SECRETARIA GENERAL
Article 67
Les funcions de la Secretaria General són:
1. Custodiar tota la documentació referent al partit i a la seva militància.
2. Ostentar la representació legal del partit.
3. Tenir plenes facultats per contractar en nom d’Esquerra Republicana i obligar el partit vàlidament per qualsevol títol i en qualsevol forma admesa en dret.
4. Coordinar les diferents vicesecretaries nacionals i secretaries nacionals del partit.
5. Dirigir l’actuació de l’estructura professional del partit.
6. Mantenir les relacions polítiques amb altres organitzacions polítiques i socials de manera conjunta amb la Presidència.

La Secretaria General podrà atorgar els apoderaments generals o especials que cregui convenients per al bon funcionament de l’administració d’Esquerra Republicana, dels quals n’haurà d’informar a l’Executiva Nacional i al Consell Nacional en les primeres reunions que tinguin lloc.
En cas d’absència de la Presidència, la Secretaria General pot assumir-ne les funcions.
La durada del seu mandat és de Congrés Nacional a Congrés Nacional, i pot ésser reelegida ininterrompudament fins a un màxim de 12 anys, si bé pot sempre acabar el mandat.

Article 68
El partit es podrà dotar d’una Secretaria General Adjunta, que assumirà aquelles funcions i competències que li delegui la Secretaria General, especialment en l’àmbit de la coordinació i l’impuls
del treball de les vicesecretaries generals.
Així mateix, també es podrà dotar de vicesecretaries generals per a impulsar les tasques del partit
en el seu àmbit, així com coordinar les tasques de les secretaries nacionals que té assignades.

Article 69
En cas de dimissió, impediment, incapacitat o defunció de la persona que ocupi la Secretaria General, la Presidència del partit proposarà al Consell Nacional una nova persona entre els membres
de l’Executiva Nacional per substituir-la en el càrrec fins al proper Congrés Nacional ordinari.

CAPÍTOL VII. L’EXECUTIVA NACIONAL
Article 70
Durant els intervals de sessions del Consell Nacional, l’ajustament o l’adequació a les circumstàncies de cada moment de la línia política d’Esquerra Republicana determinada per aquest òrgan
correspon a l’Executiva Nacional. Aquesta assumeix també de manera conjunta amb la Secretaria
General i la Presidència tenir cura de la direcció i l’administració del partit.
També és funció de l’Executiva Nacional:
1. Ratificar els càrrecs d’àmbit supralocal designats i que representin Esquerra Republicana, a
proposta de l’organisme corresponent.
2. Aquelles altres competències que els presents Estatuts atorguen a aquest òrgan de govern.

Article 71
Formen l’Executiva Nacional:
1. La Presidència.
2. La Secretaria General.
3. Els membres que conformen la candidatura guanyadora del Congrés Nacional segons allò previst en l’article 52 i següents.
4. La Presidència del Consell Nacional.

5. La Presidència del Consell Municipal.
6. La persona que ostenti la màxima representació d’Esquerra Republicana al Govern Balear, a la
Generalitat de Catalunya i a la Generalitat Valenciana.
7. Les persones representants d’Esquerra Republicana que ostentin la Presidència de les cambres legislatives de la nació catalana.
8. Les persones que siguin presidentes i/o portaveus d’Esquerra Republicana a les cambres legislatives on es tingui representació.
9. Les persones que ostentin la Presidència dels consells de vegueries o en el seu cas, de les
diputacions provincials o els consells insulars dels Països Catalans, així com, en el cas de la
Catalunya Nord, la Presidència del Consell General dels Pirineus-Orientals.
10. Les persones representants d’Esquerra Republicana que ostentin la Presidència del grup municipal a l’ajuntament de Barcelona, com a capital del Principat de Catalunya; la Presidència
del grup municipal a l’ajuntament de València, com a capital del País Valencià; i la Presidència
del grup municipal a l’ajuntament de Palma de Mallorca, com a capital de les Illes Balears.
11. Les presidències de les federacions territorials i regionals escollides pels corresponents congressos.
12. El/la Portaveu Nacional i la Secretaria d’Organització de les JERC.
L’Executiva Nacional podrà nomenar d’entre els seus membres un/a Portaveu, i també una secretaria d’Actes que donarà fe dels acords adoptats i els comunicarà quan s’escaigui.
Les funcions de la persona Portaveu del partit seran les d’exposar públicament les decisions acordades al si de l’organització i marcar els posicionaments públics en aquelles qüestions que tinguin
transcendència social, de manera coordinada amb la Presidència i la Secretaria General.

Article 72
L’Executiva Nacional serà convocada i presidida per la Presidència i, en cas d’absència, per la Secretaria General. L’Executiva Nacional també pot ser convocada per majoria absoluta dels seus
membres. Les seves deliberacions són secretes i els seus acords assumits solidàriament pels
seus membres.

Article 73
L’Executiva Nacional escollirà d’entre els seus membres, a proposta de la Presidència i sense excedir-ne una quarta part, una Permanent Nacional. Els noms de les persones que la composin es
faran públics. Les seves deliberacions són secretes i els seus acords assumits solidàriament pels
seus membres.
La Permanent és convocada per la Presidència i, en cas d’absència, per la Secretaria General.

CAPÍTOL VIII. LES COMISSIONS SECTORIALS
Article 74
Les comissions sectorials són òrgans tècnics de debat i de treball que es constitueixen en base a
àrees temàtiques per tal de col·laborar en l’elaboració del discurs, el plantejament de propostes i

el posicionament públic d’Esquerra Republicana en aquells aspectes que els hi siguin propis. Estan
formades per un mínim de 20 persones militants vinculades al seu àmbit d’actuació. Es dotarà les
comissions sectorials dels recursos necessaris per tal que puguin desenvolupar les funcions que
tenen encomanades.
Cada persona militant o simpatitzant podrà formar part de més d’una comissió sectorial. Tanmateix, només podrà ser membre d’una sola executiva sectorial. Les persones amigues podran adscriure’s a una comissió sectorial.
El nombre i nom de les comissions sectorials serà determinat pel Consell Nacional a proposta de
la Secretaria General.

Article 75
Les funcions bàsiques de les comissions sectorials són:
1. Contribuir a l’establiment de les bases teòriques i tècniques del discurs polític d’Esquerra
Republicana en el seu àmbit d’actuació, sobre la base de la Declaració Ideològica d’Esquerra
Republicana i dels textos de les ponències polítiques aprovades per Congrés Nacional i per
Conferència Nacional i, si s’escau, també d’acord amb la voluntat majoritària de la militància
expressada per referèndum o per consultes no vinculants.
2. Assessorar la representació institucional i els càrrecs públics d’Esquerra Republicana a les diferents institucions on hi és present i fer propostes en els seus camps específics, tot garantint
el compliment del discurs del partit.
3. Participar de l’elaboració dels diferents programes electorals en l’àmbit sectorial específic i
ajudar a la seva difusió, d’acord amb allò que disposen aquests Estatuts.
4. Elaborar documents i/o informes sobre temes propis de l’àmbit sectorial a petició de l’Executiva Nacional.
5. Participar dels plans de formació del partit.
6. Fomentar el debat polític i la formació contínua de la militància de totes aquelles matèries que
l’activitat política en requereix coneixement i posicionament polític.
7. Participar activament en el debat congressual. En aquest sentit, les sectorials també podran
presentar esmenes a les diferents ponències que es puguin presentar en un Congrés Nacional.
8. Elevar als òrgans superiors aquelles inquietuds, informacions i documentació que considerin
importants pel conjunt del partit o pel òrgans territorials corresponents.
9. Possibilitar un marc d’actuació a persones professionals i expertes en temàtiques sectorials,
intervenint socialment en el seu àmbit, difonent i defensant la política d’Esquerra Republicana.
10. Esdevenir nexe de connexió amb les organitzacions i entitats socials representatives en cada
àmbit sectorial específic.
La responsabilitat sobre la planificació, el funcionament, els treballs, i l’organització i autorització d’actes sectorials de les comissions sectorials, així com les tasques de representació, recauen
en la vicesecretaria o les vicesecretaries generals amb responsabilitats sectorials. Per delegació
d’aquesta/es vicesecretaria/es, les tasques de representació també podran ser exercides per les
presidències sectorials.
La Coordinadora Sectorial és l’òrgan responsable de coordinar la tasca de les comissions sectorials. Estarà formada per la vicesecretaria o les vicesecretaries generals responsables de les co-

missions sectorials, per les secretaries nacionals vinculades a aquests òrgans i per les presidències sectorials. Tindrà aquelles funcions determinades en els presents Estatuts, o bé aquelles altres
establertes reglamentàriament.

Article 76
La Presidència de cada comissió sectorial és escollida per la seva respectiva assemblea sectorial.
Per ser candidat/a a la Presidència s’ha de tenir, com a mínim, un any d’antiguitat com a membre
de la comissió sectorial.
Un cop escollida la Presidència per l’Assemblea Sectorial, haurà de ser ratificada per l’Executiva
Nacional.
És potestat de cada secretaria nacional amb responsabilitats sectorials, d’acord amb les vicesecretaries generals responsables de les comissions sectorials, proposar a l’Executiva Nacional el
cessament d’una Presidència sectorial en el cas que no exercís amb responsabilitat les funcions
per les quals va ser escollida.
Cada comissió sectorial podrà estructurar-se, si s’escau, a nivell territorial.

Títol V. Òrgans consultius
CAPÍTOL I. ASSEMBLEA NACIONAL DE LA DONA
Article 77
L’Assemblea Nacional de la Dona és un òrgan d’assessorament, de debat i d’impuls dels valors i de
les polítiques de gènere d’Esquerra Republicana, tant a nivell intern com extern. S’estructura sota
la coordinació de la Secretaria de la Dona o de la persona membre de l’Executiva Nacional que
n’assumeixi les funcions.
Les funcions bàsiques són:
1. Promoure la major participació i presència de les dones en l’organització, així com l’assumpció
de la defensa dels drets de les dones per part d’Esquerra Republicana.
2. Impulsar les polítiques de gènere, informant preceptivament sobre les directrius bàsiques dels
programes electorals i els reglaments dels diferents comicis electorals a l’Executiva Nacional,
que els haurà de sotmetre a la consideració del Consell Nacional.

Article 78
L’Assemblea Nacional de la Dona està formada per totes les dones militants, simpatitzants i amigues d’Esquerra Republicana i es regirà pel seu propi reglament. Se celebrarà una Assemblea Nacional de la Dona, com a mínim, anualment, i serà convocada per la seva Presidència, que elaborarà l’ordre del dia, presidirà l’Assemblea i n’ordenarà els debats.

La Presidència d’aquest òrgan consultiu recaurà en la dona militant proposada per la Secretaria
de la Dona o per la persona membre de l’Executiva Nacional que n’assumeixi les funcions, i haurà
de ser ratificada per les dones militants de l’Assemblea de la Dona.

CAPÍTOL II. CONSELL MUNICIPAL
Article 79
Esquerra Republicana és una partit de clara tradició municipalista, de fet la seva fundació va ser
amb motiu de les eleccions municipals de 12 d’abril de 1931. L’extensió territorial dels grups municipals d’Esquerra Republicana fa del municipalisme un dels principals actius del partit i aquest
fet ha de trobar traducció en l’estructura del partit amb la creació d’un òrgan format per electes
locals. Aquest és el Consell Municipal.
Article 80
Després de les eleccions municipals es constituirà el Consell Municipal d’Esquerra Republicana.
Aquest òrgan s’haurà de reunir, com a mínim, dos cops l’any, a proposta de la seva Presidència.
Les seves funcions seran:
1. Aprovar, prèviament a la seva discussió per part del Consell Nacional, les directrius bàsiques
del programa electoral municipal.
2. Formular observacions i propostes sobre programes electorals de les eleccions als parlaments autonòmics, estatals o europeus.
3. Debatre aquelles propostes que siguin d’interès per al món local, a proposta de la seva Presidència, d’una quarta part dels seus membres o de la Secretaria de Política Municipal, i marcar
posicionament sobre aquestes matèries a través de l’Executiva Nacional.
4. Assessorar l’activitat del partit i els grups parlamentaris, especialment en aquells àmbits que
tinguin incidència en el món local.
5. Informar preceptivament les decisions que l’Executiva Nacional posi a la seva consideració
sobre aquelles qüestions de caràcter polític transcendental que hagi de prendre el partit.
6. Rebre informació que es derivi d’altres òrgans del partit i que afecti el món local.
7. Designar persones a cada comissió sectorial en què s’estructuri el partit en representació del
món municipal.

Article 81
El Consell Municipal estarà format per les persones electes enumerades en els punts 3, 4, 5 i 9 de
l’article 59 dels presents Estatuts, i per les persones presents als òrgans de direcció de les entitats municipalistes. La Secretaria de Política Municipal també proposarà, d’acord amb les federacions comarcals que formin part del Consell Municipal, altres càrrecs electes locals a fi i efecte de
garantir la representativitat de totes les comarques en el sí del Consell, i l’equilibri entre municipis
grans i petits, tenint en compte els resultats electorals. Aquesta proposta haurà de ser ratificada
per l’Executiva Nacional.
La Secretaria de Política Municipal, després de consultar els membres del Consell Municipal, proposarà, d’entre els membres d’aquest òrgan, una Presidència, preferentment dels territoris amb
major implementació municipal, que haurà de ser aprovada, si s’escau, per l’Executiva Nacional i
ratificada pel Consell Nacional i pel propi Consell Municipal.

S’elaborarà un reglament que regularà el funcionament del Consell Municipal i concretarà les seves funcions.

CAPÍTOL III. CONSELL ASSESSOR D’ESQUERRA REPUBLICANA
Article 82
Es constituirà el Consell Assessor, format per diferents persones amb una llarga trajectòria política vinculada a Esquerra Republicana, com un instrument de suport i de consulta a l’activitat del
partit. La composició i el posterior nomenament de les persones membres del Consell Assessor
d’Esquerra Republicana, que no podrà excedir de vint, serà aprovada per l’Executiva Nacional a
proposta de la Presidència del partit. Un reglament regularà les funcions del Consell Assessor.

CAPÍTOL IV. COORDINADORA DE POLÍTIQUES
PER A PERSONES LESBIANES, GAIS, TRANSSEXUALS I BISEXUALS
Article 83
Per tal de promoure la participació de la militància lesbiana, gai, transsexual i bisexual, i refermar el compromís d’Esquerra Republicana en la lluita contra les desigualtats per raó d’orientació i
opció sexual i en la defensa de les polítiques adreçades al col·lectiu LGTB, es constituirà la Coordinadora de polítiques per a persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTB) d’Esquerra
Republicana com a òrgan d’assessorament, debat i elaboració de propostes en l’àmbit de les polítiques LGTB, i dels programes electorals en aquest àmbit temàtic.
La Coordinadora de polítiques LGTB d’Esquerra Republicana estarà formada per totes aquelles
persones militants, simpatitzants i amigues que s’hi inscriguin, i es regirà pel seu propi reglament.
A proposta de la persona de l’Executiva Nacional responsable d’impulsar i garantir les polítiques
LGTB, les persones membres militants d’aquest òrgan escolliran un/a coordinador/a que tindrà
veu i vot en el Consell Nacional.

Títol VI. Altres òrgans d’Esquerra Republicana
CAPÍTOL I. DELS PRINCIPIS GENERALS
Article 84
Els presents Estatuts atorguen als òrgans contemplats en aquest Títol VI la responsabilitat de vetllar pel bon govern d’Esquerra Republicana. Els membres que conformen aquests organismes i els
seus substituts són escollits pel Consell Nacional per una majoria de les dues terceres parts dels
membres assistents, a proposta de l’Executiva Nacional.
Les persones proposades ho són pel seu clar compromís amb el partit i per exercir les seves responsabilitats amb correcció, dedicació, equitat, discreció i eficàcia. Han de tenir una militància superior als quatre anys, no poden ser membres de l’Executiva Nacional ni tenir cap relació laboral

amb Esquerra Republicana. Igualment, han d’haver complert o complir amb la Carta Financera
d’Esquerra Republicana si es tracta d’algun dels supòsits inclosos a la mateixa.
Aquests òrgans actuen amb independència respecte de l’estructura executiva del partit i tota persona militant i òrgan d’Esquerra Republicana té l’obligació d’oferir-los col·laboració, sempre que
siguin requerits per qualsevol d’aquests òrgans.

CAPÍTOL II. DE LA COMISSIÓ DE GARANTIES
Article 85
La Comissió de Garanties té cura de l’aplicació i la interpretació dels Estatuts, la Carta Financera, el Codi Ètic i el conjunt de reglaments del partit. També ha de vetllar per tal que qualsevol nou
reglament o la modificació d’algun dels ja existents s’ajusti als Estatuts d’Esquerra Republicana.
Estarà formada per tres persones escollides pel Consell Nacional entre la militància del partit.
Alhora, és la màxima institució responsable de garantir el respecte a la democràcia i a la unitat en
la vida interna d’Esquerra Republicana per part dels diferents òrgans de direcció nacionals i territorials, i de la militància.
Tota persona militant o òrgan d’àmbit nacional o territorial del partit, pot presentar davant de la
Comissió de Garanties qualsevol consulta relativa a la interpretació i l’aplicació dels presents Estatuts, de la Carta Financera, del Codi Ètic o dels reglaments del partit.

Article 86
La Comissió de Garanties és també l’òrgan encarregat d’instruir els processos disciplinaris a la
militància del partit per actes contraris als Estatuts. En concret, instrueix els expedients oberts
contra la militància del partit a proposta dels òrgans territorials competents per fer-ho, l’Executiva
Nacional o les executives regionals i territorials, per actes contraris als Estatuts del partit. Aquesta instrucció, que necessàriament ha de ser contradictòria i s’ha d’escoltar la persona militant
afectada, ha d’acabar amb la presentació d’una proposta de resolució a l’Executiva Nacional, que
és l’òrgan encarregat d’acordar les eventuals sancions. La persona sancionada podrà interposar
un recurs contra la resolució de l’Executiva Nacional davant del Consell Nacional mitjançant escrit
fonamentat.
Igualment, ha de ratificar les suspensions preventives de militància acordades per l’Executiva Nacional, en el termini màxim de 21 dies.

Article 87
Els actes contraris als Estatuts d’Esquerra Republicana realitzats per la militància constitueixen
infraccions que podran ser sancionades amb:
1. Una advertència.
2. La separació temporal de l’organització per un període no superior a un any.
3. L’expulsió.

Les sancions s’imposaran tenint en compte la gravetat dels fets, la seva reiteració i la transcendència interna i externa al partit. L’expedient serà tramitat sota el principi de secret i haurà de ser
resolt en el termini màxim de dotze mesos des que s’hagi adoptat la decisió d’iniciar-lo.
El reglament de règim intern regularà els procediments per a les consultes i la tramitació dels expedients disciplinaris, i establirà la regulació de les conductes susceptibles de sanció.

CAPÍTOL III. DEL SÍNDIC O LA SÍNDICA
Article 88
El Síndic o la Síndica és la persona que vetlla pels drets de la militància i té la potestat d’elevar
propostes de millora de funcionament de l’organització.
El Síndic o la Síndica elevarà anualment un informe de les seves actuacions al Consell Nacional.
En el mateix informe podrà fer propostes de millora de l’organització i recomanacions dirigides a
l’Executiva Nacional.
Igualment, a l’informe podrà proposar modificacions reglamentàries adreçades al Consell Nacional
per tal que les efectuï si les troba escaients.

CAPÍTOL IV. DE LA COMISSIÓ CENSORA DE COMPTES
Article 89
Correspon a la Comissió Censora de Comptes realitzar un seguiment pressupostari i comptable de
les finances d’Esquerra Republicana, dur a terme verificacions puntuals de la gestió dels recursos
del partit, proposar millores a l’Executiva Nacional i assessorar el Consell Nacional i la pròpia Executiva Nacional en termes econòmics i financers de caire intern.
També obrirà expedient informatiu a totes aquelles persones militants que no compleixin amb allò
resol a la Carta Financera d’Esquerra Republicana.
Anualment, o a petició de l’Executiva Nacional o d’un terç del Consell Nacional, la Comissió Censora de Comptes informarà les persones membres del Consell Nacional sobre l’evolució financera
d’Esquerra Republicana.
És competència del Consell Nacional modificar per una majoria de dues terceres parts les atribucions que la Carta Financera atorga als membres que conformen la Comissió Censora de Comptes,
sigui a proposta del mateix Consell Nacional o a petició de la pròpia Comissió.

Article 90
La Comissió Censora de Comptes està formada per tres membres amb una formació i/o experiència contrastada en l’àmbit de les finances. En el marc d’aquest procés d’elecció, el mateix Consell
Nacional triarà quina de les tres persones candidates ocuparà la seva Presidència.

CAPÍTOL V. DE LA SINDICATURA ELECTORAL
Article 91
La Sindicatura Electoral és un òrgan de caràcter permanent que té com a objectiu vetllar pels diferents processos electorals que es desenvolupin a l’interior del partit, ja siguin de tipus electiu o
de tipus consultiu. A aquests efectes, és el màxim òrgan de resolució de queixes i recursos sobre
processos electorals. La Sindicatura estarà formada per cinc persones escollides pel Consell Nacional.
El reglament de règim intern o el reglament de cada procés electoral establirà exactament quines
són les seves funcions en cadascun dels processos electorals.

Títol VII. Les JERC
Article 92
Les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) són una organització política juvenil
amb personalitat jurídica pròpia que comparteix i fa propis els Principis Bàsics i la Declaració Ideològica d’Esquerra Republicana.

Article 93
Les relacions entre Esquerra Republicana i les JERC s’estableixen a partir d’un protocol de relacions i un reglament que el desenvolupa, que són proposats per una comissió mixta i paritària de
les dues organitzacions, i ratificat pels consells nacionals respectius.

Títol VIII. Les entitats
Article 94
Són entitats d’Esquerra Republicana les associacions, les agrupacions, els clubs, les seccions d’estudi i similars que estiguin formades exclusivament per persones militants d’Esquerra Republicana. També són considerades entitats d’Esquerra Republicana les entitats i els antics partits polítics
que van ésser fundadors d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Per a ésser admès o exclòs com a entitat d’Esquerra Republicana es requerirà la majoria del Consell Nacional, a proposta de l’Executiva Nacional.

Article 95
Seran entitats associades al partit aquelles que, tot i no estar formades exclusivament per persones militants d’Esquerra Republicana, assumeixin totalment o parcial els seus Principis Bàsics i la
seva Declaració Ideològica i n’assumeixin la seva defensa, ja sigui en l’àmbit nacional, territorial,
local o sectorial. La coordinació entre les entitats associades a Esquerra Republicana es farà en la
forma que determini l’Executiva Nacional per a cada cas, mitjançant un protocol que haurà de ser
ratificat pel Consell Nacional.

Per a ser admès o exclòs com a entitat associada a Esquerra Republicana es requerirà la majoria
del Consell Nacional, a proposta de l’Executiva Nacional.

Article 96
Les persones que formin part de les entitats associades a Esquerra Republicana podran participar,
com reglamentàriament es determini, en els processos electius i consultius.

Títol IX. Dels referèndums i les consultes no vinculants
Article 97
Les persones vinculades a Esquerra Republicana poden participar en els processos de presa de
decisions interns. Mitjançant un reglament es regularà específicament les condicions de participació en cadascuna d’aquestes consultes. La modalitat de participació de la militància es fa a través
de dos mecanismes:
1. Els referèndums
2. Les consultes no vinculants

CAPÍTOL I. DELS REFERÈNDUMS
Article 98
Es realitzarà una consulta per sufragi universal de totes les persones vinculades a Esquerra Republicana sobre qüestions que es considerin fonamentals per al partit. Es podran celebrar referèndums a instàncies de la majoria absoluta dels membres que constitueixen l’Executiva Nacional
o el Consell Nacional, d’una tercera part de les executives regionals o territorials o del 10% de la
militància.
La petició haurà de ser clara i contenir una pregunta o més d’una sobre les quals les persones vinculades a Esquerra Republicana puguin pronunciar-se en el sentit sí o no, o bé amb l’opció multiresposta. Haurà de ser adreçada a la Sindicatura Electoral, que comprovarà els requisits esmentats i ho notificarà a l’Executiva Nacional.
El referèndum s’ha de celebrar dins dels 30 dies següents a la presa de coneixement per part de
l’Executiva Nacional, que nomenarà una comissió organitzadora d’entre els seus membres. En tot
cas, caldrà garantir el debat entre les diferents posicions davant la pregunta per tal que la militància tingui possibilitat de formar-se una opinió sobre el tema.
Com a norma general, només podrà celebrar-se un referèndum l’any, tot i que, a proposta de la Presidència i la Secretaria General, es podrien celebrar d’altres si així ho acordés el Consell Nacional.
En el cas que el contingut d’un referèndum hagués estat rebutjat per la majoria de les persones
vinculades a Esquerra Republicana que hi haguessin participat, no es podria tornar plantejar de
nou la mateixa qüestió per aquest mitjà fins al cap de quatre anys. Excepcionalment, i per acord

d’una majoria de les dues terceres parts de l’Executiva Nacional, es podria tornar a consultar sobre la mateixa matèria en un període inferior de temps.
La votació es produirà preferentment en una sola jornada electoral i de manera descentralitzada
en diversos col·legis electorals, tot i que també seria possible dur-la a terme a través de mitjans
electrònics si es garanteix la identitat de l’elector/a.
El resultat de la votació serà de caràcter vinculant per a tots els òrgans i càrrecs del partit, així
com per a tots els càrrecs institucionals.

CAPÍTOL II. DE LES CONSULTES NO VINCULANTS
Article 99
Es podrà realitzar una consulta per sufragi universal de totes les persones vinculades a Esquerra Republicana sobre qüestions que es considerin fonamentals per al partit. La decisió de la
consulta, no obstant, no tindrà un caràcter vinculant pels òrgans de direcció del partit.
Es podran celebrar consultes no vinculants a instàncies de l’Executiva Nacional, del Consell Nacional, d’una tercera part de les executives regionals o territorials, o del 10% de la militància.
La consulta no vinculant s’ha de celebrar dins dels 30 dies següents a la presa de coneixement
per part de l’Executiva Nacional, que nomenarà una comissió organitzadora d’entre els seus
membres. En tot cas, caldrà garantir el debat entre les diferents posicions davant la qüestió per
tal que la militància tingui possibilitat de formar-se una opinió sobre el tema.
La petició haurà de ser clara i contenir una pregunta o més d’una sobre les quals les persones
vinculades a Esquerra Republicana puguin pronunciar-se en el sentit sí o no, o bé amb l’opció
multiresposta. Haurà de ser adreçada a la Sindicatura Electoral, que comprovarà els requisits
esmentats i ho notificarà a l’Executiva Nacional.
Els òrgans territorials també poden dur a terme consultes no vinculants sobre qüestions que
afectin el seu àmbit territorial concret. Podran també ser impulsades pel 10% de la militància al corrent de pagament adscrita, i seran sobre qüestions que afectin el seu àmbit territorial
concret. No podran ser referides a posicionaments que hagi establert o hagi d’establir l’Executiva Nacional o el Consell Nacional. La petició haurà de ser tramesa a l’Executiva Nacional, que
n’haurà de donar el vistiplau. Reglamentàriament, es determinaran les condicions per fer efectiva l’esmentada consulta.

Títol X. Dels càrrecs públics
Article 100
Són càrrecs públics d’Esquerra Republicana aquelles persones militants, simpatitzants o no, escollides en llistes presentades sota el nom d’Esquerra Republicana o denominacions específiques,
així com aquelles persones militants, simpatitzants o no, proposades per Esquerra Republicana
per a ocupar càrrecs públics de designació directa.

Els càrrecs públics d’Esquerra Republicana han d’exercir les seves responsabilitats amb correcció, transparència, dedicació, austeritat, servei a la ciutadania i a la nació catalana, i amb el degut
respecte institucional.
Les executives del partit de les quals en depenguin formalment, seran les responsables d’orientar
les directrius polítiques, així com de recolzar les seves activitats.

Article 101
Els drets dels càrrecs públics són:
1. Ser respectats en l’exercici a les seves funcions per part d’Esquerra Republicana.
2. Rebre informació de totes les decisions o informes que els afectin o siguin de la seva competència.
3. Rebre assistència tècnica i suport de l’organització per al desenvolupament de la seva activitat.
4. Ésser assistits jurídicament en els problemes derivats de l’exercici del seu càrrec.
5. Representar públicament Esquerra Republicana en la institució en la qual desenvolupin la
seva activitat.

Article 102
Els deures dels càrrecs públics són:
1. Lleialtat i compromís amb Esquerra Republicana i compliment de les tasques del càrrec.
2. Informar periòdicament de la seva actuació a l’organització i a la ciutadania en general.
3. Declarar totes les seves fonts d’ingressos, els seus interessos econòmics i el seu patrimoni
davant del registre d’interessos que estableixi Esquerra Republicana, especialment al principi i
al final del mandat o quan ho requereixin els òrgans de direcció del partit.
4. Nomenar els càrrecs sota la seva responsabilitat després d’haver-ne informat i haver rebut, si
s’escau, l’aprovació de l’executiva territorial corresponent o bé de l’Executiva Nacional.
5. Respectar i complir el règim econòmic fixat per Esquerra Republicana. Els màxims responsables del partit de cada institució han de vetllar pel compliment d’aquest règim econòmic.
6. Ser coherents amb els acords i les resolucions presos pels òrgans del partit, així com amb els
compromisos electorals.
7. Posar el càrrec a disposició de l’òrgan corresponent d’Esquerra Republicana quan aquest així
ho sol·liciti, i sempre en el supòsit d’abandonar el partit o en el cas que li fos incoat un procés
disciplinari intern.
8. Regir-se pels Estatuts i la Declaració Ideològica d’Esquerra Republicana.
9. Fer d’interventor o apoderat del partit a no ser que, a causa de les responsabilitats que exerceixi, li sigui impossible fer-ho.

Article 103
La durada màxima de forma ininterrompuda en un mateix càrrec públic institucional de caràcter
executiu i supralocal, en representació d’Esquerra Republicana, no serà superior a 12 anys, si bé
sempre es pot acabar el mandat.

Article 104
Els plans de treball de cadascun dels òrgans territorials implicats haurà de preveure mecanismes
d’organització, canals de comunicació i coordinació dels grups municipals i parlamentaris amb les
diferents estructures del partit per tal de fer més eficient i millorar la coordinació de tota l’estructura al voltant d’Esquerra Republicana.

Títol XI. De les llistes electorals
CAPÍTOL I. ELECCIONS MUNICIPALS
Article 105
Per a les eleccions municipals, el Consell Nacional aprovarà, a proposta de la Secretaria de Política
Municipal, un reglament que regularà el procés electoral d’elecció de la persona cap de llista i de
confecció de la resta de la llista, que haurà de tenir en compte el criteri d’igualtat d’oportunitats.

CAPÍTOL II. ELECCIONS A CAMBRES LEGISLATIVES
Article 106
Per a les eleccions a les cambres legislatives, l’Executiva Nacional proposarà al Consell Nacional
un reglament que establirà, entre d’altres, l’àmbit territorial de celebració de cada congrés territorial (comarcal, de districte o regional), i el procediment de l’elecció de la persona cap de cartell, de
la persona cap de llista a cada circumscripció, de la resta de la llista, i la composició de la comissió
electoral. La comissió electoral, per tal de garantir el degut equilibri territorial i la seva plasmació
a les llistes electorals, comptarà amb la presència, com a mínim, de les presidències regionals.
En aquest reglament s’ha de possibilitar que qualsevol persona pugui presentar la seva candidatura a cap de cartell. En tot cas, les persones que optin a ser cap de cartell hauran de comptar, per
poder concórrer al procés, amb un mínim del 5% d’avals d’entre la militància de l’àmbit, d’un terç
d’avals dels membres de l’Executiva Nacional, o bé d’una quarta part del Consell Nacional.

Article 107
Pel que fa a l’elecció de la resta de persones que han de formar part de les llistes electorals, els
congressos corresponents hauran d’escollir les seves persones candidates en proporció al nombre de militants que té cada federació.
En primer lloc, hauran de triar la primera persona candidata de la comarca o regió a la llista de la
circumscripció. Les persones que vulguin optar a aquest lloc hauran d’aportar un aval mínim del
3% de la militància de l’àmbit.
Posteriorment es triarà la resta de persones candidates pel sistema de vot limitat a dues terceres
parts. Un cop celebrats els congressos territorials, es comunicarà el resultat a la comissió electoral, que haurà de realitzar una proposta d’ordenació de la llista electoral per a cada circumscripció.
Aquesta proposat haurà de ser aprovada per l’Executiva Nacional i ratificada pel Consell Nacional.

Article 108
El reglament pot preveure la possibilitat de reservar un percentatge de llocs a les llistes per a persones independents proposades per la Presidència i que comptin amb el vistiplau de l’Executiva
Nacional.
El reglament preveurà la inclusió a les llistes electorals de persones proposades per la Coordinadora Sectorial.

CAPÍTOL III. DE LES PRIMÀRIES
Article 109
Els reglaments reguladors dels processos d’elecció de la persona cap de cartell de les cambres
legislatives pot preveure mecanismes d’eleccions primàries on hi participi la militància, les persones simpatitzants, els amics i amigues, i les persones inscrites al Cens d’Electors. Els mecanismes
d’eleccions primàries també poden ser aplicats a les eleccions municipals dels municipis majors
de 30.000 habitants.
El Cens d’Electors d’Esquerra Republicana és un registre que conté les dades personals d’identificació, contacte i residència, de les persones que, sense ser militants, simpatitzants, amigues
o membres d’alguna entitat associada a Esquerra Republicana, s’inscriuen voluntàriament en
aquest registre per tal de poder participar en aquells processos electius no orgànics i participatius
d’Esquerra Republicana quan un reglament així ho estableixi.

Títol XII. La carta financera
Article 110
La gestió i administració dels recursos econòmics i financers d’Esquerra Republicana en forma de
Carta Financera es fixarà en un reglament específic que aprovarà el Consell Nacional a proposta
de l’Executiva Nacional i amb el vistiplau previ de la Comissió Censora de Comptes.

Títol XIII. El codi ètic
Article 111
El Codi Ètic, que té la consideració d’annex als Estatuts, és la pauta que regula el comportament
públic de la militància i els càrrecs orgànics i públics d’Esquerra Republicana.

Títol XIV. La reforma dels Estatuts
Article 112
Els presents Estatuts només podran ésser modificats pel Congrés Nacional a iniciativa de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La Presidència
La Secretaria General.
L’Executiva Nacional, per majoria absoluta.
El Consell Nacional, per majoria absoluta.
El Congrés Nacional, per majoria absoluta.
Un nombre d’executives comarcals, executives regionals i executives territorials que representin un terç de la militància d’Esquerra Republicana, així com també un nombre d’executives
locals que representin, també, un terç de la militància d’Esquerra Republicana.
7. Una quarta part de la militància d’Esquerra Republicana. Les signatures hauran de ser recollides en un període de tres mesos, en impresos proporcionats per la Mesa del Consell Nacional.
Si és el Congrés Nacional qui aprova modificar els Estatuts, la proposta haurà de ser discutida en
el següent Congrés Nacional.
La proposta concreta de modificació haurà d’ésser coneguda per la militància d’Esquerra Republicana almenys 30 dies abans de la celebració del plenari del Congrés Nacional.

Disposicions transitòries
Disposició transitòria primera
Les federacions comarcals i de districte en el cas de Barcelona que hagin celebrat congressos de
renovació de la seva Executiva durant l’any 2011 podran esgotar el seu mandat de dos anys. La
celebració o no d’un nou Congrés haurà de ser acordada per l’Executiva Comarcal a proposta de la
Presidència Comarcal i comunicada a la Presidència Regional respectiva.

Disposició transitòria segona
En el termini màxim de 12 mesos des de la celebració del Congrés Nacional que aprovi aquests
Estatuts, l’Executiva Nacional presentarà al Consell Nacional els reglaments que es deriven
d’aquests Estatuts per a la seva aprovació.

Disposició transitòria tercera
El Protocol entre Esquerra Republicana i les JERC es manté en vigor mentre no sigui denunciat per
alguna de les parts d’acord amb el propi Protocol.

Disposició transitòria quarta
Amb la voluntat de tenir una estructura professional, moderna, àgil i adequada a les necessitats i
disponibilitats de cada territori, l’Executiva Nacional aprovarà, en el termini de 6 mesos, a proposta de la Secretaria Nacional d’Organització, previ coneixement i consulta de totes les federacions
regionals, un organigrama que permeti el millor funcionament de cadascuna de les estructures
orgàniques del partit. Aquesta informació serà convenientment comunicada a la militància i als
càrrecs institucionals.

Disposició transitòria cinquena
Les persones militants i simpatitzants adscrites a l’actual Comissió Sectorial de polítiques LGBT
quedaran inscrites a la Coordinadora de polítiques per a persones lesbianes, gais, transsexuals i
bisexuals (LGTB) a partir de l’aprovació dels presents Estatuts, i la Comissió Sectorial de polítiques
LGTB es dissoldrà.

Disposicions finals
Disposició final primera
En cas que el procés de reordenació administrativa i territorial avancés en la present legislatura i s’aprovés una nova divisió administrativa i territorial del Principat de Catalunya abans del 27è
Congrés Nacional, Esquerra Republicana adaptarà la seva estructura regional en consonància,
comptant amb el consens de les federacions comarcals implicades.
Amb l’objectiu de coordinar campanyes electorals, s’impulsaran organismes de coordinació que
s’adaptaran a l’estructura territorial equivalent a la demarcació electoral.

Disposició final segona
Aquests Estatuts d’Esquerra Republicana entraran en vigor un cop finalitzat el Congrés Nacional
que els aprovi.

Disposició final tercera
La millora de la descentralització d’alguns serveis administratius prestats actualment per la Seu
Nacional serà objecte d’estudi per part de l’Executiva Nacional, especialment en allò relatiu a la
gestió del registre general del partit, tant de manera presencial com telemàtica, a fi d’acostar la
resolució de tràmits a les persones vinculades a Esquerra Republicana.

Aprovats pel 26è Congrés Nacional d’Esquerra Republicana l’1 d’octubre de 2011, a Girona. |

