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PREÀMBUL
Unió Democràtica de Catalunya és una partit polític personalista,
nacionalista i d’inspiració socialcristiana, que es fonamenta en els valors
de la democràcia, la llibertat, la justícia social i la dignitat inalienable de
les persones i els pobles, valors que han de tenir el seu desenvolupament
òptim en el marc d’una comunitat on regnin el respecte, el diàleg i la
convivència.
Unió Democràtica de Catalunya es va fundar l’any 1931, amb el Manifest
de 7 de novembre. Avui, Unió Democràtica de Catalunya es manté fidel a
aquells principis inspiradors. Allò que sempre ha defensat continua essent
una eina poderosa per transformar la nostra societat i aprofundir en el
nostre esperit comunitari.
Ja en el Manifest Fundacional, al mateix temps que es fixaven els nou
principis que van inspirar l’origen del nostre partit, s’hi feia una crida
confiada a les futures generacions i s’hi preveia la importància del judici
que mereixeria Unió Democràtica de Catalunya per la seva tasca futura. I
aquesta tasca que se’ns va confiar recau ara en les dones i homes que
conformem avui aquest partit polític.
És per això, que avui ens inspiren els principis de sempre i que van servir
de base per al naixement del partit. Però, a la vegada, les exigències i
necessitats de la nostra societat contemporània han imposat el naixement
de nous principis i un nou discurs més modern, que han permès
aprofundir en propostes i actituds en defensa del nostre compromís amb
les persones i amb la nostra nació, que és Catalunya, en la línia de:

1. Fer palès el nostre compromís explícit amb la família com a font de
cohesió social i de transmissió de valors, tant des de la perspectiva
de la defensa dels seus drets, com des del punt de vista del suport
actiu que ha de rebre per part dels poders públics.
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2. Promoure l’educació com a valor de cohesió i d’integració i com a
instrument de mobilitat social per damunt de l’alternança partidària
a les institucions. Així mateix, preservar com a dret bàsic, la llibertat
d’elecció de model educatiu, com a valor constitucional per a les
famílies. En un món cada cop més globalitzat, l’educació ha de
jugar un paper imprescindible en la preservació de la pròpia
identitat nacional i, de manera especial, de la llengua catalana.
3. Treballar per una Catalunya més desenvolupada i sobirana, capaç
d’assolir l’obertura necessària a la integració d’aquelles persones
que han vingut a la recerca de noves oportunitats, sense oblidar el
compromís amb la cohesió social i la pròpia identitat nacional.
4. Assumir un clar compromís amb les persones més desfavorides.
Amb la gent gran, amb les persones que depenen dels altres per a
desenvolupar-se amb normalitat i amb les que pateixen la pobresa
o la discriminació, com a exigència de la dignitat humana.
5. Impulsar la recerca, la innovació i el desenvolupament, fent costat
al model econòmic socialment responsable, protegint i preservant el
medi ambient, i apostant per una formació al llarg de la vida de
qualitat i que eviti l’exclusió digital.
6. Incentivar i promoure el nostre compromís amb Europa, com el
major espai de pau, llibertat i progrés, i amb el món. I, alhora,
treballar en aquesta Europa per tal de millorar-la i d’assolir-hi el ple
reconeixement d’allò que som: una nació.
7. Fomentar els nivells d’equitat en la participació i presència d’homes
i dones als diferents òrgans i càrrecs de representació política, així
com seguir treballant per aconseguir modificar les estructures
socials per fer realitat la igualtat d’oportunitats.

Tots aquests principis emparen la principal raó de ser d’Unió
Democràtica de Catalunya: la defensa de la dignitat i del
desenvolupament integral de la persona i l’assoliment de la plenitud
nacional de Catalunya en exercici del dret inalienable i natural a
l’autodeterminació dels pobles. Així mateix, serà objectiu estratègic
irrenunciable d’Unió Democràtica de Catalunya la defensa d’allò que
és intrínsec i constitutiu de la nació catalana: la llengua, la cultura i el
dret propis.
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TÍTOL I
D’Unió Democràtica de Catalunya
Art. 1-

Principis d’actuació.
El partit, que actuarà sota la denominació d’Unió Democràtica de
Catalunya, s’estructura i organitza sobre els principis de
democràcia interna, de participació, de respecte a les decisions
del partit, i de subsidiarietat, amb ple respecte a la igualtat de les
persones afiliades.

Art. 2- Finalitat.
La seva finalitat serà l’essencial de tot partit en el si d’una
democràcia pluralista en un Estat de Dret. Ajustarà la seva
actuació d’acord amb el dret i defensarà, difondrà i propagarà
l’ideari contingut en la Declaració Fundacional del partit i en les
conclusions dels congressos nacionals, i que serà desenvolupat
pels òrgans directius del partit en les disposicions procedents.

Art. 3- Domicili.
El domicili social d’Unió Democràtica de Catalunya és al carrer
Nàpols, 35-39, local, de Barcelona. El Consell Nacional del partit,
a proposta de Comitè de Govern, queda facultat per canviar
l’esmentat domicili.

Art. 4- Escut
L’escut històric d’Unió Democràtica de Catalunya, que és el creat
per l’artista Ramon Sunyer, consisteix en un quadrat que conté el
senyal de Catalunya de quatre pals amb una orla rectangular que
diu “Unió Democràtica de Catalunya” en lletra majúscula clàssica.
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Art. 5- Símbols
L’ús de la bandera, de l’himne, del logotip i de la marca d’Unió
Democràtica de Catalunya serà regulat pel Llibre d’Estil que
redactarà el Comitè de Govern.
Tots aquests elements podran ser modificats, a proposta del
Comitè de Govern, pel Consell Nacional, en acord adoptat per
majoria absoluta, i ratificat pel proper Congrés Nacional, tret del
supòsit d’haver-se assolit l’acord per més de les tres quartes parts
del Consell Nacional.

Art. 6- Arxiu Històric
El partit vetllarà per la protecció i la difusió de l’Arxiu Històric
“Ferran Camps”, que n’esdevindrà el centre de documentació. La
gestió de l’Arxiu Històric serà regulada pel Consell Nacional del
partit.

TÍTOL II
Dels/de les afiliats/des, simpatitzants i afiliats/des
exteriors
Art. 7- Tramitació de les altes
1. Formaran part d’Unió Democràtica de Catalunya, amb la
condició d’afiliats/des, les persones físiques majors d’edat, que
coneguin i acceptin l’ideari d’Unió Democràtica de Catalunya, i
l’alta de les quals hagi obtingut l’aprovació del comitè executiu
intercomarcal que correspongui en funció del domicili que
l’aspirant designi, per raó de la seva residència, treball o
vinculacions familiars o socials.
L’alta es tramitarà, en el termini d’un mes, mitjançant la seva
presentació a través de dos/dues afiliats/des davant el comitè
executiu local, el qual elaborarà un informe preceptiu, que es
presentarà davant el Comitè Executiu Intercomarcal, que en
qualitat de comissió d’altes i baixes, l’aprovarà, si escau. El
Comitè de Govern podrà també aprovar si s’escau, analitzant les
propostes d’altes i havent escoltat a totes les parts, aquelles altes
que no hagin estat aprovades pel Comitè Executiu Intercomarcal.
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Tanmateix, si les altes es presenten al Comitè Executiu
Intercomarcal o al Comitè Executiu Comarcal, aquests requeriran
al comitè executiu local corresponent perquè, en el termini d’un
mes, remeti el preceptiu informe per tal que el comitè executiu
intercomarcal, en qualitat de comissió d’altes i baixes, l’aprovi, si
escau. Si transcorregut un mes el comitè executiu local no ha
lliurat el preceptiu informe al comitè executiu intercomarcal,
s’entendrà que aquest és un silenci positiu i resoldrà el comitè
executiu intercomarcal.
2. Les altes seran efectives des del moment en què el comitè
executiu intercomarcal les lliuri, en el termini màxim de vint-iquatre hores des de la seva aprovació, als serveis d’administració
de la seu central del partit. La data d’alta serà la data del registre
d’entrada de la documentació corresponent a la seu central del
partit.
3. Si en el termini màxim preceptiu d’un mes qualsevol alta no es
tramitada pel Comitè Executiu Intercomarcal, en qualitat de
Comissió d’altes i baixes, i aquesta no es traslladada als serveis
administratius del partit, el Comitè de Govern, a instància de
qualsevol òrgan territorial o d’ofici podrà intervenir, per a
l’agilització del procés, traslladant directament les sol·licituds
d’alta als serveis administratius per a la seva total efectivitat.
4. Els canvis de domicili no tindran efecte pel que fa a les
eleccions internes o a la designació de candidats/es del partit, en
processos electorals, fins als sis mesos d’haver-se produït.
Tanmateix, el comitè executiu intercomarcal podrà eximir
d’aquest requisit a qualsevol candidat/a per accedir a un càrrec
públic, sempre que així ho sol·liciti qualsevol òrgan territorial de
l’àmbit que es tracti.
Tot canvi d’agrupació local per part de les persones afiliades
haurà de comptar amb el vistiplau tant del comitè executiu local
de sortida com del d’arribada. Transcorregut un mes es considera
positiu el silenci d’aquests òrgans. En el cas que hi hagi
discrepància, s’acudirà a l’òrgan executiu immediatament
superior i comú.
5. El Consell Nacional, a proposta del Comitè de Govern,
determinarà els documents d’inscripció i el seu contingut, així
com el règim aplicable a la tramitació de les altes i de les baixes.
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Art. 8- Drets de les persones afiliades
1. Els/les afiliats/des tenen els drets següents:
- Participar activament en la vida interna del partit, realitzant-hi
una activitat política, organitzativa o de suport específica.
- Expressar lliurement les seves opinions, reunir-se als locals
del partit d’acord amb les condicions que estableixin els
òrgans competents, i dirigir-se a tots els òrgans del partit i
rebre’n resposta.
- Rebre informació sobre les decisions adoptades pels òrgans
del partit i sobre totes aquelles qüestions que afectin la vida
interna i la projecció exterior d’Unió Democràtica de
Catalunya.
- Ser elector/a i elegible en igualtat de condicions a tots els
òrgans interns del partit i en la designació de candidats/es a
càrrecs de representació pública, d’acord amb les
disposicions d’aquests Estatuts.
Aquest dret queda directament vinculat al fet d’estar al corrent
de pagament de la quota mínima d’afiliació, continguda a
l’article 9, apartat c), dels presents Estatuts.
- Rebre el suport del partit en cas de dificultats derivades de
l’acció política, quan aquesta se situï en l’àmbit de les
decisions i orientacions dels òrgans de govern territorials i
nacionals del partit.
- Gaudir del dret a la confidencialitat de les seves dades
personals cedides al partit, per al seu tractament, segons el
que disposa la normativa vigent de protecció de dades
personals.
- Rebre suport i col·laboració dels càrrecs públics afiliats/des
al partit.
- Rebre formació per tal de desenvolupar millor la seva activitat
política.
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2. La condició d’afiliat/da dóna dret de manera immediata a ser
admès/esa per a prendre part amb veu i sense vot en les
deliberacions de les assemblees locals, comarcals i
intercomarcals. Al cap de sis mesos de la data d’afiliació,
entenent com a tal la data indicada en l’article 7.3. dels presents
Estatuts, es tindrà dret a participar amb veu i vot en qualsevol
òrgan del partit al qual es pertanyi, així com ostentar la condició
d’elector/a i elegible en tots els processos per a la designació de
càrrecs interns o de candidats/es per a eleccions a càrrecs
públics.
3. Únicament per raons justificades i sempre que així ho sol·liciti
l’assemblea en qüestió, el Comitè de Govern podrà eximir del
requisit de concurrència d’aquests temps previs d’afiliació, per tal
d’ostentar el caràcter d’elector i d’elegible a tots els efectes.

Art. 9- Obligacions de les persones afiliades
La condició d’afiliat/da comporta les obligacions següents:
a) Complir amb els deures polítics i estatutaris que resulten de
l’ideari del partit i col·laborar personalment, en la mesura de
les seves possibilitats, en les tasques que li siguin
encomanades pels òrgans dirigents.
b) Respectar els acords dels òrgans de representació, de
govern i d’administració del partit.
c) Contribuir econòmicament a cobrir les despeses del partit,
amb una quota mínima anual que serà feta efectiva d’acord
amb el que el Consell Nacional disposi per majoria
absoluta.
Convocat qualsevol òrgan territorial, i per poder ostentar el
dret a ser elector/a i elegible, els/les afiliats/des que no
estiguin al corrent de pagament de la quota d’afiliació
hauran de posar-s’hi. Podran fer-ho fins el dia de la
celebració de la reunió de l’òrgan en qüestió. Es podran
posar al corrent de pagament de les quotes corresponents
a l’any en curs de la data de la reunió en què es fa efectiu el
pagament.
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En cas de pagar una quota aliena, caldrà l’autorització
expressa original de l’afectat/da que no estigui al corrent de
pagament. Una tercera persona només podrà fer efectiu el
pagament de les quotes endarrerides d’un/a sol/a afiliat/da.
En qualsevol moment, i sempre després d’haver escoltat el
comitè executiu local, el comitè executiu intercomarcal
requerirà als/a les afiliats/des que no estiguin al corrent de
pagament a que s’hi posin. Si en el decurs d’un mes des de
l’enviament de la invitació de manera fefaent, aquesta és
ignorada, el comitè executiu intercomarcal comunicarà a
l’afectat/da que s’han traslladat, a través dels serveis
administratius del partit, les seves dades a la base de
dades de simpatitzants. La Comissió de Garanties del partit
entendrà de tots aquells recursos que facin referència al
trasllat de dades d’un/a afiliat/da a la base de dades de
simpatitzants per manca de pagament de la quota
d’afiliació. La seva resolució serà inapel·lable. Per tornar a
ser afiliat/da se seguirà el procés d’una nova alta.
A la vegada, tota persona designada i/o elegida per Unió
Democràtica de Catalunya per ocupar un càrrec públic
haurà de pagar la quota de càrrec públic, que serà
determinada per la Comissió Econòmica.
Finalment, la Comissió Econòmica, a instància del comitè
executiu intercomarcal, i sempre després d’haver consultat
al comitè executiu local, podrà eximir transitòriament del
pagament de la quota d’afiliació a aquells/es afiliats/des que
així ho requereixin.

Art. 10- Simpatitzants
1. Són simpatitzants d’Unió Democràtica de Catalunya aquelles
persones que, sense ser afiliats/des, vulguin donar suport al partit
i a les seves activitats respectant-ne la línia dels principis
ideològics. Tindran dret a rebre informació i atenció per part del
partit.
2. Els simpatitzants podran participar a les comissions sectorials
del partit. En els altres casos, la seva participació vindrà
delimitada per l’òrgan del qual es tracti. No podran ostentar la
condició de simpatitzant d’Unió Democràtica de Catalunya els
membres de qualsevol altre partit polític o associació que hi
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estigui directament vinculada, llevat de les reconegudes com a
equips especialitzats o similars d’Unió Democràtica de Catalunya,
ni els/les menors de setze anys.
Art. 11 Afiliats/des exteriors
1. Són afiliats/des exteriors aquelles persones que tenen la
nacionalitat de qualsevol altre Estat, membres o simpatitzants
de partits polítics afins amb implantació fora de l’àmbit
territorial propi d’Unió Democràtica de Catalunya, que així ho
sol·licitin. El procediment d’afiliació, els drets i deures dels/de
les afiliats/des exteriors, es regularan pel Reglament aprovat
pel Consell Nacional.
2. El Consell Nacional aprovarà un reglament on es regularan
les relacions institucionals d’Unió Democràtica de Catalunya
amb forces polítiques ideològicament afins de fora de
Catalunya.

Art. 12. Afiliats/des en excedència
Seran afiliats/des en excedència aquells/es que ho exigeixi un
càrrec aliè.

TÍTOL III
De la Comissió de Garanties, del règim i
procediment disciplinari i del/de la Defensor/a de
l’Afiliat/da
Capítol I. De la Comissió de Garanties
Art. 13- Comissió de Garanties
1. El Congrés Nacional elegirà una Comissió de Garanties, el
mandat de la qual coincidirà amb el del Consell Nacional. Estarà
integrada per set membres titulars i set suplents. Cada comitè
executiu intercomarcal proposarà un membre titular i un membre
suplent fins un nombre de sis; el Comitè de Govern en proposarà
un de titular i un de suplent.
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2. La condició de membre de la Comissió de Garanties és
incompatible amb la de membre de Comitè de Govern i amb la de
persona vinculada laboralment a l’estructura del partit.
3. Quan algun dels membres de la Comissió de Garanties tingui
qualsevol tipus d’interès en un expedient que s’hagi d’incoar,
s’abstindrà d’intervenir en aquest procediment concret i ho
comunicarà perquè sigui pertinentment substituït/da.
4. Corresponen a la Comissió de Garanties el coneixement de
tots aquells recursos que facin referència al trasllat de dades
d’un/a afiliat/da a la base de dades de simpatitzants per manca
de pagament de la quota d’afiliació; tot el que fa referència al
règim general de recursos, previst a l’article 72 dels presents
Estatuts; així com la incoació dels expedients, l’apreciació de
l’incompliment dels deures de l’afiliat/da establerts en els
presents Estatuts, especialment els de l’article 9, i la imposició,
tot respectant el principi de proporcionalitat, de les sancions
corresponents.
5. El funcionament de la Comissió de Garanties es regularà
mitjançant un Reglament d’ordre intern.

Capítol II. Règim i procediment disciplinari
Art. 14. Règim disciplinari
1. En el Reglament Deontològic i Disciplinari es tipificaran les
corresponents infraccions i sancions, desenvolupant el que
estableixen els presents Estatuts. Així mateix, el Reglament
Deontològic i Disciplinari contindrà el Codi Deontològic dels
càrrecs públics representatius d’Unió Democràtica de Catalunya.
2. Es consideren faltes sancionables:
a) La conducta dels/de les afiliats/des explícitament i públicament
contrària als Estatuts, i la conducta pública dels càrrecs de
direcció i representació del partit i dels càrrecs públics
contrària als acords dels seus òrgans competents.
b) La vulneració dels principis deontològics de tota actuació
política.
c) El delicte dolós de qualsevol afiliat/da que, per la seva
rellevància, causi un perjudici al partit.
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3. Les infraccions seran qualificades segons el que estableixi
l’esmentat Reglament Deontològic i Disciplinari del partit. Les
sancions s’imposaran proporcionalment d’acord amb l’apreciació
de la gravetat de les infraccions, seran sempre motivades i
consistiran en:
a) Amonestació o advertència privada o pública i/o suspensió de
l’afiliació fins a tres mesos, en el supòsit de faltes lleus.
b) Suspensió de l’afiliació per temps superior a tres mesos o
expulsió, en el supòsit d’infraccions greus.

Art. 15- Procediment disciplinari
Tot procediment disciplinari pot ser iniciat pel Comitè de
Govern o bé pel comitè executiu intercomarcal que
correspongui, previ informe del comitè executiu local o
comarcal on milita. En el cas que el procediment sigui iniciat
pel comitè executiu intercomarcal, haurà de comunicar-ho al
Comitè de Govern, el qual analitzarà el cas i el rebutjarà o bé
el continuarà.
En el cas que es continuï amb el procediment, el Comitè de
Govern comunicarà a l’interessat els motius i que té cinc dies
naturals d’audiència, presentant-se a la seu corresponent del
partit o fent un escrit on comuniqui el que cregui convenient.
Analitzats els fets, el Comitè de Govern, si escau, podrà
suspendre cautelarment d’afiliació a l’afectat/da de manera
motivada, i elaborarà proposta raonada d’incoació d’expedient
disciplinari, que haurà de traslladar a la Comissió de Garanties.
Aquesta, un cop hagi analitzat els fets denunciats i les
al·legacions que hagi fet l’interessat, decidirà si s’incoa
expedient disciplinari i si ratifica, en el seu cas, la mesura
cautelar de suspensió provisional d’afiliació.
El Comitè de Govern, per majoria absoluta, excepcionalment i
únicament en supòsit de cas greu i flagrant, prèvia motivació,
té la facultat de suspendre cautelarment d’afiliació sense que
hagi transcorregut el termini de cinc dies naturals d’audiència
a l’interessat/da. En aquest supòsit, el Comitè de Govern
traslladarà immediatament aquesta decisió a la Comissió de
Garanties.
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La Comissió de Garanties nomenarà una comissió instructora,
formada per tres membres, o un/a instructor/a, preferiblement
llicenciats en dret, i un/a secretari/ària d’instrucció. Tota la
documentació haurà de ser lliurada a l’òrgan instructor.
Analitzada tota la documentació, l’òrgan instructor traslladarà a
l’expedientat/da, i a l’òrgan que ha iniciat l’expedient
disciplinari, un plec de càrrecs. L’expedientat/da tindrà cinc
dies naturals per contestar-lo a través d’un plec de descàrrec.
Tant en el plec de càrrecs, com en el de descàrrec, tant l’òrgan
instructor com l’expedientat/da poden demanar obrir una fase
de proves.
Després, atesos els escrits inicials, les proves i les diligències,
l’òrgan instructor establirà, mitjançant proposta de resolució,
els càrrecs que s’imputen a l’expedientat/da, i en donarà
trasllat a la Comissió de Garanties perquè resolgui.
La Comissió de Garanties resoldrà l’expedient i notificarà a
l’expedientat/a la resolució final, on se li comunicarà que
disposa d’un termini de cinc dies naturals per presentar recurs
davant el Consell Nacional.
En el cas que no es presenti recurs, el primer Consell Nacional
convocat després de la resolució de la Comissió de Garanties
haurà de ratificar o desestimar l’esmentada resolució.
En el cas que es presenti recurs davant del Consell Nacional,
aquest el resoldrà inapel·lablement en la primera reunió
convocada que se celebri.
La presentació del recurs no suspèn per ella mateixa la
resolució ni l’execució de la sanció.
Art. 16- Efectes disciplinaris
1. La sanció de suspensió d’afiliació comporta la suspensió, pel
mateix temps, del càrrec que es pogués ocupar en qualsevol
òrgan del partit.
2. En el cas d’expulsió es proposarà, si escau, a l’òrgan o òrgans
corresponents el relleu en el càrrec de la persona expulsada.
Independentment de si es produeix aquest relleu, es potenciarà
la desvinculació de l’expulsat/da del partit.
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Capítol III. El/la Defensor/a de l’Afiliat/da
Art.17- El/la Defensor/a de l’Afiliat/da
1. El/la Defensor/a de l’Afiliat/da tindrà com a missió garantir
l’exercici i el respecte dels drets dels/de les afiliats/des quan
aquells hagin estat lesionats per algun òrgan del partit o per un/a
altre/a afiliat/da. També elevarà queixes o greuges que
manifestin els/les afiliats/des sobre el funcionament intern i extern
de l’organització i vetllarà pel seu aclariment i resposta.
2. Tots els òrgans del partit estan obligats a col·laborar amb el/la
Defensor/a de l’Afiliat/da en les actuacions que aquest/a
desenvolupi.
3. El/la Defensor/a de l’Afiliat/da serà elegit/da pel Congrés
Nacional en votació secreta. La seva actuació, que es regularà
mitjançant un Reglament aprovat pel Consell Nacional a proposta
del Comitè de Govern, es podrà produir a instància de part,
mitjançant un escrit raonat, o d’ofici.
4.
La
condició
de
Defensor/a
de
l’Afiliat/da
és
incompatible amb la de membre de qualsevol òrgan de govern
del partit i amb la de persona vinculada laboralment amb la seva
estructura, i també amb l’ostentació de qualsevol càrrec públic.
5. En cas d’incoació d’un expedient disciplinari, el/la Defensor/a
de l’Afiliat/da s’abstindrà de qualsevol actuació sobre els
mateixos fets. No obstant això, vetllarà pel compliment de les
garanties processals i podrà dirigir-se per escrit a la Comissió de
Garanties i –en el seu cas- al Consell Nacional.
6. El/la Defensor/a de l’Afiliat presentarà un informe sobre les
seves actuacions en el Congrés Nacional Ordinari, i anualment
davant del Consell Nacional, on se sotmetrà a votació, prèvia
sol·licitud a la Mesa del Consell Nacional.
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TÍTOL IV
Dels òrgans de representació,
de govern i d’administració

Capítol 1r. De la direcció del partit i dels principis
rectors de l’actuació dels seus òrgans
Art.18- Direcció del partit
La direcció d’Unió Democràtica de Catalunya estarà confiada al
Consell Nacional, al Comitè de Govern i als comitès executius
territorials, que l’exerciran dins dels seus respectius àmbits
competencials i sota l’autoritat sobirana del Congrés Nacional.

Art.19- Principis rectors d’actuació
En el marc dels presents Estatuts, els diferents òrgans del partit
inspiraran la seva actuació en els principis següents:
a) Principi de col·legialitat dels òrgans de govern.
b) Principi de subsidiarietat i de respecte a l’àmbit competencial
i territorial respectiu.
c) Principi de no acumulació de càrrecs i de repartiment de
responsabilitats.
d) Reconeixement que els òrgans competents per elegir un
càrrec intern ho són també per revocar-lo en qualsevol
moment.
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Capítol 2n. Del Congrés Nacional
Art.20- Concepte
1. El Congrés Nacional és la màxima representació dels/de les
afiliats/des a Unió Democràtica de Catalunya i és l’òrgan suprem
del partit.
Com a òrgan suprem de determinació de l’actuació política,
correspon al Congrés Nacional el desenvolupament de l’ideari del
partit.
2. El Congrés Nacional té la darrera i superior instància en el
govern i administració del partit.

Art.21- Congrés Nacional Ordinari
1. El partit es reunirà en Congrés Nacional ordinari, convocat pel
Consell Nacional, en el termini màxim de quaranta-vuit mesos
des de la celebració de l’anterior, en la població que hagi
determinat el darrer Congrés Nacional ordinari o, si aquest no ho
ha decidit, el Consell Nacional, per tal de decidir sobre les
qüestions següents:
a) Resolució sobre les ponències i mocions presentades.
b) Aprovació, si escau, de la gestió del Comitè de Govern.
c) Presentació de l’informe de la Comissió Econòmica.
d) Elecció del Comitè de Govern.
e) Elecció dels membres del Consell Nacional que li
corresponen d’acord amb aquests Estatuts.
f) Elecció dels membres de la Comissió de Garanties.
g) Elecció del/de la Defensor/a de l’Afiliat/da.
2. Si la data en què correspongui la celebració del Congrés
ordinari es troba dins el període de temps comprès entre els tres
mesos anteriors o posteriors a la fixada per a la celebració
d’eleccions o de referèndums que afectin la totalitat del territori
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de Catalunya, aquella es podrà prorrogar per tres mesos
després de la celebració de les eleccions esmentades.
3. La celebració del Congrés Nacional ordinari es podrà
anticipar quan ho sol·licitin un mínim del vint-i-cinc per cent dels
consellers nacionals i així ho acordi, per majoria absoluta, el
Consell Nacional.
4. Tot Congrés Nacional que no sigui el previst en aquest article
tindrà la consideració de Congrés Nacional extraordinari.

Art.22- Congrés Nacional Extraordinari
1. El Consell Nacional podrà convocar el Congrés Nacional amb
caràcter d’extraordinari quan ho consideri oportú i, en tot cas,
haurà de convocar-lo a petició del Comitè de Govern, o bé de
més de la quarta part dels/de les afiliats/des al partit, o per acord
de tres assemblees intercomarcals.
El Consell Nacional inclourà en la convocatòria del Congrés
Nacional extraordinari les ponències i els altres punts proposats
pels òrgans o afiliats/des al partit que, d’acord amb el previst al
paràgraf anterior, hagin elevat al Consell Nacional la petició de
convocatòria del Congrés.
2. En les reunions extraordinàries del Congrés Nacional només
es podran tractar els punts i les ponències que el Consell
Nacional hagi inclòs en la convocatòria.

3. L’àmbit per elegir els compromissaris al Congrés Nacional amb
caràcter extraordinari és l’assemblea comarcal.

Art. 23- Reglament d’Ordre Intern del Congrés Nacional
El Congrés Nacional ajustarà la seva celebració a un
Reglament d’Ordre Intern. L’esmentat Reglament d’Ordre
Intern haurà de ser aprovat pel Consell Nacional amb motiu de
l’aprovació de la convocatòria corresponent.
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Art. 24- Convocatòria del Congrés Nacional
1. Els congressos ordinaris seran convocats amb una
anticipació mínima de tres mesos a la data fixada per a la
seva celebració.
2. Els congressos extraordinaris seran convocats amb una
anticipació mínima d’un mes a la data fixada per a la seva
celebració.
3.
Les convocatòries dels congressos es publicaran amb
l’anticipació requerida pels punts anteriors en, com a mínim,
dos diaris d’àmbit nacional i a la pàgina web del partit. També
hauran de ser comunicades, amb la mateixa anticipació, a les
intercomarcals i equips especialitzats del partit, i a la Unió de
Joves.
4. Les convocatòries dels congressos seran comunicades a
tots/es els /les afiliats/des.

Art.25. Mesa Presidencial i Secretariat del Congrés Nacional
1. El Consell Nacional nomenarà d’entre els afiliats/des els
membres de la Mesa Presidencial del Congrés Nacional,
integrada per tres persones.
2. Així mateix, el Consell Nacional nomenarà, igualment d’entre
els afiliats/des, els membres del Secretariat del Congrés
Nacional, integrat per un mínim de tres i un màxim de cinc
persones.
3. L’acceptació per part d’un membre del Comitè de Govern del
seu nomenament com a membre de la Mesa Presidencial o del
Secretariat del Congrés Nacional comportarà el seu cessament
automàtic com a integrant del Comitè de Govern.
4. No podran formar part de la Mesa Presidencial ni del Secretariat
del Congrés Nacional els/les ponents o mantenidors/es de
ponències.
5. És incompatible la condició de membre de la Mesa Presidencial
del Congrés Nacional amb la presentació de candidatura al
Comitè de Govern.
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6. El Reglament d’Ordre Intern del Congrés Nacional establirà els
criteris i procediments per a cobrir les vacants que puguin
produir-se en la Mesa Presidencial o en el Secretariat del
Congrés Nacional per la renúncia d’algun/a dels seus membres
abans de la constitució del Congrés.

Art.26- Configuració del Congrés Nacional
1. El Congrés Nacional quedarà constituït en el lloc i temps
establerts en la convocatòria acordada pel Consell Nacional.
2. En cada convocatòria del Congrés Nacional, el Consell
Nacional, d’acord amb el procediment previst reglamentàriament,
determinarà quines seran les ponències que es debatran i
votaran en el Congrés i designarà les persones encarregades de
la formulació de la proposta que se sotmetrà a la consideració del
Congrés.
3. El Consell Nacional haurà de determinar si el Congrés
Nacional s’ha de celebrar pel sistema de compromissaris/àries o
bé pel de plenari, amb l’assistència de tots/es els/les afiliats/des.
En el primer cas, tindran el dret d’assistir-hi amb veu i vot els/les
compromissaris/àries apoderats/des en un nombre màxim d’un/a
representant per cada deu afiliats/des i mínim d’un/a per cada
vint-i-cinc afiliats/des, segons concreti aquest nombre el Consell
Nacional en la corresponent convocatòria. En el cas de
celebració
del
Congrés
Nacional
pel
sistema
de
compromissaris/àries, els membres del Consell Nacional sortint
seran compromissaris nats del Congrés Nacional.
Les assemblees locals, les assemblees comarcals o de districte
de Barcelona, i en el seu cas les assemblees intercomarcals, i els
equips especialitzats i la Unió de Joves designaran els/les
afiliats/des que hagin de ser compromissaris/es, sempre d’acord
amb aquests Estatuts i segons correspongui en cada cas. El
nombre de compromissaris/es que designaran els equips
especialitzats i la Unió de Joves serà igual al nombre de
consellers/es nacionals obtingut segons la seva militància.
El Consell Nacional dictarà les Instruccions complementàries
necessàries
per
regular
la
designació
dels/de
les
compromissaris/àries i la forma d’acreditar-la i per ordenar el
procés precongressual ordinari de renovació de càrrecs.
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4. Els membres nats del Comitè de Govern que ho siguin el dia
de la convocatòria del Congrés Nacional en seran
compromissaris nats.
5. La celebració del Congrés Nacional pel sistema de plenari
haurà de ser acordada pels dos terços dels membres del Consell
Nacional presents.
En aquest sistema de celebració del Congrés Nacional, el vot
podrà ser delegat, en cas d’impossibilitat d’assistir-hi per part
d’algun/a afiliat/da, a favor d’un/a altre/a afiliat/da, que en cap cas
no podrà assumir més de tres vots delegats.

Art.27- Convidats/des al Congrés Nacional
1. El Consell Nacional podrà convidar a participar al Congrés
Nacional aquelles persones que, per raó de la seva significació
en qualsevol àmbit de la vida social, política, cultural o econòmica
en el seu país d’origen, puguin contribuir, amb les seves
aportacions, a l’enriquiment i desplegament de l’ideari del partit i
a la definició de la seva posició política en relació amb alguna de
les qüestions objecte de les ponències incloses en la
convocatòria del Congrés.
2. El Reglament d’Ordre Intern determinarà les condicions de
participació al Congrés Nacional d’aquests/es convidats/des que,
per decisió del Consell Nacional, podran participar en l’elaboració
de ponències.

Capítol 3r. Del Consell Nacional
Art.28- Definició i competències
1. El Consell Nacional és l’òrgan superior entre congressos i té
amplitud de facultats per resoldre tots els afers relatius a la vida
del partit.
2. Corresponen al Consell Nacional les més àmplies facultats de
direcció del partit i d’impuls de les actuacions del Comitè de
Govern que no vinguin expressament reservades per aquests
Estatuts al Congrés Nacional. El Consell Nacional exercirà
aquestes facultats d’acord amb les directrius i decisions
adoptades pel Congrés Nacional.
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3. El Consell Nacional, en la seva condició d’òrgan superior del
partit entre congressos, controlarà l’actuació del Comitè de
Govern i de la resta d’òrgans del partit, així com la dels/de les
afiliats/des amb responsabilitats polítiques. La tasca de control de
l’actuació del Comitè de Govern es materialitzarà en un debat i
votació de l’informe de gestió del Comitè de Govern.
4. El Consell Nacional és l’òrgan encarregat de resoldre els
recursos interposats en els procediments de designació de
candidats/es per les campanyes electorals, sense perjudici del
que preveu l’article 13 respecte a la Comissió de Garanties.
5. És competència del Consell Nacional aprovar els pressupostos
ordinaris i extraordinaris així com liquidar-los amb informe previ
de la Comissió Econòmica.
6. També correspon al Consell Nacional designar les persones
que hagin de cobrir les baixes que per qualsevol causa es
produeixin en el Comitè de Govern o en altres càrrecs elegits
pel Congrés.
7. Els consellers/es nacionals poden proposar i sotmetre a votació
del Consell Nacional: ponències, mocions i propostes de
resolució, d’acord amb el que determini el Reglament del
Consell Nacional.
Art.29- Consellers/es nacionals
1. A les assemblees intercomarcals els corresponen cent
cinquanta consellers/es nacionals, elegits per les assemblees
comarcals, a raó d’un/a per comarca, atribuint-se a aquests
efectes als districtes de la ciutat de Barcelona la consideració de
comarca. El Consell Nacional, tenint en compte el cens de sis
mesos abans del Congrés, assignarà els consellers restants a les
intercomarcals, seguint el criteri de la llei d’Hondt.
2. Quan un/a conseller escollit/da per una comarca o per un
districte de Barcelona canviï el seu enquadrament d’afiliació a
una comarca o districte diferents a aquell o aquella en el qual
va ser escollit/da, perdrà automàticament la condició de
conseller/a nacional. La manera de substituir-lo vindrà definida
pel reglament intern de la seva intercomarcal.
3. El Congrés Nacional elegirà entre els seus membres i pel
sistema de llistes obertes un nombre de vint consellers/es
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nacionals segons el procediment de l’article 32 dels presents
Estatuts, amb mandat fins al subsegüent Congrés Nacional
ordinari.
4. L’elecció dels consellers/es nacionals es farà mitjançant
votació secreta.

5. L’absència injustificada a tres reunions del Consell Nacional
implicarà el cessament automàtic del/de la conseller/a nacional
absent.
6. Seran també consellers/es nacionals amb veu i vot:
a) Els/les afiliats/des que estiguin ocupant o hagin ocupat
càrrecs superiors al de secretari/ària general o equivalent
del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, de
l’Estat o de la Unió Europea.
b) Els/les afiliats/des que estiguin ocupant el mandat de
diputat/da o senador/a a una de les cambres legislatives, o
al Parlament Europeu, i els expresidents del Parlament.
c) Els/les afiliats/des que estiguin ocupant el càrrec de
president/a de Consell Comarcal i els/les diputats/des
provincials que tinguin la condició d’afiliats/des a Unió
Democràtica de Catalunya.

d) Els/les afiliats/des que hagin ocupat el càrrec de president/a
del partit o de president/a del Comitè de Govern.
e) Tots els membres del Comitè de Govern.

f) Els/les presidents/es dels consells nacionals dels equips
especialitzats, i el/la president/a del Consell Nacional de la
Unió de Joves.
g) Els/les presidents/es de la Comissió Econòmica i de la
Comissió Jurídica.
h) Les persones que presideixin cadascun dels comitès
executius comarcals i de districtes de Barcelona.
i) Els/les presidents/es de les comissions sectorials del partit.
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j) Cinc afiliats/des per cadascun dels equips especialitzats i
per la Unió de Joves, i un/a afiliat/da més, per cada doscents membres d’aquests. Aquests/es consellers/es
nacionals seran elegits/des entre els/les afiliats/des del
partit pertanyents al respectiu equip. El límit màxim de
representació en virtut d’aquest punt serà de dotze
membres per cada equip especialitzat i per la Unió de
Joves.
Els/les consellers/res nacionals que ho siguin per raó
d’ostentar qualsevol dels càrrecs relacionats en els nou
primers punts d’aquest apartat, perdran la condició de
conseller/a nacional, un cop perdin el càrrec que els dóna la
condició de membre nat al Consell Nacional, sens perjudici
del que disposa l’article 26.4. dels presents Estatuts.
7. Formaran part del Consell Nacional, en qualitat de
consellers amb veu però sense vot:
a) Fins a un màxim de deu afiliats/des que, per la seva
rellevant posició política o professional, o per la seva tasca
efectiva en el partit, siguin designats/des pel Consell
Nacional a proposta del Comitè de Govern. Aquesta
proposta podrà ser efectuada de manera successiva fins a
assolir el límit indicat.
b) El/la Defensor/a de l’Afiliat/da.
c) Els membres de la Comissió de Garanties.
d) El/la gerent nacional.
8. Quan hom adquireixi la condició de conseller/a nacional per
qualsevol de les raons expressades al punt 6 d’aquest article i ja
en sigui per raó del punt 1, restarà automàticament vacant la plaça
ocupada en representació de la comarca i s’haurà d’iniciar el
procés de renovació d’acord al que disposa l’ article 31.

Art. 30- Convidats/des al Consell Nacional
1. El Consell Nacional podrà convidar a participar a les seves
reunions aquelles persones que, per raó de la seva significació
en qualsevol àmbit de la vida social, política, cultural o
econòmica en el seu país d’origen, puguin contribuir, amb les
seves aportacions, a l’enriquiment i al desplegament de l’ideari
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del partit i a la definició de la seva posició política en matèries
específiques.
2. El Reglament del Consell Nacional determinarà les condicions
de participació a les seves reunions dels/de les convidats/des.

Art.31- Elecció dels/de les consellers/es nacionals en representació
comarcal
1. L’elecció dels consellers/es nacionals la portaran a terme les
assemblees comarcals en les reunions convocades per a la
renovació de càrrecs. Els/les elegits/des tindran el caràcter
d’electes fins a la primera reunió del Consell Nacional que se
celebri immediatament després de l’esmentat Congrés, moment
en el qual prendran possessió dels seus càrrecs.
2. El procediment d’elecció dels consellers nacionals per part de
les assemblees comarcals vindrà definit pel Reglament Intern de
la intercomarcal corresponent.
3. Per tal de cobrir les baixes de consellers/es nacionals escollits
per comarques o per districtes de Barcelona, hom procedirà de
conformitat amb el Reglament Intern de la intercomarcal
corresponent.

Art.32- Elecció dels/de les consellers/es nacionals designats/des pel
Congrés Nacional
1. L’elecció dels/de les consellers/es nacionals que farà el
Congrés Nacional seguirà el procediment següent. Les
candidatures hauran de ser unipersonals, es presentaran a la
Mesa del Congrés quinze dies abans de l’inici de la seva
celebració, i hauran de venir informades favorablement pel seu
propi comitè executiu intercomarcal i per dos més, o avalades per
afiliats/des de tres intercomarcals, a raó de vint-i-cinc afiliats/des
per cadascuna d’elles. Les signatures de suport només ho
podran ser per a una candidatura.
2. Durant la celebració del Congrés es procedirà a la votació de
les candidatures pel sistema de llistes obertes i es podran votar
un mínim de deu candidats/es i un màxim de vint. Resultaran
escollits/des els/les vint candidats/es més votats/des.
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Art.33- Durada del mandat del Consell Nacional
La durada del mandat de cada Consell Nacional es prolongarà
fins a la celebració del proper Congrés Nacional ordinari.

Art.34- Convocatòria del Consell Nacional
1. El Consell Nacional es reunirà, almenys, una vegada cada dos
mesos, un cop convocat amb una anticipació mínima de vint dies
pel/per la seu/seva president/a. El/la president/a també l’haurà de
convocar si així ho demana una cinquena part dels consellers/es
nacionals o a requeriment de la majoria absoluta del Comitè de
Govern.
2. Les convocatòries del Consell Nacional es podran fer per mitjà
de correus electrònics en les condicions previstes pel seu
Reglament Interior.

Art.35- Funcionament del Consell Nacional
El Consell Nacional dictarà el seu Reglament Interior, en
aplicació del qual:
a) Elegirà el seu/la seva president/a, que ho serà del partit i
en tindrà la més alta representació.
b) Elegirà els altres càrrecs entre els seus membres.
c) Establirà els procediments pels quals s’exerceixen les
seves competències previstes en l’article 28.
e) Establirà el procediment d’elaboració dels reglaments
interns.
f) Organitzarà els seus serveis de secretaria d’acord amb el
Comitè de Govern.
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Capítol 4t. Del Comitè de Govern
Art.36- Definició i competències.
El Comitè de Govern, en funcions de comitè executiu del
Congrés i del Consell Nacional, és l’òrgan col·legiat encarregat
de l’actuació política, la divulgació, la implantació, l’organització i
l’administració del partit dins el marc dels acords presos pel
Congrés Nacional i pel Consell Nacional.
El Comitè de Govern és el superior òrgan executiu tant del
Congrés Nacional com, entre congressos, del Consell Nacional.
El seu funcionament i estructura vindran determinats pels
presents Estatuts i pel Reglament Interior del Comitè de Govern,
que serà aprovat pel Consell Nacional.

Art.37- Composició.
El Comitè de Govern es compon dels/de les membres electes i
dels/de les membres nats, d’acord amb el que es disposa en els
articles següents.

Art.38- Membres electes.
1. El Comitè de Govern estarà integrat per vint-i-un membres
electes. Tenen aquesta consideració les persones elegides pel
Congrés Nacional ordinari, entre les quals no podrà haver-hi
més de deu que simultàniament estiguin ocupant un càrrec
públic o de representació dels esmentats en les lletres a) i b) del
paràgraf 6è de l’article 29.
2. Es tindrà cura que les circumscripcions territorials estiguin
representades dins el Comitè de Govern.
3. Les baixes que es causin en el si del Comitè de Govern seran
resoltes pel Consell Nacional a proposta del Comitè de Govern.
Ara bé, en tot moment el Comitè de Govern ha d’estar integrat
per un mínim d’onze membres de condició electiva. En el cas
que no es compleixi aquest darrer requisit, serà convocat
automàticament un Congrés Nacional Ordinari.

Art.39- Membres nats.
1. Són membres nats del Comitè de Govern, amb veu i vot, les
persones que presideixin els comitès executius intercomarcals.
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2. Són membres nats del Comitè de Govern, amb veu i sense
vot, les persones que siguin portaveus d’Unió Democràtica de
Catalunya en els diferents grups parlamentaris, les que
presideixin els equips especialitzats, i la que assumeixi la
Secretaria General de la Unió de Joves.
3. Aquestes persones són membres del Comitè de Govern per
raó del seu càrrec. La pèrdua d’aquest càrrec comporta la baixa
com a membre del Comitè de Govern.

Art.40- Incompatibilitats.
La condició de membre del Comitè de Govern és incompatible
amb la de membre de la Mesa del Consell Nacional. A la
vegada, la condició de membre electe del Comitè de Govern és
incompatible amb la dels càrrecs esmentats en el primer punt de
l’article anterior.

Art. 41- Procediment d’elecció.
1. Les diferents candidatures al Comitè de Govern hauran de
ser avalades per persones afiliades de totes les Intercomarcals.
Per cadascuna de les intercomarcals hauran de signar, com a
mínim, vint persones afiliades. S’estableix el requisit addicional
que el nombre total d’avaladors/res no podrà ser inferior a cent
vuitanta.

2. Les candidatures es presentaran a la Mesa del Congrés fins a
les vint hores del trentè dia natural anterior a la celebració del
Congrés, i hauran d’anar acompanyades del corresponent
programa d’actuació. Les candidatures constaran de vint-i-un
membres. Les signatures de suport només ho podran ser per a
una candidatura. Es consideraran nul·les les signatures que
figurin en més d’un candidatura.
3. La Mesa Presidencial del Congrés vetllarà per l’efectiva
igualtat d’oportunitats entre les diferents candidatures, en
especial pel que fa a la disposició dels serveis organitzatius i
administratius del partit, i tot allò altre que sigui escaient per
possibilitar una correcta campanya de preparació i de difusió de
totes les candidatures que es vulguin presentar.
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4. L’elecció del Comitè de Govern es farà sempre per votació
secreta d’acord amb les normes següents:
a) Les candidatures seran objecte de votació global, tret que un
vint-i-cinc per cent dels compromissaris/es hagin demanat la
votació uninominal a l’inici del Congrés.
b) En el cas que la votació sigui global, guanyarà la llista amb
més vots.
c) En el cas que la votació sigui uninominal, s’haurà de votar un
mínim de deu membres.
d) Resultaran membres electes del Comitè de Govern les vint-iuna persones més votades.
e) Cada candidatura podrà tenir, com a mínim, un/a representant
com a interventor/a.

Art.42. Direcció.
1. El Comitè de Govern elegirà, d’entre els seus membres, un
president/a, les funcions del/de la qual seran la superior
representació i direcció de l’òrgan col·legiat, la representació
judicial i extrajudicial del mateix en relació amb tota mena
d’actes i contractes que se’n derivin, així com la convocatòria de
les seves reunions amb l’elaboració de l’ordre del dia i la direcció
dels debats.
2. Així mateix, el Comitè de Govern elegirà d’entre els/les
seus/ves membres, un/a secretari/ària general del Comitè de
Govern. Les seves funcions seran les de coordinació de les
diferents àrees del Comitè de Govern i aquelles altres que li
siguin delegades pel/per la president/a del Comitè de Govern.
3. El Comitè de Govern podrà elegir, d’entre els seus membres, i
a proposta de la Presidència, una Comissió Permanent, amb
funcions de comitè executiu. Aquesta Comissió Permanent
estarà formada, en tot cas, per la Presidència i la Secretaria
General, així com pels membres que determini el Comitè de
Govern.

Art. 43- Incompatibilitat sobrevinguda.
Els membres del Comitè de Govern que, entre Congrés i
Congrés, passin a ocupar un dels càrrecs als quals fa referència
el primer paràgraf de l’article 38.1 dels presents Estatuts, hauran
de presentar la seva dimissió com a integrants d’aquell òrgan
col·legiat, si el nombre estipulat de deu membres que poden
tenir aquesta doble condició està cobert. Els membres afectats

27

per aquesta incompatibilitat acordaran entre ells, si escau, qui ha
de dimitir i, en cas de desacord, la qüestió serà dirimida per
votació del Comitè de Govern, que haurà de ratificar
posteriorment el Consell Nacional.

Art. 44- Relacions amb altres forces polítiques.
1. Les relacions entre Unió Democràtica de Catalunya i altres
forces polítiques o entitats, les aliances electorals i les aliances
parlamentàries estables hauran de ser aprovades pel Consell
Nacional.
2.- Quan aquestes aliances afectin la sobirania del partit hauran de
ser aprovades pel Congrés Nacional.

Capítol 5è. De l’organització local, comarcal i
intercomarcal
Art. 45. Organització local.
1. En totes les poblacions i districtes municipals, o en les
agregacions de poblacions i districtes municipals pròxims on
es pugui reunir un nombre mínim de cinc afiliats/des, es
constituirà una agrupació. Entre els seus membres elegiran
un comitè executiu local, integrat per un mínim de tres
persones, i sempre en nombre senar.
Els/les presidents/es locals dels equips especialitzats podran
assistir amb veu i sense vot a les reunions dels respectius
comitès executius locals.
2. L’elecció dels membres del comitè executiu local es farà per
votació de l’assemblea local.
Per tal de garantir el dret al vot de les persones que justifiquin
impediments per estar presents a l’assemblea, podran delegar
el seu vot en un altre assistent, el qual no podrà portar cap
més delegació de vot.
3. Entre els membres del comitè executiu local elegiran el/la
seu/va president/a, que ho serà també de l’agrupació.
4. El comitè executiu local tindrà cura de l’organització del partit
dins la seva demarcació, es responsabilitzarà del compliment
de les disposicions del Comitè de Govern i del Consell
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Nacional i proposarà al comitè executiu comarcal totes
aquelles actuacions per a una més gran difusió d’Unió
Democràtica de Catalunya.
5. En particular, el comitè executiu local, d’acord amb les línies
polítiques aprovades pels òrgans superiors d’Unió Democràtica
de Catalunya, impulsarà l’activitat política del partit i facilitarà la
participació democràtica dels /les afiliats/des.
6. Anualment, com a mínim, el comitè executiu local convocarà
l’assemblea local, en la qual s’examinaran la marxa i l’actuació
del partit.
7. El comitè executiu intercomarcal, amb la ratificació del
Comitè de Govern, podrà autoritzar l’agregació de diferents
agrupacions d’àmbit local. Quan una agrupació estigui formada
per afiliats/des de més d’un municipi, hom tindrà cura que en el
comitè executiu corresponent hi hagi representació de tots els
municipis. Si això no s’aconseguís amb el resultat democràtic
de l’elecció, hom permetrà l’assistència a les reunions de
l’executiu, amb veu i sense vot, de la persona més votada dels
municipis sense representació.
8. L’àmbit local a la Intercomarcal de Barcelona-ciutat es
definirà mitjançant el seu Reglament intern.

Art. 46. Organització comarcal.
Els òrgans que formen part de la comarca són, com a mínim,
els següents:
a) assemblea comarcal, i
b) comitè executiu comarcal.

Art. 47- Assemblea comarcal.
L’assemblea comarcal està formada per totes les persones
afiliades de la comarca i hi és l’òrgan sobirà.
Per tal de garantir el dret de vot de les persones que justifiquin
impediments per estar presents a l’assemblea, podran delegar el
seu vot en un/a altre/a assistent, el/la qual no podrà portar cap
més delegació de vot.
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Art. 48. Estructura del comitè executiu comarcal.
1. El comitè executiu comarcal està format per:
- El/la president/a de cadascun dels comitès executius
locals, o el membre que cada comitè executiu local
elegeixi com a representant.
- Altres afiliats/des de la comarca, en el nombre que es
determini reglamentàriament.
2. Els membres del comitè executiu comarcal elegiran un/a
president/a, que ho serà també de l’assemblea comarcal.

Art. 49. Funcions del comitè executiu comarcal.
1. El comitè executiu comarcal tindrà cura de l’organització del
partit dins la seva demarcació, es responsabilitzarà del
compliment de les disposicions del Comitè de Govern i del
Consell Nacional i proposarà al comitè executiu intercomarcal
totes aquelles actuacions per a una més gran difusió d’Unió
Democràtica de Catalunya.
2. El comitè executiu comarcal, d’acord amb les línies
polítiques aprovades pels òrgans superiors d’Unió Democràtica
de Catalunya, impulsarà l’activitat política del partit i facilitarà la
participació democràtica dels/ de les afiliats/des.

Art. 50. Convocatòria de l’assemblea comarcal.
1. Anualment, com a mínim, el president del comitè executiu
comarcal convocarà l’assemblea comarcal, en la qual
s’examinaran la marxa i l’actuació del partit. L’ordre del dia de
la convocatòria serà tramès al comitè executiu intercomarcal
respectiu per tal que hi puguin assistir dirigents del partit
d’àmbit intercomarcal o nacional.
2. En el cas de la Intercomarcal de Barcelona-ciutat,
s’equipararà districte amb comarca.

Art. 51- Organització intercomarcal.
1. Per a una millor eficàcia en l’actuació de les forces del partit,
i mentre no hi hagi una altra organització administrativa a
Catalunya, es constitueixen sis intercomarcals, la primera de
les quals comprèn les organitzacions de la ciutat de Barcelona.
Les cinc intercomarcals restants comprendran, respectivament,
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les comarques de Barcelona, tret de la ciutat de Barcelona; les
de Lleida i les de Girona; i les altres dues, les demarcacions de
les comarques de Tarragona: una, amb seu a la ciutat de
Tarragona, que comprendrà les comarques del Tarragonès,
Baix Camp, Priorat, Conca de Barberà, Alt Camp i Baix
Penedès; i l’altra, amb seu a Tortosa, integrada per les
comarques del Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d’Ebre.
2. Aquestes unitats territorials tindran completa llibertat
d’actuació en tots els afers propis i organitzaran, de la manera
que tinguin per convenient, les forces del partit en el territori
que els correspon, sens perjudici del text i de l’esperit
d’aquests Estatuts i de les decisions del Consell Nacional i dels
congressos nacionals.

Art. 52- Òrgans intercomarcals.
Els òrgans que formen part de la intercomarcal són, com a
mínim, els següents:
- assemblea intercomarcal, i
- comitè executiu intercomarcal.
Art. 53- Assemblea intercomarcal.
L’Assemblea és l’òrgan sobirà en la intercomarcal i està formada
per totes les persones afiliades a la intercomarcal.
Per tal de garantir el dret de vot de les persones que justifiquin
impediments per estar presents a l’assemblea, podran delegar el
seu vot en un/a altre/a assistent, el/la qual no podrà portar cap
més delegació de vot.

Art. 54- Comitè executiu intercomarcal.
El comitè executiu intercomarcal està format per:
-

El/la president/a de cadascun dels comitès executius
comarcals, o el membre que cada comitè executiu
comarcal elegeixi com a representant.

-

Altres afiliats/des de la intercomarcal, en el nombre que es
determini reglamentàriament.
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Art. 55- Presidència de la intercomarcal.
Entre els membres del comitè executiu intercomarcal s’elegirà
un/a president/a, que ho serà també de l’assemblea
intercomarcal, tret que el Reglament Intern de la Intercomarcal
determini una altra cosa.

Art. 56-

Participació dels càrrecs públics.
1. Els càrrecs públics electes s’incorporaran, amb veu i vot, als
òrgans de direcció d’àmbit geogràfic territorial corresponent al
de la seva elecció com a càrrec públic. S’incorporaran també,
amb veu i sense vot, als òrgans de direcció d’àmbit territorial
inferior al que estiguin adscrits. Aquesta incorporació dels
càrrecs públics serà sense limitació del número en la
composició del comitè respectiu.
2. Els/les diputats/des del Parlament Europeu s’incorporaran,
amb veu i vot, al comitè executiu intercomarcal al que estiguin
adscrits. Així mateix, s’incorporaran, amb veu i sense vot, als
òrgans de direcció d’àmbit territorial inferior al que estiguin
adscrits.
3. Els càrrecs públics vetllaran de manera especial per complir
amb el seu deure d’assistència a les reunions dels òrgans del
partit dels quals formin part.
4. Els/les consellers/es municipals de districte de l’Ajuntament
de Barcelona queden equiparats/des, als efectes d’aquest
article, als càrrecs públics electes.

Art. 57- Funcions dels òrgans intercomarcals.
1. Seran atribucions dels comitès executius intercomarcals:
l’administració i l’organització del partit dins la respectiva
demarcació, l’acompliment de les disposicions del Comitè de
Govern i del Consell Nacional, el planejament i la proposta al
Comitè de Govern de totes aquelles actuacions que es
consideri convenient per a una millor difusió del partit dins
l’àmbit territorial i, en general, totes les esmentades en els
articles 63 a 71.
2. Els acords del Consell Nacional o del Comitè de Govern que
afectin específicament una demarcació territorial no seran
executius si prèviament no s’ha escoltat el criteri del comitè
executiu d’aquella demarcació territorial, consulta que no tindrà
caràcter vinculant.
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3. Fixada la data, i abans de la celebració del Congrés
Nacional
Ordinari,
haurà
de
reunir-se
l’assemblea
intercomarcal convocada pel corresponent comitè executiu. A
aquesta Assemblea podran assistir tots/es els/les afiliats/des
domiciliats/des en la demarcació territorial corresponent, bé
personalment o bé delegant la seva representació. Es podrà
portar un sol vot delegat. La regulació de la delegació de vot
serà aplicable a qualsevol altra assemblea intercomarcal que
es pugui celebrar.
4. L’assemblea estudiarà les qüestions que afectin l’actuació
del partit en la seva demarcació i la renovació o reelecció dels
càrrecs que estatutàriament correspongui.
5. Cada intercomarcal organitzarà l’exercici de les seves
competències de conformitat amb el seu propi Reglament
Intern.

Capítol 6è. De la Comissió Jurídica i de la
Comissió Econòmica
Art. 58- Comissió Jurídica.
1. Es constituirà una Comissió Jurídica, en el si del Consell
Nacional, integrada per un nombre senar de membres, entre tres
i set, necessàriament llicenciats/des en dret o disciplines
jurídiques. Aquesta Comissió, que serà elegida pel Consell
Nacional després de cada Congrés Nacional, té la funció
específica d’assessorar el Consell Nacional i el Comitè de
Govern en tots aquells aspectes jurídics relacionats amb la
interpretació d’aquests Estatuts i de les normes que els
despleguin, així com amb totes aquelles altres qüestions que
afecten l’organització i el funcionament del partit i dels equips
especialitzats. La Comissió Jurídica també informarà sobre
qualsevol altra qüestió que li encomanin el Consell Nacional o el
Comitè de Govern. Els informes d’aquesta Comissió no tindran
caràcter vinculant.
2. La Comissió Jurídica, que actuarà com a òrgan col·legiat, es
regularà per un reglament propi, que haurà de ser aprovat pel
Consell Nacional, i es reunirà almenys un cop cada tres mesos.
Un/a dels seus membres en serà el/la president/a i n’ostentarà la
representació davant els òrgans del partit.
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Art.59- Comissió econòmica.
1. El Consell Nacional designarà una Comissió Econòmica amb
l’objectiu de fer seguiment de tota la gestió econòmica d’Unió
Democràtica de Catalunya, d’orientar-la, si escau, de supervisarla i de fiscalitzar-la quan calgui. Estarà formada per un/a
president/a, un/a vicepresident/a i el nombre de vocals que fixi el
Consell Nacional. Hi haurà, com a mínim, un representant de
cada intercomarcal.
2. La Comissió Econòmica presentarà informes al Consell
Nacional sobre els punts següents:
a) Propostes de pressupostos ordinaris
preparades pel Comitè de Govern.

i

extraordinaris

b) Estats de liquidació dels pressupostos.
c) Operacions d'endeutament i inversió de les quantitats així
obtingudes.
d) Desviacions respecte els pressupostos.
e) Mesures per a millorar l’eficàcia de la gestió econòmica del
partit.

Aquests informes seran presentats al Consell Nacional en
sessions a porta tancada i amb caràcter de reservats. Es
presentarà un informe de tot el període en cada Congrés
Nacional Ordinari.
3. Convocada pel/per la seu/va president/a, la Comissió
Econòmica es reunirà almenys un cop cada dos mesos i sempre
que el/la president/a ho estimi convenient.

Capítol 7è. Dels equips especialitzats i de les
comissions sectorials
Art.60- Equips especialitzats.
1. El Consell Nacional, per majoria de dos terços, podrà autoritzar
la constitució de tots aquells equips especialitzats que,
inicialment integrats majoritàriament per afiliats/des del partit,
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estimi necessaris o convenients per al compliment de les seves
finalitats. De la mateixa manera, també podrà autoritzar-ne la
dissolució.
2. Els estatuts d’aquests equips especialitzats, i les seves
modificacions, hauran de ser aprovats pel Consell Nacional, un
cop la Comissió Jurídica n’hagi emès un informe, i hauran de
garantir, en tot cas, la vinculació a l’ideari i a les formes
d’actuació d’Unió Democràtica de Catalunya.

Art.61. Comissions sectorials.
1. Les comissions sectorials són espais de participació i de
dinamització interna que tenen com a objectiu generar el debat i la
reflexió política necessària sobre cada realitat sectorial. Aquestes
han de produir propostes d’actuació política, han de participar en
l’elaboració dels programes electorals, han de fer el seguiment de
l’acció de govern i han d’organitzar activitats per a aprofundir en el
coneixement del seu sector.
2. El Consell Nacional, per majoria simple, podrà autoritzar la
constitució i/o dissolució de comissions sectorials, que estaran
regulades pel seu propi Reglament i que podran tenir caràcter
permanent o bé per a l’estudi d’un assumpte o tema concret.
Aquestes comissions sectorials tindran dependència directa del
Comitè de Govern.
3. Cada sectorial elegirà el/la seu/va president/a, segons el
sistema que determini el Reglament d’Organització i Funcionament
Intern de les Comissions Sectorials d’Unió Democràtica de
Catalunya, i aquest/ta president/a haurà de ser ratificat/da pel
Comitè de Govern. En cas de no ser ratificat/da, el primer Consell
Nacional convocat resoldrà definitivament la controvèrsia.
4. Els càrrecs públics seran membres nats de les comissions
sectorials corresponents a l’àmbit de la seva actuació. En aquest
sentit, han d’informar i obtenir informació i, si és el cas, demanar el
suport que necessitin sobre aquells temes que els hi siguin propis
per la tasca que desenvolupin.
5. Les comissions sectorials presentaran un informe anual de la
seva activitat al Consell Nacional. Les comissions sectorials podran
presentar a la Mesa del Consell Nacional propostes de temes
sectorials que, per la seva rellevància, puguin ser tractats en el si
del Consell Nacional.
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6. L’organització i el funcionament de les comissions sectorials es
regularan en el seu Reglament Intern.

Capítol 8è. De la Unió de Joves
Art.62. Unió de Joves.
La Unió de Joves Demòcrata-Cristians de Catalunya són les
joventuts d’Unió Democràtica de Catalunya. Les relacions entre
les dues entitats es regularan mitjançant el corresponent protocol
de relacions, en el marc dels presents Estatuts. En tot cas, la
Unió de Joves gaudirà dels drets que hi tenen reconeguts els
equips especialitzats.

TÍTOL V
De les campanyes i eleccions polítiques
Art.63. Campanyes polítiques.
Totes les campanyes polítiques sorgides de la iniciativa de les
agrupacions hauran de ser autoritzades, en el termini d’una
setmana, i considerant el silenci positiu, pel comitè executiu
intercomarcal respectiu i pel Comitè de Govern en tots aquells
casos en què els continguts de les campanyes puguin afectar,
directament o indirectament, la imatge global o l’estratègia de
conjunt del partit. La negativa d’aquesta autorització per aquests
òrgans o per qualsevol dels dos comportarà la possibilitat de
recórrer-hi en contra davant el Consell Nacional, quedant
suspesa entretant l’execució del pla o campanya en qüestió. La
decisió del Consell Nacional serà inapel·lable.

Art.64- Designació de candidats/es a eleccions municipals.
La designació de candidats/es a eleccions municipals es farà en
l’assemblea local. Cada assistent/a podrà aportar com a màxim un
vot delegat. Els noms dels candidats/es a regidor/a de totes les
poblacions hauran de posar-se en coneixement dels comitès
executius de rang territorial superior i del Comitè de Govern.
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En cas de desacord entre aquests comitès amb la decisió
adoptada en l’àmbit de l’assemblea local, el Comitè de Govern
queda facultat per a la convocatòria d’una assemblea local
extraordinària, en la qual serà representat i raonarà els fonaments
del seu desacord. Després d’un debat a l’efecte, l’assemblea
votarà si és necessari procedir a la repetició de les eleccions. En
cas negatiu, o si es torna a votar i persisteix el desacord del
Comitè de Govern, el comitè executiu territorial podrà presentar
impugnació davant el primer Consell Nacional, el qual resoldrà la
controvèrsia després d’escoltar les parts afectades.
El Comitè de Govern podrà delegar en el comitè executiu
intercomarcal les seves funcions pel que fa als assumptes regulats
en aquest article quan els municipis a què es faci referència siguin
menors de 50.000 habitants o no siguin capçaleres de comarca.
Art.65- Designació de candidats/es no afiliats/des.
Quan raons d’interès general per a Unió Democràtica de
Catalunya ho aconsellin i així ho acordi l’assemblea de la
circumscripció corresponent, es podrà proposar la designació de
candidats/es no afiliats/des dins les llistes electorals del partit,
seguint per a la seva designació el mateix procediment que per
als/a les altres candidats/es; serà requisit indispensable que
els/les candidats/es independents no estigui afiliats/des a cap
altre partit polític, exceptuant els de l’article 11, o a cap entitat
que hi estigui directament vinculada, i que coneguin i acceptin
l’ideari d’Unió Democràtica de Catalunya. El Consell Nacional
ratificarà de manera raonada aquestes designacions quan es
refereixin a l’àmbit superior al municipal.

Art.66- Designació de candidats/es d’àmbit supramunicipal.
1. La designació de candidats/es a les eleccions d’àmbit superior
al municipal, tret de les eleccions al Parlament Europeu, pertoca
a les assemblees de les circumscripcions corresponents. El
procediment de designació començarà amb la presentació de
candidats/es davant el comitè executiu intercomarcal
corresponent, el qual farà una o més propostes raonades que,
després d’un debat, se sotmetran a votació global en l’assemblea
en qüestió. Aquesta o aquestes propostes raonades hauran de
ser comunicades pel comitè executiu intercomarcal a tots els qui
hagin presentat la seva candidatura, com a mínim deu dies abans

37

de la celebració de l’assemblea. Una quarta part dels/de les
afiliats/des presents a l’assemblea podrà presentar també una
proposta raonada. El Comitè de Govern podrà oposar-se de
manera raonada a la designació feta, dins el termini màxim de
tres dies. Contra aquesta oposició, el/la president/a de la
intercomarcal
corresponent
convocarà
una
assemblea
extraordinària en el termini màxim de cinc dies que tindrà com a
únic punt de l’ordre del dia la interposició de recurs, si escau,
davant el Consell Nacional, el qual haurà de resoldre en un
termini de cinc dies.
2. Quan, atesa la legislació electoral general, no hi hagi
coincidència entre les circumscripcions electorals i les
circumscripcions territorials del partit, una Comissió paritària
formada per la representació del Comitè de Govern i de
cadascun dels comitès executius de les circumscripcions afectats
resoldrà per unanimitat el que sigui procedent. En cas de
discrepància, decidirà el Consell Nacional en reunió urgent
convocada a aquest efecte.
3. Els/les candidats/es a diputats/des al Parlament Europeu seran
designats/des pel Consell Nacional a partir de la proposta
raonada del Comitè de Govern, entre els/les que hagin presentat
la seva candidatura, desprès d’escoltar els comitès executius
intercomarcals.

Art. 67.Compliment de les decisions de campanya.
Els/les candidats/es a càrrecs públics s’atindran a les decisions
respecte a la campanya electoral fixades pels òrgans competents
del partit.

Art.68- Rendiment de comptes dels càrrecs públics.
1. Tots els càrrecs públics del partit compareixeran una vegada a
l’any, com a mínim, per retre comptes de la seva activitat pública i
del seu compromís amb el partit en assemblees de l’àmbit
territorial propi del càrrec, les quals podran aprovar o no la seva
gestió durant el període de temps analitzat.
2. Els/les afiliats/des que estiguin ostentant els càrrecs a què es
fa referència en els apartats a) i b) de l’article 29.6 retran comptes
davant el Consell Nacional.
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Art.69- Candidats/es proposats/des pels equips especialitzats.
Els equips especialitzats podran proposar candidats/es als
òrgans competents.

Art. 70- Resolució d’empats.
Sempre que, com a conseqüència de l’aplicació de les normes
anteriors, en les votacions fetes per a l’elecció de candidats/es a
càrrecs públics es produeixin dos empats, el comitè executiu de
l’àmbit territorial immediatament superior resoldrà la controvèrsia
raonant-ho degudament.
Art. 71- Votació secreta.
Les votacions per a l’elecció tant de candidats a càrrecs o
representants del partit com de càrrecs públics en representació
d’aquest seran sempre secretes. Igualment serà secreta tota
votació sobre les normes de procediment que se seguirà per a
la designació dels esmentats candidats.

TÍTOL VI
Del règim general de recursos
Art.72- Règim general de recursos.
S’estableix, dins el règim general de recursos, el termini de cinc
dies naturals per a impugnar els acords adoptats. L’òrgan
competent per a resoldre les impugnacions serà la Comissió de
Garanties, que comptarà amb un termini de deu dies naturals. La
resolució de la Comissió de Garanties serà inapel·lable.
Aquest règim general de recursos serà d’aplicació sempre que no
hi hagi un sistema de recursos establert en els presents Estatuts.
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TÍTOL VII
Del règim econòmic
Capítol 1r. De la capacitat jurídica i d’actuar i dels
recursos econòmics del partit
Art.73- Capacitat jurídica i d’actuar.
Unió Democràtica de Catalunya té personalitat jurídica pròpia i
podrà efectuar tota mena d’actes i negocis jurídics,
d’administració i domini, en la forma que sigui necessària o
convenient per al compliment dels seus fins. L’òrgan competent
als anteriors efectes serà el Comitè de Govern, tenint-ne el/la
seu/va president/a, o la persona en la qual delegui les seves
funcions, la representació legal, sens perjudici dels
apoderaments adquirits per a cada ocasió, amb el vistiplau del
Consell Nacional.
Art.74- Recursos econòmics.
Els recursos econòmics d’Unió Democràtica de Catalunya
estaran constituïts per les quotes obligatòries i les aportacions
voluntàries dels/de les seus/seves afiliats/des, per les quotes dels
seus càrrecs públics, pel producte de les activitats del partit, pels
rendiments del seu patrimoni i per les donacions, les herències,
els llegats i les subvencions que rebi, així com per les operacions
d’endeutament que siguin degudament concertades. Les
col·lectes que faci el partit seran dutes a terme de manera que
pugui identificar-se la procedència dels cabals recaptats.

Capítol 2n. Del règim pressupostari
Art.75-

Competències del Comitè de Govern en matèria
pressupostària.
1. Per tal d’ordenar l’actuació del partit en el seu aspecte
econòmic, correspon al Comitè de Govern:
a) Preparar els pressupostos ordinaris i extraordinaris i
presentar-los a l’aprovació del Consell Nacional.
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b) Dirigir les operacions d’execució i liquidació dels
pressupostos, així com l’administració ordinària del partit,
l’administració de la seva caixa general i de la seva
comptabilitat.
2. El pressupost ordinari de funcionament s’haurà de presentar
abans de la fi de l’any anterior al de la seva entrada en vigor.
3. La liquidació del pressupost ordinari de funcionament s’haurà
de presentar en el decurs del primer trimestre de l’any següent.
Pel que fa als pressupostos extraordinaris, la seva liquidació es
presentarà dins dels tres mesos següents a la fi de l’objectiu que
els hagi motivat.

Art.

76- Competències del Consell Nacional en matèria
pressupostària.
Correspondran al Consell Nacional, previ informe no vinculant de
la Comissió Econòmica, l’aprovació i la liquidació dels
pressupostos ordinaris i extraordinaris del partit, que prepararà i
presentarà el Comitè de Govern.

Capítol 3r. De la gerència
Art.77- El/la gerent.
El Comitè de Govern nomenarà el/la gerent del partit, al/a la qual
n’encarregarà la direcció administrativa. El/la nomenat/da serà
necessàriament un/a afiliat/da; sense perjudici de la seva
condició de membre del Consell Nacional, el càrrec serà
incompatible amb qualsevol altre de partit o de caràcter públic. El
Comitè de Govern n’establirà les funcions, facultats i, en el seu
cas, les altres incompatibilitats que pugui considerar convenients.

Capítol 4t. De l’administració ordinària i del règim
comptable
Art. 78- Requisits per a operacions econòmiques.
1. Les disposicions dels comptes bancaris, així com tota altra
mena d’activitats d’administració ordinària pròpies del Comitè de
Govern d’acord amb l’article 75.1.b), podran ser delegades en
una persona per a la disposició de fons.
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2. La formalització de tota mena d’operacions d’endeutament, així
com les inversions en béns immobles, requeriran la signatura
conjunta del/de la president/a del Comitè de Govern i del/de la
president/a de la Comissió Econòmica o de les persones que
reglamentàriament les substitueixin.

Art. 79- Règim comptable.
1. El Comitè de Govern presentarà a la Comissió Econòmica els
estats mensuals de situació econòmica.
2. Dins els tres primers mesos de cada any el Consell Nacional
aprovarà, si escau, els documents comptables previstos a l’article
76 d’aquests Estatuts. Els esmentats documents, un cop
aprovats pel Consell Nacional, tindran el caràcter de públics per
als/a les afiliats/des.
3. En el cas que les disposicions legals així ho estableixin, el
Comitè de Govern tindrà cura de trametre els corresponents
documents comptables als organismes competents, sense
perjudici de la competència del Consell Nacional de censurar o
aprovar l’estat de comptes.

TÍTOL VIII
Del règim documental
Art. 80- Règim documental.
1. Tots els òrgans del partit, inclosos els comitès executius, tant
locals, comarcals com intercomarcals, els equips especialitzats i
les comissions sectorials, estendran actes de les seves reunions.
Les actes realitzades seran trameses d’acord amb el que s’indica
a continuació:
-

Les actes dels comitès executius locals, al comitè executiu
comarcal.
Les actes dels comitès executius comarcals, al comitè
executiu intercomarcal.
Les actes dels comitès executius intercomarcals, al Comitè
de Govern.
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-

Les actes de les comissions sectorials i dels equips
especialitzats, tant a l’òrgan nacional de les mateixes com
al comitè executiu intercomarcal que pertoqui.

Els/les afiliats/des podran consultar les actes de les assemblees
a les quals pertanyin, a la seu del partit, un cop ho hagin sol·licitat
a l’òrgan que les convoqui i aquest els hagi donat el vistiplau. Les
altres actes podran ser consultades pels membres de l’òrgan que
les confecciona i pels executius i òrgans de nivell superior a
aquell.
2. El Consell Nacional tindrà cura de portar els llibres i els
documents que en cada moment les disposicions legals exigeixin.
3. La Mesa del Consell Nacional tindrà cura de l’Arxiu Històric
d’Unió Democràtica de Catalunya “Ferran Camps”, al qual es
trametrà còpia de totes les ponències, mocions i resolucions
rellevants del partit, aprovades en els respectius congressos i
consells nacionals, amb les diferents esmenes i propostes
debatudes, així com els altres documents i materials d’interès
dels quals, des dels diferents òrgans executius del partit, es
consideri convenient deixar constància expressa.
4. Les ponències i mocions aprovades pels diferents
congressos nacionals i consells nacionals seran públiques i es
podran consultar a l’Arxiu Històric i a la web del partit.
5. El Comitè de Govern arbitrarà els mitjans necessaris per a la
consulta de les resolucions aprovades pels diferents òrgans del
partit que no tinguin caràcter de secretes.

TÍTOL IX
De l’extinció del partit
Art.81- Extinció.
Unió Democràtica de Catalunya extingirà estatutàriament la seva
personalitat jurídica quan així ho acordin els/les seus/seves
afiliats/des, reunits/des en Congrés Nacional extraordinari,
convocat per a aquesta única qüestió. L’adopció de l’acord
d’extinció exigirà la majoria de dos terços de tots els/les
afiliats/des inscrits/es al partit.
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Art.82- Destinació del patrimoni.
El patrimoni d’Unió Democràtica de Catalunya, en els casos de
fusió del partit o d’incorporació a un altre ens, serà traspassat al
partit o federació de partits que en resulti, si així ho estableix
l’acord adoptat. En el cas d’extinció voluntària, el patrimoni d’Unió
Democràtica de Catalunya o el líquid resultant de l’alienació serà
distribuït entre les entitats culturals, benèfiques i socials que
determini el Congrés Nacional extraordinari en el qual s’adopti
l’acord d’extinció.

TÍTOL X
De la reforma dels estatuts
Art.83- Reforma dels estatuts.
Les esmenes, les addicions o les modificacions de qualsevol
mena dels presents Estatuts hauran de ser aprovades en el
Congrés Nacional del partit mitjançant acord dels dos terços
dels/de les congressistes inscrits/es.
Les propostes per a esmenar els Estatuts en Congrés Nacional
Ordinari hauran d’ésser presentades a la Mesa del Congrés
durant els deu dies posteriors a la seva convocatòria, i avalades
amb la signatura de cent afiliats/des o amb el suport de tres
comitès executius entre les intercomarcals i els equips
especialitzats, amb la condició que almenys hi figuri un comitè
executiu intercomarcal.

Disposicions transitòries
PRIMERA. Termini d’adaptació.
El Consell Nacional, en un termini no superior a dotze mesos des de
l’entrada en vigor dels presents Estatuts, debatrà i aprovarà l’adaptació
dels diferents reglaments i normes internes del partit actualment vigents.
La iniciativa d’adaptació partirà dels òrgans corresponents i, en el seu
defecte, del Comitè de Govern.
SEGONA. Termini d’adaptació del Reglament de la Comissió de
Garanties.
El funcionament de la Comissió de Garanties es regularà per un
Reglament d’ordre intern que serà elaborat per l’esmentada Comissió, en
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el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquests
Estatuts, i que haurà de presentar-se al Consell Nacional per a la seva
aprovació.
TERCERA. Règim transitori.
Mentre no s’aprovin els reglaments previstos en aquests Estatuts,
continuaran vigents els actuals que es refereixin a les mateixes matèries,
sempre que no contradiguin els presents Estatuts, ja que, llavors,
s’aplicaran els criteris que aquests contenen.
QUARTA. Celebració del proper Congrés Nacional Ordinari.
El termini per a la celebració del primer Congrés Nacional Ordinari des de
l’entrada en vigor dels presents Estatuts es comptarà a partir de la data
de celebració del darrer Congrés Nacional Ordinari del partit.

Disposicions Addicionals
PRIMERA.- Normes supletòries o interpretatives.
El Consell Nacional, previ informe de la Comissió Jurídica, podrà aprovar,
per majoria de dos terços, les normes supletòries o interpretatives
d’aquests Estatuts que en cada moment i circumstància siguin
necessàries per a la bona marxa del partit. A la vegada, el Consell
Nacional aprovarà, per la mateixa majoria, aquelles modificacions que
afectin aquestes normes supletòries o interpretatives. La proposta de
modificació serà feta per l’òrgan afectat per aquesta normativa i haurà de
ser aprovada per la seva assemblea. Tot seguit, haurà de ser enviada a la
Comissió Jurídica del partit perquè emeti un informe previ, que serà
tramès al Consell Nacional, el qual aprovarà la proposta, si escau.

SEGONA.- Adaptació a una nova divisió administrativa.
El Consell Nacional, en cas d’establir-se una nova divisió administrativa,
resta facultat per a adaptar-hi l’estructuració de les intercomarcals i la
seva representació en el si del Consell Nacional. Aquesta adaptació tindrà
el caràcter de transitòria fins que sigui ratificada pel subsegüent Congrés
Nacional.

Disposició final
Els presents Estatuts entraran en vigor immediatament després que els
aprovi el Congrés Nacional.
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