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PREÀMBUL
Unió Democràtica de Catalunya és un partit polític d’inspiració personalista,
nacionalista català, socialcristiana i humanista, que té com a objectius:
- la defensa de la democràcia, la llibertat i la justícia social,
- la preservació de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles,
- la consecució del màxim progrés social, cultural, espiritual i econòmic

per a les persones, les famílies i la societat,
- la restauració integral, la preservació i el ple assoliment dels drets
nacionals de Catalunya.
Fundada l’any 1931, Unió Democràtica de Catalunya es manté fidel als
valors d’inspiració cristiana, als principis continguts en el Manifest
fundacional i a la seva concreció efectuada pels successius congressos
nacionals del partit.
Unió Democràtica de Catalunya és l’espai comú de totes les persones que es
comprometen amb el nostre Ideari i que treballen per a divulgar-lo i fer-lo
possible. Tots els militants són coresponsables del projecte polític d’Unió
Democràtica de Catalunya.
És un espai de comunicació, de formació i de diàleg entre tots els militants,
siguin quines siguin les seves responsabilitats. Fomenta la participació dels
militants, l’aportació d’idees i el debat lliure i democràtic.
Confereix les responsabilitats dintre del partit i, si és el cas, institucionals,
segons els principis de capacitat, de mèrit i de compromís amb l’Ideari
d’Unió Democràtica. Les responsabilitats s’exerceixen sempre amb la
voluntat de servei al conjunt de la societat i sota les bones pràctiques i les
obligacions ètiques, estatutàries i legals inherents.
Atesa la voluntat de mantenir una manera de fer política congruent amb
aquests principis, l’actuació del partit i dels seus militants s’ha d’adequar als
següents compromisos:
Compromisos d’Unió Democràtica de Catalunya amb les PERSONES I
LES FAMÍLIES
Unió Democràtica de Catalunya, per la seva vocació social i humanista,
considera les persones com la seva prioritat i treballa especialment a favor
de les més desfavorides, de les que pateixen exclusió social o són en risc de
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caure-hi i de totes aquelles que, d’una manera o altra, veuen menystinguda
la seva dignitat humana.
Defensa la fraternitat, la solidaritat i la igualtat entre totes les persones, i
lluita contra qualsevol discriminació per raons de raça, edat, origen, religió,
creences, gènere, orientació sexual, diferents capacitats o per qualsevol
altre motiu.
Reivindica el bé comú per damunt de l’ interès públic, la llibertat de les
persones i la responsabilitat primera de cadascuna d’elles per aconseguir el
seu benestar. Correspon al conjunt de la comunitat i a les administracions el
paper subsidiari de garantir la igualtat d’oportunitats per a totes les
persones i el benestar indispensable per la seva dignitat.
Defensa la família, cèl·lula bàsica de la societat, i els vincles afectius entre
les persones com a font de cohesió social i de transmissió de valors, en
defensa els drets i fomenta el seu suport per part dels poders públics.
Promou l’educació com a factor de desenvolupament de la persona, com a
valor de cohesió i d’integració i com a instrument de mobilitat i justícia
social i defensa el dret dels pares i mares a escollir l’escola per als seus fills.
Compromisos d’Unió Democràtica de Catalunya amb la COMUNITAT
Unió Democràtica de Catalunya fonamenta la seva actuació política i la dels
seus militants en el respecte a l’altre, la consideració a les altres opcions
polítiques i socials, el diàleg, el refús de dogmatismes i de demagògies i la
preservació de la cohesió i de la convivència de la societat catalana.
Fonamenta la seva actuació i la dels seus militants en la màxima
transparència. El partit s’obliga a informar i retre comptes al conjunt de la
societat. Unió Democràtica ha d’establir mecanismes d’informació i fòrums
de debat i de participació en què també hi puguin intervenir tots els
ciutadans.
Garanteix que els militants amb responsabilitats dintre del partit o
institucionals informin i retin comptes de les seves actuacions. El militant
d’Unió, siguin quines siguin les seves responsabilitats, ha d’actuar sempre
de manera transparent i ha de fomentar les explicacions i el debat sobre les
seves actuacions.
Compromisos d’Unió Democràtica de Catalunya amb la JUSTÍCIA
SOCIAL i el PROGRÉS
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Unió Democràtica de Catalunya defensa els valors de la responsabilitat i de
l’esforç. Juntament amb aquests valors, el treball i la formació al llarg de la
vida són fonaments per al desenvolupament personal, familiar i del conjunt
de la societat.
Promou un model de societat fonamentat en la justícia social, l’economia
social de mercat, la igualtat d’oportunitats i el reconeixement de l’esforç i de
la capacitat. Reivindica un repartiment just i solidari de la riquesa i la
contribució de les persones a les despeses públiques de manera progressiva
i proporcional a la seva capacitat.
Impulsa la recerca, la innovació el desenvolupament, l’ús responsable dels
recursos i la preservació del medi ambient per a les futures generacions.
Promou la pau i el desenvolupament social, econòmic i sostenible al món i
l’eradicació de la pobresa.
Compromís d’Unió Democràtica de Catalunya amb la nostra NACIÓ
Unió Democràtica de Catalunya actua sempre en favor dels drets de
Catalunya, la nostra nació, de la seva plena sobirania i del reconeixement i
exercici del seu dret inalienable a l’autodeterminació per tal de decidir
lliurement el seu futur, així com del dret a defensar la seva llengua, la seva
cultura, el seu Dret i tots els elements propis de la seva identitat nacional.
Treballa per una Catalunya desenvolupada, oberta, integradora,
compromesa amb l’equilibri territorial, la cohesió i la justícia social.
Impulsa el compromís amb l’Europa dels pobles com a comunitat natural a
la que pertanyem com a catalans, i amb el món.
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TÍTOL I – UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA
Article 1 – Principis rectors d’actuació
El partit, que actua sota la denominació d’Unió Democràtica de Catalunya,
s’estructura i organitza atenent als principis democràcia interna, d’igualtat i
coresponsabilitat dels militants, de participació, de transparència, de
subsidiarietat, de paritat de gènere i de respecte a les decisions vàlidament
adoptades d’acord amb aquests Estatuts i els seus principis.
Article 2 – Finalitat
1. La seva finalitat és la de defensar i difondre en la societat l’ideari propi
del partit, contingut en el Manifest Fundacional i que s’actualitza en les
conclusions dels congressos nacionals.
2. Ajusta la seva actuació als principis d’una democràcia plural i d’un estat
social de dret, amb ple respecte a la voluntat ciutadana lliurement i
democràtica expressada i a les lleis.
Article 3 – Domicili
1. El domicili social d’Unió Democràtica de Catalunya està ubicat al carrer
Nàpols, 35-39, local, de Barcelona.
2. El Consell Nacional, a proposta del Comitè de Govern, queda facultat per
canviar l’esmentat domicili.
Article 4 – Llengua, escut i símbols
1. La llengua d’Unió Democràtica de Catalunya és el català, juntament amb
l’aranès a l’Aran.
1. 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.
2. L’ús de la bandera, de l’himne, del logotip i de la marca d’Unió
Democràtica de Catalunya són regulats i modificats pel Consell Nacional a
proposta del Comitè de Govern, i ratificats pel següent Congrés Nacional
que se celebri.
Article 5 – Arxiu Històric
1. El partit ha de vetllar per la protecció i la difusió de l’Arxiu Històric
“Ferran Camps”, que n’esdevé el centre de documentació.
2. La gestió i cura de l’Arxiu Històric la regula el Consell Nacional del partit.
3. S’hi ha de trametre 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.
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4. També es poden trametre tots aquells altres documents i materials que
els diferents òrgans executius del partit considerin oportú.

TÍTOL II – AFILIATS I SIMPATITZANTS
Capítol primer – Afiliats
Article 6 – Requisits
Poden formar part del partit, amb la condició d’afiliat, les persones físiques
majors d’edat, que coneguin i acceptin el seu ideari i que compleixin els
seus Estatuts, el codi ètic i altra normativa, que no estiguin afiliades a cap
altra formació política i que se’ls hi hagi aprovat la seva alta.
Article 7 – Tramitació i procediment de les altes
1. Per a poder accedir a la condició d’afiliat del partit cal complimentar
correctament el formulari d’adhesió aprovat pel Consell Nacional, a proposta
del Comitè de Govern.
2. És preceptiu aportar l’aval de 2 militants i indicar l’agrupació local en la
qual es vol militar.
3. Només es pot militar en una agrupació local amb la que es tingui una
relació directa, ja sigui per domicili, treball, vinculacions familiars i/o
participació en entitats del municipi.
4. Els militants que formin part d’un territori proper al de Catalunya que
comparteixi un espai lingüístic, social i econòmic, poden adherir-se a
l’agrupació local que els hi sigui més propera.
5. En cas que la persona interessada no designi cap agrupació, s’entén que
vol militar en el lloc on ha designat el seu domicili.
6. El formulari d’adhesió, que s’ha d’enviar telemàticament, es rep als
serveis administratius nacionals del partit, des d’on es deriva
immediatament a la intercomarcal, comarcal i local que correspongui en
funció del lloc designat per a militar o a falta d’aquest, en funció del
domicili. També s’ha de comunicar a la Unió de Joves si el nou militant és
menor de 30 anys.
7. La corresponent intercomarcal és l’encarregada de fer el seguiment de
l’alta per tal de que sigui efectiva en el termini màxim de 2 mesos.
8. Els comitès executius local i comarcal disposen del període d’1 mes per
fer, si s’escau, un informe degudament motivat i pronunciar-se i comprovar
els avals, entenent el silenci del comitè com positiu.
9. El comitè executiu intercomarcal és l’encarregat d’aprovar o denegar
l’alta en la primera reunió que tingui lloc un cop el formulari hagi rebut el
vist-i-plau de l’executiva local o bé hagi transcorregut el termini d’1 mes.
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10. L’aprovació de l’alta per part de la intercomarcal no es pot demorar més
enllà de 2 mesos des de l’enviament telemàtic del formulari, entenent el
silenci del comitè executiu intercomarcal com positiu.
11. En tots els casos en els que un comitè executiu, sigui el local o el
comarcal, hagi elaborat un informe desfavorable, el comitè executiu
intercomarcal pot denegar l’alta o trametre l’informe al Comitè de Govern
perquè aquest resolgui sobre si escau l’aprovació de l’alta.
12. En el supòsit de l’apartat 11, el Comitè de Govern està facultat per a
resoldre i, si s’escau, aprovar les altes que hagin estat informades
desfavorablement per qualsevol comitè executiu.
13. En el supòsit que l’alta d’afiliat correspongui a una persona que ja
hagués estat afiliada amb anterioritat, cal comprovar que no va deixar cap
deute amb el partit. En cas que així sigui, és requisit indispensable posar-se
al dia dels deutes per a tornar a ser militant del partit.
14. El silenci positiu només opera quan no hi ha cap informe desfavorable
en el termini previst.
15. La readmissió d’una persona que hagi estat expulsada d’Unió
Democràtica de Catalunya necessita l’acord favorable, del Comitè de
Govern, per la seva reincorporació.
Article 8 – Efectes de les altes
1. Les altes, a efectes d’antiguitat dins del partit, són efectives des de la
data d’aprovació per part del comitè executiu intercomarcal.
2. Els serveis administratius han d’acusar rebut de l’entrega de les actes
que aprovin altes.
3. Els comitès executius intercomarcals, un cop aprovades les altes, han de
lliurar en un termini màxim de 3 dies l’acta als serveis administratius
nacionals, sense perjudici de la posterior aprovació.
4. En els altres supòsits, un cop aprovades les altes pel Comitè de Govern,
aquest ha de traslladar als serveis administratius nacionals l’aprovació de
les mateixes.
5. Un cop l’alta es fa efectiva, l’afiliat assumeix els drets i els deures
inherents a la seva condició, establerts pels articles 9 i 10 d’aquests
Estatuts.
Article 9 – Drets de les persones afiliades
1. Els afiliats gaudeixen dels següents drets:
a) Participar activament en la vida interna del partit, realitzant-hi una
activitat política, organitzativa o de suport específica.
b) Expressar lliurement les seves opinions, reunir-se als locals del partit
d’acord amb les condicions que estableixin els òrgans competents, i dirigirse a qualsevol òrgan del partit i rebre’n resposta.
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c) Rebre informació sobre les decisions adoptades pels òrgans del partit i
sobre aquelles qüestions que afectin a la vida interna i a la seva projecció
exterior.
d) Ser elector i elegible en igualtat de condicions a tots els òrgans interns
del partit i en la designació de candidats a càrrecs de representació pública.
És necessari reunir els requisits d’antiguitat, d’acord amb l’apartat 3
d’aquest article, i d’estar al corrent de pagament de la quota obligatòria
d’afiliació, establerta per l’article 10 lletra d) dels Estatuts.
e) 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.
f) Gaudir del dret a la confidencialitat de les seves dades personals, d’acord
amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.
g) Rebre suport i col·laboració dels càrrecs públics afiliats al partit.
h) Rebre formació política, ideològica i institucional. Així com informació per
tal de conèixer el partit, tant sobre la seva història com sobre el seu
funcionament i organització interna.
2. La condició de persona afiliada dóna dret de manera immediata a ser
admesa per a prendre part amb veu i sense vot en les deliberacions de les
assemblees locals, comarcals i intercomarcals.
3. Al cap de 6 mesos des de la data d’afiliació, entenent-se aquesta com la
que estableix l’article 8.1 dels Estatuts, o bé al cap de 3 mesos per aquells
afiliats que haguessin estat simpatitzants durant un mínim de 6 mesos, es
gaudeix del dret a participar amb vot i veu en qualsevol òrgan del partit al
qual es pertanyi, així com la possibilitat de ser electora i elegible en
qualsevol procés d’elecció i/o designació de càrrecs interns o públics.
4. Els canvis d’emplaçament respecte al lloc on es milita no tenen efecte
fins al cap de 6 mesos des de que es produeixen.
5. Únicament per raons justificades i sempre que així ho sol·liciti
l’assemblea en qüestió, el Comitè de Govern pot eximir del requisit de
concurrència d’aquests períodes mínims de militància. El comitè executiu
intercomarcal, pot eximir raonadament el termini de 6 mesos previst pel
canvi d’emplaçament per tal de poder ostentar la condició d’elector i
elegible a tots els efectes.
Article 10 – Obligacions de les persones afiliades
La condició de persona afiliada comporta el compliment de les següents
obligacions:
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) Actuar d’acord amb el Codi Ètic del partit.
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c) Respectar i complir els acords dels òrgans de representació, de govern i
d’administració del partit.
d) Contribuir econòmicament a cobrir les despeses del partit amb la quota
obligatòria anual que s’ha de fer efectiva mitjançant domiciliació bancària
d’acord amb el que el Consell Nacional aprovi per majoria absoluta
e) Ajudar econòmicament al partit amb les aportacions voluntàries que hom
estigui en disposició de poder realitzar.
f) Mantenir confidencialitat de les dades i informacions a les que els afiliats
hi tenen accés.
Article 11 – Pagament de la quota de militància
1. Anualment, els serveis administratius nacionals del partit giren el rebut
de la quota obligatòria. No està permès el pagament d’una quota aliena, a
excepció de que hi hagi una relació familiar.
2. En els casos en els quals el rebut es retorni impagat, els serveis
administratius han de notificar a la persona afectada i a la intercomarcal a
la que pertanyi aquesta situació, tot indicant que disposa de quinze dies per
posar-se al corrent de pagament. Transcorregut aquest termini, fins que no
sigui satisfet el pagament de la quota i de les despeses ocasionades,
queden en suspensió els drets i els deures de militància contemplats en els
articles 9 i 10 d’aquests Estatuts. La intercomarcal, ha de notificar la
situació dels impagats a la comarcal i a la local corresponents.
3. Durant un període de 2 mesos a comptar des del dia en que es fa la
notificació, l’afectat pot posar-se al corrent de pagament i/o demanar
audiència davant dels responsables de la seva intercomarcal per aclarir la
seva situació.
4. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi produït el
pagament de la quota i les despeses ocasionades, el comitè executiu
intercomarcal procedeix donant de baixa per causes objectives a la persona
que segueix en situació d’impagament.
5. Quan hagin transcorregut 3 mesos des del dia de la notificació sense que
els serveis administratius nacionals hagin rebut o bé hagin tingut constància
del pagament del deute o bé de l’acta del comitè executiu intercomarcal
donant de baixa del partit, procedeix d’ofici a practicar la baixa per causes
objectives.
6. La baixa per causes objectives s’ha de notificar a la persona afectada,
que disposa d’un termini de 10 dies per presentar un recurs davant de la
Comissió de Garanties.
7. Un cop transcorregut el termini de 10 dies, la baixa esdevé definitiva.
8. En qualsevol cas, el pagament fora del termini corrent per causes
imputables a l’afiliat, comporta una penalització de 6 mesos per a poder
gaudir novament dels drets complets de militància, en concret per a poder
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ser elector i elegible, i a participar amb vot a qualsevol òrgan del partit al
qual pertanyi.
9. La Comissió Econòmica, a instància del comitè executiu intercomarcal,
després d’haver consultat al comitè executiu local, pot reduir o eximir
transitòriament el pagament de la quota anual obligatòria a aquells afiliats
que així ho requereixin de forma justificada i amb caràcter excepcional.
Article 12 – Pèrdua de la condició de persona afiliada
La condició d’afiliada es pot perdre per les següents causes:
1. Baixa voluntària:
a) Dirigint un escrit signat als serveis administratius del partit.
b) A través de qualsevol manifestació per la qual pugui quedar constància
de la seva voluntat. Els serveis administratius poden facilitar un formulari
telemàtic per a tal efecte.
2. Baixa disciplinària, que es produeix mitjançant resolució d’expulsió:
a) Ferma de la Comissió de Garanties
b) Definitiva del Consell Nacional, desprès d’haver dut a terme el
procediment disciplinari establert en el Títol tercer d’aquests Estatuts.
3. Baixa per causes objectives, d’acord amb el que estableix l’article 11.
4. Baixa per defunció.
5. Baixa per incompatibilitat sobrevinguda: es produeix en el cas que una
persona militant hagi de causar baixa perquè ho exigeixi un càrrec aliè.
Quan es produeixi el cessament en el càrrec aliè, la persona pot demanar la
seva reincorporació al partit recuperant l’antiguitat que tenia en el moment
de la baixa.
Capítol segon – Agrupacions d’afiliats exteriors
Article 13 – Agrupacions exteriors
1. En aquells territoris fora de l’àmbit nacional on resideixin un mínim de 5
afiliats, es pot constituir una agrupació exterior.
2. Les agrupacions exteriors són òrgans de reunió dels militants en l’exterior
i no tenen caràcter d’òrgan territorial del partit.
Capítol tercer – Simpatitzants
Article 14 – Simpatitzants
Poden ser simpatitzants d’Unió Democràtica de Catalunya aquelles persones
físiques o jurídiques que, sense ser afiliades a cap formació o entitat
política, vulguin donar suport al partit i a les seves activitats, respectant-ne
la línia dels principis ideològics. Tenen dret a rebre informació i atenció del
partit i el deure de tractar amb confidencialitat aquesta informació.
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Article 15 – Procediment d’adhesió
Per a constar com a simpatitzant a la base de dades del partit, es pot fer
mitjançant el formulari d’adhesió telemàtic, senyalant expressament l’opció
de simpatitzant. Tot i que es poden omplir tots els camps que es creguin
oportuns del formulari d’adhesió, per a ser vàlidament acceptat com a
simpatitzant només són indispensables les següents dades de caràcter
personal:
- Nom i cognoms
- Correu electrònic
- Localitat
Article 16 – Pèrdua de la condició de simpatitzant
La pèrdua de la condició de simpatitzant es pot donar per les següents
circumstàncies:
1. Fer-se militant del partit.
2. Baixa voluntària: es produeix quan el simpatitzant així ho manifesti ja
sigui per escrit o a través de correu electrònic als serveis administratius
nacionals del partit.
3. Baixa forçada: es produeix quan el Comitè de Govern consideri que el
manteniment d’un simpatitzant pot ser contraproduent pels interessos o la
imatge del partit. L’acord requereix la majoria absoluta del Comitè de
Govern i s’ha de notificar de forma motivada a la persona afectada.
4. Baixa per defunció.

Capítol quart – Protecció de dades de caràcter personal
Article 17 – La base de dades del partit i les mesures de protecció
de la mateixa
1. La base de dades de militants està sotmesa a la legislació vigent sobre
dades de caràcter personal.
2. Qualsevol afiliat pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició de conformitat amb la llei.
3. Reglamentàriament s’han d’establir els mecanismes de protecció, d’accés
i de modificació, si s’escau, a les dades de militància, i l’estat de les quotes,
mitjançant la corresponent autorització. Com a mínim, s’han d’establir les
condicions d’accés dels presidents territorials a les dades dels militants del
seu àmbit.
Capítol cinquè – Defensor de l’Afiliat
Article 18 – Concepte, procés d’elecció i règim d’incompatibilitats
1. El Defensor de l’Afiliat és l’òrgan del partit encarregat de vetllar pel
compliment dels drets i els deures dels militants així com d’exercir de
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mediador en els casos de conflictes entre militants o entre aquests i els
òrgans dirigents del partit.
2. Es tracta d’un òrgan unipersonal, escollit pel Congrés Nacional ordinari
del partit, amb un mínim de 3/5 de vots favorables, i renovable per un únic
mandat.
3. Els candidats a ocupar el càrrec de Defensor de l’Afiliat han de ser
militants amb una antiguitat mínima de 10 anys, i per a poder presentar la
seva candidatura han de presentar l’aval de 25 consellers nacionals o 100
afiliats, en ambdós casos han de pertànyer, almenys, a 3 intercomarcals.
4. Les candidatures s’han de presentar en el temps i la forma que estableixi
el reglament del Congrés Nacional.
5. La condició de Defensor de l’Afiliat és incompatible amb la de membre de
qualsevol òrgan de govern del partit i amb la de persona vinculada
laboralment amb la seva estructura, així com amb l’ostentació de tot càrrec
públic.
Article 19 – Competències i funcions
1. El Defensor de l’Afiliat pot actuar bé a instància de qualsevol militant o bé
d’ofici quan tingui coneixement d’un conflicte dins el seu àmbit
competencial.
2. Entren dins el seu àmbit competencial:
a) La mediació en conflictes entre militants o entre aquests i els òrgans del
partit.
b) L’elevació de queixes o greuges de la militància, sobre el funcionament
intern o la vulneració d’algun dels seus drets, als òrgans pertinents.
c) El seguiment sobre l’aplicació de les mesures de participació i bon govern
que s’estableixen en els presents Estatuts.
3. Per al desenvolupament de les seves tasques, el Defensor de l’Afiliat ha
de comptar amb el suport i mitjans que siguin necessaris, i que li han de ser
facilitats pels serveis administratius nacionals del partit.
4. El Defensor de l’Afiliat pot dirigir-se a la Mesa del Consell Nacional en el
cas que no se li facilitin els mitjans necessaris per a realitzar les seves
tasques. La Mesa ha de decidir inapel·lablement.
5. El termini màxim per presentar les sol·licituds per demanar l’actuació del
Defensor de l’Afiliat és de 30 dies a comptar des de la data en que hagin
tingut lloc els fets que ocasionin el conflicte o la vulneració d’algun dret dels
militants.
6. Les peticions rebudes pel Defensor de l’Afiliat han de ser ateses i resoltes
en un termini màxim de 3 mesos des de la presentació de la mateixa.
7. Les resolucions que posen fi a l’actuació del Defensor de l’Afiliat no són
vinculants. Tanmateix, aquestes han de ser trameses per al seu
coneixement a les parts implicades i al secretariat general del Comitè de
Govern.
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8. Les resolucions han de ser tingudes en compte en una posterior revisió
dels mateixos fets per part de la Comissió de Garanties.
9. El Defensor de l’Afiliat, anualment, elabora un informe que
necessàriament ha de contenir:
a) Una valoració, prèvia reunió amb representants de cadascuna de les
intercomarcals i un representant del Comitè de Govern, sobre el compliment
de les mesures de transparència, participació i qualitat democràtica.
b) Un resum de les seves intervencions, ja siguin d’ofici o a instància de
part, indicant-ne la tipologia i la resolució, si s’escau, de les mateixes.
10. L’informe s’ha de presentar davant del Consell Nacional.
11. Una vegada l’informe hagi estat presentat, s’ha de penjar a la pàgina
web del partit, vetllant per tal que no es vulneri la protecció de les dades
personals de cap militant que hagi estat part de les actuacions del Defensor
de l’Afiliat.
Article 20 – Relació amb altres òrgans del partit
1. Tots els òrgans del partit estan obligats a col·laborar amb el Defensor de
l’Afiliat en les actuacions que aquest desenvolupi i tenen l’obligació de
facilitar tota la informació que el Defensor de l’Afiliat els requereixi per al
compliment de les seves funcions.
2. En els casos en que es plantegi un conflicte de normes i sigui necessària
una interpretació dels Estatuts o de qualsevol normativa interna del partit,
el Defensor de l’Afiliat ha de dirigir-se a la Comissió Jurídica del partit per
tal que aquesta es pronunciï.
3. En cas que els fets que hagin suscitat la participació del Defensor de
l’Afiliat siguin traslladats a la Comissió de Garanties mitjançant el règim
general de recursos, el Defensor de l’Afiliat ha d’abstenir-se de pronunciarse sobre el fons del conflicte i només pot vetllar per tal que es compleixin
les garanties processals que estableixen els Estatuts.
Article 21 – Cessament en el càrrec
El Defensor de l’Afiliat finalitza la seva activitat al davant de l’òrgan que
representa en qualsevol dels següents casos:
a) Per l’expiració del mandat.
b) Per renúncia expressa, que ha de formalitzar-se davant del Consell
Nacional.
c) Per defunció o incapacitat permanent física o mental que li impedeixi
l’exercici del seu càrrec.
d) Per la pèrdua de la condició d’afiliat a Unió Democràtica de Catalunya.
e) Per incórrer en una de les causes d’incompatibilitat establertes per
l’article 18.5 dels Estatuts.
f) Per la reprovació de 3/5 parts del Consell Nacional.
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Capítol primer – Organització local
Article 22 – Òrgans i funcions
1. En totes les poblacions, o barris de la ciutat de Barcelona, on es pugui
reunir un nombre mínim de 5 afiliats, es pot constituir una agrupació local.
2. Cada agrupació local està formada per 2 òrgans de representació,
l’assemblea local i el comitè executiu local.
3. L’assemblea local la integren tots els afiliats que militin a l’agrupació
local.
4. El comitè executiu local és l’òrgan col·legiat encarregat de l’organització
del partit dins la seva demarcació.
5. El comitè executiu local es responsabilitza del compliment de les
disposicions dels òrgans de rang superior.
6. El comitè executiu local ha d’impulsar l’activitat política del partit,
fomentar la implantació i facilitar la participació democràtica dels seus
afiliats.
7. El president i el secretari del comitè executiu local ho són, també, de
l’assemblea local.
Article 23 – Composició i elecció del comitè executiu local
1. L’assemblea local és l’encarregada de l’elecció dels membres del comitè
executiu local, així com de la renovació dels mateixos quan aquesta sigui
necessària.
2. El comitè executiu local ha d’estar format sempre per un nombre senar
de membres, com a mínim per 3 persones, entre les quals hi ha d’haver un
president i un secretari.
Article 24 – Convocatòria
1. Comitè executiu local:
a) S’ha de procurar reunir, com a mínim, mensualment. La convocatòria
correspon al president. 1/3 dels membres de l’executiu poden instar-ne la
convocatòria
b) En qualsevol cas, només tenen dret a vot les persones que formen part
del comitè executiu.
c) La convocatòria s’ha de trametre amb una antelació mínima de 5 dies.
2. Assemblea local:
a) S’ha de reunir, com a mínim, semestralment per examinar la marxa i
l’actuació del partit i pel retiment de comptes dels càrrecs d’àmbit
municipal.
b) La convocatòria correspon a la persona que ostenti la presidència.
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c) També poden demanar la convocatòria d’una assemblea extraordinària
un 25% dels militants de l’agrupació.
d) La convocatòria s’ha de trametre amb una antelació mínima de 7 dies.
3. En casos excepcionals, degudament motivats, es poden convocar amb
una antelació inferior sempre i quan es doni un marge suficient per al
coneixement de la convocatòria.
Article 25 – Agrupacions de municipis
1. El comitè executiu intercomarcal, previ informe del comitè executiu
comarcal, i amb la ratificació del Comitè de Govern, pot autoritzar
l’agregació de diferents poblacions de la mateixa comarca, sempre i quan
no hi hagi més d’un municipi dels que s’agrupin que superi els 1.000
habitants.
2. S’ha de garantir que en el comitè executiu local de l’agrupació hi hagi
representació de tots els municipis.
Capítol segon – Organització comarcal o de districte
Article 26 – Òrgans
1. Integren l’agrupació comarcal l’assemblea comarcal i el comitè executiu
comarcal.
2. Pel que fa a la intercomarcal de la ciutat de Barcelona, s’equipara
districte a comarca.
3. Cada comarca ha de procurar disposar d’un local on poder-se reunir.
Article 27 – Assemblea comarcal
1. L’assemblea comarcal la integren tots els afiliats que militin en una
mateixa comarca o districte.
2. El president i el secretari del comitè executiu comarcal ho són, també, de
l’assemblea comarcal.
3. Cada comarca ha de procurar disposar d’un local on poder-se reunir.
Article 28 – Comitè executiu comarcal
1. El comitè executiu comarcal és l’òrgan col·legiat encarregat de
l’organització del partit dins la seva demarcació.
2. És responsable del compliment de les disposicions dels òrgans de rang
superior.
3. Ha d’impulsar l’activitat política del partit, fomentar la implantació i
facilitar la participació democràtica dels seus afiliats.
4. El comitè executiu comarcal està format per:
a) El president de cadascun dels comitès executius locals o el membre que
cada comitè executiu local elegeixi com a representant.
b) Altres afiliats de la comarca, en el nombre que es determini
reglamentàriament.
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5. El comitè executiu comarcal ha d’escollir d’entre els seus membres, com
a mínim, qui ocupa el càrrec de president i el de secretari.
Article 29 – Convocatòria
1. Comitè executiu comarcal:
a) S’ha de reunir, com a mínim, mensualment.
b) La convocatòria correspon a la persona que ostenti la presidència. 1/3
dels membres de l’executiu poden instar-ne la convocatòria.
c) La convocatòria s’ha de trametre amb una antelació mínima de 5 dies.
2. Assemblea comarcal:
a) S’ha de reunir, com a mínim, semestralment per examinar la marxa i
l’actuació del partit i pel retiment de comptes dels càrrecs del seu àmbit.
b) La convocatòria correspon al president.
c) També poden demanar la convocatòria d’una assemblea extraordinària
un 25% dels militants de l’agrupació.
d) La convocatòria s’ha de trametre amb una antelació mínima de 7 dies.
3. En casos excepcionals, degudament motivats, es poden convocar amb
una antelació inferior sempre i quan es doni un marge suficient per al
coneixement de la convocatòria.
Capítol tercer – Organització intercomarcal
Article 30 – Divisió territorial per intercomarcals
Per a una millor eficàcia en l’actuació del partit, es constitueixen sis
intercomarcals, la primera de les quals comprèn les organitzacions de la
ciutat de Barcelona. Les cinc intercomarcals restants comprenen,
respectivament, 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
comprèn 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.
Article 31 – Òrgans
Integren l’agrupació intercomarcal, com a mínim, l’assemblea intercomarcal
i el comitè executiu intercomarcal.
Article 32 – Assemblea intercomarcal
1. L’assemblea intercomarcal és l’òrgan sobirà de l’organització
intercomarcal i està formada per tots els seus afiliats.
2. El president i el secretari del comitè executiu intercomarcal ho són,
també, de l’assemblea intercomarcal, llevat de delegació expressa.
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3. L’assemblea ha de vetllar per les qüestions que afectin l’actuació del
partit en la seva demarcació i per dur a terme la renovació o reelecció dels
càrrecs que correspongui d’acord amb la normativa.
Article 33 – Composició i elecció del comitè executiu intercomarcal
1. El comitè executiu intercomarcal està format per:
a) El president de cadascun dels comitès executius comarcals o el membre
que cada comitè executiu comarcal elegeixi com a representant.
b) Altres afiliats de la intercomarcal, en el nombre que es determini
reglamentàriament.
2. El comitè executiu intercomarcal ha d’escollir d’entre els seus membres
una persona que ostenti la presidència i una que ostenti la secretaria.
Article 34 – Competències del comitè executiu intercomarcal
1. Són atribucions del comitè executiu intercomarcal: l’administració i
l’organització del partit dins la respectiva demarcació, impulsar l’activitat
política del partit i facilitar la participació democràtica dels seus afiliats i
l’acompliment de les disposicions del Comitè de Govern i del Consell
Nacional.
2. Els acords del Consell Nacional o del Comitè de Govern que afectin
específicament una demarcació territorial no són executius si prèviament no
s’ha escoltat el criteri del comitè executiu d’aquella demarcació territorial.
Aquesta consulta no té caràcter vinculant.
Article 35 – Convocatòria
1. Comitè executiu intercomarcal:
a) S’ha de reunir, com a mínim, mensualment.
b) La convocatòria correspon al president. 1/3 dels membres de l’executiu
poden instar-ne la convocatòria.
c) La convocatòria s’ha de trametre amb una antelació mínima de 5 dies.
2. Assemblea intercomarcal:
a) S’ha de reunir, com a mínim, anualment per examinar la marxa i
l’actuació del partit i pel retiment de comptes dels càrrecs del seu àmbit.
b) La convocatòria correspon al president.
c) També poden demanar la convocatòria d’una assemblea extraordinària
un 25% dels militants de l’agrupació.
d) La convocatòria s’ha de trametre amb una antelació mínima de 7 dies.
3. En casos excepcionals, degudament motivats, es poden convocar amb
una antelació inferior sempre i quan es doni un marge suficient per al
coneixement de la convocatòria.
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Capítol quart – Comitè de Govern
Article 36 – Concepte i competències
1. El Comitè de Govern és l’òrgan executiu superior del partit.
2. És l’òrgan col·legiat encarregat de dirigir l’acció política, la implantació,
l’organització i l’administració del partit dins el marc dels acords presos pel
Congrés Nacional i pel Consell Nacional.
3. El seu funcionament i estructura vénen determinats pels presents
Estatuts i pel Reglament Interior del Comitè de Govern, que s’ha d’aprovar
pel Consell Nacional.
Article 37 – Composició
El Comitè de Govern està format per membres nats i electes en funció dels
següents paràmetres:
1. Membres electes:
a) El Comitè de Govern ha d’estar integrat per 21 membres electes. Tenen
aquesta consideració les persones elegides pel Congrés Nacional ordinari,
entre les quals no n’hi pot haver més de 10 que simultàniament estiguin
ocupant un càrrec públic o de representació dels esmentats en les lletres a)
i b) de l’article 46.1 dels Estatuts.
b) S’ha de tenir cura que les circumscripcions territorials estiguin
representades dins el Comitè de Govern.
c) Les baixes que es causin en el sí del Comitè de Govern son resoltes pel
Consell Nacional a proposta del Comitè de Govern.
2. Membres nats:
a) Són membres nats del Comitè de Govern, amb veu i vot, les persones
que presideixin els comitès executius intercomarcals i la que ostenti la
Presidència de la Unió de Joves.
b) Són membres nats del Comitè de Govern, amb veu i sense vot, les
persones que siguin portaveus del partit en els diferents grups
parlamentaris i les que presideixin els equips especialitzats.
3. Les persones mencionades a l’apartat 2 són membres del Comitè de
Govern per raó del seu càrrec.
4. La pèrdua del càrrec comporta la baixa com a membre del Comitè de
Govern.
5. El Comitè de Govern pot convidar a les seves reunions a les persones que
per la seva trajectòria i coneixements puguin fer aportacions a l’òrgan.
6. La persona que ostenti la presidència de la fundació Institut d’Estudis
Humanístics Miquel Coll i Alentorn és convidada amb caràcter permanent a
les reunions del Comitè de Govern.
7. El règim aplicable als convidats s’ha d’establir en el Reglament de Règim
Interior del Comitè de Govern.
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8. Durant tot el mandat,
mínim d’11 membres de
Nacional.
9. En el cas que no es
convocat automàticament

el Comitè de Govern ha d’estar integrat per un
condició electiva provinents del darrer Congrés
compleixi el requisit de l’apartat 8, ha de ser
un Congrés Nacional ordinari.

Article 38 – Requisits per a la presentació de candidatures
1. Les candidatures al Comitè de Govern han de ser avalades per persones
afiliades de totes les intercomarcals menys una.
2. Per cadascuna de les intercomarcals han de signar, com a mínim, 20
persones afiliades.
3. El nombre total d’avaladors no pot ser inferior a 180.
4. Les candidatures s’han de presentar a la Mesa del Congrés fins a les 20
hores del trentè dia anterior a la celebració del Congrés, i han d’anar
acompanyades del corresponent programa d’actuació.
5. Les candidatures han de constar de 21 membres.
6. Només es pot donar suport per a una única candidatura. S’han de
considerar nul·les les signatures que figurin en més d’una candidatura.
7. La Mesa del Congrés ha de vetllar 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.
Article 39 – Procediment d’elecció dels membres electes
L’elecció del Comitè de Govern s’ha de fer sempre per votació secreta
d’acord amb les normes següents:
a) Les candidatures han de ser objecte de votació global, tret que un 10 %
dels compromissaris inscrits demani per escrit a la Mesa, a l’inici del
Congrés Nacional, la votació uninominal i la sol·licitud obtingui el suport
d’un 25% dels compromissaris inscrits en una votació per tal efecte.
b) En el cas que la votació sigui global, guanya la llista amb més vots.
c) En el cas que la votació sigui uninominal, s’ha de votar un mínim d’11
membres.
d) Són escollides membres electes del Comitè de Govern les 21 persones
més votades.
e) Cada candidatura ha de tenir, com a mínim, 1 representant com a
interventor.
Article 40 – Règim d’incompatibilitats
1. La condició de membre del Comitè de Govern és incompatible amb la de
membre de la Mesa del Congrés Nacional i de la Mesa del Consell Nacional.
2. La condició de membre electe del Comitè de Govern és incompatible amb
la de membre nat amb veu i vot.
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3. En cas que, entre Congrés i Congrés, el nombre de membres del Comitè
de Govern que ocupen un dels càrrecs als quals fa referència l’article 37.1
lletra a) dels presents Estatuts passi a superar el límit estipulat de 10
membres que poden tenir aquesta doble condició, els membres afectats per
aquesta incompatibilitat han d’acordar entre ells, si s’escau, qui ha de
dimitir i, en cas de desacord, la qüestió es dirimeix per votació del Comitè
de Govern, que ha de ratificar el Consell Nacional.
Article 41 – Presidència
El Comitè de Govern ha d’elegir, d’entre els seus membres electes, una
persona que ostenti la presidència, les funcions de la qual són:
a) La representació i direcció de l’òrgan col·legiat.
b) La representació judicial i extrajudicial del mateix en relació amb tota
mena d’actes i contractes que se’n derivin.
c) La convocatòria de les seves reunions amb l’elaboració de l’ordre del dia i
la direcció dels debats.
Article 42 – Secretaria General
El Comitè de Govern ha d’elegir d’entre els seus membres electes, una
persona que ostenti la secretaria general, les funcions de la qual són:
a) L’assistència a la Presidència i substituir-la en cas d’absència, malaltia o
delegació.
b) La coordinació de les diferents àrees del Comitè de Govern.
c) L’impuls en les tasques de participació que estableixen els Estatuts.
d) Aquelles altres que li siguin delegades pel president del Comitè de
Govern.
Article 43 – Comissió Permanent
1. El Comitè de Govern pot elegir a proposta de la Presidència una Comissió
Permanent amb funcions d’assessorament polític i executives.
2. Aquesta Comissió ha d’estar formada, en tot cas, per la Presidència i la
Secretaria General, així com pels membres que determini el Comitè de
Govern, dels quals almenys un 50% han de ser membres electes.
3. El règim aplicable a la Comissió Permanent s’ha d’establir en el
Reglament de Règim Interior del Comitè de Govern.
Capítol cinquè – Consell Nacional
Article 44 – Concepte i competències
1. És l’òrgan superior entre congressos i està facultat 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.
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3. Exerceix les facultats d’acord amb les directrius i decisions adoptades pel
Congrés Nacional.
3. El Consell Nacional, en la seva condició d’òrgan superior del partit entre
congressos, controla l’actuació del Comitè de Govern i de la resta d’òrgans
del partit, així com la dels afiliats amb responsabilitats polítiques.
4. La tasca de control de l’actuació del Comitè de Govern s’ha de
materialitzar en un debat i votació basats en el seu informe de gestió.
5. És l’òrgan encarregat de resoldre els recursos interposats en els
procediments de designació de candidats per les campanyes electorals,
sense perjudici del que estableix l’article 115 respecte a la Comissió de
Garanties.
6. És competència del Consell Nacional aprovar els pressupostos ordinaris i
extraordinaris així com aprovar-ne la liquidació amb informe previ de la
Comissió Econòmica.
7. 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.
8. Els consellers nacionals poden proposar i sotmetre a votació del Consell
Nacional les ponències i propostes de resolució, d’acord amb el que
determini el Reglament del Consell Nacional.
9. La durada del mandat del Consell Nacional es prolonga fins a la
celebració del següent Congrés Nacional ordinari.
Article 45 – Consellers nacionals electes
Són consellers nacionals electes, amb veu i vot:
1. 150 afiliats que corresponen a les intercomarcals.
a) Aquests consellers s’han d’escollir a través de les assemblees comarcals
convocades per a la renovació de càrrecs prèvia a la celebració del Congrés
Nacional ordinari, a raó d’1 per comarca, atribuint-se a aquests efectes als
districtes de la ciutat de Barcelona la consideració de comarca.
b) El Consell Nacional, tenint en compte el cens de 6 mesos abans del dia
de la celebració del Congrés Nacional, ha d’assignar les places de conseller
nacional restants a les intercomarcals, seguint el criteri de la Llei d’Hondt.
c) El règim d’elecció d’aquests consellers, així com la seva renovació es
regula mitjançant el Reglament d’Organització Territorial, atenent a
l’equilibri territorial.
2. 20 consellers nacionals escollits pel Congrés Nacional ordinari.
a) S’han d’escollir d’entre els seus membres i pel sistema de llistes obertes.
b) El seu mandat finalitza el dia de celebració del següent Congrés Nacional
ordinari.
c)Les candidatures han de ser unipersonals i presentades 15 dies abans de
l’inici del Congrés Nacional ordinari.
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d) Les candidatures han de venir informades favorablement per 3 comitès
executius intercomarcals o avalades per afiliats de 3 intercomarcals a raó de
25 per cadascuna d’elles.
e) Només es pot donar suport a un màxim de 20 candidats.
f) En la votació, es pot votar un mínim de 10 candidats i un màxim de 20.
g) Resulten escollits els 20 candidats més votats.
3. 1 afiliat per cadascun dels equips especialitzats i per la Unió de Joves, i 1
afiliat més, per cada 50 membres d’aquests.
4. Els consellers nacionals de l’apartat 3, han de ser escollits d’acord amb el
que estableix la normativa pròpia de cada equip especialitzat i de la Unió de
Joves i han de ser necessàriament afiliats al partit. El límit màxim per
cadascun és de 12 consellers nacionals.
Article 46 – Consellers nacionals nats
1. També tenen el dret i el deure d’assistir al Consell Nacional com a
consellers nacionals amb veu i vot:
a) Els afiliats que estiguin ocupant o hagin ocupat el càrrec de President de
la Generalitat, President del Parlament, Conseller de la Generalitat de
Catalunya o equivalent de l’Estat i/o de la Unió Europea.
b) Els afiliats que estiguin ocupant el mandat de diputats o senadors a una
de les cambres legislatives, o al Parlament Europeu.
c) Els afiliats que hagin ostentat la Presidència del Comitè de Govern o del
partit.
d) Els afiliats que estiguin ocupant el càrrec de president del Consell
Comarcal i els que siguin diputats provincials.
e) Tots els membres del Comitè de Govern.
f) Els presidents dels consells nacionals dels equips especialitzats.
g) El president del Consell Nacional i el Secretari General de la Unió de
Joves.
h) Els presidents de la Comissió Econòmica, de la Comissió de Garanties i
de la Comissió Jurídica.
i) Els afiliats que presideixin cadascun dels comitès executius comarcals i de
districte de Barcelona.
j) Els presidents de les comissions sectorials del partit.
2. Són consellers nacionals amb dret de veu i sense dret a vot:
a) El gerent nacional del partit.
b) Un màxim de 10 afiliats que per la seva posició professional o política, o
per la seva tasca efectiva en el partit siguin designats pel Consell Nacional a
proposta del Comitè de Govern.
c) El Defensor de l’Afiliat.
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Article 47 – Adquisició i pèrdua de la condició de conseller nacional
1. Hom adquireix la condició de conseller nacional des del moment en el
qual hagi estat escollit per la corresponent assemblea o des del moment de
l’acceptació del càrrec que dona dret a assistir a les reunions del Consell
Nacional com a membre nat.
2. En el cas dels consellers nacionals que són escollits a l’inici del mandat,
amb caràcter previ a la celebració d’un Congrés Nacional ordinari, no
adquireixen la condició de consellers nacionals fins a la celebració del
Consell Nacional constituent.
3. Es perd la condició de conseller nacional electe en el supòsits següents:
a) Qui adquireixi la condició de conseller nacional per qualsevol de les raons
establertes per l’article 46.1 i ja en sigui per raó dels supòsits de l’article 45,
la plaça de conseller electe resta vacant i ha de ser renovada d’acord amb el
que estableix l’article 45.1 lletra c) d’aquests Estatuts.
b) L’absència injustificada a 3 reunions del Consell Nacional durant el
mandat, comporta automàticament la pèrdua de la condició de conseller
nacional electe.
4. Pèrdua de la condició de conseller nacional nat o suspensió del dret a
vot:
a) El cessament en el càrrec que porti aparellat la condició de conseller
nacional nat, comporta la pèrdua automàtica d’aquesta condició.
b) L’absència injustificada a 3 reunions del Consell Nacional durant el
mandat, comporta automàticament la suspensió del dret de vot dels
consellers nacionals nats.
5. En qualsevol cas, la pèrdua de la condició d’afiliat per qualsevol causa,
així com la suspensió dels drets de militància, comporta la pèrdua de la
condició de conseller nacional.
6. El reglament del Consell Nacional ha de fixar el procediment per apreciar
i executar les situacions d’absències injustificades.
7. La Mesa del Consell Nacional ha d’informar semestralment a les
executives intercomarcals, comarcals, als equips especialitzats i a la Unió de
Joves, sobre l’assistència dels seus consellers nacionals.
Article 48 – Convocatòria del Consell Nacional
1. El Consell Nacional s’ha de reunir, almenys, una vegada cada 2 mesos.
2. El president l’ha de convocar amb una anticipació mínima de 20 dies.
3. El president també l’ha de convocar si així ho demana 1/5 part dels
consellers nacionals o a requeriment de la majoria absoluta del Comitè de
Govern.
4. En casos excepcionals es pot convocar un Consell Nacional amb un
termini inferior a l’establert per l’apartat 2.
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Article 49 – Funcionament del Consell Nacional
1. El Consell Nacional ha d’aprovar el seu Reglament de Règim Interior, en
aplicació del qual ha de:
a) Elegir-ne el President, que ho és també del partit i en té la més alta
representació.
b) Elegir els altres càrrecs de la Mesa entre els seus membres.
c) Establir els procediments pels quals s’exerceixen les seves competències.
d) Establir el procediment d’elaboració dels reglaments de règim interns del
partit.
2. La Mesa del Consell Nacional ha de tenir, com a mínim, un membre de
cada intercomarcal.
Article 50 – Convidats
1. Els militants poden assistir com a convidats al Consell Nacional per tal
que puguin gaudir del debat polític que s’hi generi.
2. El Consell Nacional pot convidar a participar a les seves reunions a
aquelles persones que, per raó de la seva significació en qualsevol àmbit de
la vida social, política, cultural o econòmica, puguin contribuir, amb les
seves aportacions, a l’enriquiment i al desplegament de l’ideari del partit i a
la definició de la seva posició política en matèries específiques.
3. El Reglament Interior del Consell Nacional ha de determinar les
condicions de participació dels convidats a les seves reunions. En tot cas, ha
d’establir el número màxim de convidats per conseller nacional i pel Comitè
de Govern.
4. La Mesa del Consell Nacional està facultada per convidar a quantes
persones consideri oportú, siguin o no afiliades al partit.
Capítol sisè – Congrés Nacional
Article 51 – Concepte
1. El Congrés Nacional és l’òrgan suprem del partit i ostenta la màxima
representació dels afiliats.
2. Correspon al Congrés Nacional el desenvolupament de l’ideari del partit.
Article 52 – Congrés Nacional ordinari
1. El partit es reuneix en Congrés Nacional ordinari, convocat pel Consell
Nacional, en el termini màxim de 4 anys des de la celebració de l’anterior, a
la població que hagi determinat el Consell Nacional, per tal de decidir sobre
les qüestions següents:
a) Resolució sobre les ponències i mocions presentades.
b) Aprovació, si s’escau, de la gestió del Comitè de Govern.
c) Presentació de l’informe de la Comissió Econòmica.
d) Elecció del Comitè de Govern.

33

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 Defensor de l’Afiliat.
2. Si la data en la que correspongui la celebració del Congrés ordinari
coincideix amb el període de temps comprès entre els 3 mesos anteriors o
posteriors a la fixada per a la celebració d’eleccions o de referèndums que
afectin la totalitat del territori de Catalunya, la data es pot prorrogar a 4
mesos després de la celebració de les eleccions esmentades.
3. Tot Congrés Nacional que no sigui el regulat en aquest article té la
consideració de Congrés Nacional extraordinari.
Article 53 – Congrés Nacional extraordinari
1. El Consell Nacional pot convocar el Congrés Nacional amb caràcter
d’extraordinari quan ho consideri oportú i, en tot cas, ha de convocar-lo:
a) A petició del Comitè de Govern.
b) A petició de més d’un 25% dels afiliats al partit.
c) Per acord de 3 assemblees intercomarcals.
2. El Consell Nacional ha d’incloure en la convocatòria del Congrés Nacional
extraordinari els punts proposats per integrar l’ordre del dia pels òrgans o
afiliats al partit que, d’acord amb el que s’estableix per l’apartat 1, hagin
elevat al Consell Nacional la petició de convocatòria del Congrés.
3. En les reunions extraordinàries del Congrés Nacional només es poden
tractar els punts i les ponències que el Consell Nacional hagi inclòs en la
convocatòria.
Article 54 – Convocatòria del Congrés Nacional
1. Els congressos ordinaris han de ser convocats amb una anticipació
mínima de 3 mesos a la data fixada per a la seva celebració.
2. Els congressos extraordinaris han de ser convocats amb una anticipació
mínima d’1 mes a la data fixada per a la seva celebració.
3. Les convocatòries dels congressos s’han de publicar amb l’anticipació
requerida pels punts 1 i 2 a la pàgina web del partit.
4. Les convocatòries han de ser comunicades, amb la mateixa anticipació, a
les intercomarcals i equips especialitzats del partit i a la Unió de Joves.
Article 55 – Configuració del Congrés Nacional
1. El Congrés Nacional queda constituït en el lloc i temps establerts a la
convocatòria acordada pel Consell Nacional.
2. En cada convocatòria de Congrés Nacional, el Consell Nacional, d’acord
amb el procediment establert reglamentàriament, determina quines són les
ponències que s’han de debatre i votar al Congrés i designa les persones
encarregades de la formulació de la proposta que s’ha de sotmetre a la
consideració del Congrés.
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3. El Consell Nacional ha de determinar si el Congrés Nacional s’ha de
celebrar pel sistema de compromissaris o bé pel de plenari, amb
l’assistència de tots els afiliats.
4. La celebració del Congrés Nacional pel sistema de plenari ha de ser
acordada per 2/3 dels membres del Consell Nacional presents.
Article 56 – Elecció de compromissaris
1. Per a la celebració del Congrés Nacional per compromissaris, el Consell
Nacional que aprova la corresponent convocatòria ha de fixar la proporció
de compromissaris respecte a la militància total del partit.
2. La proporció s’ha de determinar entre un màxim d’1 representant per
cada 10 afiliats i un mínim d’1 per cada 25 afiliats.
3. En el cas de celebració d’un Congrés Nacional ordinari, les assemblees
locals són les encarregades d’escollir els compromissaris a raó de la
proporció fixada pel Consell Nacional. En el supòsit que restin places
vacants per escollir, l’òrgan encarregat és l’assemblea comarcal i, si
s’escau, l’assemblea intercomarcal.
4. Si es tracta de la celebració d’un Congrés Nacional extraordinari, l’àmbit
per elegir els compromissaris és l’assemblea comarcal. En el supòsit que
restin places vacants per escollir, l’òrgan encarregat és l’assemblea
intercomarcal.
5. El nombre de compromissaris que designin els equips especialitzats i la
Unió de Joves ha de ser igual al nombre de consellers nacionals obtinguts
d’acord amb la seva militància i amb el que estableixen els apartats 3 i 4 de
l’article 45 d’aquests Estatuts.
6. Els compromissaris que els hi pertoqui designar als equips especialitzats i
a la Unió de Joves s’escullen d’acord amb la seva normativa, sempre i quan
es garanteixi una elecció democràtica i la possibilitat d’accés a tots els seus
membres que siguin militants del partit.
7. Els membres del Consell Nacional sortint, en cas de celebració d’un
Congrés Nacional ordinari, són compromissaris nats del Congrés Nacional.
8. Si el Congrés Nacional que se celebra té caràcter extraordinari, els
membres del Consell Nacional, que ho siguin el dia de la convocatòria del
Congrés Nacional, són compromissaris nats d’aquest.
9. Els membres de la Mesa del Congrés Nacional són sempre
compromissaris nats.
10. Només es poden designar compromissaris suplents en l’àmbit d’elecció
intercomarcal. Les condicions i nombre d’aquests s’ha de regular en les
Instruccions per a l’elecció de compromissaris de cada Congrés Nacional.
11. El Consell Nacional ha d’aprovar les Instruccions complementàries per
regular la designació dels compromissaris i la forma d’acreditar-la i per
ordenar, si s’escau, el procés precongressual ordinari de renovació de
càrrecs.
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Article 57 – Reglament d’Ordre Intern del Congrés Nacional
1. El Congrés Nacional ha d’ajustar la seva celebració a un Reglament
d’Ordre Intern.
2. El Reglament d’Ordre Intern ha de ser aprovat en el mateix Consell
Nacional que aprovi la convocatòria del Congrés Nacional.
Article 58 – Mesa del Congrés Nacional
1. El Consell Nacional és l’encarregat de nomenar els afiliats que exerceixen
com a membres de la Presidència i del Secretariat de la Mesa del Congrés
Nacional.
2. La Presidència la integren un total de 3 membres, mentre que el
Secretariat està format per un mínim de 3 membres i un màxim de 5.
3. L’acceptació per part d’un membre del Comitè de Govern del seu
nomenament com a membre de la Presidència o del Secretariat de la Mesa
del Congrés Nacional, comporta el seu cessament automàtic com a
integrant del Comitè de Govern.
4. No poden formar part de la Mesa del Congrés Nacional els ponents o
mantenidors de ponències.
5. És incompatible la condició de membre de la Mesa del Congrés Nacional
amb la de membre de la candidatura al Comitè de Govern.
6. La Mesa del Congrés Nacional ha de tenir, com a mínim, un membre de
cada intercomarcal.
7. El Reglament d’Ordre Intern del Congrés Nacional ha d’establir 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
dels seus membres abans de la constitució del Congrés.
Article 59 – Convidats al Congrés Nacional
1. El Consell Nacional pot 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, 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 ha de determinar les condicions de
participació al Congrés Nacional dels convidats que, per decisió del Consell
Nacional, participin en l’elaboració de ponències.
Capítol setè – Renovació de la direcció del partit
Article 60 – Renovació progressiva dels òrgans
1. La direcció territorial i nacional del partit s’articula a partir de les seves
bases.
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2. En el moment de la convocatòria del Congrés Nacional ordinari, tots els
òrgans del partit han de renovar la seva direcció de forma progressiva,
començant pels òrgans d’àmbit local.
3. La renovació progressiva dels òrgans del partit finalitza abans de la
celebració del Congrés Nacional ordinari.
4. El Congrés Nacional ordinari ha de procedir a l’elecció del Comitè de
Govern.

TÍTOL IV – ALTRES ÒRGANS DEL PARTIT
Capítol primer – Comissió de Garanties
Article 61 – Concepte
La Comissió de Garanties és l’òrgan col·legiat, nomenat pel Congrés
Nacional, encarregat de la resolució del règim general de recursos i dels
expedients disciplinaris.
Article 62 – Composició
1. Està formada per 1 representant titular i 2 de suplents de cada
intercomarcal a proposta del corresponent comitè executiu i 1 representant
i 2 de suplents a proposta del Comitè de Govern. Aquests membres han de
ser afiliats amb una antiguitat mínima de 5 anys.
2. Els membres de la Comissió de Garanties, en la primera reunió que facin
després del Congrés Nacional que els va nomenar, han d’escollir, entre els
seus membres titulars, un president, un vicepresident i un secretari.
Article 63 – Règim d’incompatibilitats
1. 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 al partit.
2. Quan algun dels membres de la Comissió de Garanties tingui qualsevol
tipus d’interès en un expedient que s’hagi d’incoar, s’ha d’abstenir
d’intervenir en aquest procediment concret i ho ha de comunicar perquè
pugui ser substituït.
Article 64 – Reglament Intern de la Comissió de Garanties
El Consell Nacional ha d’aprovar un reglament que reguli el funcionament de
la Comissió de Garanties.
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Capítol segon – Comissió Jurídica
Article 65 – Concepte
1. El Consell Nacional ha de nomenar, després de cada Congrés Nacional
ordinari, una Comissió Jurídica.
2. És un òrgan col·legiat que 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.
3. Ha d’informar sobre qualsevol altra qüestió que li encomanin el Consell
Nacional o el Comitè de Govern.
4. Els informes de la Comissió no tenen caràcter vinculant, a excepció dels
casos en què se susciti la interpretació d’aquests Estatuts i de les normes
que els desenvolupin per a preservar el principi de seguretat jurídica.
5. La Comissió Jurídica és l’òrgan facultat per interpretar amb caràcter
decisori els Estatuts i altra normativa interna, essent les seves conclusions
sobre el conflicte de normes d’obligat compliment, sense perjudici d’un
possible recurs davant del Consell Nacional.
Article 66 – Composició i elecció
1. La Comissió Jurídica està formada per un nombre senar de membres,
entre 3 i 7, necessàriament titulats en dret o disciplines jurídiques.
2. Els membres de la Comissió Jurídica han de ser afiliats amb una
antiguitat mínima de 5 anys.
3. La Mesa del Consell Nacional és l’encarregada de proposar els afiliats que
han d’integrar la Comissió Jurídica.
4. La Comissió Jurídica ha d’elegir d’entre els seus membres un president
que n’ostenta la seva representació.
Article 67 – Règim d’incompatibilitats
La condició de membre de la Comissió Jurídica és incompatible amb la de
membre amb veu i vot del Comitè de Govern i amb la de membre de la
Mesa del Consell Nacional.
Article 68 – Convocatòria
La Comissió Jurídica ha de reunir-se, com a mínim, un cop cada 3 mesos.
La convocatòria correspon al president.
Article 69 – Reglament Intern
El Consell Nacional ha d’aprovar un reglament que reguli el funcionament de
la Comissió Jurídica.
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Capítol tercer – Comissió Econòmica
Article 70 – Concepte
1. El Consell Nacional ha de designar una Comissió Econòmica amb
l’objectiu d’orientar, supervisar i fiscalitzar la gestió econòmica del partit.
Article 71 – Composició
1. La Comissió Econòmica està formada per un president, un vicepresident i
el nombre de vocals que fixi el Consell Nacional. Hi ha d’haver, com a
mínim, un representant de cada intercomarcal.
2. Es requereix una antiguitat mínima de 5 anys de militància i acreditar
alguna formació i/o experiència en l’àmbit econòmic.
Article 72 – Funcions
1. La Comissió Econòmica ha de presentar informes al Consell Nacional
sobre els punts següents:
a) Propostes de pressupostos ordinaris i extraordinaris preparades pel
Comitè de Govern.
b) Estats de liquidació dels pressupostos.
c) Operacions d’endeutament i inversió de les quantitats així obtingudes.
d) Desviacions respecte els pressupostos.
e) Despeses vinculades a les campanyes electorals.
f) Propostes al Consell Nacional sobre els criteris a aplicar relatius al recapte
dels recursos econòmics del partit.
g) Mesures per a millorar l’eficàcia de la gestió econòmica del partit.
2. Els informes que elabori han de ser presentats al Consell Nacional en
sessions a porta tancada i amb caràcter de reservats.
3. S’ha de presentar un informe de tot el període en cada Congrés Nacional
ordinari.
Article 73 – Convocatòria
1. La Comissió Econòmica s’ha de reunir, almenys, un cop cada 2 mesos i
sempre que el president ho estimi convenient.
2. El president és l’encarregat de fer la convocatòria.
Capítol quart – La gerència
Article 74 – El gerent
1. El Comitè de Govern ha de nomenar el gerent del partit, al qual
n’encarrega la direcció administrativa.
2. La persona nomenada ha d’estar afiliada al partit. Sense perjudici de la
seva condició de membre del Consell Nacional, el càrrec és incompatible
amb qualsevol altre de partit, de caràcter públic o electe.
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3. El Comitè de Govern ha d’establir les funcions, facultats i, en el seu cas,
les altres incompatibilitats que pugui considerar convenients.
Capítol cinquè – La Unió de Joves
Article 75 – Concepte
1. La Unió de Joves són les joventuts d’Unió Democràtica de Catalunya.
2. Pels seus afers interns, la Unió de Joves es regeix per la seva pròpia
normativa.
Article 76 – Relació entre Unió Democràtica i Unió de Joves
1. Les relacions entre la Unió de Joves i el partit s’han de regular mitjançant
el corresponent protocol de relacions, en el marc dels presents Estatuts.
2. El protocol ha de ser aprovat pel Consell Nacional.
Article 77 – Participació en els òrgans del partit
Els presidents dels diferents àmbits territorials de la Unió de Joves, són
membres nats amb veu i vot en els respectius òrgans territorials del partit.
Capítol sisè – Equips especialitzats
Article 78 – Autorització
1. El Consell Nacional, per majoria de 2/3, pot autoritzar la constitució de
tots aquells equips especialitzats que, inicialment integrats majoritàriament
per afiliats del partit, estimi necessaris o convenients per al compliment de
les seves finalitats.
2. Amb les mateixes majories, el Consell Nacional també pot autoritzar-ne
la dissolució.
Article 79 – Relació entre Unió Democràtica i els equips
especialitzats
1. Els equips especialitzats es regeixen, per tot allò que afecti la seva
relació amb el partit, per aquests Estatuts i per la normativa que d’aquests
se’n derivi.
2. Els Estatuts o normativa pròpia de cada equip especialitzat, i les seves
modificacions, han de ser aprovades pel Consell Nacional del partit, un cop
la Comissió Jurídica n’hagi emès un informe, i han de garantir, en tot cas, la
vinculació a l’ideari i a les formes d’actuació d’Unió Democràtica de
Catalunya.
3. Els equips especialitzats han de presentar un informe anual de la seva
activitat al Consell Nacional i poden presentar propostes a la Mesa.
4. Els presidents dels diferents òrgans locals, comarcals i intercomarcals,
són membres nats amb veu i vot dels corresponents comitès executius.
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Capítol setè – Les comissions sectorials
Article 80 – Concepte
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 i fer possible la contribució de la
societat en les propostes del partit.
2. 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 aprofundir en el coneixement del seu
sector.
Article 81 – Creació de noves comissions
1. El Consell Nacional, per majoria simple, pot autoritzar la constitució i/o
dissolució de comissions sectorials.
2. Les comissions sectorials tenen dependència directa del Comitè de
Govern.
Article 82 – Composició
1. Poden formar part d’una comissió sectorial totes aquelles persones,
siguin o no militants, que així ho demanin.
2. Els militants de cada sectorial han d’elegir d’entre ells el president.
3. La persona que ostenti la presidència ha d’estar afiliada al partit.
4. El president escollit per una comissió sectorial ha de ser ratificat pel
Comitè de Govern.
5. En cas de no ser ratificat, el primer Consell Nacional convocat ha de
resoldre definitivament la controvèrsia.
6. Els càrrecs públics i els càrrecs electes, d’àmbit nacional o superior, són
membres nats de les comissions sectorials corresponents a l’àmbit de la
seva actuació.
7. Els càrrecs públics i els electes, les han d’informar i obtenir-ne informació
i, si és el cas, demanar-ne el suport que necessitin sobre aquells temes que
els hi siguin propis per la tasca que desenvolupin.
8. La participació dels càrrecs a que es refereix el punt 6, en la comissió
sectorial corresponent, és de caràcter obligatori.
Article 83 – Retiment de comptes
1. Les comissions sectorials han de presentar un informe anual de la seva
activitat al Consell Nacional.
2. Les comissions sectorials poden presentar a la Mesa del Consell Nacional
propostes de temes sectorials que, per la seva rellevància, puguin ser
tractats en el sí del Consell Nacional.
3. El Consell Nacional pot demanar a les comissions sectorials corresponents
el seu posicionament sobre temes del seu àmbit.

41

Article 84 – Reglament intern
L’organització i el funcionament de totes les comissions sectorials es regula
mitjançant un únic reglament de règim intern.

TÍTOL
V
– TRANSPARÈNCIA,
DEMOCRÀTICA

PARTICIPACIÓ

I

QUALITAT

Capítol primer – Transparència
Article 85 – Transparència i retiment de comptes amb la societat
1. Unió Democràtica de Catalunya es compromet a integrar la transparència
com a eix vertebrador de les seves actuacions.
2. El partit, d’acord amb el principi de transparència, ha de fer pública la
informació necessària perquè la militància i la ciutadania tinguin
coneixement de les actuacions, de l’organització i dels comptes del partit.
3. S’han d’incorporar els documents i posicionaments del partit a la pàgina
web, així com totes aquelles dades d’interès dels càrrecs electes, públics i
dirigents del partit.
4. Amb caràcter indicatiu i no excloent s’ha de publicar al web del partit,
com a mínim, la següent informació relacionada amb la transparència i les
bones pràctiques:
a) L’organigrama de tots els òrgans del partit, tan a nivell nacional com
territorial, indicant la seva estructura, les persones que la integren i el
càrrec que ocupa cadascuna d’elles.
b) Un breu currículum de cadascun dels càrrecs electes, públics i presidents
dels òrgans col·legiats del partit.
c) La normativa del partit.
d) Les ponències, mocions i resolucions aprovades pels congressos i consells
nacionals del partit.
e) La comptabilitat del partit i, si s’escau, les dades i informes resultants de
les auditories a les que els comptes del partit se sotmetin.
f) Informe de compliment de programes electorals.
g) Totes aquelles dades dels càrrecs electes, públics i interns del partit, que
siguin exigibles d’acord amb la legislació vigent sobre transparència.

Article 86 – Retiment de comptes de càrrecs electes i públics
1. Tots els càrrecs electes, siguin o no militants han de comparèixer,
almenys anualment, per retre comptes de la seva activitat pública i del seu
compromís amb el partit.
2. El lloc competent per fer el retiment de comptes és l’assemblea en la
qual van ser proposats.
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3. Les persones que estiguin ocupant els càrrecs electes de diputat al
Parlament de Catalunya, diputat o senador al Congrés de Diputats o diputat
al Parlament Europeu, han de retre comptes anualment de la seva activitat
política davant del Consell Nacional i de la corresponent assemblea
intercomarcal, amb un informe escrit, i també sempre que el Comitè de
Govern o la Mesa del Consell Nacional els hi requereixi.
4. Els càrrecs públics, siguin o no afiliats, han de retre compte de la seva
gestió i activitat pública davant del Consell Nacional, sempre que el Comitè
de Govern o la Mesa del Consell Nacional els hi requereixi.

Capítol segon - Participació
Article 87 – Participació interna i entre el partit i la societat
Unió Democràtica de Catalunya es compromet a millorar els mecanismes
telemàtics i/o presencials necessaris per fomentar la màxima participació de
la militància en els debats interns, tan pel que afecta al posicionament
ideològic del partit com en l’actuació dels seus representants públics, i de la
societat en general, en totes aquelles qüestions l’afectació de les quals sigui
d’interès general.
Article 88 – Espai virtual de participació
L’espai virtual de participació és una plataforma coordinada per la
Secretaria General, amb la finalitat de facilitar la interacció entre la
militància, la societat, els càrrecs i les comissions sectorials del partit.
Capítol tercer – Qualitat democràtica
Secció primera – Principis rectors
Article 89 – Principis dels òrgans del partit
Els òrgans del partit inspiren la seva actuació amb ple respecte als principis
següents:
a) Col·legialitat dels òrgans de govern.
b) Subsidiarietat.
c) Respecte a l’àmbit competencial i territorial respectiu.
d) Repartiment de responsabilitats i no acumulació de càrrecs.
e) Participació dels militants de base.
Secció segona – Mocions de censura
Article 90 – Moció de censura d’àmbit territorial
1. La moció de censura es pot interposar contra tots els òrgans i membres
d’elecció directa del partit.
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2. S’ha de presentar per escrit davant de la seu del comitè executiu
immediatament superior al que es vol censurar.
3. La moció ha d’anar signada, almenys, per 1/3 de la militància pertanyent
a l’agrupació territorial corresponent.
4. Un cop presentada vàlidament la moció, s’ha de convocar una assemblea
extraordinària on l’únic punt de l’ordre del dia sigui el debat i votació de la
moció de censura.
5. L’aprovació de la moció requereix el vot de més del 50% de la militància
pertanyent a l’agrupació territorial corresponent.
6. Es pot presentar una moció de censura per comitè executiu i mandat.
Article 91 – Moció de censura al Comitè de Govern
1. Un mínim d’un 50% del total de consellers nacionals pot presentar una
moció de censura contra la gestió del Comitè de Govern.
2. Per tal que la presentació de la moció de censura sigui vàlida, s’ha de
presentar per escrit davant la Mesa del Consell Nacional, i necessàriament
ha de contenir:
a) La signatura dels consellers nacionals promotors de la moció.
b) La presentació d’una llista alternativa al Comitè de Govern.
3. Els membres nats del Comitè de Govern no es veuen afectats per la
presentació de la moció de censura.
4. El compliment dels requisits establerts en els apartats 1 i 2, comporta
que la Mesa del Consell Nacional hagi de convocar immediatament un
Congrés Nacional extraordinari, on l’únic punt de l’ordre del dia sigui el
debat i votació de la moció de censura.
5. La proporció de compromissaris d’aquest Congrés Nacional extraordinari,
ha de ser la mateixa proporció utilitzada en el Congrés Nacional ordinari que
va aprovar el nomenament del Comitè de Govern a censurar.
6. La moció de censura es fa efectiva en la corresponent votació al Congrés
Nacional extraordinari i requereix per a la seva aprovació el vot de suport a
la candidatura alternativa de més d’un 50% dels congressistes inscrits.
7. En cas de que la moció de censura prosperi, la durada del mandat del
nou Comitè de Govern coincidirà amb el mandat que li restava al Comitè de
Govern sortint.
8. Es pot presentar una moció de censura per Comitè de Govern i mandat.
Article 92 – Moció de censura contra les presidències dels comitès
executius
1. 1/3 dels membres amb dret a vot de qualsevol comitè executiu poden
interposar una moció de censura contra la presidència de l’executiu.
2. En el cas que el comitè executiu tingui més membres nats que electes, es
requereix que un 50% dels membres electes votin a favor la moció.
3. Si la moció prospera, s’ha d’escollir un nou president.
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4. L’elecció d’un nou president comporta la renovació de tots els altres
càrrecs del corresponent comitè executiu.
Secció tercera – Renovació i limitació de mandats
Article 93 – Renovació interna
La presentació de qualsevol llista a òrgans interns del partit requereix que
almenys un 25% dels seus integrants no hagi estat membre de l’òrgan al
que opten representar durant més de 2 mandats, sempre que sigui
possible.
Secció quarta – Votacions
Article 94 – Votacions
1. Les votacions que afectin a persones han de ser secretes.
2. En les votacions fetes en el sí dels òrgans col·legiats, en cas d’empat
decideix el president.
3. El vot és presencial. No obstant, l’afiliat pot delegar el vot en el següents
supòsits, sempre que ho acrediti degudament:
a) Estar en situació de baixa mèdica o malaltia.
b) Trobar-se fora de Catalunya per motius laborals o d’estudi.
c) Trobar-se complint obligacions inherents al seu càrrec electe o públic.
d) Tenir més de 75 anys.
4. La delegació s’ha de fer arribar a l’òrgan convocant amb 24 hores
d’antelació per qualsevol mitjà que pugui ser verificat i que garanteixi la
identitat de l’emissor, i expressar l’afiliat en qui es delega el vot.
5. Cada afiliat pot ostentar només 1 vot delegat.
Article 95 – Impugnacions del resultat de les votacions
1. Totes les impugnacions sobre els resultats de les votacions que
proclamen als càrrecs interns del partit han de presentar-se durant els 3
dies posteriors a la presa de l’acord davant la Comissió de Garanties.
2. La Comissió de Garanties ha de resoldre la impugnació en un termini de
7 dies.
3. La Comissió de Garanties ha de resoldre abans de que el càrrec o càrrecs
afectats per la impugnació, hagin de participar en l’elecció d’un altre òrgan
per raó de la seva condició.
Capítol quart – Comissió per la transparència, la participació i la
qualitat democràtica
Article 96 – Concepte i funcions
1. La Comissió per la transparència, la participació i la qualitat democràtica
és un òrgan col·legiat, encarregat de vetllar que es compleixin les
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disposicions sobre aquestes matèries establertes per aquests Estatuts i la
normativa que d’aquests se’n derivi.
2. Té la funció de valoració i posterior pronunciament sobre les situacions
d’imputació i/o processament de càrrecs electes i públics que siguin
membres del partit.
3. La Comissió també és l’encarregada de resoldre totes les qüestions
referents a la qualitat democràtica dels processos de designació de
candidats.
4. Ha de garantir els processos relatius a les mocions de censura.
Article 97 – Composició
1. Està formada per un total de 5 membres, 4 membres nats, en funció del
càrrec que ocupen dins del partit, i una persona independent de reconegut
prestigi.
2. Els membres nats són:
a) Un representant del Comitè de Govern
b) Un representant de la Mesa del Consell Nacional
c) El president de la Comissió Jurídica
d) El Defensor de l’Afiliat
3. La persona independent ha de ser ratificada pel Consell Nacional a
proposta del Comitè de Govern.
Article 98 – Informes i dictàmens
1. En exercici de la seva competència, la Comissió pot realitzar dictàmens
d’ofici o a petició dels afectats sobre les pràctiques que no s’ajustin als
principis establerts pel Títol V d’aquests Estatuts.
2. En el control dels processos de designació de candidats, la Comissió ha
d’emetre un informe sobre les possibles vulneracions de la qualitat
democràtica que s’hagin pogut cometre.
Article 99 – Decisions i efectes
1. Quan un membre electe o públic concorri en situació d’imputació o
processament, ha de posar-ho en coneixement de la Comissió.
2. Sempre que hi hagi casos d’imputació o processament d’algun membre
del partit que ostenti un càrrec electe o públic, quan aquest fet sigui posat
en coneixement de la Comissió, aquesta s’ha de reunir per valorar el cas de
forma individualitzada i dictar un pronunciament sobre quina ha de ser
l’actuació del partit en relació a la persona afectada. Aquest pronunciament
té caràcter vinculant.
3. Per a la valoració dels casos de forma individualitzada, la Comissió s’ha
de regir prioritàriament pels següents principis:
a) En casos d’imputació, el principi general de valoració ha de ser el
manteniment de la confiança en el càrrec.
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b) En casos d’obertura del judici oral, el principi general de valoració ha de
ser el cessament del càrrec o la petició de dimissió.
4. Quan un membre de la Comissió tingui un interès personal amb
l’assumpte que aquesta hagi de valorar, té l’obligació d’abstenir-se.
TÍTOL VI – CAMPANYES I ELECCIONS POLÍTIQUES I CÀRRECS
ELECTES I PÚBLICS
Capítol primer – Campanyes
Article 100 – Campanya política
És una acció organitzada que té com a objectiu influir, informar i comunicar
idees, continguts i mesures conduents a crear un estat d’opinió sobre temes
d’interès col·lectiu.
Article 101 – Autorització de campanyes
Les campanyes polítiques han de ser autoritzades pel comitè executiu
intercomarcal respectiu i pel Comitè de Govern.
Capítol segon – Eleccions polítiques
Secció primera – Designació de candidats a eleccions municipals
Article 102 – Caps de llista en municipis de més de 30.000 habitants
1. El Consell Nacional pot acordar la celebració d’unes primàries per a
l’elecció del cap de llista a petició de l’executiva intercomarcal.
2. En el cas de que s’acordi la celebració d’unes primàries, el Consell
Nacional que aprovi la celebració de les mateixes, ha d’aprovar també unes
instruccions sobre el procediment a seguir.
3. En els demés casos, els caps de llista s’escullen de conformitat amb el
que estableix l’article 103.
Article 103 – Designació de candidats a les llistes municipals
1. La designació de candidats a les eleccions municipals es fa a través de les
corresponents assemblees locals. En el cas de la ciutat de Barcelona la
designació es fa en la corresponent assemblea intercomarcal.
2. El procediment per a l’elecció de candidats a les llistes municipals és el
següent:
a) La presentació de les candidatures s’ha de regular mitjançant el
Reglament d’Organització Territorial.
b) Els noms dels candidats a regidors que hagin estat escollits per la
corresponent assemblea local, han de posar-se en coneixement dels
respectius comitès executius de rang territorial superior i del Comitè de
Govern.
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c) En cas que el Comitè de Govern no estigui d’acord amb la proposta
aprovada per l’assemblea local, s’ha de convocar una assemblea local
extraordinària per explicar els motius del seu desacord i sotmetre-la a
votació.
d) En el cas que l’assemblea no ratifiqui la proposta del Comitè de Govern el
primer Consell Nacional que se celebri o, en el seu defecte, un Consell
Nacional extraordinari convocat a tal efecte ha de decidir la llista definitiva.
3. En el cas de la ciutat de Barcelona, la designació dels candidats a
regidors es regula mitjançant el Reglament d’Organització Territorial, sense
perjudici del que estableix l’apartat 1 d’aquest article.
4. Els presidents de la local, de la comarcal o de la intercomarcal a la qual
pertanyi el municipi on s’ha d’escollir una llista electoral, poden demanar al
Comitè de Govern que exceptuï l’aplicació dels requisits establerts per
l’article 110 per a poder ser candidat.
Secció segona – Designació de candidats a les cambres legislatives
Article 104 – Designació del candidat a presidir la Generalitat de
Catalunya
1. La designació del candidat a ocupar el cap de llista a les eleccions al
Parlament de Catalunya es pot fer per via d’unes primàries quan així ho
acordi el Consell Nacional.
2. En el cas de que s’acordi la celebració d’unes primàries, el Consell
Nacional que aprovi la celebració de les mateixes, ha d’aprovar també unes
instruccions sobre el procediment a seguir.
3. En els demés casos, el cap de llista s’escull d’acord amb el que
estableixen els articles 105 i 108.
Article 105 – Designació de candidats al Parlament de Catalunya
1. La designació de candidats a les eleccions al Parlament de Catalunya
pertoca a les assemblees intercomarcals.
2. El procediment a seguir és el que estableix per l’article 108.
Article 106 – Designació del candidat a encapçalar les llistes a les
Corts Generals
1. El Consell Nacional pot acordar la celebració d’unes primàries per a
l’elecció del cap de llista al Congrés de Diputats i les llistes al Senat a les
diferents circumscripcions.
2. En el cas de que s’acordi la celebració d’unes primàries, el Consell
Nacional que aprovi la celebració de les mateixes, ha d’aprovar també unes
instruccions sobre el procediment a seguir.
3. En els demés casos, el cap de llista s’escull d’acord amb el que
estableixen els articles 107 i 108.
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Article 107 – Designació de candidats a les Corts Generals
1. La designació de candidats a les llistes del Congrés de Diputats i del
Senat correspon a les assemblees intercomarcals.
2. El procediment a seguir és el que estableix per l’article 108.
Article 108 – Procediment per a l’elecció de candidats a les cambres
legislatives
1. El procediment de designació comença amb la presentació de les
candidatures davant del comitè executiu intercomarcal, en un termini mínim
de 10 dies previs a la celebració de l’assemblea.
2. El comitè executiu intercomarcal ha d’elaborar la proposta o propostes
raonades que consideri oportunes per tal de sotmetre-les a la consideració
de l’assemblea. La proposta o propostes raonades del comitè executiu
intercomarcal han de ser notificades a tots aquells que hagin presentat una
candidatura en un termini màxim de 5 dies previs a la celebració de
l’assemblea intercomarcal.
3. La proposta o propostes raonades del comitè executiu intercomarcal han
de comptar amb la conformitat de tots els candidats que hi figurin.
4. Un 25% del afiliats presents a l’assemblea pot presentar també una
proposta alternativa completa, formada per persones que hagin presentat la
seva candidatura en temps i forma, i en nombre suficient per cobrir la
totalitat de places objecte de l’elecció.
5. Davant de la presentació de més d’una candidatura, s’ha de considerar
com a guanyadora la que resulti més votada.
6. El Comitè de Govern pot oposar-se de manera raonada a la designació
feta per l’assemblea en un termini màxim de 3 dies des que en tingui
coneixement. En aquest cas, el Comitè de Govern, previ intent d’arribar a
una candidatura de consens amb l’executiva corresponent, ha de facilitar la
seva proposta.
7. La proposta del Comitè de Govern ha de ser votada per una assemblea
intercomarcal extraordinària convocada amb caràcter d’urgència.
8. En cas que l’assemblea intercomarcal no aprovi la proposta del Comitè de
Govern, el Consell Nacional ha de decidir la llista que s’ha de presentar.
9. En el cas que els terminis ho facin totalment imprescindible, es pot
demanar la convocatòria d’un Consell Nacional amb caràcter extraordinari.
Article 109 – Designació de candidats al Parlament Europeu
1. Els candidats a diputats del Parlament Europeu són designats pel Consell
Nacional, a partir de la proposta raonada del Comitè de Govern, entre les
persones que hagin presentat la seva candidatura, després d’escoltar els
comitès executius intercomarcals.
2. El Consell Nacional pot acordar la celebració d’unes primàries per l’elecció
del cap de llista al Parlament Europeu.
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3. En cas de que s’acordi la celebració d’unes primàries, el Consell Nacional
que aprovi la celebració de les mateixes, ha d’aprovar també unes
instruccions sobre el procediment a seguir.
Secció tercera - Criteris per la designació
Article 110 – Requisits per a ser candidat
1. La persona que vulgui presentar-se, per formar part d’una llista electoral,
ha de complir els següents requisits:
a) Tenir una antiguitat mínima de 6 mesos de militància en el partit.
b) Estar al corrent de pagament de la quota anual obligatòria.
2. El Comitè de Govern pot exceptuar l’aplicació del requisit de l’apartat 1
lletra a), sempre que ho faci de forma raonada. En els casos de candidats a
eleccions d’àmbit supramunicipal, el Consell Nacional ha de ratificar la
decisió del Comitè de Govern.
Article 111 – Confluència d’intercomarcals en la mateixa llista
1. S’ha de crear una Comissió Paritària, formada per representants de les
intercomarcals i del Comitè de Govern per tal de tractar les llistes electorals
comunes a 2 o més intercomarcals.
2. La Comissió Paritària ha de consensuar la llista definitiva.
3. En el cas de que la Comissió Paritària no arribi a un consens, el Comitè
de Govern ha de plantejar una proposta de llista.
4. Si alguna de les intercomarcals no està d’acord amb la llista proposada
pel Comitè de Govern, el Consell Nacional ha de decidir la discrepància en la
seva primera reunió.
5. En el cas que els terminis ho facin totalment imprescindible, es pot
demanar la convocatòria d’un Consell Nacional amb caràcter extraordinari.
Article 112 – Representació de la Unió de Joves
1. En totes les llistes electorals, sempre que sigui possible, hi ha d’haver
representació de la Unió de Joves.
2. En les eleccions d’àmbit supramunicipal, la Unió de Joves pot presentar el
seu propi candidat.
3. El Comitè de Govern, es l’òrgan encarregat de decidir en quin lloc de la
corresponent llista electoral d’àmbit supramunicipal queda ubicat el candidat
proposat per la Unió de Joves.
Article 113 – Designació com a candidats de persones no afiliades
1. Quan per raons d’interès general pel partit es cregui convenient, es pot
proposar la designació de candidats no afiliats, dins les llistes electorals,
sempre que ho acordi l’assemblea de la circumscripció corresponent amb el
vist-i-plau del Comitè de Govern.
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2. Es requisit indispensable que els candidats independents no estiguin
afiliats a cap altra formació política d’àmbit nacional o estatal, que no
pertanyin a cap entitat vinculada a altres formacions polítiques i que
coneguin i acceptin l’ideari del partit.
3. El Consell Nacional ha de ser informat, per a la seva ratificació, de tota
designació de candidats independents referents a l’àmbit superior al
municipal.
Article 114 – Compliment de decisions de campanyes electorals
Les persones que siguin designades com a candidats per a ocupar càrrecs
públics s’han d’atenir a les decisions que, respecte a la campanya electoral,
fixin els òrgans competents del partit.
Article 115 – Sistema de votació i resolució d’empats
1. Les votacions es regeixen pel que estableix l’article 94.
2. Si es produeixen empats reiterats, com a conseqüència dels processos
d’elecció que es regulen per aquest capítol, el comitè executiu de l’àmbit
immediatament superior ha de resoldre la controvèrsia.
Article 116 – Impugnacions a la designació de candidats
1. Les impugnacions en la designació de candidats a càrrecs electes han de
presentar-se durant els 3 dies posteriors a l’acord que es vol impugnar
davant la Comissió de Garanties.
2. La Comissió de Garanties ha de resoldre, en primera instància, la
impugnació amb la màxima celeritat possible, i en tot cas, ho ha de fer
abans que el recurs perdi la seva finalitat.
3. En el cas que la Comissió de Garanties no pugui resoldre en el termini
mínim exigit pel procediment, ha de traslladar l’assumpte al Consell
Nacional sense pronunciar-se.
4. El Consell Nacional ha de resoldre, quan s’escaigui, les impugnacions en
darrera instància.
Article 117 – Aliances amb altres formacions polítiques
Les relacions entre Unió Democràtica de Catalunya i altres formacions
polítiques o entitats, les aliances electorals i les aliances parlamentàries
estables han de ser aprovades pel Consell Nacional, quan aquest així ho
requereixi.
Capítol tercer – Càrrecs electes i públics
Article 118 – Càrrecs electes
1. Es consideren càrrecs electes aquelles persones que hagin estat
designades pel procediment del capítol primer d’aquest títol i hagin sortit
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escollides en les corresponents conteses electorals, en representació del
partit.
2. Als exclusius efectes d’aquest capítol, els consellers municipals de
districte de l’Ajuntament de Barcelona es consideren càrrecs electes.
Article 119 – Càrrecs públics
Es consideren càrrecs públics aquelles persones que hagin estat nomenades
per a un càrrec institucional, de lliure designació.
Article 120 – Principi de no acumulació de càrrecs
1. Per a una més àmplia participació del afiliats en els àmbits de
representació pública del partit, com a principi general, cada militant només
pot ocupar un càrrec electe o públic simultàniament.
2. Queden exclosos aquells càrrecs electes que donen opció a un segon
càrrec de representació sense nova elecció.
Article 121 – Limitació de mandats
1. Els càrrecs electes poden representar a Unió Democràtica de Catalunya
per un màxim de 3 mandats consecutius.
2. Superat el tercer mandat, només poden continuar la seva representació
aquelles persones que obtinguin el suport d’una majoria qualificada de 3/5
parts de l’assemblea que els ha d’escollir com a candidats, en una votació
separada a tal efecte i amb caràcter previ a la del conjunt de la proposta
raonada del comitè executiu intercomarcal.
Article 122 – Participació dels càrrecs electes i públics en els òrgans
del partit
1. Els càrrecs electes són membres nats, amb veu i vot, dels òrgans de
direcció d’àmbit geogràfic territorial corresponent al de la seva elecció.
2. El càrrecs electes són també membres nats, amb veu i vot, dels òrgans
de direcció d’àmbit territorial inferior al que estiguin adscrits.
3. Els càrrecs públics que siguin militants del partit són membres nats, amb
veu i sense vot, dels òrgans de direcció de l’àmbit territorial del seu càrrec.
4. En el cas que l’àmbit del càrrec electe o públic sigui nacional o estatal,
són membres nats del comitè executiu intercomarcal en el qual militin.
5. Els càrrecs electes i públics han de complir amb el seu deure
d’assistència a les reunions dels òrgans del partit dels quals formin part i a
les activitats ordinàries convocades.
Article 123 – Retiment de comptes
Els càrrecs electes i públics, siguin o no militants, han de comparèixer per
retre comptes de la seva activitat pública i del seu compromís amb el partit,
en les condicions establertes per l’article 86 dels presentes Estatuts.

52

TÍTOL VII – RÈGIM I PROCEDIMENT DISCIPLINARI
Capítol primer – Règim disciplinari
Article 124 – Sancions
1. Es consideren sancionables les següents infraccions:
a) La conducta de les persones afiliades contrària als Estatuts, a l’ideari del
partit, als acords vàlidament adoptats pels òrgans competents i a les lleis.
b) Les actuacions o manifestacions que produeixin danys a la imatge pública
del partit.
c) La prevalença de la condició de persona afiliada o càrrec electe i públic
per obtenir beneficis il·lícits en qualsevol activitat o càrrec.
d) L’atribució d’una representació o d’un càrrec del partit sense haver estat
elegit o designat.
e) La manca de respecte a òrgans o a altres militants per relacions
derivades del partit.
f) El delicte dolós de qualsevol afiliat que, per la seva rellevància, causi un
perjudici al partit.
2. Les infraccions es qualifiquen en molt greus, greus i lleus, segons els
criteris de proporcionalitat, gravetat, transcendència i reiteració.
3. Les sancions, en funció de la gradació de les infraccions, poden consistir
en:
a) Expulsió, per a les molt greus.
b) Suspensió de l’afiliació, per a les greus.
c) Amonestació o advertència privada o pública, per a les lleus.
Capítol segon – Procediment disciplinari
Article 125 – Forma d’iniciació
1. Els procediments disciplinaris s’inicien per acord del Comitè de Govern,
bé per iniciativa pròpia o com a conseqüència de petició raonada d’un
comitè executiu intercomarcal.
2. La formulació d’una petició no vincula al Comitè de Govern per iniciar el
procediment sancionador, si bé ha de comunicar al comitè executiu
intercomarcal peticionari els motius pels quals, si s’escau, no procedeix la
iniciació del procediment.
Article 126 – Actuacions prèvies
1. Amb caràcter previ a la iniciació del procediment, el Comitè de Govern
està facultat per acordar la pràctica d’actuacions prèvies a fi de determinar
si concorren circumstàncies que justifiquin l’inici del procediment
sancionador.
2. Les actuacions s’orienten a determinar amb la major precisió possible, els
fets susceptibles d’infracció, la identificació dels militants que en puguin
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esdevenir responsables i les circumstàncies rellevants que concorrin en els
uns i en els altres.
3. Les actuacions prèvies s’encomanen a la secretaria d’organització del
Comitè de Govern o a l’òrgan que aquest determini.
Article 127 – Tramitació del procediment
1. El Comitè de Govern vetlla perquè l’inici del procediment es formalitzi
amb el contingut mínim següent:
a) Identificació dels fets succintament exposats que motiven la incoació del
procediment.
b) Identificació del militant o militants presumptament responsables dels
fets que motiven el procediment.
c) Nomenament de l’òrgan instructor, conformat per un Instructor i, si
s’escau, un Secretari de la Instrucció.
d) Indicació que l’òrgan competent per a resoldre l’expedient és la Comissió
de Garanties i la possibilitat del presumpte responsable a reconèixer
voluntàriament la seva responsabilitat.
e) Notificació i adopció de les mesures de caràcter provisional o cautelar
que hagi acordat el Comitè de Govern, sense perjudici de les que es puguin
adoptar durant la instrucció del procediment.
f) Indicació del dret a formular al·legacions i a la possibilitat de demanar
audiència davant de l’òrgan instructor per part de les persones afectades.
2. La facultat de formular al·legacions s’ha d’exercir en el termini de 5 dies
posteriors a la notificació del procediment. El fet de no aportar al·legacions
ni fer una petició d’audiència, pot comportar que l’acord d’inici del
procediment esdevingui proposta de resolució, sempre i quan contingui un
pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada, d’acord amb els
efectes regulats per l’article 131 d’aquests Estatuts.
3. La primera notificació sobre el procediment a les persones afectades es fa
per correu electrònic i per correu certificat.
4. Per tal que totes les persones afectades puguin designar un correu
electrònic on rebre les subsegüents notificacions del procediment, s’ha
d’indicar necessàriament en aquesta primera notificació que les posteriors ,
tret de la resolució definitiva, es duran a terme per correu electrònic.
Article 128 – Col·laboració i responsabilitat en la tramitació
1. L’acord d’inici del procediment adoptat pel Comitè de Govern es
comunica immediatament a l’òrgan instructor.
2. L’òrgan instructor ha de vetllar perquè la notificació arribi als presumptes
responsables en un termini màxim de 5 dies.
3. L’òrgan instructor, un cop rebuda la comunicació d’inici del procediment
per part del Comitè de Govern, es fa responsable de la correcta tramitació
del mateix, especialment en el compliment dels terminis establerts per
evitar la dilació del procediment.
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4. Tots els òrgans del partit estan obligats a col·laborar amb l’òrgan
instructor. Han de facilitar tota la documentació que aquest els requereixi i
els mitjans personals i materials necessaris per al desenvolupament de les
seves actuacions.
Article 129 – Mesures de caràcter provisional
1. El Comitè de Govern pot acordar l’adopció, en qualsevol moment del
procediment, de les mesures de caràcter provisional que resultin
necessàries per assegurar l’eficàcia de la resolució que pugui recaure, el bon
fi del procediment, evitar el manteniment dels efectes de la infracció i les
exigències dels interessos generals del partit.
2. Les mesures de caràcter provisional poden consistir en la suspensió
cautelar dels drets inherents a l’afiliació.
3. L’adopció de qualsevol mesura de caràcter provisional s’ha d’atenir
sempre als criteris de proporcionalitat, intensitat, eficàcia i necessitat
objectiva.
4. La suspensió provisional com a mesura cautelar en la tramitació d’un
expedient disciplinari no pot excedir els 6 mesos, excepte en cas de
paralització del procediment imputable a l’interessat o per procediments
judicials.
Article 130 – Instrucció
1. En la fase d’instrucció, la persona presumptament responsable disposa
dels 5 dies establerts per l’article 127.2 d’aquests Estatuts, per tal de poder
aportar les seves al·legacions i les proves que estimi convenients.
2. L’òrgan instructor, d’ofici, realitza les actuacions que estimi oportunes a fi
de recaptar tota la informació necessària per l’examen dels fets i de les
possibles responsabilitats que d’aquests se’n derivin i puguin ser imputables
a responsables concrets, d’acord amb el règim de sancions establert per
l’article 124 dels Estatuts.
3. Si, com a conseqüència del resultat de les investigacions efectuades en la
fase d’instrucció, s’ha de modificar la determinació inicial dels fets, la seva
possible qualificació, les possibles sancions imposables o la identitat de les
persones presumptament responsables, s’ha de notificar a totes aquelles
persones que resultin afectades per aquesta novació de les condicions del
procediment disciplinari endegat.
Article 131 – Proposta de resolució
Un cop finalitzada la fase d’instrucció, l’òrgan instructor formula una
proposta de resolució, que de forma motivada ha de contenir:
a) Els fets que hagin estat provats i la seva qualificació i tipus d’infracció.
b) Els militants dels quals s’hagi pogut acreditar una responsabilitat.
c) La sanció que es proposi.
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d) Si s’escau, les mesures provisionals que s’haguessin adoptat o aquelles
que s’hagin d’adoptar fins que la resolució esdevingui ferma.
La proposta de resolució també pot contenir de forma motivada la
declaració de no existència d’infracció o responsabilitat, exculpant als
presumptament responsables.
Article 132 – Notificació i audiència
1. La proposta de resolució es notifica a la persona interessada,
acompanyada d’una còpia dels documents i proves del procediment.
2. Es disposa de 5 dies de termini per a poder fer un escrit d’al·legacions,
aportant tots aquells documents que s’estimin oportuns.
3. Si en el procediment només resulten utilitzades les proves o documents
adduïts pels presumptament responsables, es pot, si s’escau, prescindir
d’aquest tràmit d’audiència.
4. La proposta de resolució, juntament amb el possible escrit d’al·legacions i
tots els documents i proves de la instrucció es trameten immediatament a
la Comissió de Garanties per tal de resoldre l’expedient en el termini de 10
dies.
Article 133 – Actuacions complementàries
1. La Comissió de Garanties, un cop hagi estudiat l’expedient i prèviament a
dictar una resolució, pot encomanar la realització de les actuacions
complementàries indispensables per resoldre el procediment.
2. L’acord per realitzar actuacions complementàries ha d’estar degudament
motivat, donat el caràcter excepcional de les mateixes.
3. Mentre es duguin a terme les actuacions, el termini per a dictar la
resolució definitiva queda en suspensió.
4. Aquest acord, es notifica a l’òrgan instructor i a les persones afectades
pel procediment.
5. Les actuacions s’han de realitzar en un termini no superior a 5 dies.
Article 134 – Prescripció de les infraccions i de les sancions
1. Les infraccions molt greus prescriuen als 3 anys, les infraccions greus
prescriuen als 2 anys i les infraccions lleus prescriuen als 6 mesos.
2. Les sancions imposades per infraccions molt greus prescriuen als 3 anys,
les sancions imposades per infraccions greus prescriuen als 2 anys i les
sancions imposades per infraccions lleus prescriuen al cap d’1 any.
3. El termini de prescripció comença a comptar des que s’hagi comès la
infracció en el cas de les infraccions i des de que la resolució esdevé ferma
en el cas de les sancions.
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Capítol tercer – Resolució i els seus efectes
Article 135 – Resolució
1. La resolució dictada per la Comissió de Garanties ha de ser motivada. Pot
adequar-se totalment a la proposta de resolució realitzada per l’òrgan
instructor, o bé en una valoració de tota la documentació de l’expedient,
especialment sobre les proves practicades que fonamenten la decisió.
2. Ha d’incloure la fixació dels fets i la identificació de la persona
responsable dels mateixos, la indicació de la infracció i la determinació de la
sanció que s’imposen, o bé la declaració de no existència d’infracció o
responsabilitat.
3. En la resolució no es poden acceptar fets diferents dels provats en la fase
d’instrucció, tret dels que puguin resultar, si s’escau, de les actuacions
complementàries acordades d’acord amb l’article 133.
4. Si la Comissió de Garanties considera que la infracció provada revesteix
de major gravetat que la determinada per l’òrgan instructor en la proposta
de resolució, ha de notificar a les persones afectades perquè aportin les
al·legacions que estimi convenients en un termini de 5 dies.
5. Les persones sancionades disposen d’un termini de 5 dies per presentar
un recurs davant del Consell Nacional, mitjançant escrit adreçat a la seva
Mesa.
6. La interposició del recurs no suspèn els efectes de la resolució, excepte
en els casos d’expulsió.
7. El Consell Nacional no pot dictar una resolució que suposi la imposició
d’una sanció més greu que l’adoptada a la primera resolució de la Comissió
de Garanties.
8. En els casos que la resolució de la Comissió de Garanties sigui d’expulsió,
i la persona afectada no hagi presentat recurs contra aquesta resolució, en
la primera reunió del Consell Nacional s’ha d’informar de la resolució sense
que procedeixi cap votació.
Article 136 – Efectes
1. La resolució de la Comissió de Garanties esdevé ferma un cop
transcorregut el termini sense que s’hagi presentat recurs davant de la
Mesa del Consell Nacional.
2. La sanció de suspendre d’afiliació comporta la suspensió, pel mateix
temps, del càrrec o càrrecs que ocupin les persones sancionades en
qualsevol òrgan del partit.
3. La sanció d’expulsió comporta la desvinculació de la persona expulsada
de tots els òrgans del partit als quals pertanyi.
4. La resolució ferma s’ha de trametre a tots els òrgans del partit que
puguin veure’s afectats.
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TÍTOL VIII – NOTIFICACIONS, RÈGIM GENERAL DE RECURSOS I
RÈGIM DOCUMENTAL
Capítol primer – Notificacions
Article 137 – Notificacions als militants
Les notificacions i comunicacions entre el partit i els militants s’han de fer
per mitjans telemàtics.
El partit ha de vetllar perquè totes les notificacions i comunicacions estiguin
a l’abast de tots els militants.
Article 138 – Responsabilitat de les dades de contacte
1. Correspon al militant la responsabilitat de facilitar i actualitzar les seves
dades de contacte a la base de dades del partit.
2. El partit ha de facilitar els mitjans necessaris als militants perquè aquests
puguin mantenir la seva informació actualitzada.
3. Qualsevol militant pot demanar comprovar quines dades consten com a
seves a la base de dades del partit.
Capítol segon – Règim general de recursos
Article 139 – Interposició de recursos
1. S’estableix el termini de 5 dies per a impugnar els acords que siguin
contraris a la normativa del partit.
2. El recurs ha d’anar signat per un mínim de 5 afiliats o bé per acord de
qualsevol comitè executiu del partit.
3. El recurs ha d’anar dirigit al correu electrònic de la Comissió de
Garanties.
4. La Comissió de Garanties pot demanar a la persona que presenta el
recurs que li lliuri el document original.
5. La Comissió de Garanties ha de comprovar que les persones signants del
recurs siguin militants en actiu.
6. Aquest règim de recursos és d’aplicació quan no hi hagi una regulació
específica establerta pels Estatuts.
Article 140 – Suspensió del termini per interposar recurs
1. Quan es requereixi la intervenció del Defensor de l’Afiliat, el termini per
interposar un recurs sobre els mateixos fets queda en suspens.
2. Un cop finalitzada la intervenció del Defensor de l’Afiliat, el termini es
reinicia des del moment en el qual va quedar suspès.
Article 141 – Òrgan encarregat de conèixer i resoldre els recursos
1. L’òrgan competent per a resoldre les impugnacions és la Comissió de
Garanties.
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2. Aquesta, disposa d’un termini de 20 dies per a resoldre.
3. Les resolucions de la Comissió de Garanties són inapel·lables.
Capítol tercer – Règim documental
Article 142 – Elaboració de les actes
1. Tots els òrgans col·legiats del partit han d’estendre i aprovar actes de les
seves reunions.
2. Els comitès executius locals, només han d’estendre actes de les reunions
on s’escullin càrrecs o s’adoptin acords.
3. En qualsevol cas els comitès executius locals, han d’estendre actes de les
reunions quan ho sol·liciti expressament i de forma prèvia un òrgan d’àmbit
superior o 1/3 dels assistents.
Article 143 – Tramesa de les actes
1. Les actes s’han de trametre als comitès executius de l’àmbit territorial
superior.
2. Les actes de les comissions sectorials, dels equips especialitzats i de la
Unió de Joves s’han de trametre a la Secretaria General.
3. El termini per a trametre les actes és de 5 dies des de la celebració de la
reunió, sense perjudici de la seva posterior aprovació.
Article 144 – Consulta de les actes
Els afiliats poden consultar les actes de tots els òrgans als quals pertanyin.

TÍTOL IX – RÈGIM ECONÒMIC, COMPTABLE I ADMINISTRATIU
Capítol primer – Capacitat jurídica i d’actuar i recursos econòmics
del partit
Article 145 – Capacitat jurídica i d’actuar
1. Unió Democràtica de Catalunya té personalitat jurídica pròpia i pot
efectuar tota mena d’actes i negocis jurídics, d’administració i domini, en la
forma que sigui necessària o convenient per al compliment de les seves
finalitats.
2. L’òrgan competent als anteriors efectes és el Comitè de Govern, tenintne el president, o la persona en la qual delegui les seves funcions, la
representació legal, sens perjudici dels apoderaments atorgats per a cada
ocasió, amb el vistiplau del Consell Nacional.
Article 146 – Recursos econòmics
1. Els recursos
constituïts per:

econòmics

d’Unió

Democràtica

de

Catalunya

estan
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a) Les quotes obligatòries i les aportacions voluntàries dels seus afiliats i
càrrecs públics.
b) El producte de les activitats del partit.
c) Els rendiments del seu patrimoni.
d) Les donacions, les herències, els llegats i les subvencions que rebi.
e) Les operacions financeres.
f) Qualsevol altre d’acord amb la normativa vigent.
2. Les col·lectes que faci el partit han de ser dutes a terme de manera que
pugui identificar-se la procedència dels cabals recaptats.
Capítol segon – Règim pressupostari
Article 147 – 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.
b) Dirigir les operacions d’execució i liquidació dels pressupostos, així com
l’administració ordinària del partit, l’administració de la caixa general i el
control de la comptabilitat.
2. El pressupost ordinari de funcionament s’ha de presentar per a la seva
aprovació abans de la fi de l’any anterior al de la seva entrada en vigor.
3. La liquidació del pressupost ordinari de funcionament s’ha de presentar
en el decurs del primer trimestre de l’any següent.
4. Pel que fa als pressupostos extraordinaris, la liquidació s’ha de presentar
dins dels 3 mesos següents a la finalització de l’objectiu que els hagi
motivat.
Article 148 – Competències del Consell Nacional en matèria
pressupostària
Correspon al Consell Nacional, previ informe no vinculant de la Comissió
Econòmica, l’aprovació dels pressupostos ordinaris i extraordinaris del partit
i l’aprovació de la liquidació corresponent.
Capítol tercer – Del règim comptable i de l’administració ordinària
Article 149 – Regim comptable
1. La comptabilitat del partit, d’acord amb la normativa vigent, és única i
s’ha de regir pel principis d’austeritat i d’estabilitat pressupostària.
2. Tots els òrgans del partit tenen el deure de trametre tota la informació
comptable al Comitè de Govern, per tal que aquest pugui portar la
comptabilitat consolidada.
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3. El Comitè de Govern ha de presentar a la Comissió Econòmica els estats
mensuals de situació.
4. Els comptes anuals consolidats han de ser auditats, prèvia aprovació del
Consell Nacional, per un expert independent.
5. S’ha de demanar a l’organisme o col·legi professional pertinent la
designació d’un auditor d’ofici.
6. La memòria dels comptes anuals consolidats ha de contenir els requisits
establerts per la normativa vigent, i en especial els següents:
a) La plantilla del partit.
b) Els immobles tan de propietat com de lloguer.
c) Les subvencions i donacions rebudes.
d) Els préstecs i crèdits rebuts.
Article 150 – Requisits
econòmiques

per

a

poder

realitzar

operacions

1. El Comitè de Govern d’acord amb el que estableix l’article 147.1 lletra b),
pot delegar les disposicions dels comptes bancaris, així com altres tipus
d’activitats d’administració.
2. La formalització de tota mena d’operacions d’endeutament, així com les
inversions en béns immobles, requereixen la signatura conjunta del
president del Comitè de Govern i del president de la Comissió Econòmica o
de les persones que els substitueixin o en qui deleguin.
TÍTOL X – REFORMA DELS ESTATUTS
Article 151 – Reforma dels Estatuts
1. Les esmenes, les addicions o les modificacions de qualsevol tipus dels
presents Estatuts han de ser aprovades en el Congrés Nacional del partit
mitjançant acord de 2/3 dels congressistes inscrits.
2. Les propostes per a esmenar els Estatuts en Congrés Nacional ordinari
han d’ésser presentades a la Mesa del Congrés durant els 10 dies posteriors
a la seva convocatòria, i avalades amb la signatura de 100 afiliats o amb el
suport de 3 comitès executius entre les intercomarcals, els equips
especialitzats i la Unió de Joves, amb la condició que almenys hi figuri 1
comitè executiu intercomarcal.

TÍTOL XI – EXTINCIÓ DEL PARTIT
Article 152 – Extinció
1. Unió Democràtica de Catalunya pot extingir la seva personalitat jurídica
quan així ho acordin els seus afiliats, reunits en Congrés Nacional
extraordinari, convocat per a aquesta única qüestió.
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2. L’adopció de l’acord d’extinció exigeix la majoria de 2/3 de tots els afiliats
inscrits al Congrés.
Article 153 – Destinació del patrimoni
1. En els casos de fusió del partit o d’incorporació a un altre ens, el
patrimoni ha de ser traspassat al partit o federació de partits que en resulti,
si així ho estableix l’acord adoptat.
2. En el cas d’extinció voluntària, el patrimoni d’Unió Democràtica de
Catalunya o el líquid que resulti de l’alienació ha de ser distribuït entre les
entitats culturals, benèfiques i socials que determini el Congrés Nacional
extraordinari en el qual s’adopti l’acord d’extinció.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera – Normes supletòries o interpretatives
1. El Consell Nacional, previ informe de la Comissió Jurídica, pot aprovar,
per majoria de 2/3, les normes supletòries o interpretatives d’aquests
Estatuts que en cada moment i circumstància siguin necessàries per a la
bona marxa del partit.
2. El Consell Nacional ha d’aprovar, també per majoria de 2/3, les
modificacions que afectin les normes supletòries o interpretatives a les que
fa referència l’apartat 1.
Segona – Conflicte de normes
1. Els Estatuts són la norma jeràrquica superior d'Unió Democràtica de
Catalunya.
2. En cas de discrepàncies entre la normativa pròpia dels equips
especialitzats o de la Unió de Joves i la normativa d’Unió Democràtica de
Catalunya, sempre ha de prevaldre aquesta darrera.
Tercera – Relacions estables amb altres formacions polítiques
Les relacions o aliances entre Unió Democràtica de Catalunya i altres
formacions polítiques que afectin la sobirania del partit han de ser
aprovades pel Congrés Nacional.
Quarta – Canvi de l’organització territorial
1. En el cas que unes comarques amb característiques homogènies ho
demanin o es produeixi una modificació en l’ordenació territorial de
Catalunya, es faculta el Consell Nacional per a canviar l’organització
territorial fixada per aquests Estatuts.
2. Per a poder realitzar les modificacions a que es refereix l’apartat 1, es
requereix una majoria qualificada de 2/3 del Consell Nacional.
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Cinquena – Reglament d’organització territorial
El Consell Nacional ha d’aprovar en un únic reglament d’organització interna
de totes les agrupacions i òrgans d’àmbit territorial inferior al nacional, tot
respectant les peculiaritats de cada territori. L’aprovació requereix el vot
afirmatiu de 2/3 parts del Consell Nacional.
Sisena – Còmput dels dies
Tots els terminis establerts en aquests Estatuts expressats en dies es
consideren naturals.
Setena – Modificació excepcional dels terminis
El Consell Nacional, previ informe de la Comissió Jurídica assessora, pot
aprovar una normativa supletòria excepcional, quan la convocatòria
extraordinària d’unes eleccions polítiques impossibiliti el compliment dels
terminis establerts en els presents Estatuts.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera – Termini d’adaptació
1. El Consell Nacional, en un termini no superior a 12 mesos des de
l’entrada en vigor dels presents Estatuts, ha d’aprovar l’adaptació dels
diferents reglaments i normes internes del partit actualment vigents.
2. La iniciativa d’adaptació és dels òrgans corresponents i, en el seu
defecte, del Comitè de Govern.
Segona – Règim transitori
Mentre no s’aprovin els reglaments previstos en aquests Estatuts, continuen
vigents els actuals que es refereixin a les mateixes matèries, sempre que no
contradiguin els presents Estatuts, cas en el qual són d’aplicació els criteris
que aquests contenen.
Tercera – Irretroactivitat de la condició de conseller nacional
Els canvis normatius respecte a l’adquisició de la condició de conseller
nacional no entraran en vigor fins a la renovació total d’aquest òrgan en el
proper Congrés Nacional ordinari.
Quarta – Vigència de les agrupacions de municipis
Les agrupacions de municipis ja constituïdes que no compleixen els requisits
establerts per l’article 25, poden mantenir la seva organització fins la
propera renovació dels òrgans interns prèvia al primer Congrés Ordinari que
se celebri.
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Cinquena – Còmput pel càlcul de mandats
Als efectes del còmput de número de mandats per a la renovació d’òrgans
del partit, o per a la limitació de càrrecs electes, aquest s’inicia en les
properes eleccions a cada càrrec, sense efectes retroactius.
Sisena – Procés intern de les eleccions al Parlament Europeu del
2014
El procés de designació de candidats per a les eleccions al Parlament
Europeu del 2014 no es regeix per les disposicions establertes en aquests
Estatuts i es regeix pels Estatuts vigents en el moment en el que es va
iniciar el procés.
DISPOCIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA
Queden derogats els Estatuts d’Unió Democràtica de Catalunya aprovats en
el Congrés Nacional Extraordinari del 18 de juny de 2005.

DISPOSICIONS FINALS
Primera – Tractament del gènere en les denominacions referides a
persones
En aquests Estatuts, s’entén que les denominacions de gènere masculí
referides a persones inclouen dones i homes.
Segona – Militants i afiliats
En aquests Estatuts s’entén que els termes militants i afiliats s’empren de
forma indistinta.
Tercera – Codi Ètic
El Consell Nacional ha d’aprovar en el termini de 12 mesos un Codi Ètic de
compliment per part de tots els afiliats del partit.
Quarta – Entrada en vigor
Els presents Estatuts entraran en vigor l’endemà de la seva aprovació.
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