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1a ASSEMBLEA NACIONAL DEL PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU 
CATALÀ  
  
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT   
 
 
TÍTOL PRELIMINAR 
 
El present Reglament regula el funcionament de la 1a Assemblea Nacional del 
Partit Demòcrata Europeu Català (en endavant Partit Demòcrata), d’acord amb allò 
que preveu l’article 16 dels seus Estatuts.     
 
TÍTOL I 

 

DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1. Convocatòria i ordre del dia  

L’Assemblea Nacional del Partit Demòcrata es reunirà els dies 20, 21 i 22 de 
juliol de 2018 a Barcelona.  
 
L’Assemblea Nacional es desenvoluparà d’acord amb el següent Ordre del dia:  
 
Divendres 20 de JULIOL  
 

1. Obertura  
2. Elecció de la Mesa de l’Assemblea Nacional.   
3. Informe de gestió de la Direcció Executiva Nacional.  
4. Constitució de les Comissions i elecció de les seves meses. Debat dels 

documents marc de Ponència en Comissió. (El debat en Comissió s’ha de 
substanciar com a hora límit fins a les 00:00 hores)    

 
Dissabte 21 DE JULIOL  
 

1. Informe de gestió econòmica i patrimonial per part de la Comissió 
Econòmica.  

2. Informe de gestió de la Comissió per a la Qualitat Democràtica, la 
Transparència, el Compliment i de Garanties.  

3. Debat dels documents marc de Ponència en Comissió (continuació de 
divendres), i votació dels documents marc de Ponència en Comissió. 
(Les votacions s’han de començar com a hora límit d’inici a les 21:30 
hores)  

 
Diumenge 22 DE JULIOL  
 

1. Votació dels informes de gestió.   



 

2 
 

2. Aprovació dels Dictàmens de les Comissions pel plenari de l’Assemblea 
Nacional.   

3. Elecció de càrrecs  
4. Cloenda  

 
La Mesa haurà d’adequar l'Ordre del Dia en funció d’allò que determinin els 
Dictàmens de les Comissions aprovats per l’Assemblea Nacional. En 
conseqüència, si escau, la Mesa de l’Assemblea haurà d’adequar 
procedimentalment les eleccions a càrrecs que es derivin de les resolucions 
aprovades per l’Assemblea Nacional.  
 
Article 2. Dret a participació  
 
Podran participar en l’Assemblea Nacional totes les persones associades amb 
una antiguitat de 6 mesos el dia de la celebració de l’Assemblea, que estiguin 
al corrent de pagament de les seves quotes i que s’hagin inscrit prèviament 
d’acord amb el procediment establert.  
 
Per poder participar en l’Assemblea Nacional amb plenitud de drets, les 
persones associades han d’haver abonat les seves quotes fins el segon 
trimestre de 2018, inclusiu i sense excepció.  
 
La data límit per posar-se al corrent de pagament de les quotes pendents 
serà el dia 29 de juny de 2018 a les 24 hores. La situació de no estar al 
corrent de les quotes es comunicarà, individualment, indicant-se la quantitat 
pendent de liquidar per tot el dia 8 de juny de 2018 a les 20:00h. Les 
persones associades que s’hagin posat al corrent de pagament una vegada 
finalitzada la data límit i abans de l’Assemblea Nacional, no hi podran 
participar.   
 
Article 3. Inscripcions i acreditacions  
 
Les persones associades que vulguin participar en l’Assemblea Nacional  amb 
veu i amb vot, hauran d’inscriure’s a través del web. La data límit per a 
formalitzar la inscripció a l’Assemblea Nacional serà el dia 29 de juny de 
2018 a les 24 hores.  
 
Les persones associades que participin en l’Assemblea Nacional, hauran 
d’abonar una quota de 10 euros, com a inscripció ordinària, i de 5 euros si 
l’associat té reconeguda la “quota social”, a través del full de pagament que 
constarà al web. El termini per abonar la quota serà el dia 29 de juny de 
2018 a les 24 hores.    
 
Amb la inscripció, les persones associades hauran d’escollir la Comissió a la 
qual volen estar adscrites com a primera opció, havent d’escollir, a més, dues 
Comissions més com a segona i tercera opció. En funció de les preferències 
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manifestades per les persones associades, la Comissió Organitzadora tindrà 
la facultat de fer modificacions en la composició de les Comissions pel tal de 
garantir-ne la seva composició equilibrada. Aquesta modificació s’efectuarà 
mitjançant consulta a la persona afectada i al seu territori.   
 
Finalitzat el termini d’inscripció i pagament, ja no serà possible inscriure’s a 
l’Assemblea Nacional per cap altre mitjà. 
 
Les credencials per poder participar en l’Assemblea Nacional es podran 
recollir en el mateix lloc de celebració de l’Assemblea. Per poder recollir la 
credencial serà necessari que la persona associada s’acrediti de forma 
fefaent, en el cas que sigui requerit pel personal de l’organització de 
l’Assemblea Nacional.   
 
Durant tota l’Assemblea Nacional serà necessari dur penjada i ben visible la 
credencial, tant els assembleistes, com els convidats a l’obertura i a la 
cloenda, la premsa i el personal de l’organització de l’Assemblea.     
 
Les persones assembleistes no podran assistir ni participar a les sessions de 
les comissions a que no estiguin adscrites, llevat dels membres de la Mesa, de 
la Direcció Executiva Nacional, del Comitè Organitzador, de la Comissió de 
Qualitat Democràtica i de la Vicepresidència, amb veu i sense vot. 
 
Article 4. Comitè Organitzador  
 

L'organització de l’Assemblea Nacional anirà a càrrec del Comitè 
Organitzador, format pel seu Director, designat pel Consell Nacional a 

proposta de la Direcció Executiva Nacional, el senyor David Font i Simon, i 
per l’equip de persones dels serveis nacionals del partit que aquest designi.  

 

El Comitè Organitzador de l’Assemblea Nacional resoldrà la logística i 
preparació de l’Assemblea Nacional.  
 
TÍTOL II. 
 
DEL DEBAT DELS DOCUMENTS MARC DE PONÈNCIA PREVI A L’ASSEMBLEA 
NACIONAL  
 
Article 5. Documents marc de Ponència.  
 
Els documents marc de Ponència de la 1a Assemblea Nacional seran:  
 

1. Política 
2. Organitzativa 
3. Municipis per vertebrar un país: Equilibri territorial 
4. L’Europa que volem 
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5. La Catalunya de les persones 
a. Estat del benestar 
b. Salut 
c. Educació 
d. Activitat física i esport 
e. Diversitat cultural 
f. En veu de dona 
g. Seguretat i llibertat 

6. Catalunya, un territori per viure 
a. Territori i canvi climàtic 
b. Habitatge 
c. Entorn natural 

7. La Catalunya de la recerca i el coneixement 
a. e-Catalunya 
b. Progrés econòmic i ocupació 
c. Sector primari 

 
 
Article 6. Comitès Redactores dels documents marc de Ponència  
 
Per a cada document marc de Ponència es designarà un Comitè Redactor amb la 
següent composició:  
 
a. Director/a del Comitè Redactor.  
b. Set vocals. 
c. Un/a secretari/a  
 
El/la Director/a dels Comitès Redactors i els 7 vocals seran designats per la 
Direcció Executiva Nacional, que en donaran compte als consellers nacionals. No és 
requisit indispensable ser persona associada al partit per poder ser designat 
Director/a del Comitè Redactor o vocal.  
 
Els/les Secretaris/es seran escollits pels Comitès Redactors, a proposta del seu 
Director/a, entre persones associades del partit.  
 
Els  Comitès  Redactors, a proposta del seu Director/a, podran comptar amb la 
col·laboració de persones no associades de prestigi reconegut i competència per a 
l'elaboració dels documents marc de Ponència, en qualitat d’assessors externs, així 
com també de les persones que són membres dels àmbits del propi partit. 
Aquestes propostes hauran de ser aprovades per la Direcció Executiva Nacional.  
 
Article 7. Redacció dels documents marc de Ponència  
 
Un cop escollits, els Comitès Redactors iniciaran la seva tasca de redacció dels 
documents marc de Ponència de l’Assemblea Nacional, que seran presentats a la 
Direcció Executiva Nacional com a data límit el dia 18 de juny a les 24 hores, per 
al seu vist i plau.  
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Article 8.  Debat i presentació d’esmenes als documents marc de Ponència. 
 
8.1. Els documents marc de Ponència s’enviaran el dia 25 de juny de 2018 a tots 
els associats i associades del partit i a totes les Direccions Executives Comarcals i 
d’Agrupació i a les direccions dels àmbits temàtics per al seu debat en els 
respectius òrgans d'enquadrament. 
 
8.2.  Totes les persones associades podran presentar esmenes als documents marc 
de Ponència, a través de l’agrupació o comarca o àmbit temàtic al qual estiguin 
adscrits. A efectes d’aquest reglament, la Joventut Nacionalista de Catalunya 
s’equipararà als àmbits temàtics a l’hora de presentar esmenes. 
 
Les agrupacions o comarques i els àmbits temàtics hauran de convocar, entre el 9 
i 11 de juliol de 2018,  assemblees per tal de debatre les esmenes presentades per 
les persones associades adscrites.  
 
Només les esmenes que obtinguin la majoria simple de l’assemblea respectiva, i 
per tant, hagin estat assumides a nivell d’agrupació/comarca o àmbit temàtic,  
passaran a l’Assemblea Nacional i podran ser defensades per la persona associada 
que l’hagués presentat inicialment, o per aquell/a en qui delegui la seva defensa, 
quan no formi part de la Comissió corresponent per estar adscrita a una altra.  
 
La persona associada també podrà delegar la seva defensa, en cas de malaltia o 
absència forçosa justificada.  
 
8.3. Les Direccions Executives d’agrupació o comarca trametran les esmenes 
acceptades a  la Direcció Executiva de la Vegueria respectiva.   
 
Les Direccions Executives de Vegueria, i les direccions del àmbits temàtics 
trametran les esmenes acceptades al Comitè Organitzador abans del 12 de juliol 
de 2018 a les 19 hores,  juntament amb una còpia de l’acta de l’assemblea on 
consti el resultat de la votació i el nom de la persona encarregada de defensar-la 
davant la Comissió corresponent, i eventualment, davant el Plenari de l’Assemblea, 
amb plenes facultats per retirar-la o transaccionar-la en ambdues instàncies.  
 
8.4. Les esmenes poden ser d’addició, supressió o modificació. Les esmenes hauran 
de ser presentades telemàticament mitjançant una aplicació informàtica. Caldrà 
que cada esmena es redacti en un full d’esmena per separat, amb clara indicació de 
l’exposició de motius i de l’apartat afectat, i si s’escau, el text alternatiu. Decauran 
aquelles esmenes que no s’ajustin al marc temàtic o estructural dels documents 
marc de Ponència.  
 
8.5. El Comitè Organitzador remetrà, immediatament, les esmenes presentades als 
Comitès Redactors dels documents marc de Ponència, per tal que entre els dies 13 
i 16 de juliol de 2018  puguin reunir-se amb els esmenants, per a negociar la 
incorporació, transacció, retirada o refús de les esmenes presentades. En tot cas, 
qualsevol esmenant tindrà la més absoluta potestat de mantenir la seva esmena 
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per a sotmetre-la a debat i votació en l’Assemblea Nacional. Només les esmenes 
que hagin estat refusades podran ser debatudes en l’Assemblea General.   
 
Article 9. Els Comitès Redactors elaboraran els documents de treball de 
l’Assemblea Nacional que constaran de: 
 
a. Els documents marc de Ponència amb la incorporació de les esmenes acceptades 
amb indicació dels seus proponents.  
b. Les esmenes refusades i els seus proponents, entenent-se que queden vives per 
al seu debat en comissió 
 
El Comitè Organitzador farà arribar aquests documents, als assembleistes per tot 
el dia 18 de juliol de 2018. 
 
TÍTOL III 
 
DE LA MESA DE L’ASSEMBLEA NACIONAL  
 
Article 10. Composició i elecció de la Mesa de l’Assemblea Nacional    
 
La Mesa de l’Assemblea Nacional estarà composada per un President/a, dos 
Vicepresidents/es i quatre Secretaris/es. Es nomenaran suplents, tant per al 
President/a com per als Vicepresidents/es i Secretaris/es. 
 
La Mesa serà elegida el dia 20 de juliol en la sessió plenària constitutiva de 
l’Assemblea Nacional, a proposta de la Direcció Executiva Nacional. En el supòsit 
que la proposta de composició no resultés elegida, qualsevol assembleista podrà 
presentar la seva candidatura per tal de formar part de la Mesa.   
 
La Mesa no prendrà part de cap votació a ma alçada, per tal de garantir la seva 
neutralitat en el desenvolupament de les seves funcions. 
 
Article 11.  Funcions de la Mesa de l’Assemblea Nacional  
 
Correspon a la Mesa, la responsabilitat ordinària de direcció, arbitratge i 
representació de l’Assemblea Nacional i la interpretació d'aquest Reglament. 
 
Li correspon a la Presidència de la Mesa obrir, suspendre i aixecar les sessions del 
plenari de l’Assemblea, així com ordenar els debats i les votacions que en aquestes 
sessions es produeixen. També li correspon tenir cura del correcte 
desenvolupament dels debats de les sessions plenàries, podent fer els 
advertiments o retirar la paraula a aquells que excedeixin el temps d’intervenció, 
s’apartin del tema debatut o no respectin les seves instruccions. També tindrà cura 
especial de la coordinació de les Meses de les Comissions.  
 
Tanmateix, li correspon a la Mesa, si escau, vetllar pel correcte desenvolupament 
de les eleccions de càrrecs del partit que es derivin de les resolucions 
aprovades per l’ Assemblea Nacional. 



 

7 
 

 
En el supòsit de produir-se un empat en la presa d'una decisió en el si de la Mesa, 
el/la President/a disposarà de vot de qualitat. 
TÍTOL V  
 
DE LES COMISSIONS DE L’ASSEMBLEA NACIONAL  
 
Article 12. Composició i elecció de les Comissions  
 
L’Assemblea Nacional tindrà tantes Comissions com documents marc de Ponència, 
definits a l’article 5. 
 
El/la portaveu del Comitè Redactor serà el seu director/a.  
 
Cada Comissió, a proposta de la Mesa de l’Assemblea, elegirà una Mesa formada 
per un President/a, un Vicepresident/a i dos Secretaris/es. En el supòsit que la 
proposta de composició no resultés elegida, qualsevol assembleista podrà 
presentar la seva candidatura per tal de formar part de la Mesa.   
 
En el supòsit de produir-se un empat en la presa d'una decisió en el si de la Mesa, 
el/la President/a disposarà de vot de qualitat. 
 
Els assembleistes hauran d'estar adscrits obligatòriament a una Comissió 
lliurement elegida. El Comitè Organitzador vetllarà per la composició proporcional 
de cadascuna de les Comissions. 
 
Article 13. Debat i votació de les esmenes als documents marc de Ponència 
en les Comissions  

13.1. La Mesa de la Comissió donarà la paraula al portaveu  del Comitè Redactor, 
que disposarà de 15 minuts per presentar el document marc de Ponència, així com 
per fer la valoració global de les esmenes presentades.  

Un cop finalitzat aquest torn inicial, començarà el debat i les votacions de les 
esmenes. 

13.2. El procediment per al debat de les esmenes serà el següent:  

a) El/la portaveu del Comitè Redactor farà la presentació del document marc de 
Ponència davant la Comissió. Un cop acabada la presentació, els assembleistes 
amb dret a defensar esmenes, podran intervenir durant 2 minuts, com a màxim, 
donant lloc a una intervenció d'igual durada per part del/de la portaveu del 
Comitè Redactor.   

b) Excepcionalment, podrà haver-hi un nou torn d’1 minut, com a màxim, per cada 
banda, per tal de fer rectificacions, respondre a al·lusions o arribar a transaccions.  

c) Totes les esmenes que facin referència a un mateix punt seran defensades 
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successivament i de forma agrupada. En aquests casos, la Mesa ordenarà el torn 
d’intervencions dels assembleistes que defensen esmenes, de manera que el debat 
sigui entenedor i àgil i que el resultat sigui coherent. La Mesa podrà disposar el 
temps i les intervencions com cregui oportú, sense sobrepassar els temps 
assenyalats en els apartats a) i b) del punt 2.  

d) La Mesa podrà finalitzar un debat quan entengui que totes les posicions ja han 
estat correctament defensades i que la continuació del debat no aportarà més 
novetats.  Quan la rellevància de la qüestió ho exigeixi, la Mesa podrà allargar el 
debat i fins i tot donar veu a persones no cridades que sol·licitin intervenir. 

e) Després del debat de cada esmena o grups d’esmenes, si s'escau, es procedirà a 
la seva votació, de forma conjunta o separada, en funció del criteri de la Mesa. 

f) Un/a representant de la Direcció Executiva Nacional podrà intervenir en el 
debat de cada document marc de Ponència, quan ho cregui necessari i oportú, i si 
la Mesa de la Comissió ho creu convenient, per tal de fixar la posició col·lectiva de 
la Direcció Nacional, i sempre abans del torn de rectificacions o d’al·lusions indicat 
en el apartat b).  

g) Les qüestions d’ordre seran immediatament escoltades per la Mesa en ser 
proposades. Pel bon funcionament del debat, les qüestions d’ordre, que hauran de 
motivar-se en alguna disposició aplicable a l’Assemblea Nacional, podran ser 
ateses mentre continua el debat. 

h) Les votacions seran a mà alçada. No s'acceptarà cap delegació de vot, a excepció 
del supòsit que determina la Disposició Final primera. Les esmenes que obtinguin 
la majoria simple dels vots hauran de ser incorporades al document marc. En cas 
d'empat, es repetirà la votació i si l'empat persisteix, s'entendrà desestimada 
l’esmena. 

Una vegada iniciada qualsevol votació, no s'admetrà l'entrada a la Comissió de cap 
assembleista fins que la votació hagi finalitzat. 

i) En el supòsit que el Comitè Redactor assumeixi una esmena, qualsevol 
assembleista podrà intervenir, en Comissió, per demanar una votació pel 
manteniment del text original. Aquest text original podrà ser defensat de nou en el 
Plenari, com a vot particular de l’assembleista, si el seu manteniment, malgrat ser 
rebutjat en Comissió, obté més d’un 40% de vots a favor.  

j) Les esmenes que, malgrat ser rebutjades, obtinguin més d'un 40% de vots a 
favor, podran ser defensades en el Plenari, com a vot particular, per l’assembleista 
proponent 

k).  Quan les esmenes hagin estat acceptades amb més del 40% dels vots en 
contra, el portaveu del Comitè Redactor podrà defensar el text original en el 
Plenari.  
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l) Una vegada finalitzat el debat i votació de totes les esmenes, es votarà el 
document marc de Ponència amb les esmenes aprovades incorporades. Aquesta és 
la Ponència que es portarà al Plenari per a la seva votació, que serà defensat pel 
President/a de la pròpia Comissió.  

 
TÍTOL VI  
 
DEL PLENARI DE L’ASSEMBLEA NACIONAL   
 
Article 14.  
 
El Plenari de l’Assemblea Nacional és l'òrgan encarregat de prendre les resolucions 
finals. Les sessions del Plenari són dirigides per la Mesa.   
 
Article 15. Debat i votació dels informes de gestió  
 
Els informes de gestió de la Direcció Executiva Nacional, de gestió econòmica i 
patrimonial per part de la Comissió Econòmica i de la Comissió per a la Qualitat 
Democràtica, la Transparència, el Compliment i de Garanties seran defensats 
per la persona designada per cadascun d’aquests òrgans.  

Les votacions als informes de gestió seran a mà alçada. No s'acceptarà cap 
delegació de vot, a excepció del supòsit que determina la  Disposició Final 
Primera. Una vegada iniciada qualsevol votació, no s'admetrà l'entrada al plenari 
de cap assembleista fins que la votació hagi finalitzat. Els informes de gestió es 
consideraran aprovats si obtenen la majoria simple dels vots. 

Article 16. Debat i votació de les Ponències en el Plenari de l’Assemblea 
Nacional  

Les Ponències de les Comissions seran defensats en el Plenari Director (portaveu) 
del Comitè redactor 

El procediment per al debat i votació de les Ponències serà el següent: 

a) La Mesa donarà la paraula al Director del Comitè Redactor, que disposarà de 15 
minuts per presentar i defensar el Dictamen.   

b) Seguidament, podrà intervenir el/la portaveu del Comitè Redactor, durant un 
màxim de 2 minuts, per defensar el manteniment del text original del document 
marc de Ponència, quan aquest ha estat modificat per l’aprovació d’una esmena en 
Comissió, però amb més del 40% dels vots en contra. Aquesta intervenció donarà 
lloc a una intervenció de la mateixa durada per part del President/a de la 
Comissió.       

c) L’assembleista proponent, també disposarà d’un màxim de 2 minuts, per a 
defensar, com a vot particular, l’esmena que malgrat haver estat rebutjada en 
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Comissió, hagi obtingut més del 40% de vots a favor. Aquesta intervenció donarà 
lloc a una nova intervenció de la mateixa durada per part del President/a de la 
Comissió.  

d) Per últim, l’assembleista també podrà intervenir, durant un màxim de 2 minuts, 
per defensar el manteniment del text original d’una esmena assumida pel Comitè 
Redactor si el seu manteniment, malgrat haver estat rebutjat en Comissió, ha 
obtingut més d’un 40% de vots a favor. Aquesta intervenció donarà lloc a una 
nova intervenció de la mateixa durada per part del President/a de la Comissió. 

e) No hi haurà dret de rèplica, tant sols hi haurà un torn de rectificacions o un 
d'extraordinari per al·lusions d’1minut com a màxim.   

g) Les qüestions d’ordre seran immediatament escoltades per la Mesa en ser 
proposades. Pel bon funcionament del debat, les qüestions d’ordre, que hauran de 
motivar-se en alguna disposició aplicable a l’Assemblea Nacional, podran ser 
ateses mentre continua el debat.  

h) L'ordre de les votacions començarà per les propostes de manteniment  de text 
original i de vots particulars, per votar finalment els Dictàmens. 

i) Les votacions seran a mà alçada. No s'acceptarà cap delegació de vot, a excepció 
del supòsit que determina la Disposició Final primera.  Es considerarà acceptat una 
proposta quan obtingui majoria simple En cas d'empat es repetirà la votació. Si 
l'empat persisteix, s'entendrà desestimada la proposta.  

Les Ponències s’aprovaran per majoria simple, excepte quan es tracti d’aprovar la 
modificació dels Estatuts que requerirà, almenys, de la meitat més un dels vots. 

Una vegada iniciada qualsevol votació, no s'admetrà l'entrada al plenari de cap 
assembleista fins que la votació hagi finalitzat. 

 
TÍTOL VII  
 
DE LES ELECCIONS. 
 
 
Article 17. Eleccions a càrrecs  
 
17.1 La Mesa de l’Assemblea, si escau, haurà d’adequar, procedimentalment  
les eleccions a càrrecs que es derivin de les resolucions aprovades per 
l’Assemblea Nacional. Les candidatures a càrrecs s’hauran de presentar en el 
termini i amb els requisits que fixi la Mesa de l’Assemblea, d’acord amb les 
resolucions aprovades per l’Assemblea Nacional.   
 
17.2  La Mesa de l’Assemblea Nacional  serà l'encarregada de vetllar pel correcte 
desenvolupament de les eleccions a càrrecs en el termes que es derivin de les 
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resolucions aprovades per l’Assemblea Nacional, tant pel que fa a la 
presentació i proclamació de candidatures, com pel que fa a les votacions, 
recompte i proclamació de resultats.  
 
 
TÍTOL VIII 
 
 DISPOSICIONS FINALS 
 
Primera. Les persones associades en situació d’exili o presó preventiva a causa del 
procés podran delegar els seus posicionaments i el seu vot, en Comissió, al 
President/a de la Comissió a la qual hagin manifestat la seva voluntat d’estar 
adscrits, i, en Plenari,  al President/a de la Mesa de l’Assemblea Nacional. 
Tanmateix, podran delegar el seu vot en un altre participant de la Comissió i/o de 
l’Assemblea.     
 
Segona. Excepcionalment la Mesa de  l‘Assemblea Nacional podrà acceptar 
propostes de Resolució, mocions, etc., que facin referència a qüestions de caràcter 
urgent i sobre les quals l’Assemblea Nacional hagi de prendre algun 
posicionament. 
 
Tercera. La Comissió per a la Qualitat Democràtica, la Transparència, el 
Compliment Ètic i de Garanties del Partit Demòcrata vetllarà per la neutralitat, 
transparència, ajustament als Estatuts i resolució dels possibles conflictes o 
contradiccions que sorgeixen tant en el període de preparació de l'Assemblea com 
en la mateixa 
 
Quarta. Aquest Reglament entrarà en vigor en el moment de la seva aprovació pel 
Consell Nacional. 
 
 
 
 
Aprovat pel Consell Nacional extraordinari celebrat el dia 1 de juny de 2018 
a Barcelona.  

 
 
 


