UN PARTIT MODERN I
AMPLI

(PONÈNCIA APROVADA PEL PLENARI DE LA 1a ASSEMBLEA GENERAL EL DIA
22 DE JULIOL DE 2018)
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PREÀMBUL
Creiem que aquest nou país que imaginem i volem construir requereix un nou partit
que, recollint els millors actius de l’ahir i de l’avui, ajudi a construir la Catalunya del
demà.
El Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) és un partit polític demòcrata,
catalanista, independentista, europeista, humanista i republicà que serveix al progrés i
la llibertat de Catalunya i de la ciutadania. En conseqüència el Partit Demòcrata
Europeu Català vol que Catalunya s’organitzi políticament com un estat independent
republicà, sense renunciar a la via unilateral per assolir aquest objectiu, que garanteixi
els drets i llibertats inalienables de la seva ciutadania.
Som un partit transversal, format per persones de diversos orígens, idees i creences.
Naixem des de la societat per a tota la societat, més preocupats per les persones que
presoners de les doctrines, allunyat de plantejaments dogmàtics, de prejudicis o
d’extrems ideològics del passat que pretenen tenir respostes per a tot.
Som un partit que defensa la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, per assolir la
igualtat plena entre els dos gèneres.
Som un partit obert, permeable, transparent, compromès amb la tolerància zero a la
corrupció, flexible, capaç d’adaptar-se als canvis constants i ràpids que defineixen les
societats modernes i avançades com la catalana.
Som un partit que representa la centralitat política i social. Tenim vocació de
representar a la majoria de la societat catalana i, per tant, de ser decisius en els
moments històrics del nostre país. El PDeCAT neix com un partit amb mentalitat de
govern i per tant amb vocació de transformar la realitat per la via dels fets.
Som un partit amb un funcionament intern plenament democràtic, on els associats
determinen la decisió dels plantejaments ideològics i en l’elecció dels candidats interns
i externs, i que fomenta les bones pràctiques dels seus dirigents. La meritocràcia n’és
l’element nuclear i ens dotem d’un règim d’incompatibilitats de càrrecs i limitació de
mandats.
Som un partit que té somnis, ideals i projectes, i que alhora és realista i explica els
problemes amb tota la seva complexitat. Defugim les solucions irreals que no arreglen
els problemes. Pensem que els projectes s’aconsegueixen cada dia amb accions i
decisions concretes.
Per poder portar a terme les seves funcions, el Partit Demòcrata Europeu Català es
finança amb un sistema mixt d’aportacions públiques i aportacions dels associats i
donacions de particulars. Totes elles han de ser sotmeses a la màxima transparència,
control i rendiment de comptes.
En resum, el Partit Demòcrata Europeu Català és un partit que neix al segle XXI,
pensat pel Segle XXI, fruit de l’experiència política del catalanisme, amb l’objectiu
d’aconseguir convertir Catalunya en un estat independent membre de la Unió Europea
i de les Nacions Unides, i amb el propòsit de servir al futur Estat amb vocació de
centralitat política i d’esperit social, liberal i humanista i feminista.
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Un partit que neix per viure el projecte europeu a Catalunya: pau, llibertat, justícia,
democràcia de qualitat, drets fonamentals de les persones, prosperitat, inclusió social,
cohesió social, justícia social, respecte al medi ambient i solidaritat entre pobles i
nacions i igualtat entre homes i dones.
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TÍTOL PRELIMINAR
Article 1. Denominació, sigles i símbol
A l’empara de la Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de Partits Polítics, es constitueix
el partit polític denominat PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ, sent les seves
sigles PDeCAT.
El símbol identificatiu del partit, en les seves diferents versions, és el següent:

La marca del partit està inspirada en una estrella de cinc puntes, símbol de la llibertat.
A la vegada, representa diferents línies que convergeixen en un punt central,
simbolitzant la idea de democràcia. La tipografia té un aspecte dinàmic pels seus
acabats arrodonits.
El símbol identificatiu del partit pot ser modificat per acord de la Direcció Executiva
Nacional i ratificació posterior per part del Consell Nacional, sense necessitat de
modificació dels presents Estatuts, havent de comunicar-se aquesta modificació al
Registre de Partits Polítics
Article 2. Domicili
La seu nacional del Partit Demòcrata Europeu Català radica al carrer de Provença,
339, de Barcelona (08037). La seva pàgina web és www.partitdemocrata.cat i el seu
correu, contacte@partitdemocrata.cat
Tant el domicili de la seu nacional, com la pàgina web i l’adreça de correu electrònic
poden ser modificats per acord de la Direcció Executiva Nacional, sense necessitat de
modificació dels presents Estatuts, havent de comunicar-se aquestes modificacions al
Registre de Partits Polítics.
Article 3. Àmbit d’actuació
L'àmbit territorial d'actuació del Partit Demòcrata Europeu Català és Catalunya, sense
perjudici dels marc de referència dels Països Catalans d’acord amb allò establert a
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l’article 46 del presents Estatuts i sense perjudici de poder presentar-se en totes les
eleccions en què la circumscripció electoral inclogui l’àmbit d’actuació del partit.
Article 4. Finalitats
El Partit Demòcrata Europeu Català és un partit polític demòcrata, catalanista,
independentista, europeista, humanista, feminista i republicà que serveix al progrés i la
llibertat de Catalunya i dels seus ciutadans
Les finalitats del Partit Demòcrata Europeu Català són:
Assolir que Catalunya esdevingui un Estat independent en forma de república
membre de la Unió Europea i de la zona euro, i de les principals organitzacions
internacionals, entre elles les Nacions Unides, amb el propòsit de servir al futur Estat
amb vocació de centralitat política i d’esperit social, liberal i humanista.
Assolir que Catalunya esdevingui un Estat amb una democràcia de qualitat, propera a
la ciutadania, amb mecanismes de representació que propiciïn el lligam entre
representants, ciutadania i territori.
Assolir que Catalunya esdevingui un Estat garant del pluralisme, dels drets humans,
defensor de la llibertat d’idees, dels drets civils, de la diversitat religiosa
independentment de l’origen de les persones, i de la no discriminació per cap motiu,
especialment per edat, orientació sexual o diversitat funcional.
Impulsar i potenciar la realitat nacional i l’autogovern de l’Aran.
Contribuir a fer realitat el projecte d'una Europa federal de nacions lliures, amb una
unió política fruit d’uns ideals i de valors comuns.
Assolir que Catalunya esdevingui un Estat, econòmicament pròsper, productiu,
competitiu, dinàmic, creador d’ocupació de qualitat, generador de salaris i condicions
laborals dignes.
Aconseguir una economia catalana oberta i connectada amb Europa i el món, de
mentalitat innovadora i exportadora, captadora d'inversió i promotora d'intercanvis
turístics i comercials, amb infraestructures a favor de la competitivitat empresarial.
Assolir una Catalunya que garanteix la lliure competència davant els monopolis; que
aposti per l’esperit emprenedor i el seu rol inversor en sectors com la innovació, la
ciència, l’educació, les infraestructures per tal de garantir la competitivitat de les
empreses i la cohesió del territori.
Transitar cap a una societat neutre en carboni i una economia circular eficient en l'ús
dels recursos i les tecnologies netes.
Esdevenir un país dotat d'una fiscalitat i d’una hisenda justa, eficient, progressiva i
equitativa, que incentivi l’activitat econòmica, i que defensi les PIMES i els autònoms.
Assolir una Catalunya amb infraestructures, equipaments i serveis públics que
garanteixen la solidaritat i la igualtat d’oportunitats i que reconegui el medi ambient
com una de les bases de l’estat del benestar
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Esdevenir una Catalunya socialment justa, equitativa i segura. On el progrés i la
justícia social i la igualtat d'oportunitats i de tracte entre homes i dones, siguin el centre
dels seus objectius. Un país on el sistema sanitari, el sistema de serveis socials i el
sistema d’educació siguin els fonaments que sustenten una igualtat real d'oportunitats i
siguin vertebradors de la societat.
Assolir una Catalunya amb una cultura viva que sigui la paret mestra de la nostra
societat i que defensi i promogui el català com a llengua pròpia, comuna, d’ús normal i
de cohesió social, com a patrimoni compartit amb el domini cultural i lingüístic dels
Països Catalans i que fomenti la seva divulgació internacional sense perjudici de l’ús
d’altres llengües.
Assolir una Catalunya que estimuli la col·laboració pública i privada, en l'àmbit
econòmic, social, sanitari, educatiu, cultural i esportiu i que vegi en la iniciativa de la
societat i del teixit associatiu una font de riquesa, de bones pràctiques, d'eficàcia i de
modernitat.
Esdevenir un país amb una funció pública d’excel·lència. Amb unes administracions
modernes, properes, àgils, eficients, transparents, descentralitzades, accessibles,
facilitadores de la mediació, de la iniciativa particular i obertes a la innovació i el canvi.
Assolir una Catalunya amb un model de seguretat integral i propi que defensi i
garanteixi la pau, la llibertat i justícia dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, i que
treballi per a fer front a les amenaces externes e internes, globals i locals en matèria
de seguretat entesa com un servei públic.
Assolir una modificació dels nostres hàbits horaris a través de la Reforma Horària.

TÍTOL I. DE LA VINCULACIÓ AL PARTIT
Article 5. Requisits de la vinculació
1. Les persones es poden vincular al Partit Demòcrata Europeu Català com a
persones associades o com a simpatitzants, havent de complir els següents requisits
indispensables:
a) Ser major d’edat i no tenir limitada, ni restringida, la capacitat d’obrar.
b) Acceptar aquests Estatuts i el Codi Ètic i de Transparència i tota la normativa que
se’n desprengui.
c) No militar en cap altre partit polític, ni ésser càrrec electe per una altra formació
política, fora dels casos admesos, motivadament, pel Consell Nacional, prèvia
presentació d’un informe de la Comissió per a la Qualitat Democràtica.
d) Complimentar la corresponent butlleta de vinculació.
2. La vinculació al Partit Demòcrata Europeu Català és un acte totalment lliure i
voluntari, com també és lliure i voluntària la renúncia a la vinculació.
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Article 6. Com vincular-se al partit
1. Qui vulgui vincular-se al partit com a persona associada o com a simpatitzant ho pot
fer a través de l’equip territorial o àmbit temàtic on estigui adscrit o a través de la seu
nacional, mitjançant la presentació de la butlleta de sol·licitud de vinculació al partit.
La butlleta de associació al partit ha d’estar avalada per dues persones associades
que compleixin tots els requisits per ser associats de ple dret amb una antiguitat
mínima de sis mesos. La condició de persona associada o simpatitzant s’adquireix per
acord de la Direcció Executiva Nacional. Els òrgans territorials o àmbits temàtics
corresponents poden formular observacions sobre les sol·licituds de vinculació, que la
Direcció Executiva Nacional valorarà abans d’admetre o refusar l’admissió com a
persona associada o simpatitzant.
El tràmit d’admissió o denegació del dret a ser persona associada o simpatitzant es
durà a terme en un període màxim de tres setmanes des de l’entrada de la petició a la
Direcció Executiva Nacional.
L’acord denegant la vinculació al partit, es notificarà a l’interessat o interessada. Contra
l’acord de denegació, qualsevol persona afectada pot presentar recurs davant la
Comissió per a la Qualitat Democràtica, en els termes establerts en l’article 67 dels
Estatuts.
2. El PDeCAT com a partit modern i en xarxa, habilitarà̀ la possibilitat de poder-se
donar d’alta de forma totalment on-line.
3. El partit ha de deixar constància de la vinculació dels seus membres en el Sistema
de Gestió d’Associats (SIGEAS) que es regeix per la normativa vigent sobre protecció
de dades, en el qual hi han de constar les dades d'altes i baixes definitives.
4. La readmissió d’una persona que hagi estat expulsada del partit requereix l’acord
favorable de la Direcció Executiva Nacional, per majoria absoluta i prèvia consulta amb
els òrgans territorials (comarca/districte i Vegueria/Federació i àmbits temàtics
corresponents).
5. El procediment d’admissió́ de persones vinculades al partit només podrà̀ ser
modificat per l’Assemblea Nacional.
Article 7. Pèrdua de la condició de persona vinculada
1. La condició de persona associada es perd pels següents motius:
a) Per baixa voluntària. Qualsevol persona associada del partit pot donar-se de baixa
mitjançant l'oportuna comunicació per escrit adreçada a la seu nacional o a través del
correu electrònic contacte@partitdemocrata.cat
Aquesta baixa, una vegada comprovada la seva veracitat, i valorada amb l’àmbit
territorial corresponent, s’ha d’inscriure en el Sistema de Gestió d’Associats (SIGEAS) i
té els seus efectes des de la data de la seva recepció.
b) Per expulsió per les causes normativament establertes i com a resultat d'un
expedient disciplinari tramitat d’acord amb el Títol VIII dels presents Estatuts.
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c) Per impagament de les quotes que s’estableixin, previ requeriment.
d) Per defunció.
e) Si la baixa es produeix pels criteris descrits en els apartats a) o c) d’aquest article, i
sempre prèvia autorització de l’interessat, l’associat/a que ha sol·licitat la baixa pot
passar a la condició de simpatitzant.
2. La condició de simpatitzant es perd per les següents causes:
a) Per baixa voluntària. Qualsevol simpatitzant del partit pot donar-se de baixa
mitjançant l'oportuna comunicació per escrit adreçada a la seu nacional o a través del
correu electrònic contacte@partitdemocrata.cat
Aquesta baixa, comprovada la seva veracitat, s’ha d’inscriure en el Sistema de Gestió
d’Associats (SIGEAS) i té els seus efectes des de la data de la seva recepció.
b) Per defunció.
c) Quan hi hagi un informe motivat de l’equip territorial on estigui adscrit el
simpatitzant, amb el vist-i-plau de la Direcció Executiva Nacional.
Article 8. Drets i deures de les persones associades
1. Les persones associades tenen els drets següents:
a) Participar en l’Assemblea Nacional.
b) Participar en la vida política i en les activitats que organitzi el partit.
c) A ser informats sobre la composició dels òrgans de govern i d’administració i sobre
les decisions adoptades pels òrgans de govern i sobre la situació econòmica del partit.
d) Defensar les seves opinions amb veu i vot a les reunions dels equips on estiguin
adscrits.
e) Exercir el dret a elegir i ser elegit, tant per a càrrecs interns, com per a càrrecs
institucionals amb els requisits que es fixin reglamentàriament. És necessària una
antiguitat mínima de 6 mesos com a persona associada per a poder votar en les
eleccions on s’escullen persones i estar al corrent de pagament de les quotes.
f) Impugnar els acords dels òrgans del partit que siguin contraris a la Llei o als Estatuts
i reglaments del partit.
g) Accedir al màxim d’informació relacionada amb el partit i els seus òrgans (acords i
comunicats de la Direcció Executiva Nacional, ordres del dia i decisions adoptades en
les assemblees dels àmbits territorials, activitats dels àmbits temàtics, calendaris,
argumentaris, etc).
h) Avaluar l’acció política del partit i rebre informació, atenció i col·laboració de part
dels càrrecs institucionals i dels càrrecs interns del partit.
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i) Rebre per part dels representants institucionals i dels càrrecs del partit de tots els
nivells, el seu retiment de comptes.
j) Participar en l’elaboració dels programes electorals.
k) Elevar consultes i propostes als diferents òrgans del partit, tot obtenint resposta.
l) Rebre formació per poder desenvolupar millor la seva activitat política.
m) Rebre l’empara del Defensor/a de les Persones Associades.
n) A ser acollit i rebre informació sobre el funcionament i organització del partit.
o) Tenir accés als Estatuts i al Codi Ètic i de Transparència i a tota la normativa del
partit que se’n derivi.
p) A la confidencialitat de les seves dades personals, d’acord amb la normativa vigent.
q) A participar en les consultes preceptives i vinculants que es convoquin en el sí del
partit.
r) A promoure
estatutàriament.

consultes

vinculants

d’acord

amb

els

requisits

establerts

2. Les persones associades tenen els deures següents:
a) Respectar i complir els principis bàsics i els Estatuts i el Codi Ètic i de Transparència
i els reglaments del partit, així com els acords vàlidament adoptats pels òrgans del
partit.
b) Respectar allò que disposen les lleis.
c) Contribuir a l'esforç col·lectiu de tot el partit per a l’assoliment de les seves finalitats i
objectius.
d) Les persones associades que siguin càrrecs interns i/o institucionals tenen el deure
de retre comptes de la seva tasca de la manera com s’estipuli en aquests Estatuts.
e) Participar activament en els processos electorals que es convoquin.
f) Guardar discreció de les matèries reservades.
g) Mantenir una conducta ètica i responsable en l’exercici dels càrrecs interns i/o
institucionals que ostentin.
h) Pagar les quotes que els corresponguin.
i) Cap persona associada podrà presentar-se, ni donar suport polític a altres llistes
electorals que concorrin a unes eleccions, diferents a les que es presenti el Partit
Demòcrata Europeu Català en solitari, en coalició o federació.
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Article 9. Drets i deures dels simpatitzants
1. Els simpatitzants tenen els següents drets:
a) Participar en els actes i activitats oberts a les persones associades, organitzats pel
partit.
b) Assistir i participar a les reunions de les assembles on estiguin adscrits.
c) Obtenir, en determinats supòsits fixats reglamentàriament pel Consell Nacional, el
dret a elegir càrrecs del partit i el dret a vot en les assemblees dels òrgans territorials
als quals estiguin adscrits.
d) Rebre informació de les activitats i dels temes d’actualitat política i d’interès pel
partit.
e) Assistir a les activitats de formació organitzades pel partit.
f) Rebre informació, atenció i col·laboració per part dels càrrecs institucionals i de les
persones associades.
g) Elevar consultes i propostes als òrgans del partit.
2. Els simpatitzants tenen les següents obligacions:
a) Respectar els principis bàsics i els Estatuts, així com els acords vàlidament adoptats
pels òrgans del partit.
b) Contribuir a l'esforç col·lectiu de tot el partit per a l’assoliment de les seves finalitats i
objectius.

TÍTOL II. DELS PRINCIPIS GENERALS D’ACTUACIÓ DEL PARTIT
Article 10.
1. El Partit Demòcrata Europeu Català s'estructura i s'organitza sobre els principis de
l’ètica i la responsabilitat individual i col·lectiva, de la democràcia interna, de la
participació en la presa de decisions, del respecte de les competències territorials, de
la separació de càrrecs de partit i externs, de la no acumulació de càrrecs, del foment
de la igualtat d’oportunitats, la transparència i la rendició de comptes, i de la disciplina
en les decisions del partit.
2. El Partit Demòcrata Europeu Català neix com un autèntic partit digital, on les eines
digitals de participació, comunicació i participació han de formar part del seu eix
vertebrador. Per això s’ha de desenvolupar una aplicació corporativa amb la voluntat
que esdevingui el principal instrument de participació, comunicació i serveis digitals.
Article 11.
El Partit Demòcrata Europeu Català ha de garantir i promoure la igualtat de gènere en
els diferents àmbits del partit.
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Els òrgans col·legiats del partit i les llistes electorals han de garantir sempre la paritat
entre dones i homes, de manera que cadascun dels gèneres suposin com a mínim el
quaranta per cent. Malgrat que el marc normatiu no obliga actualment a la paritat en
els municipis de menys de 3.000 habitants, el compromís del Partit Demòcrata és
vetllar per fer efectiva la paritat en la configuració de les llistes electorals de tots els
municipis de Catalunya.
Article 12
1. Tots els càrrecs unipersonals del partit, així com tots els òrgans col·legiats
s’escullen en eleccions obertes i votació secreta.
2. Els càrrecs unipersonals del partit han d’obtenir el 50% dels vots favorables. En cas
de no obtenir aquesta majoria s’ha de convocar una segona volta entre els dos
candidats més votats.
3. Per poder participar en els procediments d’eleccions obertes, les persones
associades han de tenir una antiguitat mínima de sis mesos, han d’estar al corrent de
pagament de les quotes i, si escau, d’aportacions complementàries i no tenir suspesa
la seva condició de persona associada per un procediment disciplinari intern.
4. El Partit Demòcrata ha de promoure una millora dels hàbits horaris en les
dinàmiques del conjunt de l’organització.
Article 13
Per a la revocació o separació de qualsevol persona associada que ocupi un càrrec
intern del partit, es requereix la presentació prèvia d’una moció raonada de revocació
amb la signatura d’un 25% (en municipis de més de 100.000 habitants es requerirà
un 10% de signatures), com a mínim, del cens corresponent a l’àmbit, així com també
la majoria absoluta de vots de les persones associades presents a l’assemblea. Si la
moció no obté la majoria necessària, no pot ésser reiterada fins al cap de dotze
mesos. Un cop presentada una moció raonada de revocació, la Comissió per a la
Qualitat Democràtica, vetllarà perquè el procés es desenvolupi correctament i, dins els
45 dies posteriors a la seva presentació.
Article 14
1. Com a regla general, els acords dels òrgans col·legiats del partit es prenen per
majoria simple, tret dels casos en què, estatutàriament, s’estableixin quòrums o
majories especials.
2. De manera ordinària, les votacions es fan a ma alçada, llevat que un 10% de les
persones associades presents a la reunió o assemblea, sol·liciti vot secret. Les
votacions que afecten persones són sempre secretes.
3. Cada persona associada present en una reunió o assemblea del partit disposa d’un
sol vot. El vot no es pot delegar.
4. S’ha d’aixecar acta de les reunions de tots els òrgans col·legiats del partit, i s’ha de
garantir la seva accessibilitat, a través dels mitjans més adients en cada cas,
preferentment a través de mitjans digitals.
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TÍTOL III. DELS ÒRGANS DEL PARTIT
Capítol I. Els òrgans nacionals de representació i de direcció
Article 15
La representació, administració, gestió i direcció política del partit l'ostenten:








Assemblea Nacional
Consell Nacional
Comitè Nacional
Direcció Executiva Nacional
Direcció Executiva Nacional ampliada
Presidència
Comissió Delegada

Secció 1a. L’ Assemblea Nacional
Article 16. Naturalesa i funcions
1. L’Assemblea Nacional és l’òrgan que ostenta la màxima representació de la voluntat
del Partit Demòcrata Europeu Català i, per tant, és el seu màxim òrgan de decisió,
debat i participació.
2. A l’Assemblea Nacional hi poden participar totes les persones associades al corrent
de pagament, que s’hagin inscrit prèviament, que tinguin una antiguitat de 6 mesos
com a persones associades i que no tinguin suspesa la seva condició de persona
associada per un procediment disciplinari intern.
3. A l’Assemblea Nacional li corresponen les següents funcions:
a)

Decidir el posicionament ideològic i fixar l’estratègia política del partit.

b)

Aprovar l’informe de gestió de la Direcció Executiva Nacional.

c)

Aprovar el retiment de comptes de la Comissió per a la Qualitat Democràtica.

d)

Aprovar el retiment de comptes de la Comissió Econòmica.

e)

Elegir, conjuntament amb la resta de persones associades al corrent de
pagament i amb més de sis mesos d’antiguitat, les persones que han
d’integrar els següents òrgans col·legiats i càrrecs unipersonals: la Direcció
Executiva Nacional, en els termes de l’article 25 d’aquests Estatuts, els
membres de la Comissió per a la Qualitat Democràtica, els membres de la
Comissió Econòmica, la Presidència del Consell Nacional i el/la Defensor/a de
les Persones Associades,

f)

Modificar i aprovar les modificacions estatutàries, amb l’excepció del que
s’estableix l’apartat t) de l’article 17 d’aquests Estatuts.

g)

Escollir 20 Consellers/es Nacionals.
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h)

Acordar la dissolució del partit.

4. L’Assemblea Nacional s’ha de reunir de manera ordinària cada quatre anys. En el
període entre Assemblees Nacionals, la Direcció Executiva haurà de convocar
convencions ideològiques amb la voluntat de poder actualitzar el posicionament del
partit en els principals temes programàtics.
L’Assemblea Nacional ha de ser convocada, amb una antelació mínima de quarantacinc dies naturals, pel Consell Nacional a proposta de la Direcció Executiva, i s'ha de
reunir obligatòriament amb caràcter ordinari, com a màxim abans de transcorreguts
cinquanta mesos de l'anterior reunió ordinària. A la convocatòria s’hi ha d’adjuntar,
l'ordre del dia, així com un reglament que ha de regular el seu règim de funcionament.
L’Assemblea també es podrà reunir, a proposta de la Direcció Executiva, amb caràcter
extraordinari prèvia convocatòria amb una antelació mínima de 3 dies naturals. També
es podrà reunir, amb caràcter extraordinari, si dues terceres parts del Consell Nacional
així ho demanen.
Presideix l’Assemblea Nacional, una Mesa escollida en la forma que determini el
reglament de l’Assemblea.
5. Els acords de l’Assemblea Nacional es prenen per majoria simple. Es requereix el
vot favorable, almenys, de la meitat més un dels vots quan es tracti d'aprovar o ratificar
la modificació dels Estatuts.
6. Mitjançant el reglament de funcionament de l’Assemblea Nacional, aprovat pel
Consell Nacional, s’han de regular les particularitats de cada Assemblea Nacional, tot
respectant les normes estatutàries i reglamentàries i garantint la recepció, per part de
les persones associades, de la documentació de l’Assemblea, que s’haurà d’adjuntar
amb la convocatòria.
Totes les resolucions i conclusions aprovades per l’Assemblea Nacional són vinculants
per a totes les persones associades, per a tots els òrgans, càrrecs interns i càrrecs
institucionals del partit.
El reglament de funcionament de l’Assemblea Nacional, aprovat pel Consell Nacional,
ha de garantir que les persones associades de ple dret, a través dels òrgans territorials
als que estiguin adscrits, disposin d’un període de temps per a formular suggeriments
o sol·licitar incorporacions a l’ordre del dia, així com per a la presentació i negociació
d’esmenes als documents marc de l’Assemblea Nacional. Igualment el reglament
haurà de regular, de forma clara, les normes de debat i deliberació, tant en comissió,
com en plenari, garantint, en tot cas, els torns d’exposició, rèplica i contrarèplica, a
tots els participants de l’Assemblea Nacional.

Secció 2a. El Consell Nacional
Article 17. Naturalesa i funcions
1. El Consell Nacional és l'òrgan encarregat de vetllar pel compliment i pel
desenvolupament de les línies directrius marcades pel partit. Constitueix la delegació
permanent de l’Assemblea Nacional, i per això li corresponen totes les facultats que no
siguin expressament reservades a l’Assemblea Nacional. També, li correspon controlar
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i impulsar l’acció de la Direcció Executiva, així com el debat i la presa de decisions
sobre els temes polítics i estratègics que cregui oportú i que prèviament s’estableixin
per ordre del dia o pels mecanismes previstos en el seu reglament de funcionament.
2. Les funcions del Consell Nacional com a màxim òrgan de decisió, debat, participació
i control del partit entre Assemblees, són:
a)

Vetllar pel compliment dels acords i línies estratègiques i polítiques aprovades
per l'Assemblea Nacional.

b)

Controlar l'actuació de la Direcció Executiva Nacional.

c)

Convocar l'Assemblea Nacional ordinària, o extraordinària, a proposta de la
Direcció Executiva Nacional o del 10% dels Consellers/es Nacionals.

d)

Aprovar les coalicions electorals amb altres forces polítiques d’àmbit nacional,
estatal o europeu, amb més del 50% dels vots dels Consellers/es Nacionals
presents, a proposta de la Direcció Executiva Nacional.

e)

Ratificar els acords o convenis de col·laboració amb altres formacions
polítiques o entitats aprovats per la Direcció Executiva Nacional.

f)

Aprovar el Codi Ètic i de Transparència.

g)

Aprovar els reglaments que emanen dels Estatuts.

h)

Resoldre els recursos contra les resolucions de la Comissió per la Qualitat
Democràtica que posin fi al procediment disciplinari.

i)

Aprovar els pressupostos del partit.

j)

Aprovar els comptes anuals del partit.

k)

Aprovar, anualment, el retiment de comptes de la Comissió per la Qualitat
Democràtica

l)

Aprovar, anualment, el retiment de comptes de la Comissió Econòmica.

m)

Aprovar els programes electorals d'àmbit nacional.

n)

Ratificar les llistes de candidats/es a les eleccions al Parlament de Catalunya,
al Congrés i al Senat i al Parlament Europeu.

o)

Debatre i aprovar propostes de resolució provinents del territori i els àmbits i els
altres òrgans del partit.

p)

Aprovar, anualment, el retiment de comptes de cadascun dels membres de la
Direcció Executiva Nacional, en virtut del que disposa l’article 59.

q)

Aprovar el retiment de comptes de qualsevol càrrec executiu o institucional en
cas que s’hagi requerit prèviament.
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r)

Aprovar, a proposta de la Direcció Executiva Nacional, la persona responsable
de les finances del partit.

s)

Modificar els Estatuts per raons d’urgència i amb una majoria qualificada de
quatre cinquenes parts.

Article 18. Composició
1. El Consell Nacional està integrat per un màxim de 450 membres, on dues terceres
parts, com a mínim, seran d’elecció territorial i d’àmbits.
Ostenta la màxima representació d’aquest òrgan el President/a del Consell Nacional
escollit/da per la forma estatutàriament establerta.
En la primera sessió que celebri el Consell Nacional s’haurà d’escollir la mesa a
proposta de la Presidència.
2. Formen part del Consell Nacional els següents membres, sempre que siguin
associats del partit:


















El Comitè Nacional.
El/la President/a de la Comissió per la Qualitat Democràtica.
El/la President/a de la Comissió Econòmica.
El/la Defensor/a de les Persones Associades.
La persona responsable de finances del partit.
Les persones que ocupin la presidència del l’executiva comarcal i de
districte.
Representants del territori en un número fix de 2 representants per cada
comarca i un número variable que pot ser igual a zero, en funció del
percentatge de persones associades en relació als habitants del territori.
El Consell Nacional regularà el càlcul del número variable de membres
representants del territori, per no veure superat el nombre total de
membres de l’òrgan. El Consell Nacional fixarà el sistema d’elecció
d’aquests representants.
Tres representants per cada un dels àmbits temàtics.
Les persones que ocupin la Presidència de la Generalitat, del Parlament
de Catalunya i les persones Conselleres del Govern.
Els/les diputat/des i senadors/es a les diferents cambres parlamentàries.
Els/les Presidents/es de les Diputacions.
Els/les responsables de les entitats municipalistes.
Un/a representant de la Comissió per a la Qualitat Democràtica.
Un/a representant de la Comissió Econòmica.
Vint representants de la Joventut Nacionalista de Catalunya.
Vint Consellers/es Nacionals escollits per l’Assemblea Nacional.

3. A criteri de la Direcció Executiva Nacional, podran ser convidades per raó de la
matèria a tractar, amb veu però sense vot, persones associades amb responsabilitats
institucionals.
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4. Aquells membres que formen part del Consell Nacional per ostentar alguna de les
condicions anteriorment esmentades, deixaran de formar-ne part automàticament al
perdre-la.
Article 19. Convocatòria
La Presidència del Consell Nacional ha de convocar el Consell Nacional, com a mínim,
amb caràcter ordinari un cop cada dos mesos, i amb caràcter extraordinari a iniciativa
de la Direcció Executiva Nacional o del 25% de consellers o conselleres nacionals.
La convocatòria ordinària s'ha de fer amb una antelació mínima de quinze dies
naturals a la seva celebració i es farà preferentment per correu electrònic. A la
convocatòria s’hi ha d’adjuntar l’ordre del dia que proposi la Presidència i la
documentació necessària, amb l’extracte dels acords de la sessió anterior.
S’han d’afegir en l’ordre del dia el punt o punts, la inclusió dels quals sigui sol·licitada,
almenys, per una quarta part dels seus membres amb anterioritat a l’enviament de la
convocatòria. A més s’anunciaran amb antelació aquelles votacions d’especial
rellevància que estigui previst dur a terme en el si del Consell Nacional.
Article 20. Debat i deliberació
Els debats del Consell Nacional són ordenats per la Presidència. Després de la
presentació de cada punt que figuri a l’orde del dia, s’ha de donar la paraula als
membres del Consell Nacional que ho sol·licitin, podent-se habilitar un torn de rèplica.
Els acords del Consell Nacional s’adopten per majoria simple dels vots, tret d’aquells
supòsits que requereixin una majora qualificada, d’acord amb els Estatuts.
Mitjançant el reglament del Consell Nacional, s’establirà tot allò no previst en aquests
Estatuts.

Secció 3a. El Comitè Nacional
Article 21. Naturalesa i funcions
El Comitè Nacional és un òrgan de coordinació, debat i assessorament i té com a
funcions les següents:
a)

Coordinar les línees estratègiques i
l’Assemblea Nacional.

polítiques

aprovades per

b)

Assessorar la Direcció Executiva sobre qualsevol tema o qüestió que
aquesta li demani.

c)

Nomenar la persona responsable del talent del partit.

Article 22. Composició
1. El Comitè Nacional el formen un màxim de 80 persones, entre les quals hi ha:
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La Direcció Executiva Nacional.
La Presidència de cada una de les Vegueries i de la Federació de
Barcelona ciutat.
La Presidència del Consell Nacional.
La Presidència del Consell d’Acció Municipal.
Un/a responsable de cada àmbit temàtic.
Deu persones escollides per i entre les persones associades que siguin
càrrecs electes locals.
Deu persones entre els membres del Consell Nacional.
Dos membres en representació de la Joventut Nacionalista de
Catalunya.
Els representants institucionals associats al partit que ocupin la
Presidència del Govern de la Generalitat, la Presidència del Parlament
de Catalunya, les persones Conselleres del Govern de Catalunya, els
portaveus de les cambres parlamentàries, les persones que ocupin la
Presidència de les Diputacions, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona
i els màxims representants de les entitats municipalistes. En el cas de
que en alguna Diputació o a l’Ajuntament de Barcelona la persona que
ostenta la màxima representació institucional no sigui associada, serà la
persona associada que ostenti la Presidència del grup o que en sigui
el/la portaveu.

Més enllà dels càrrecs institucionals esmentats, també en podran formar part les
persones que, per raó de la seva responsabilitat institucional, aprovi el Consell
Nacional per una majoria qualificada de dues terceres parts, a proposta de la Direcció
Executiva Nacional.
Aquells membres que formen part del Comitè Nacional per ostentar alguna de les
condicions anteriorment esmentades, deixaran de formar-ne part automàticament al
perdre-la.
Hi podran assistir com a convidats amb veu i sense vot: el/la President/a de la
Comissió per la Qualitat Democràtica, el/la President/a de la Comissió Econòmica, i
el/la Defensor/a de les Persones Associades.
2. Els/les representants unipersonals (Presidents/es, responsables, etc) per raó
justificada i acreditada poden ser substituïts, temporalment, per una altra persona
associada integrant de l’òrgan al qual representen dins el Comitè Nacional.
Article 23. Convocatòria
La Presidència assumeix la direcció política del Comitè Nacional.
El Comitè Nacional s’ha de reunir, com a mínim, un cop al mes i sempre que el
convoqui qui ostenti la Presidència, a iniciativa pròpia o per demanda expressa i
raonada de la majoria absoluta dels membres del Comitè Executiu Nacional.
La convocatòria ordinària s'ha de fer amb una antelació mínima de set dies naturals a
la seva celebració i es farà preferentment per correu electrònic. A la convocatòria s’hi
ha d’adjuntar l’ordre del dia que proposi la Presidència i la documentació necessària,
amb l’extracte dels acords de la sessió anterior.
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S’han d’afegir en l’ordre del dia el punt o punts, la inclusió dels quals sigui sol·licitada,
almenys, per una quarta part dels seus membres amb anterioritat a l’enviament de la
convocatòria.
Article 24. Debat i deliberació
Els debats del Comitè Nacional són ordenats per la Presidència. Després de la
presentació de cada punt que figuri a l’orde del dia, s’ha de donar la paraula als
membres del Comitè Nacional que ho sol·licitin, podent-se habilitar un torn de rèplica.
Els acords del Comitè Nacional s’adopten per majoria simple dels vots.

Secció 4a. La Direcció Executiva Nacional
Article 25. Naturalesa i funcions
La Direcció Executiva Nacional ostenta la representació legal del partit i és el seu
òrgan executiu.
La Direcció Executiva té com a funcions principals:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Les de direcció del partit en les línees marcades per l’Assemblea Nacional i pel
Consell Nacional.
Les d’administració i disposició del patrimoni del partit.
Les de representació del partit en actes judicials i extrajudicials, amb facultat de
conferir delegacions i atorgar poders.
Emetre informes preceptius als expedients disciplinaris.
Les competències d’autoorganització per fer més àgil i eficient el funcionament
de la mateixa Direcció Executiva Nacional.
Impulsar el Pla d’Igualtat de l’organització en l’àmbit del feminisme i la igualtat,
que caldrà elaborar cada 4 anys i actualitzar-lo anualment mitjançant un pla
d’acció concret.
Altres facultats que aquests Estatuts i els reglaments del partit li atorguin.

Article 26. Composició
1. La Direcció Executiva Nacional està formada per un màxim de 30 membres entre
els quals, com a mínim, hi ha d’haver:



La Presidència
La Vicepresidència.

2. La potestat organitzativa de la Direcció Executiva Nacional recaurà en la
Presidència en l’àmbit de les seves responsabilitats.
3. Els membres de la Direcció Executiva són escollits per totes les persones
associades a través d’un procediment d’eleccions obertes amb llista tancada i
bloquejada.
4. Les vacants es podran cobrir a proposta de la Direcció Executiva Nacional. Aquesta
proposta haurà de ser aprovada pel conjunt de les persones associades amb dret a
vot.
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Article 27. Convocatòria
La Presidència ha de convocar la Direcció Executiva Nacional, de forma ordinària, com
a mínim un cop cada 15 dies i amb caràcter extraordinari a iniciativa d’una quarta part
dels seus membres.
La convocatòria ordinària s'ha de fer amb una antelació mínima de tres dies naturals a
la seva celebració i es farà preferentment per correu electrònic. A la convocatòria s’hi
ha d’adjuntar l’ordre del dia que proposi la Presidència i la documentació necessària,
amb l’extracte dels acords de la sessió anterior.
S’han d’afegir en l’ordre del dia el punt o punts, la inclusió dels quals sigui sol·licitada,
almenys, per una quarta part dels seus membres amb anterioritat a l’enviament de la
convocatòria.
A petició de la Presidència o d’una quarta part dels membres de la Direcció Executiva
Nacional es pot convocar una direcció ampliada.
Article 28. Debat i deliberació
Els debats de la Direcció Executiva Nacional són ordenats per la Presidència. Després
de la presentació de cada punt que figuri a l’orde del dia, es donarà la paraula als
membres de la Direcció Executiva Nacional que ho sol·licitin.
Les deliberacions són secretes i els acords de la Direcció Executiva Nacional
s’adopten per majoria simple dels vots, essent assumits solidàriament per tots els seus
membres.

Secció 5a. La Direcció Executiva ampliada
Article 29. Composició
Si es considera oportú, a iniciativa de la Presidència o per acord d’una quarta part de
la Direcció Executiva Nacional es convocarà aquest òrgan que estarà composat per:









Els membres que integren la Direcció Executiva Nacional
Els/les Portaveus de les Cambres Parlamentàries.
El/la President/a del Consell d’Acció Municipal.
La persona que ostenti l’Alcaldia de Barcelona si és associada, i en cas de no
ser-ho, la persona associada que ostenti la Presidència del grup o que en sigui
el/la portaveu.
La Presidència del Consell Nacional.
Les persones que ocupin la Presidència de la Generalitat, el Parlament de
Catalunya i les persones Conselleres que siguin associades.
Altres responsables institucionals que, per raó de matèria, es consideri oportú,
podran ser convidats amb dret a veu, però sense vot.
El/la Secretari/a General de la Joventut Nacionalista de Catalunya.
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Article 30. Naturalesa i funcions
La Direcció Executiva ampliada és reunirà per conèixer els acords adoptats per la
Direcció Executiva Nacional i per tractar els temes que l’actualitat política o
institucional demanin. Aquest òrgan unificarà l’actuació concertada del partit arreu de
les institucions on hi té representació.
En el marc de la Direcció Executiva ampliada s’elaborarà un informe previ al Consell
Nacional, que haurà de ser favorable, en relació a les coalicions electorals amb altres
forces polítiques.

Secció 6a. La Presidència
Article 31. Naturalesa i funcions
La persona que ostenta la Presidència té les funcions executives del partit i dirigeix i
coordina la Direcció Executiva Nacional i la Direcció Executiva Nacional ampliada.
La Presidència ostenta tasques de màxima representació política i institucional.

Secció 7ª. La Comissió Delegada.
Article 32.
Amb la finalitat de negociar amb altres actors polítics amb l’objectiu de sumar en la
creació d’un nou moviment polític, l’Assemblea Nacional elegirà una Comissió
Delegada formada per 4 membres, a proposta de la Direcció Executiva Nacional.
Qualsevol decisió final respecte la naturalesa i fórmula d’adhesió del Partit Demòcrata
a un nou espai polític haurà de ser aprovat pel Consell Nacional i ratificat en una
consulta vinculant amb totes les persones associades d’acord amb aquests Estatuts.

Capítol II . Els òrgans de control i qualitat democràtica
Secció 1a. La Comissió per a la Qualitat Democràtica.
Article 33. Naturalesa i funcions
1. La Comissió per a la Qualitat Democràtica és l’òrgan col·legiat encarregat de vetllar
per la qualitat democràtica del partit i pel correcte desenvolupament dels processos
electorals interns.
Aquesta comissió està composada per cinc membres, escollits mitjançant un
procediment d’eleccions obertes, entre les persones associades. Es permet la
presentació de candidatures tancades i no bloquejades, així com també la presentació
de candidatures individuals.
Ostenta la Presidència de la Comissió el membre que ha obtingut més vots en el
procés d’elecció, o en el cas que guanyi una candidatura, la persona que encapçali
aquesta, sempre i quan la majoria de membres de la candidatura hagin estat escollits
membres de la Comissió, i no hi hagi un/a candidat/a individual amb més vots que la
persona que encapçala la candidatura.
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2. Les funcions de la Comissió són les següents:
a. Elaborar una proposta de Codi Ètic i de Transparència.
b. Tramitar i resoldre la impugnació contra el acords dels òrgans del partit.
c. Avaluar amb caràcter periòdic l’aplicació dels Estatuts, i de la reglamentació del
partit que se’n derivi, i del Codi Ètic i de Transparència.
d. Proposar millores als Estatuts i a la reglamentació del partit que se’n derivi i,
del Codi Ètic i de Transparència.
e. Assessorar els diferents nivells de l’organització en l’àmbit de les seves
funcions.
f.

Vetllar pel correcte desenvolupament dels processos electorals interns.

g. Organitzar formació per a totes les persones associades en matèria de
transparència i compliment.
h. Tramitar els expedients disciplinaris d’acord amb el procediment establert en el
Títol VIII d’aquests Estatuts.
i.

Resoldre els conflictes entre persones associades i òrgans del partit i entre
persones associades i resoldre els procediments d’impugnacions d’acords
d’òrgans del partit, de conformitat amb els articles 65 i 66 dels Estatuts.

3. La Comissió ha de retre comptes de la seva gestió davant l’Assemblea Nacional
ordinària, anualment davant el Consell Nacional i sempre que la Direcció Executiva
Nacional ho sol·liciti.

Secció 2a . La Comissió Econòmica
Article 34. Naturalesa i funcions
1. La Comissió Econòmica és l’òrgan col·legiat permanent del partit encarregat de fer
el seguiment pressupostari i comptable de les finances del partit.
La Comissió Econòmica està formada per 5 membres escollits mitjançant un
procediment d’eleccions obertes, entre les persones associades. Es permet la
presentació de candidatures tancades i no bloquejades, així com també la presentació
de candidatures individuals.
Ostenta la Presidència de la Comissió el membre que ha obtingut més vots en el
procés d’elecció o en el cas que guanyi una candidatura, la persona que encapçali
aquesta, sempre i quan la majoria de membres de la candidatura hagin estat escollits
membres de la Comissió, i no hi hagi un/a candidat/a individual amb més vots que la
persona que encapçala la candidatura.
Els cinc membres han d’acreditar formació i experiència contrastada en l’àmbit de les
finances.
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2. Les funcions de la Comissió Econòmica són les següents:
a)

Assessorar la Direcció Executiva i el Consell Nacional en temes econòmics i
financers interns del partit.

b)

Fer el seguiment i supervisar l'administració pressupostària, comptable i
patrimonial del partit i controlar que s'ajusti a les resolucions adoptades pels
òrgans competents, i controlar el finançament del partit i la transparència
d’aquest finançament.

c)

Controlar l’execució del pressupost aprovat pel Consell Nacional i informar
anualment el Consell Nacional sobre l’execució del mateix.

d)

Supervisar els comptes anuals i emetre un informe previ a l’aprovació dels
comptes per part del Consell Nacional.

e)

Retre comptes de la seva gestió davant l’Assemblea Nacional ordinària;
anualment davant el Consell Nacional i sempre que la Direcció Executiva ho
sol·liciti.

f)

Recomanar límits a l’endeutament, proposar mesures i vetllar pel seu
compliment.

Secció 3a. El/la Defensor/a de les Persones Associades
Article 35. Naturalesa i funcions
El/la Defensor/a de les Persones Associades és l’òrgan encarregat de vetllar per la
garantia del correcte compliment dels Estatuts i reglaments del partit, en tot allò que
afecta els drets i deures de les persones associades al partit i al funcionament
democràtic intern d’aquest.
És un òrgan unipersonal escollit a través d’un procediment d’eleccions obertes per a
totes les persones associades.
El/la Defensor/a de les Persones Associades ha de retre comptes al Consell Nacional,
de manera periòdica, així com quan ho sol·licitin expressament aquests òrgans.

TÍTOL IV.- DE L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DEL PARTIT
Capítol I. Els principis generals de l’organització territorial
Article 36
El Partit Demòcrata Europeu Català s’organitza territorialment en els àmbits local,
comarcal/districte i veguerial o de Federació en el cas de Barcelona ciutat amb la
finalitat d’incrementar el grau d’eficiència i d’adequar-se a la realitat de l’organització,
l’estructura local pot ser asimètrica.
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Les organitzacions territorials del partit estan subjectes políticament i
organitzativament als òrgans nacionals de direcció, així com també a les assemblees
territorials.
Article 37
L’organització
territorial,
concretament,
municipis
capital
de
comarca,
comarques/districtes i Vegueries i Federació de Barcelona ciutat, tindran com a mínim
una direcció executiva de fins a 12 membres, inclosa la Presidència, i una assemblea
composada per totes les persones associades i simpatitzants adscrites a l’àmbit
territorial.
Article 38. Elements comuns a tots els àmbits territorials
1. Tots els àmbits territorials tindran el seu President/a, que ha de ser escollir per la
totalitat de les persones associades conjuntament amb la candidatura que l’acompanyi
en les responsabilitats executives.
2. Els òrgans col·legiats executius es reuneixen, com a mínim, cada mes.
3. Les assemblees d’àmbit local s’han de reunir, com a mínim, 4 vegades a l’any (1 per
trimestre); les assemblees d’àmbit comarcal/districte s’han de reunir, com a mínim,
trimestralment i les assemblees de vegueria i Federació de Barcelona ciutat, com a
mínim, dos cops a l’any. Qualsevol assemblea pot establir una periodicitat de reunions
superior a l’establerta com a mínima.
Ambdós òrgans es poden reunir de manera extraordinària sempre que ho decideixi la
persona que els encapçala, o ho demani la cinquena part dels seus membres.
Les assemblees ordinàries del partit es convoquen amb una antelació mínima de 15
dies naturals abans de la seva celebració. També es poden convocar assembles
extraordinàries amb una antelació mínima de 3 dies naturals.
La convocatòria es fa, preferentment, per correu electrònic a aquelles persones
associades que ho hagin sol·licitat.
4. L’estructura territorial ha d’elaborar un pla de mandat, seguint els objectius
establerts en els presents Estatuts, reglamentàriament o pels òrgans nacionals.

Capítol II. L’àmbit Local
Article 39
El nucli bàsic de participació de les persones vinculades al partit és l’equip local, que
s’ha d’organitzar en base a una unitat geogràfica.
No obstant, l’agrupació local es pot articular amb agrupacions de municipis veïns
sempre que algun municipi tingui menys de 5 associats/des i la suma de l’agrupació
sigui inferior a 50 associats/des.
Article 40. Òrgans i funcionament
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1. Els equips locals són òrgans primaris de participació i representació de les persones
associades, essent cabdal el seu dinamisme i caràcter integrador per a l’exercici dels
seus drets i obligacions regulats en l’article 8 c) d) g) h) i) k) l) n) i q).
2. Cada equip local ha de comptar amb una persona que el dirigeixi, el/la President/a
local, que com a mínim, ha de tenir les funcions de convocar i presidir l’assemblea
local i la direcció executiva. Són membres nats de la direcció executiva local els
Consellers/es Nacionals del municipi, escollits pel territori.
3. L’assemblea local està formada per totes les persones associades i simpatitzants
adscrites del seu territori i li corresponen, com a mínim, les següents funcions:




Elegir la persona que dirigeixi l’equip local i, a proposta d'aquesta, els membres
de la direcció executiva. L’elecció del President/a i de l’executiva local es farà
de forma conjunta i amb llista tancada.
Ratificar o censurar l'actuació de la persona que dirigeix l’equip local i/o de la
direcció executiva.
Escollir el/la cap de llista a les eleccions municipals, si escau.

4. L’assemblea local es convocarà trimestralment amb caràcter ordinari
5. Les executives locals capitals de comarcal disposaran d’una executiva local de, com
a màxim, 12 membres, inclosa la Presidència.

Capítol III. L’àmbit Comarcal/Districte
Article 41
Totes les persones associades d’una comarca o districte, en el cas de Barcelona
ciutat, formen una agrupació comarcal.
Les agrupacions s’ajusten al mapa comarcal de Catalunya, amb les modificacions que
el Consell Nacional acordi, a proposta de la corresponent vegueria.
A la ciutat de Barcelona, els districtes s’ajusten a la divisió actual, sense perjudici de
les modificacions que pugui acordar el Consell Nacional, a proposta de la Federació de
Barcelona ciutat.
Article 42. Òrgans i funcionament
1. Cada agrupació comarcal o de districte ha de comptar amb una persona que la
dirigeixi, el/la President/a Comarcal o de Districte, i que com a mínim, ha de tenir les
funcions de convocar i presidir l’assemblea comarcal/districte i la direcció executiva.
2. L’assemblea comarcal o de districte està formada per totes les persones associades
i simpatitzants adscrites del seu territori i li correspon, com a mínim, les següents
funcions:


Elegir la persona que dirigeixi l’agrupació comarcal o de districte i, a proposta
d'aquesta, els membres de la direcció executiva en un nombre de fins a 12
membres, inclosa la presidència. L’elecció del President/a i de l’executiva
comarcal o de districte es farà de forma conjunta i amb llista tancada.
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Ratificar o censurar l'actuació de la persona que dirigeix l’agrupació comarcal o
de districte i/o de la direcció executiva.
Aprovar la gestió econòmica de l’exercici anterior.
Escollir els membres que representin la comarca/districte en el Consell
Nacional.

3. Seran membres nats de les executives comarcals, els/les Presidents/es locals dels
municipis de l’àmbit de la comarca respectiva i els/les Consellers/es Nacionals per
territori.
4. L’Assemblea comarcal o de districte és convocarà trimestralment amb caràcter
ordinari
5. L’assemblea comarcal d’electes està formada per tots els regidors i regidores de les
llistes que representin el Partit Demòcrata i li correspon, com a mínim, la següent
funció: Escollir mitjançant un procediment de primàries, els Consellers i Conselleres
Comarcals. En el cas dels Diputats i Diputades Provincials, ho farà l’assemblea de
partit judicial, formada pels electes dels municipis corresponents.

Capítol IV. L’àmbit Veguerial/Federació
Article 43. De les vegueries/Federació
Les Vegueries i la Federació Barcelona Ciutat estan formades per les agrupacions del
seu territori i tenen com a objectiu impulsar la implantació territorial i aplicar, en els
seus àmbits respectius, la política general i específica del partit tant pel que fa a l’acció
política, pròpiament dita, com a la gestió administrativa.
El Partit Demòcrata Europeu Català s’organitza en nou àmbits:
Federació Barcelona Ciutat.
Vegueria Comarques de Barcelona.
Vegueria Comarques de la Catalunya Central.
Vegueria Comarques de Girona.
Vegueria Comarques de Lleida.
Vegueria Comarques de l’Alt Pirineu.
Vegueria Comarques de Tarragona.
Vegueria Comarques de les Terres de l’Ebre.
Vegueria Comarques del Penedès
La modificació de l’actual nombre i composició de les vegueries/Federació, es debatrà
a l’Assemblea Nacional. El Consell Nacional podrà aprovar aquelles modificacions que
no suposin cap prejudici per les vegueries/Federació afectades i sempre amb el seu
vist i plau.
Article 44. Òrgans i funcionament
1. Cada vegueria i Federació Barcelona ciutat ha de comptar amb una persona que la
dirigeixi, el/la President/a de vegueria/ Federació Barcelona ciutat, i que com a mínim,
ha de tenir les funcions de convocar i presidir l’assemblea i la direcció executiva.
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Ateses les característiques de la Federació Barcelona ciutat, aquesta es podrà dotar
dels altres òrgans que estimi convenients, si així es determina reglamentàriament.
Les vegueries i Federació Barcelona ciutat, han de tenir el seu propi reglament
d’organització i funcionament, aprovat per les assemblees respectives i ratificat pel
Consell Nacional.
2. L’assemblea de vegueria i Federació de Barcelona ciutat està formada per totes les
persones associades i simpatitzants adscrites del seu territori i li correspon, com a
mínim, les següents funcions:









Elegir la persona que dirigeixi la vegueria/Federació Barcelona ciutat i, a
proposta d'aquesta, els membres de la direcció executiva en un nombre de fins
a 12 membres, inclosa la presidència. L’elecció del/de la President/a i de
l’executiva de vegueria/Federació Barcelona ciutat es farà de forma conjunta i
amb llista tancada.
Aprovar, si escau, l’actuació de la Presidència i/o de l’executiva de
vegueria/Federació Barcelona ciutat.
Aprovar el pla de mandat de la vegueria/Federació Barcelona ciutat.
Aprovar la gestió econòmica de l’exercici anterior.
Dirigir la política municipal de la comarca/districte amb independència.
Desenvolupar aquelles funcions que els propi reglament estableixi.
Aprovar les coalicions electorals amb altres forces polítiques d’àmbit local.

3. Seran membres nats de les executives de vegueria i Federació Barcelona ciutat,
els/les Presidents/es comarcals/districte de les comarques/districtes de l’àmbit de la
vegueria respectiva i Federació Barcelona ciutat.
Article 45. L’Aran
El Partit Demòcrata Europeu Català es relaciona, amb caràcter preferent, amb
Convergència Democràtica Aranesa (CDA) o la nova formació política aranesa que es
creï, a través d’un conveni signat per ambdues parts.
El conveni defineix les relacions entre ambdues formacions polítiques.
Article 46. Països Catalans
1. El partit es pot organitzar en els territoris històrics del Principat de Catalunya, que
inclouen la Catalunya Nord i la Franja de Ponent, segons determini el Consell
Nacional.
2. Fora de l’àmbit territorial de Catalunya, les relacions del partit amb la resta dels
Països Catalans es realitza mitjançant convenis, si s’aproven per una majoria de dues
terceres parts del Consell Nacional, amb partits afins que tinguin implantació en el
propi territori.

Capítol V. L’àmbit exterior
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Article 47
Les persones associades que tenen el seu domicili fora de Catalunya o dels Països
Catalans, poden formar Agrupacions Exteriors locals o regionals amb un nombre
mínim de cinc associats/associades o els que estableixi el Consell Nacional. A la
vegada aquestes Agrupacions Exteriors formen part de l'Àmbit d'Exterior del partit i
poden comptar amb una representació al Consell Nacional en la forma que
s'estableixi.

Capítol VI. El Consell d’Acció Municipal
Article 48
El Consell d’Acció Municipal és l’òrgan de coordinació, debat i proposta en l’àmbit de la
política municipal i que agrupa els/les alcaldes/esses, caps de llista, Consellers/es
Comarcals i Diputats/des Provincials i el/la President/a Comarcal o de Districte o en
qui aquest delegui del seu executiu.
El seu President/a s’escollirà entre els membres que componen aquest Consell.
Aquest Consell s’ha de reunir, com a mínim, de forma semestral.
La seva composició i funcions s’establirà reglamentàriament.

TÍTOL V.- DELS ÀMBITS TEMÀTICS
Article 49. Funcions
1. Els àmbits temàtics són els espais des dels quals s'organitza la implicació del Partit
Demòcrata Europeu Català en els diversos sectors socials, econòmics i comunitaris de
la societat. Amb aquesta finalitat, compta amb diversos àmbits temàtics que són els
encarregats de coordinar aquesta interrelació amb la societat i alhora, la participació
temàtica de les persones associades que hi tenen interès.
2. Les funcions dels àmbits temàtics són generar coneixement, connexió amb la
societat i incidir en les línies bàsiques de les polítiques de partit i de Govern.
Els àmbits temàtics desenvolupen les seves funcions per projectes, a través de
consells assessors i amb la voluntat de ser un model obert, fàcil, flexible i impulsat pels
propis àmbits temàtics. Poden comptar, si així ho requereixen, amb persones externes
en temàtiques específiques en funcions assessores.
Els àmbits temàtics poden treballar temes específics, més o menys temporals,
horitzontals i oberts a les persones associades, d’àmbit territorial o nacional.
Els àmbits temàtics han de treballar en la cerca i gestió del talent dins de
l’organització.
3. Els òrgans de direcció dels àmbits temàtics hauran de presentar informes amb
propostes concretes de polítiques públiques un cop l’any amb els projectes de política
comparada i de millors pràctiques sectorials que hagin desenvolupat pel tal que el
partit les impulsi des de les institucions.
27

Article 50. Organització
1. Els àmbits temàtics s’organitzen i treballen dins de l’estructura del partit en 16 grans
àmbits:
1. Econòmic i del Treball (Economia, indústria, ocupació i treball autònom
innovació, comerç, turisme, TIC i energia).
2. Àmbit Social, diversitat i ciutadania (Protecció social, pensions i diversitat i
ciutadania i dret a l’habitatge).
3. Relacions internacionals (Política europea i cooperació internacional).
4. Territori i medi ambient.
5. Feminisme i Igualtat (Feminisme i LGTBI).
6. Dret i Justícia (Drets fonamentals i llibertats públiques i justícia)
7. Institucions Públiques i Bon Govern (Administració pública, qualitat democràtica
i governança).
8. Salut.
9. Educació.
10. Polítiques Digitals.
11. Universitats, recerca i transferència de coneixement.
12. Cultura i llengua.
13. Esports.
14. Primer Sector (Agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i desenvolupament
rural).
15. Seguretat (Policia, Protecció Civil, Emergències i Defensa).
16. Gent Gran.
2. Els àmbits temàtics han de tenir una estructura mínima, un òrgan de direcció, que
ha de ser escollit per les persones associades que s’hagin adscrit a l’àmbit temàtic que
es tracti.
3. Es poden crear àmbits temàtics territorials, d’actuació local, comarcal o
supracomarcal, vinculats a cada àmbit (o subàmbit) temàtic corresponent, allà on es
decideixi crear-los.
4. Els àmbits temàtics tindran en compte els objectius de Desenvolupament Sostenible
de l’ONU inclosos a l’agenda 2030, treballaran per projectes (de caràcter estable o
temporal) i per iniciatives amb un equip dinamitzador per a cada projecte i, d’acord
amb dinàmiques d’intensa coordinació amb les institucions i administracions públiques
i amb vocació d’interrelació amb les persones associades, la societat civil i la xarxa a fi
d’aportar valor, coneixement i talent al partit, que treballarà transversalment amb totes
les estructures internes.
5. Tots els àmbits proposats treballaran transversalment en la sostenibilitat, la
innovació i la visió de gènere, tenint una persona de referència d’aquests àmbits.
6. L'Assemblea de l’àmbit temàtic està constituïda per totes les persones associades i
simpatitzants adscrits a l’àmbit.
7. Els àmbits temàtics hauran d’implementar i facilitar eines per la participació online a
les convocatòries i reunions, a fi de permetre que tots els associats que s’hagin inscrit
a cada àmbit hi puguin participar sense limitacions
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8. Tots els àmbits temàtics tindran el seu/seva responsable, que ha de ser escollit per
la totalitat de les persones associades a l’àmbit temàtic. El/la responsable d’àmbit ha
de ser adscrit a l’àmbit.
9. Totes les persones associades i simpatitzants adscrites a l’àmbit (o subàmbit)
podran formar part, si ho desitgen, dels consells assessors, equips de treball i
dinamitzadors de projectes i de les iniciatives assenyalades en el punt 4. A aquests
efectes el responsable de l’àmbit informarà a les persones adscrites a l’àmbit o
subàmbit dels equips de treball i dinamitzadors dels projectes que es creïn perquè en
puguin formar part.
10. Totes les àrees dels àmbits tindran una representació pròpia i significativa al
Consell Nacional.
11. Els grups parlamentaris del Parlament, Congrés i Senat designaran quin/a
diputat/ada o senador/a s’ocupa de cada àmbit i haurà de ser el referent per tal de
vehicular la participació en l’elaboració de lleis, propostes, plans estratègics i en
general per informació i coordinació.
12. Per tal de promoure un treball dels àmbits temàtics i de les vegueries i Federació
Barcelona ciutat més transversal, l’Assemblea Nacional, i el Consell Nacional podran
aprovar la creació de projectes transversals on puguin involucrar-se diferents àmbits,
àrees i territoris. En aquest sentit, entre els primers projectes que es posaran en
marxa, hi ha d’haver el que abordi el debat i les propostes per a una millora dels
horaris a Catalunya.

TÍTOL VI. DE L’ELECCIÓ DELS CÀRRECS INSTITUCIONALS DEL PARTIT
Capítol I. Principis generals
Article 51. La participació com elector a les eleccions obertes en l’elecció dels
càrrecs institucionals.
Podran participar a les eleccions obertes com a electors, les persones associades al
partit de l’àmbit territorial de l’elecció amb una antiguitat mínima 6 mesos abans de la
convocatòria i al corrent de pagament de les quotes en el moment de les eleccions.
No podran participar les persones associades que tinguin suspesos els seus drets com
a persones associades com a resultat d’un procediment disciplinari.
Article 52. De l’elecció dels càrrecs institucionals electes
1. Els càrrecs institucionals electes s’escolliran per eleccions obertes.
Els/les candidats/es han de ser escollits sempre per més del 50% dels vots. En el cas
de no d’obtenir aquesta majoria, s’ha de convocar una segona volta amb els/les
candidats/es més votats.
2. La forma d’elecció, així com els elements relatius al procediment i funcionament
d’aquest tipus de votacions, es podrà desenvolupar mitjançant Reglament aprovat pel
Consell Nacional.
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Article 53.
En els processos d’eleccions obertes, en tots els nivells, cal que es respecti i garanteixi
la representativitat territorial segons es reguli en el reglament establert.

Capítol II. Les eleccions primàries en les eleccions municipals
Article 54
1. En les eleccions municipals si l’alcalde/essa vol optar a la reelecció ha de ser
ratificat per l’assemblea local. En cas de no ser ratificat, o que l’alcalde/essa no vulgui
tornar a presentar-se, l’elecció de qualsevol altra persona com a candidat/a per a
encapçalar la llista, s’ha de dur a terme mitjançant eleccions primàries. Una vegada
escollit, el/la cap de llista ha de fer una proposta de llista (tancada i bloquejada) que
s’ha de votar en bloc i que ha d’obtenir, per ser aprovada, la majoria simple de
l’assemblea corresponent.
2. L’apartat anterior no serà d’aplicació en les ciutats de més de 100.000 habitants, les
quals poden fer el seu propi reglament, sempre i quan respectin els criteris de
representativitat territorial, gènere i respecte a l’ordenació de les votacions de les
assemblees.
Aquest reglament ha de ser proposat i aprovat pel col•lectiu local i ratificat pel Consell
Nacional.
3. En l’àmbit local, en el cas que no hi hagi col·lectiu constituït, l’elecció del/de la cap
de llista, així com de la resta de membres que integrin la candidatura, haurà de ser
aprovada per l’òrgan executiu de l’àmbit territorial superior, sempre tenint en compte
l’opinió dels associats/des d’aquell municipi.
4. La forma d’elecció així com els elements relatius al procediment i funcionament
d’aquest tipus de votacions es podrà desenvolupar mitjançant Reglament aprovat pel
Consell Nacional.

Capítol III. Les eleccions obertes en les eleccions al Parlament de
Catalunya, Congrés, Senat i al Parlament Europeu
Article 55
1. En les eleccions al Parlament de Catalunya, al Congrés i al Senat i al Parlament
Europeu, s’escolliran per eleccions obertes tots els membres de la llista. El seu ordre
es determinarà en funció del número de vots, pel procediment de llistes obertes a
través d’assemblees comarcals/districte o en la seva respectiva assemblea d’àmbit
temàtic.
Les llistes de candidats/es en les eleccions al Parlament de Catalunya, al Congrés i al
Senat i al Parlament Europeu han de ser ratificades pel Consell Nacional.
Es podran establir quotes mínimes per vegueria, aprovades per totes les persones
associades.
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2. La forma d’elecció així com els elements relatius al procediment i funcionament
d’aquest tipus de votacions es podrà desenvolupar mitjançant Reglament aprovat pel
Consell Nacional.

Capítol IV. La participació com a candidats/es de les persones
independents
Article 56
1. Les persones independents poden anar a les llistes com a candidats/es en les
eleccions a càrrecs institucionals electes.
Per poder ésser escollit/da, les persones independents han de complir els mateixos
tràmits que una persona associada. Caldrà que un cop escollides, respectin l’ideari del
partit i es sotmetin al mandat dels present Estatuts i del Codi Ètic i de Transparència.
2. En l’àmbit local, en el cas que no hi hagi col·lectiu constituït, la llista d’independents
haurà de ser aprovada per l’òrgan executiu de l’àmbit territorial superior.

TÍTOL VII. DE LA PARTICIPACIÓ I LA QUALITAT DEMOCRÀTICA
Capítol I. La participació
Article 57
1. Les persones vinculades al Partit Demòcrata Europeu Català poden participar en els
processos de presa de decisions interns. S’ha de regular, a través d’un reglament, el
procediment i les condicions de celebració dels processos participatius.
Qualsevol persona associada que hagi obtingut un 5% dels avals de les persones
associades al partit o l’acord de l’assemblea d’un mínim de 5 agrupacions comarcals o
de districte o àmbits temàtics, pot promoure una consulta vinculant amb la garantia de
la Comissió per a la Qualitat Democràtica.
2. La consulta és preceptiva i vinculant sobre les següents qüestions:




Acords d’investidura, mocions de censura o qüestions de confiança. Queda
exclòs l’àmbit municipal.
Aquelles decisions d’especial rellevància en aquelles institucions on tinguem
representació.
Aquelles qüestions que decideixi el Consell Nacional.

Entre els mecanismes de participació es contemplaran sempre mecanismes de votació
electrònica quan tècnicament sigui possible, que conviuran amb els presencials.
3. Les consultes seran només consultives per als simpatitzants, excepte quan el
Consell Nacional estableixi el pes del seu vot. El seu vot serà ponderat i en cap cas
pot ser superior al 25% del nombre total de vots.

Capítol II. L’avaluació i el retiment de comptes
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Article 58. De l’avaluació de l’acció política
Tots els nivells d’actuació del partit s’han de sotmetre a l’avaluació de la seva acció
política, com a mínim un cop a l’any, davant l’òrgan corresponent.
Els procediments i indicadors per a realitzar el seguiment continuat i l'avaluació de
l’acció política es regulen reglamentàriament. Si escau, s’hauran d’adoptar mesures
per a corregir la situació.
Article 59. Del retiment de comptes
Els representants institucionals i càrrecs de partit de tots els nivells (territorial,
nacional, estatal i europeu) han de retre comptes, com a mínim un cop a l’any.
El procediment per al retiment de comptes, en funció de l’àmbit personal i territorial, es
regula reglamentàriament. Si escau, s’hauran d’adoptar mesures correctores per a
corregir la situació.
En tot cas, els càrrecs orgànics de partit han d’obtenir el 50% dels vots favorables en
el retiment de comptes per a continuar en el càrrec.

Capítol III. La limitació de mandats i les incompatibilitats
Article 60. De la limitació de mandats
1. Càrrecs de partit
La durada màxima en un mateix càrrec intern del partit serà de 8 anys, prorrogable
únicament per un període més de 4 anys amb una majoria de dos terços de l’òrgan
que efectua l’elecció.
D’aquesta limitació s’exceptuen els àmbits de menys de 20.000 habitants
2. Càrrecs institucionals
La durada màxima en un mateix càrrec institucional, incloent els alts càrrecs i personal
de confiança, serà de 8 anys, prorrogable únicament per un període més de 4 anys
amb una majoria de dos terços de l’òrgan que efectua l’elecció. L’àmbit de
l’administració local queda exclòs d’aquesta limitació.
Article 61. De les incompatibilitats
1. S’estableix un règim bàsic d’incompatibilitats segons el qual no es poden ocupar
més de tres càrrecs, entre institucionals i orgànics. A aquest efecte no es considera
acumulació de càrrecs, ocupar responsabilitats institucionals en òrgans
supramunicipals (Diputacions/Vegueries/Federació Barcelona ciutat, Consells
Comarcals i Àrea Metropolitana), per als quals és preceptiu l’ocupació d’un càrrec de
menor rang. Tampoc es considera acumulació de càrrecs ser membre del Consell
Nacional.
2. El règim d’incompatibilitats que regeix pels càrrecs interns de partit i pels càrrecs
institucionals és el que consta en el quadre annex als presents Estatuts.
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Capítol IV. El Codi Ètic i de Transparència
Article 62
El Codi Ètic i de Transparència és l’instrument que regula el comportament íntegre,
públic i intern, de totes les persones vinculades al partit.
El Codi Ètic i de Transparència s’adreça a qualsevol persona associada, simpatitzant o
que representi el partit com a càrrec orgànic o institucional, així com al personal laboral
i contractat vinculat al partit, els quals han d’acceptar i complir els principis i les
normes d’actuació que s’hi regulen.
El Codi Ètic i de Transparència és aprovat pel Consell Nacional amb una majoria de
dues terceres parts, a proposta de la Comissió per a la Qualitat Democràtica i ratificat
per votació de totes les persones associades.

TÍTOL VIII. DEL RÈGIM DISCIPLINARI, DE LA RESOLUCIÓ
CONFLICTES I DEL PROCEDIMENT D’IMPUGNACIÓ D’ACORDS

DE

Capítol I: Les infraccions i sancions
Article 63. Infraccions
1. Constitueixen infraccions els actes o conductes comesos per les persones
associades que siguin contraris als Estatuts, al Codi Ètic i de Transparència i als
reglaments del partit. No s’imposarà cap sanció disciplinària per actes o conductes que
no estiguin tipificats com a infraccions en aquest capítol en el moment de la seva
comissió, ni sense la tramitació prèvia d’un expedient disciplinari.
2. Són faltes molt greus les següents:
a) L'incompliment dels deures i de les obligacions que imposen els Estatuts, els
reglaments, el Codi Ètic i les resolucions i acords dels òrgans del partit quan
l'incompliment causi un greu perjudici al partit.
b) La negació pública i explícita dels objectius, principis i les finalitats del partit,
especificades en aquests Estatuts.
c) Presentar-se i/o donar suport públic a altres llistes electorals diferents a les que
presenti el Partit Demòcrata en solitari, en coalició o federació.
d) Les manifestacions o declaracions públiques que causin un greu perjudici al
partit, als seus càrrecs orgànics i/o institucionals i a les seves persones
associades.
e) Donar publicitat o fer manifestacions públiques sobre matèries reservades.
f) Ser condemnat amb sentència ferma per algun delicte relacionat amb la
corrupció.
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g) La reincidència en dues o més faltes greus dins el mateix any.
3. Són faltes greus les següents:
a) L’incompliment de les resolucions i acords de l’Assemblea Nacional, del
Consell Nacional i dels demés òrgans del partit.
b) L’adhesió o suport a forces contràries i les manifestacions públiques o actes
contra el partit i els seus membres i/o candidats/es.
c) Les conductes descrites en l'anterior apartat quan no hi concorri la
circumstància de greu perjudici al partit.
d) Faltar, greument, al respecte dels companys i companyes del partit.
e) L'incompliment del deure de convocatòria dels òrgans del partit en els termes
que s’hagin previst.
f) Utilitzar la representativitat dels òrgans interns o institucionals per als quals s'és
elegit, en nom o benefici propi.
g) La reincidència en dues o més faltes lleus dins el mateix any.

4. Són faltes lleus les següents:
a)

Faltar al respecte degut als companys i companyes del partit.

b)

La pertorbació de l’ordre en les reunions dels òrgans del partit, amb
incompliment dels acords que adopti la persona o col·lectiu que la presideix.

Article 64. Sancions
Els actes o conductes constitutius d’infracció seran sancionats d’acord amb els criteris
següents:
a) Per a les faltes molt greus:
1. Suspensió temporal del càrrec orgànic que ostenti per un període d'un a quatre
anys.
2. Cessament del càrrec orgànic que ostenti.
3. Suspensió temporal, parcial o total, dels drets com a persona associada.
4. Censura pública i manament de dimissió del càrrec institucional per al qual hagi
estat elegit com a candidat o candidata del partit.
5. Expulsió del partit. L’expulsió del partit comporta la inhabilitació per a poder
presentar-se com a candidat o candidata a qualsevol càrrec institucional.
b) Per a les faltes greus:
1. Suspensió temporal del càrrec orgànic que ostenti per a un període de tres a dotze
mesos.
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2. Cessament del càrrec orgànic que ostenti.
3. Suspensió temporal, parcial o total, dels drets com a persona associada.
4. Expulsió del partit. L’expulsió del partit comporta la inhabilitació per a poder
presentar-se com a candidat o candidata a qualsevol càrrec institucional durant un
cicle electoral.
c) Per a les faltes lleus:
1. Advertiment o amonestació, verbal o per escrit.
2. Expulsió de la reunió de l’òrgan del partit en què s’ha produït la falta.

Capítol II. El procediment disciplinari
Article 65
La potestat disciplinària correspon a la Comissió per la Qualitat Democràtica i l’exercirà
d’acord amb les normes següents:
a) La Comissió per la Qualitat Democràtica, coneguda l’existència d’una presumpte
conducta sancionable d’acord amb els Estatuts, obrirà un expedient informatiu i, atesa
la valoració que en faci, es declararà competent per a instruir i resoldre l'expedient
disciplinari.
b) La Comissió per la Qualitat Democràtica quan iniciï un expedient disciplinari ha
d’indicar amb claredat els fets que motiven el seu inici. La Comissió per la Qualitat
Democràtica ha de nomenar un instructor, que ha de tramitar tota la instrucció sota els
principis de confidencialitat i contradicció i té per funció fixar els termes exactes dels
fets, proposar proves i formular, si s'escau, la proposta de resolució.
c) La Comissió per la Qualitat Democràtica pot acordar, de forma motivada, mesures
cautelars a la persona afectada només si la presumpta conducta sancionable porta
aparellada la sanció de suspensió temporal, parcial o total, dels drets com a persona
associada o l’expulsió del partit.
Les mesures cautelars podran consistir en:
1. Suspensió temporal del càrrec orgànic que ostenti.
2. Suspensió temporal, parcial o total, dels drets com a persona associada.
En tot cas, s’ha d’acordar la suspensió cautelar automàtica dels drets com a persona
associada, d’aquell/a que estigui incurs en un procés penal respecte del qual s’hagi
dictat auto d’obertura de judici oral per un delicte relacionat amb la corrupció.
d) L'expedient disciplinari s'ha de tramitar amb coneixement i audiència de la persona
afectada, a qui se li ha de notificar la designació de l’instructor/a i els càrrecs que se li
formulen, per tal que pugui presentar, en el termini de deu dies des de la notificació, el
corresponent escrit d’oposició i proposar proves.
e) Pot intervenir a l’expedient la persona o òrgan que es consideri perjudicat per la
conducta objecte de l’expedient. Se li ha de donar trasllat de la proposta de
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l’instructor/a i pot presentar al·legacions i proposar proves, en el termini de deu dies
des de la notificació.
f) Una vegada transcorregut el termini esmentat, l’instructor/a, la persona imputada i, si
s’escau, el perjudicat disposen del termini de deu dies per a la pràctica de les proves
proposades. Si l’instructor/a ho considera necessari pot prorrogar aquest termini deu
dies.
g) Finalitzat el termini de prova, l’instructor/a ha de formular la proposta de resolució
que correspongui o d'arxiu de l'expedient disciplinari en un termini màxim de cinc dies.
h) La Comissió per la Qualitat Democràtica a la vista del contingut de l'expedient
disciplinari, i previ informe preceptiu de la Direcció Executiva Nacional, ha de dictar
resolució. L’instructor/a s’abstindrà d’intervenir en la deliberació i en la votació de la
resolució, però si la Comissió per la Qualitat Democràtica el requereix, ha d’aclarir els
punts que no resultin prou concrets.
i) La Comissió per la Qualitat Democràtica al disposa d'un termini de sis mesos a
comptar des de l'inici de l'obertura de l'expedient disciplinari per dictar resolució
expressa.
j) Contra la resolució de la Comissió per la Qualitat Democràtica, o un cop
transcorregut el termini de sis mesos sense que aquest hagi dictat resolució expressa,
les parts poden interposar recurs dintre dels cinc dies següents des de la notificació de
la resolució o d'haver-se esgotat el termini per dictar-la, davant el Consell Nacional. Es
donarà trasllat del recurs a les altres parts comparegudes, que el podran impugnar o
adherir-s’hi en el termini dels cinc dies següents. El recurs es resoldrà en el termini de
deu dies. La resolució del Consell Nacional no serà susceptible de recurs, sens
perjudici de la interposició de les accions legals que la persona associada estimi
convenient en defensa dels seus drets.

Capítol III. La resolució de conflictes
Article 66
1. La resolució dels conflictes entre òrgans del partit, entre persones associades i
òrgans del partit i entre persones associades s’ha de dictar després d’un procés
contradictori davant la Comissió per a la Qualitat Democràtica, en què les parts poden
efectuar al·legacions en un termini de deu dies cadascun i successivament. La
proposta i pràctica de proves s’ha de fer en un termini comú de deu dies. Un cop
finalitzat el període de prova, ambdues parts poden exposar les seves conclusions i
finalment, s’ha de dictar la resolució corresponent, la qual serà d’obligat compliment
per les parts.
2. En els conflictes que es plantegin entre persones associades i entre persones
associades i òrgans del partit a nivell local s'ha d’intentar prèviament la conciliació
davant els Comitès Executius Comarcals/Districte. Des de la data de celebració de la
conciliació, s’iniciarà el termini expressat en el paràgraf anterior.

Capítol IV: El procediment d’impugnació d’acords
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Article 67
1. La impugnació d’acords dels òrgans del partit s’ha d’interposar davant la Comissió
per a la Qualitat Democràtica, en el termini de deu dies de la seva adopció. L’acord
esdevé ferm si en aquest termini no es presenta cap impugnació.
2. La resolució s’ha de dictar després d’un procés contradictori en què les parts poden
efectuar al·legacions en un termini de deu dies cadascun i successivament. La
proposta i pràctica de proves s’ha de fer en un termini comú de deu dies. Un cop
finalitzat el període de prova, ambdues parts poden exposar les seves conclusions i
finalment, s’ha de dictar la resolució corresponent, la qual serà d’obligat compliment
per les parts.

TÍTOL IX : DEL RÈGIM JURÍDIC, ADMINISTRATIU I ECONÒMIC
Capítol I: El règim jurídic i administratiu
Article 68. Representació legal
La representació legal del Partit Demòcrata Europeu Català l’ostenta la Direcció
Executiva Nacional. La Direcció Executiva pot atorgar els apoderaments generals o
especials que cregui convenients per al bon funcionament de l’administració del partit.
Article 69. Règim de contractació
Les instruccions de contractació del Partit Demòcrata Europeu Català s’apliquen als
contractes destinats a obres i serveis i a adquirir bens en nom dels partit. Les
instruccions de contractació s’inspiren en els principis de publicitat, concurrència,
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació sense perjudici del respecte a
l’autonomia de la voluntat i de la confidencialitat quan sigui procedent. Les instruccions
estan publicades en el web del partit.
Article 70. Règim de documentació
Les dades de les persones vinculades, persones associades i simpatitzants, al partit
formen part del Sistema de Gestió d’Associats (SIGEAS) sota la responsabilitat del
Responsable de Finances del partit
Les actes de les reunions de l’Assemblea Nacional, del Consell Nacional, del Comitè
Nacional i de la Direcció Executiva Nacional resten sota la custòdia de la Direcció
Executiva Nacional.

Capítol II: El règim econòmic
Article 71
El Partit Demòcrata Europeu Català ostenta plena capacitat jurídica i d’obrar. El Partit
Demòcrata Europeu Català no disposa de patrimoni fundacional.
Els seus recursos econòmics provenen:
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a) Procedents del finançament privat:


Les quotes i aportacions de les persones vinculades. Les quotes de les
persones associades les fixa el Consell Nacional, a proposta de la
Direcció Executiva Nacional.



Els productes de les activitats pròpies del partit polític i els rendiments
procedents de la gestió del seu propi patrimoni, els beneficis procedents
de les seves activitats promocionals, i els que puguin obtenir-se dels
serveis que pugui prestar en relació amb els seus fins específics.



Les donacions en diners o en espècie, que percebi en els termes i
condicions previstos en la Llei Orgànica, 8/2007, de 4 de juliol, de
finançament dels partits polítics.



Els fons procedents dels préstecs o crèdits que estableixin.



Les herències o llegats que rep.

b) Procedents del finançament públic.


Les subvencions públiques per despeses electorals i despeses de
funcionament ordinari en els termes previstos en la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, la Llei Orgànica
8/2007, de 4 de juliol, de finançament dels partits polítics i altres lleis de
Comunitats autònomes.



Les aportacions que, en el seu cas, es puguin rebre dels Grups
Parlamentaris de les Cambres de les Corts Generals, de les
Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes i dels grups de
representants en els òrgans de les Administracions Locals.

Article 72. El Responsable de Finances
La direcció i la gestió de l'operativa econòmica-financera del partit serà responsabilitat
del Responsable de Finances, el qual, anualment, presentarà per a l'aprovació d’un
Consell Nacional, els resultats de l'exercici anterior, així com també els pressupostos
anuals ordinaris i extraordinaris, si escau.
En el Responsable de Finances hi ha de concórrer la condició d’honorabilitat i ha de
respondre de la regularitat comptable de l’activitat reflectida en els comptes anuals del
partit.
No podran ser responsables de la gestió econòmica-financera del partit els funcionaris
en actiu al Servei de l’Administració Pública i les altres persones afectades per una
incompatibilitat legal.
Són funcions del Responsable de Finances, les següents:
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a) L’elaboració dels
Comptes.

comptes anuals i la seva presentació davant el Tribunal de

b) Les funcions en matèria d’ordenació de pagaments i autorització de despeses.
c) La contractació externa de béns i serveis.
d) Qualsevol altre funció que atribueixin els Estatuts o el màxim òrgan de la direcció.
Per a dur a terme les seves funcions, disposarà dels més amplis poders mercantils,
excepte per a operacions relacionades amb el patrimoni, facultat reservada a la
Direcció Executiva, segons l'article 25 d'aquests Estatuts.
Per delegació expressa de la Direcció Executiva, el Responsable de Finances
ostentarà la representació judicial i extrajudicial en tota classe d'actes i contractes
inherents a la gestió econòmica del partit.
El Responsable de Finances elaborarà un sistema de control intern per garantir
l’adequada intervenció i comptabilització de tots els actes i documents dels quals es
derivin drets i obligacions de contingut econòmic.
El Responsable de Finances és escollit, a proposta de la Direcció Executiva Nacional,
pel Consell Nacional.
Article 73. Règim de comptabilitat
El Partit Demòcrata Europeu Català ha de portar una comptabilitat que permeti
conèixer la seva situació financera i patrimonial i el compliment de las obligacions
previstes en la legislació en vigor.
El Partit Demòcrata Europeu Català ha de portar els Llibres de Comptabilitat,
Tresoreria i d’Inventaris i Balanços. La comptabilitat s’ha de portar d’acord amb la
normativa que li sigui d’aplicació i, en especial, d’acord amb el Pla de Comptabilitat
Adaptat a les Formacions Polítiques aprovat pel Tribunal de Comptes.
El Partit Demòcrata Europeu Català consolida els estats comptables del partit,
mitjançant l’agregació de la comptabilitat de les seves unitats organitzatives.
Article 74. Pressupost i comptes anuals
L’exercici econòmic és anual i es tanca a 31 de desembre de cada any.
El Responsable de Finances ha d’elaborar anualment el pressupost, la liquidació de
l’exercici i els Comptes Anuals i els ha d’elevar a la Direcció Executiva i a la Comissió
Econòmica.
La Comissió Econòmica ha d’emetre un informe previ a l’aprovació dels comptes
davant el Consell Nacional, convocat a aquest efecte.
El Consell Nacional ha d’aprovar el pressupost anual abans del 31 de desembre de
l’any anterior a l’exercici pressupostari i la liquidació de l’exercici anterior i els Comptes
Anuals abans del 30 de juny.
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Una vegada els Comptes Anuals han estat aprovats pel Consell Nacional, el
Responsable de Finances els ha de remetre dins el termini legalment establert, al
Tribunal de Comptes.
Eventualment, i si la situació així ho requereix, s’ha de sol·licitar l’aprovació del Consell
Nacional per a pressupostos de caràcter extraordinari.

TÍTOL X. DE LA DISSOLUCIÓ DEL PARTIT I DESTÍ DEL PATRIMONI
Article 75
La dissolució del partit només pot acordar-se en una Assemblea Nacional
extraordinària i monogràfica per una majoria de dues terceres parts. La mateixa
Assemblea Nacional ha d'adoptar les decisions oportunes per a la liquidació de béns o
drets, així com tot allò que es refereix a qualsevol operació pendent. També ha de
decidir la destinació que hagi de donar-se al romanent net dels resultats de la
liquidació, podent atribuir-lo a qualsevol entitat relacionada, directa o indirectament,
amb les finalitats del partit i que no tingui ànim de lucre.
Les funcions de liquidació i execució dels acords adoptats seran de la competència de
la Direcció Executiva Nacional, tret del cas que la mateixa Assemblea Nacional designi
una Comissió Liquidadora.

TÍTOL XI. DE LA FEDERACIÓ O LA CONFLUÈNCIA
Article 76
La federacions o confluències electorals amb altres forces polítiques d’àmbit nacional,
estatal o europeu han de ser aprovades per les persones associades a través d’una
consulta preceptiva i vinculant.

TÍTOL XII. DE LA JOVENTUT NACIONALISTA DE CATALUNYA
Article 77
La Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) és una organització política juvenil amb
entitat jurídica pròpia.
El Partit Demòcrata Europeu Català reconeix la JNC com organització política juvenil
afí al partit, prenent en compte que la JNC renuncia a la doble militància política fora
de l'àmbit del Partit Demòcrata Europeu Català.
Donada la coincidència ideològica i programàtica entre el Partit Demòcrata Europeu
Català i la JNC, el Partit Demòcrata Europeu Català estableix amb la JNC relacions
permanents i estables, regulades pel conveni aprovat pels respectius òrgans de
govern.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
El règim d’incompatibilitats que regeix per als càrrecs interns del partit i per als càrrecs
institucionals, és el que consta en el quadre annex als presents Estatuts.
Segona.
1. Abans del 31 de desembre de 2018, s’hauran d’elegir els càrrecs unipersonals i les
vacants produïdes en qualsevol altre òrgan durant l’actual mandat, així com els equips
directius dels nous àmbits temàtics creats, en el seu cas, amb l’aprovació dels
presents Estatuts.
Tanmateix, abans del 31 de desembre de 2018, s’hauran d’elegir els 20 Consellers/es
Nacionals entre les persones associades, per l’Assemblea Nacional.
2. Després de la celebració de les eleccions municipals de maig de 2019 i en tot cas,
abans del 31 de desembre de 2019, s’hauran de renovar totes les presidències dels
àmbits comarcal/districte i equips locals.
Tercera
El desenvolupament dels reglaments que es derivin d’aquests Estatuts que encara no
hagin estat aprovats o la modificació dels reglaments existents que, si escau, hagin
d’adaptar-se a les disposicions dels presents Estatuts, s'ha de fer en un termini no
superior a sis mesos.

DISPOSICIONS FINALS
Primera
En el còmput de la limitació de mandats que s’estableix en l’article 60 dels presents
Estatuts, s’hi han de comptar els anys de mandat exercits anteriorment en qualsevol
altre partit polític.
Segona
Les persones associades en situació de presó o exili poden delegar la seva veu i vot
en qualsevol dels òrgans dels quals en formin part.
Tercera
Els presents Estatuts entraran en vigor amb efectes des de la seva aprovació per part
de les persones associades que participen a l’Assemblea Nacional dels dies 20, 21 i
22 de juliol de 2018.
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ANNEX – QUADRE D’INCOMPATIBILITATS
Presidència

Funcions
representatives

No

No

Absoluta

Absoluta

Absoluta

Absoluta

No

No

Absoluta

Absoluta

Absoluta

Absoluta

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Absoluta

Absoluta

Absoluta

Absoluta

Absoluta

Direcció Executiva Absoluta
Nacional
Comitè Nacional
No

No

Consell Nacional

No

No

President/a
Absoluta
Vegueria/
Federació de
Barcelona Ciutat
President
Absoluta
Comarcal/Districte
President Local
Absoluta

Absoluta

No

No

Absoluta

No

No

Absoluta

Absoluta

No

No

Absoluta

Absoluta

President Àmbit
Temàtic

Absoluta

Absoluta

No

No

Absoluta

Absoluta

Presidència

Direcció Executiva
Nacional

Comitè
Nacional

Consell
Nacional

President/a
President/a
Vegueria/ Federació Comarcal/
Barcelona Ciutat
Districte

President/a Local

President Àmbit
Temàtic

President/a de la
Generalitat

No

Absoluta

No

No

Absoluta

Absoluta

Absoluta

Absoluta

Conseller/a

No

Absoluta

No

No

Absoluta

Absoluta

Absoluta

Absoluta

Secretari/ària
Absoluta
GeneralDelegat/da Govern
Secretari/ària
Absoluta
Sectorial
Director/a General Absoluta

Absoluta

Absoluta

No

Absoluta

Absoluta

Absoluta

Absoluta

Absoluta

Absoluta

No

Absoluta

Absoluta

Absoluta

Absoluta

Absoluta

Absoluta

No

Absoluta

Absoluta

Absoluta

Absoluta

President/a
Absoluta
del Parlament
Diputat/da
No
(Parlament
Catalunya,Congrés,
Senat, Parlament
Europeu)
Alcalde/essa
No

Absoluta

No

No

Absoluta

Absoluta

Absoluta

Absoluta

No –
amb dedicació
preferent al partit

No

No

No

No

No

No –excepte
portaveu àmbit

No /
No
Absoluta
més de 100.000 hab.

No

No

No

No
No/
Absoluta
més de 50.000 hab.

Regidor/a

No

No

No

No

No

No

No

No

Absoluta
Absoluta

No
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