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Títol I. De les comissions sectorials

Capítol I. Naturalesa i funcions

Article 511.1. Naturalesa de les comissions sectorials
Les comissions sectorials són òrgans tècnics de debat i de treball que es constitueixen sobre la base d’àrees temàtiques 
per col·laborar en l’elaboració del discurs, el plantejament de propostes i el posicionament públic d’Esquerra Republicana 
en els aspectes que els siguin propis. Impulsaran la intervenció social en el seu àmbit, difonent i defensant la política 
d’Esquerra Republicana i establint nexes de connexió amb el teixit associatiu i les organitzacions que es relacionin amb 
el seu àmbit.

Article 511.2. Funcions bàsiques
Les comissions sectorials tenen les funcions següents:

a) Contribuir a l’establiment de les bases teòriques i tècniques del discurs polític d’Esquerra Republicana en el seu 
àmbit d’actuació, sobre la base de la Declaració Ideològica d’Esquerra Republicana, dels textos de les ponències 
polítiques aprovats per Congrés Nacional i, si escau, també, d’acord amb la voluntat majoritària de la militància ex-
pressada per referèndum o consultes no vinculants.

b) Assessorar la representació institucional i els càrrecs públics d’Esquerra Republicana a les diferents institucions on 
hi és present i fer propostes en els seus camps específics.

c) Participar de l’elaboració dels programes electorals en l’àmbit sectorial específic, i ajudar a fer-ne difusió.
d) Elaborar documents de treball sobre temes de l’àmbit sectorial, a petició o amb l’acord de la secretaria nacional 

corresponent, o bé a iniciativa de la mateixa comissió sectorial.
e) Participar en els plans de formació del partit. 
f) Fomentar el debat polític entre la militància de les matèries que requereixen coneixement i posicionament polític.
g) Participar activament en el debat congressual en l’àmbit de la ponència programàtica.
h) Elevar als òrgans superiors les inquietuds, les informacions i la documentació que considerin importants per al 

partit o per als òrgans territorials corresponents.
i) Possibilitar un marc d’actuació per a persones professionals i expertes en temàtiques sectorials, intervenint social-

ment en el seu àmbit, difonent i defensant la política d’Esquerra Republicana.
j) Esdevenir el nexe de connexió amb les organitzacions i entitats socials representatives en cada àmbit sectorial 

específic.

Article 511.3. Vinculació amb l’Executiva Nacional
Cada comissió sectorial està adscrita a una vicesecretaria general o, en cas que no n’hi hagi, a una secretaria nacional, 
amb la qual treballarà coordinadament en la planificació i execució de la seva tasca sectorial i territorial en els termes 
que determini l’Executiva Nacional.
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La responsabilitat sobre el funcionament de les comissions sectorials, així com les tasques de representació, recauen en 
la vicesecretaria general o secretaria nacional corresponent amb responsabilitats sectorials. Les tasques de representa-
ció podran ser delegades en les presidències sectorials. 

Article 511.4. Composició
Les comissions sectorials hauran d’estar formades per un mínim de 20 persones militants, simpatitzants i amigues d’Es-
querra Republicana vinculades als seus àmbits d’actuació temàtics.

Cada militant o simpatitzant podrà formar part, com a màxim, de dues comissions sectorials, però només podrà formar 
part d’una executiva sectorial.

Les persones amigues només es podran adscriure a una comissió sectorial i podran formar part de l’executiva, però no 
en podran ostentar la presidència.

Article 511.5. Inscripció
La sol·licitud d’inscripció a qualsevol comissió sectorial es farà per escrit o per mitjans electrònics degudament validats, 
emplenant la butlleta habilitada a aquest efecte, que es remetrà a Seu Nacional, que n’informarà l’executiva sectorial 
corresponent. 

Article 511.6. Baixa
Tota persona membre d’una comissió sectorial podrà causar baixa pels motius següents:

a) Quan causa baixa com a militant, simpatitzant o amic d’Esquerra Republicana.
b) A petició de la majoria dels membres de l’executiva sectorial, prèvia conformitat de la vicesecretaria general o la secre-
taria nacional responsable. 
c) Per voluntat pròpia.

Capítol II. Relació 

Article 512.1. Relació de comissions sectorials
Existeixen les següents comissions sectorials:

– CS Agricultura, Ramaderia i Pesca
– CS Política Econòmica i Financera
– CS Empresa, Indústria i Serveis
– CS Comerç, Turisme i Consum
– CS Societat de la Informació
– CS Universitats, Recerca i Innovació

– CS Treball, Autònoms i Economia Social
– CS Fòrum Sindical
– CS Administracions Públiques 
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– CS Salut
– CS Benestar Social
– CS Esports
– CS Ciutadania i Migracions
– CS Justícia

– CS Cultura
– CS Educació
– CS Política Lingüística
– CS Comunicació Audiovisual
– CS Memòria i Reparació

– CS Medi Ambient
– CS Política Territorial
– CS Seguretat i Protecció Civil

– CS Unió Europea i Política Internacional
– CS Cooperació, Pau i Solidaritat

– CS Moviments socials

Títol II. De l’estructura de les comissions sectorials

Capítol I. Estructura

Article 521.1. Nivells d’organització
Les comissions sectorials s’articulen en l’àmbit nacional i s’estructuren en una assemblea sectorial, una executiva sectori-
al i una presidència.

Hi haurà una Coordinadora Sectorial Nacional, que coordinarà totes les comissions sectorials i fixarà les línies de treball 
del discurs sectorial d’Esquerra Republicana. 

Capítol II. Assemblea sectorial

Article 522.1. Naturalesa de l’assemblea sectorial
L’òrgan bàsic de la comissió sectorial és l’assemblea, de la qual formen part totes les persones militants, simpatitzants i 
amigues que hi estiguin inscrites tres mesos abans de la convocatòria. L’assemblea es reunirà, com a mínim, un cop l’any. 

Article 522.2. Convocatòria 
Es convocarà assemblea sectorial per iniciativa dels òrgans següents:
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– La vicesecretaria general o, en cas que no n’hi hagi, secretaria nacional a la qual estigui adscrita. 
– La presidència de la comissió sectorial, que també haurà de convocar-la a petició de la majoria de l’executiva sec-

torial o de la majoria dels membres de la comissió sectorial.

La convocatòria s’ha de trametre per qualsevol mitjà escrit, amb set dies naturals d’antelació mínima, amb un ordre del 
dia elaborat per qui hagi pres la iniciativa de convocar-la.

Per raons extraordinàries i urgents, la vicesecretaria general o, en cas que no n’hi hagi, la secretaria nacional, de manera 
motivada, podrà convocar sense aquest preavís de set dies.

Article 522.3. Funcions de l’assemblea sectorial
L’assemblea sectorial té les funcions següents:

a) Escollir la presidència de la comissió sectorial.
b) Aprovar els càrrecs de l’executiva sectorial proposats per la presidència de la comissió sectorial.
c) Aprovar el pla de treball.
d) Aprovar documents elaborats per l’executiva sectorial.
e) Aprovar resolucions elaborades per qualsevol dels membres de l’executiva sectorial.
f) Fer propostes sobre possibles temes de treball o activitats a desenvolupar per l’executiva sectorial.

Article 522.4. Elecció de càrrecs de les Comissions sectorials
La presidència i l’executiva de cada comissió sectorial, les escull l’assemblea sectorial dins dels sis mesos següents a la 
celebració del Congrés Nacional. La vicesecretaria general o, en cas que no n’hi hagi, la secretaria nacional a la que esti-
gui adscrita una comissió sectorial convocarà una sessió extraordinària de les assemblees sectorials, amb un preavís mí-
nim de set dies, per renovar els càrrecs de la comissió sectorial. 

Per ser candidat a la presidència, s’ha de tenir com a mínim, un any d’antiguitat com a membre de la comissió sectorial. 
S’hauran, també, de presentar els avals requerits reglamentàriament i una proposta d’executiva sectorial. Un cop l’assem-
blea sectorial hagi escollit la presidència, l’Executiva Nacional l’ha de ratificar. 

Les candidatures a la presidència d’una comissió sectorial hauran de presentar-se al registre de la Seu Nacional com a 
mínim dos dies naturals abans de la celebració de l’assemblea sectorial. Les candidatures hauran d’anar acompanyades 
de l’aval d’un 5 % de la militància adscrita a l’assemblea sectorial en el moment de la convocatòria. Cada militant només 
pot avalar una candidatura. La presentació de la candidatura ha d’incloure la llista amb les persones candidates a formar 
part de l’executiva, amb la signatura de conformitat de totes les persones integrants. 

Per ser membre d’una executiva sectorial s’ha d’estar al corrent de pagament de les quotes de militància, així com estar 
al corrent de compliment a la carta financera.

Article 522.5. Baixa o dimissió de càrrecs
a) En cas de baixa o dimissió de la presidència sectorial, l’executiva sectorial tindrà la facultat d’escollir, per majoria, 

una presidència en funcions fins que tingui lloc la propera assemblea sectorial. En el cas que no hagi estat possi-
ble, en un termini d’un mes s’haurà de convocar una assemblea sectorial per escollir una nova presidència.

b) En el cas de baixa o dimissió d’una persona membre de l’executiva sectorial, la mateixa executiva nomenarà, si es-
cau, una persona substituta fins a la propera assemblea sectorial, que l’haurà de ratificar. No obstant, si les baixes 
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o dimissions a l’executiva sectorial afecten el 50 % dels membres, s’haurà de convocar necessàriament una assem-
blea sectorial en el termini màxim d’un mes per escollir una altra executiva.

Capítol III. Executiva Sectorial

Article 523.1. Naturalesa i funcions de l’executiva sectorial
L’executiva sectorial es reunirà com a mínim trimestralment, i estarà formada pels components següents:

– La presidència.
– La secretaria.
– Un mínim de tres vocalies i un màxim d’onze. 

L’executiva sectorial té les funcions següents:

a) Elaborar propostes i documents de suport a l’acció política d’Esquerra Republicana.
b) Redactar el document base dels programes electorals.
c) Assessorar els representants orgànics i institucionals d’Esquerra Republicana.
d) Contactar amb les entitats i els professionals relacionats amb el seu àmbit d’actuació que considerin d’interès.
e) Representar Esquerra Republicana en organitzacions i entitats que es considerin d’interès. 

Article 523.2. Creació d’una gestora
L’Executiva Nacional, per decisió motivada, podrà dissoldre qualsevol executiva sectorial i nomenar una gestora perquè 
procedeixi a reorganitzar-la. 

La persona responsable de liderar-la forma part del Consell Nacional com a representant de la sectorial, amb dret a veu 
i vot.

Capítol IV. Presidència sectorial 

Article 524.1. Funcions de la presidència de les comissions sectorials
La presidència de comissió sectorial té les funcions següents:

a)  Representar públicament la comissió sectorial.
b)  Planificar i impulsar el treball de la comissió sectorial.
c)  Coordinar-se amb la secretaria nacional a la qual estigui adscrita.
d)  Presidir les executives sectorials i les assemblees sectorials de caràcter ordinari.

Article 524.2. Funcions de la secreteria de les comissions sectorials
La secretaria de comissió sectorial té les funcions següents:

a)  Fer l’acta de les reunions.
b)  Coordinar la redacció de la documentació pròpia.
c) Ajudar a la presidència en les seves funcions
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Article 524.3. Mocions de censura
Es podrà presentar una moció de censura a les presidències de les comissions sectorials si es valora que no exerceixen 
adequadament les seves responsabilitats. Se’n podrà presentar només una per mandat.

Perquè la moció de censura prosperi, en primer lloc, caldrà l’aval del 50 % dels membres inscrits a la comissió sectorial en 
qüestió. En segon lloc, la moció s’haurà d’adreçar a la vicesecretaria general i a la secretaria nacional corresponents, que 
hauran de convocar una assemblea sectorial extraordinària en un termini de set dies naturals. 

La presentació d’una moció de censura haurà d’anar acompanyada d’una candidatura alternativa en els termes esta-
blerts en aquest reglament sobre l’elecció de la presidència sectorial.

Capítol V. Coordinadora Sectorial 

Article 525.1. Naturalesa de la Coordinadora Sectorial
La Coordinadora Sectorial és l’òrgan responsable de coordinar la tasca de les comissions sectorials. Està formada per la 
vicesecretaria o les vicesecretaries generals responsables de les comissions sectorials, per les secretaries nacionals vin-
culades a aquests òrgans i per les presidències sectorials, el coordinador d’LGBTI, el coordinador de Ciutadania i de les 
migracions i la Presidència de l’Assemblea Nacional de les Dones. 

Hi podran assistir, quan es cregui oportú, els membres de la permanent de les Illes Balears i del País Valencià responsa-
bles de la política sectorial als respectius territoris. 

Títol III. De les comissions sectorials 
insulars i del País Valencià

Capítol I. Naturalesa i funcions de les comissions sectorials insulars

Article 531.1. Comissions sectorials insulars
Les executives insulars podran constituir comissions sectorials insulars. Per crear una comissió sectorial, caldrà un mínim 
de 5 persones militants, simpatitzants i amigues d’Esquerra Republicana vinculades als seus àmbits d’actuació temàtics. 
La creació d’una sectorial ha de ser ratificada per l’Executiva de les Illes Balears. 

L’assemblea sectorial insular, formada per les persones inscrites, n’elegeix la presidència, que l’ha d’aprovar l’executiva 
insular i l’ha de ratificar l’executiva de les Illes Balears.

Les comissions sectorials insulars es constitueixen sobre la base d’àrees temàtiques, i la seva funció és la de col·laborar 
en l’elaboració del discurs, el plantejament de propostes i el posicionament públic d’Esquerra Republicana del seu àm-
bit territorial.
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Article 531.2. Coordinadora sectorial insular
Les executives insulars podran constituir coordinadores sectorials en el seu àmbit territorial, que serà l’òrgan responsa-
ble de coordinar la tasca de les comissions sectorials en l’àmbit insular. 

La coordinadora estarà formada pels membres de l’executiva insular vinculats a l’àmbit sectorial i per les presidències de 
les comissions sectorials insulars. 

Capítol II. Naturalesa i funcions de les comissions sectorials del País Valencià
 
Article 532-1. Comissions sectorials del País Valencià
L’Executiva d’Esquerra Republicana del País Valencià podrà constituir comissions sectorials en el seu àmbit terri-
torial. Per crear una comissió sectorial, caldrà un mínim de 5 persones militants, simpatitzants i amigues d’Esquerra 
Republicana vinculades als seus àmbits d’actuació temàtics. 

L’assemblea sectorial, formada per les persones inscrites, n’elegeix la presidència, que l’ha de ratificar l’Executiva d’Es-
querra Republicana del País Valencià.

Les comissions sectorials es constitueixen sobre la base d’àrees temàtiques, i la seva funció és la de col·laborar en l’ela-
boració del discurs, el plantejament de propostes i el posicionament públic d’Esquerra Republicana del País Valencià.

Article 532.2. Coordinadora sectorial del País Valencià
La Coordinadora Sectorial del País Valencià serà l’òrgan responsable de coordinar la tasca de les comissions sectorials en 
l’àmbit del seu territori. 

La Coordinadora Sectorial del País Valencià estarà formada pels membres de l’Executiva del País Valencià vinculats a 
l’àmbit sectorial i per les presidències de les comissions sectorials del País Valencià. 

Disposició derogatòria
L’entrada en vigor d’aquest llibre suposa la derogació del Reglament de Règim Intern de les Comissions Sectorials apro-
vat pel Consell Nacional d’Esquerra Republicana, el 2 de juny de 2012, a Barcelona.

Disposició final
Aquest llibre entrarà en vigor una vegada el ratifiqui el Consell Nacional.1

1 Aprovat pel Consell Nacional d’Esquerra Republicana celebrat a Barcelona el 30 d’abril de 2016. Modificat pel Consell Nacional d’Esquer-
ra Republicana celebrat a Barcelona el 17 de desembre de 2016.
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