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REGLAMENT  
DE RÈGIM INTERN 
 
 
 
 
TÍTOL PRELIMINAR 
 
Article 1. Estructura organitzativa 

1.  L’organització territorial d’Esquerra Republicana és d’estructura federativa i s’articula en 
seccions locals, federacions comarcals o de districte en el cas de la ciutat de Barcelona, 
federacions regionals i federacions territorials. 

2.  Les organitzacions territorials d’Esquerra Republicana estaran subjectes políticament a la 
línia general establerta pels òrgans directius, Executiva Nacional i Consell Nacional. 

3.  Els òrgans territorials d'Esquerra Republicana desplegaran l'activitat interna de forma 
coordinada i en el marc determinat per l'Executiva Nacional. 

 
 
CAPÍTOL I. PERSONES VINCULADES A ESQUERRA REPUBLICANA 
 
Article 2. Militància 

1.  La condició de militant d’Esquerra Republicana s’adquirirà passat el termini de tres mesos a 
comptar des de la data de registre de la butlleta de sol·licitud a la Seu Nacional, excepte que 
l’Executiva Nacional l’hagi denegada. Tanmateix, durant aquest període, la persona sol·licitant 
podrà participar en qualsevol activitat del partit que no impliqui l’exercici del sufragi actiu o 
passiu.  

2. Cada militant formarà part només d’una secció local simultàniament i estarà adscrit a la 
secció local del seu municipi de residència, llevat els següents casos: 

a.  Només en casos excepcionals, i sempre que la persona sol·licitant ho justifiqui 
adequadament, es podrà militar en una secció local diferent a la del lloc de residència 
habitual. Aquesta persona serà considerada militant amb tots els drets sense excepció de 
la secció local. 

 El vistiplau definitiu correspon a la Secretaria d’Organització Nacional, prèvia consulta 
amb les seccions locals afectades. Cap persona militant no podrà formar part de més 
d’una secció local simultàniament. 

b.  Quan en un municipi no hi hagi secció local. En aquests casos la militància del municipi 
sense secció local s’adscriurà temporalment a la secció local d’un municipi proper, 
preferentment de la mateixa comarca. 
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 En aquest cas, aquests militants tindran també els mateixos drets que la resta, i podran 
participar en totes les activitats tret de les votacions de temes que afectin estrictament el 
municipi de la secció local on estigui adscrita temporalment, com ara en l'elecció del cap de 
llista i la llista a les eleccions municipals o en els pactes locals. 

3.  La militància té els drets següents:  

a. Assistir i participar en tots els actes i reunions d’Esquerra Republicana que no siguin 
limitats a les persones membres dels seus òrgans col·legiats.  

b. Participar amb dret de sufragi actiu i passiu, en les condicions fixades reglamentàriament, 
de l’activitat dels òrgans territorials dels quals formi part, i en qualsevol tipus de procés 
participatiu o electiu que l’organització dugui a terme.  

c. Formular als òrgans d’Esquerra Republicana preguntes, propostes, al·legacions, queixes i 
suggeriments i rebre’n la resposta corresponent.  

d. Rebre informació sobre l’activitat interna, externa i econòmica d’Esquerra Republicana, 
així com de la tasca dels grups parlamentaris i càrrecs electes i institucionals en general.  

e. Expressar les seves opinions tant internament com externament, tant de forma individual 
com col·lectiva, sense perjudicar l’organització.  

f. Rebre el carnet de militant.  

g. Tenir accés a un exemplar dels Estatuts i d’altra normativa que se’n derivi.  

h. Rebre d’Esquerra Republicana l’oportuna protecció política i jurídica davant dels atacs en 
l’exercici de les seves activitats com a militant.  

i. Rebre formació continuada de caire tècnic o polític.  

j. La confidencialitat de les seves dades, i que se’n faci ús exclusiu per a les funcions del 
partit, d’acord amb la normativa vigent.  

k. Que els òrgans corresponents del partit li facin arribar un resum del seu programa en cas 
de ser candidata per exercir un càrrec electiu en el si d’Esquerra Republicana.  

l. Assistir i participar activament en l’organització i el funcionament de la comissió sectorial 
a què s’adscrigui. 

4.  La militància té els deures següents: 

a. Contribuir a l’alliberament nacional i a la justícia social de la nació catalana.  

b. Actuar d’acord amb els Estatuts i la Declaració Ideològica d’Esquerra Republicana i altres 
normes vigents, i complir els acords adoptats pels òrgans d’Esquerra Republicana en 
matèries de la seva competència.  

c. Mostrar en tot moment una conducta de correcció envers la resta de la militància.  

d. Guardar discreció dels debats interns en què hagi estat present.  

e. Exercir el dret a la llibertat d’expressió amb responsabilitat, sense fer manifestacions per 
mitjans externs que puguin malmetre la imatge del partit.  
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f. Treballar en les tasques que, amb la seva conformitat, li assignin els òrgans directius 
competents d’acord amb les seves possibilitats de temps i aptituds.  

g. Assistir a les reunions de qualsevol òrgan d’Esquerra Republicana per al qual hagi estat 
designat. En el cas que no sigui possible, caldrà notificar i justificar l’absència a l’òrgan 
corresponent amb antelació.  

h. Abonar amb puntualitat la quota fixada pel Consell Nacional.  

i. No militar en altres formacions polítiques distintes d’Esquerra Republicana o les JERC, 
tret que siguin de fora de la nació catalana.  

j. No concórrer en llistes electorals ni fer campanyes per altres formacions polítiques. 
L’Executiva Nacional té la potestat de determinar-ne excepcions a demanda de la persona 
sol·licitant i amb la conformitat dels òrgans regionals o territorials corresponents.  

k. Complir la normativa sobre incompatibilitats.  

l. Col·laborar activament com a interventor o apoderat en les eleccions en què el partit es 
presenti. 

 
Article 3. Simpatitzants 

1. Són simpatitzants les persones que desitgen vincular-se al projecte polític d’Esquerra 
Republicana sense arribar al grau d’implicació de la militància. 

2.  Les persones simpatitzants tenen els drets següents: 

a. Assistir i participar activament en les assemblees de la secció local del seu municipi de 
 residència, amb veu però sense vot. 

b. Assistir i participar activament en l’organització i en el funcionament de la comissió 
 sectorial a què s’adscrigui, amb veu però sense vot. 

c. Votar en els processos electius i participatius per als quals s’hagi establert 
 reglamentàriament. 

d. Assistir i participar activament en les conferències nacionals del partit segons allò resolt 
 en el reglament aprovat pel Consell Nacional. 

f. Rebre el carnet de simpatitzant, així com, si ho sol·licita, un exemplar dels Estatuts i 
 d’altra normativa que se’n derivi. 

g. La confidencialitat de les seves dades, i que se’n faci ús exclusivament per a funcions 
 del partit, d’acord amb la normativa vigent. 

h. Rebre informació sobre l’activitat interna i externa d’Esquerra Republicana, així com de 
 la tasca dels grups parlamentaris i càrrecs electes i institucionals en general. 

i. Expressar les seves opinions tant internament com externament, tant de forma 
 individual com col·lectiva, sense perjudicar l’organització. 

3.  Les persones simpatitzants tenen els deures següents: 

a.  Actuar d’acord amb els Estatuts i la Declaració Ideològica d’Esquerra Republicana. 
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b. Abonar anualment, mitjançant domiciliació bancària, la quota de simpatitzant fixada pel 
 Consell Nacional. 

c. No fer un ús indegut de la informació interna d’Esquerra Republicana a la qual té accés 
 en l’exercici dels seus drets. 

d. No militar en altres formacions polítiques, excepte en organitzacions d’àmbit local, 
 sempre que no competeixin electoralment amb Esquerra Republicana. 

 
Article 4. Amics i  amigues 

Són amics o amigues les persones que desitgen vincular-se al projecte polític d’Esquerra 
Republicana sense arribar al grau d’implicació de la militància o dels simpatitzants, com també els 
càrrecs públics d’Esquerra Republicana que no siguin militants o simpatitzants. 

Els amics i les amigues d’Esquerra Republicana també podran tenir els següents drets: 

a. Formar part d’una comissió sectorial, amb veu però sense vot. 

b. Rebre informació de l’activitat d’Esquerra Republicana. 

c. Participar en l’activitat interna de l’organització i en els processos electius o 
 participatius segons es determini reglamentàriament. 

 
 

CAPÍTOL II. VOTACIONS 
 
Article 5. Definició 

Els acords de tots els òrgans territorials del partit s'adopten, com a norma general, per majoria 
simple, llevat que una disposició concreta prevegi una majoria diferent.  

S'entén que hi ha majoria simple si els vots positius superen els negatius, independentment que la 
suma de vots en contra i en blanc sigui superior als vots a favor. 

Cada membre amb dret a vot present en una reunió d'Esquerra Republicana disposarà d'un sol vot. 
El vot no és delegable. Les votacions seran a porta tancada i no es podran interrompre un cop 
hagin començat.  
 
Article 6. Mecànica 

De manera ordinària les votacions es faran a mà alçada, tret que un  20% dels membres presents 
a la reunió sol·licitin que el vot sigui secret. Les persones amb dret de sufragi actiu podran votar a 
favor, en contra o en blanc, tant si és a mà alçada com de manera secreta.  

Tanmateix, les votacions que afectin persones sempre seran secretes. La militància votarà a favor 
o en blanc per a l'elecció de persones candidates a formar part d'una llista electoral d'Esquerra 
Republicana o bé per escollir candidats o candidatures a ocupar càrrecs orgànics d'Esquerra 
Republicana.  

En les votacions que afectin persones, només s'admetrà el vot negatiu quan siguin d’aprovació 
d'una proposta prèvia d'un òrgan del partit. 
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Com a principi general, les votacions dels òrgans col·legiats es duran a terme en bloc, sense 
perjudici d'allò que preveuen els Estatuts. 
 
 

CAPÍTOL III. IMPUGNACIÓ D'ACORDS 
 
Article 7. Impugnació d’acords 

Els acords presos per l'assemblea o el congrés seran impugnables mitjançant escrit motivat 
adreçat a la Comissió de Garanties, en el termini màxim de quinze dies naturals des de la data de 
celebració de l'esdeveniment. 

Si la militància que impugna els acords presos en l'assemblea o el congrés considera greument 
perjudicial la posada en pràctica d'aquests acords, en podrà demanar la suspensió provisional. 

Podran impugnar els acords: 

1. La militància amb dret a vot que hagi assistit a l'assemblea o al congrés. 

2. La militància que no hi hagi assistit quan la causa de la impugnació estigui vinculada a la 
deficient convocatòria de l'òrgan. 

Si els acords que es volen impugnar versen sobre algun procés d'elecció, l'òrgan competent és la 
Sindicatura Electoral. 
 
 

CAPÍTOL IV. MOCIÓ DE CENSURA 
 
Article 8. Generalitats 

1.  Únicament es podran presentar mocions de censura a les presidències de les federacions 
territorials, regionals i comarcals o de districte. Les seccions locals queden excloses 
d’aquesta possibilitat. 

2.  L’únic mecanisme per presentar una moció de censura serà el previst expressament en 
aquest capítol. 

3.  Només es podrà presentar una moció per mandat. 

 
Article 9. Legitimació 

La potestat per presentar una moció de censura és de: 

1.  Un conjunt d'executives de l'àmbit territorial de la presidència afectada que representin més 
del 50 % de la militància. En aquest cas, l'acord d'una executiva orgànicament superior 
representa la de la resta d'òrgans territorials, excepte que hi hagi un acord específic d'un 
òrgan territorial inferior que s’oposi a la moció de censura. En aquesta circumstància, caldrà 
treure del còmput la militància adscrita a aquell òrgan territorial.   
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2. Més del 50 % de la militància adscrita en l'àmbit territorial de la presidència contra la qual es 
presenta la moció el dia de la presentació de la moció.  

 
Article 10. Presentació 

1.  Caldrà adreçar la moció a la presidència de l'òrgan territorial superior contra la presidència 
del qual es presenta, a la Secretaria d'Organització Nacional i a la Sindicatura Electoral.  

 S’adjuntarà la proposta d'una candidatura alternativa que, com a mínim, haurà d'incloure els 
noms i cognoms de les persones militants candidates a conformar la nova permanent, que 
hauran d’estar al corrent de pagament de les quotes de militància i del compliment de la 
Carta Financera.  

2.  Caldrà lliurar, a més, a la Secretaria d'Organització Nacional i a la Sindicatura Electoral, la 
relació d'executives territorials i/o de persones militants que avalen la moció de censura.  

Correspondrà a la Sindicatura Electoral vetllar perquè la moció compleixi amb els requisits 
estatutaris.  

 
Article 11. Resolució 

1.  En el cas que la Sindicatura Electoral resolgués que la moció compleix els requeriments 
estatutaris, la presidència de l'òrgan superior a la que es presenta la moció hauria de 
convocar un congrés extraordinari en un termini màxim de quinze dies naturals. 

2.  No obstant, si la presidència no exercís aquesta funció un cop superat el termini de quinze 
dies naturals estipulats, la Secretaria d'Organització Nacional emetria la convocatòria 
directament, d'acord amb la Sindicatura Electoral. 

 
 

CAPÍTOL V. CELEBRACIÓ DE CONGRESSOS TERRITORIALS, REGIONALS 
I COMARCALS I ASSEMBLEES LOCALS 
 
Article 12. Generalitats 

1. El congrés i l’assemblea són els màxims òrgans de les federacions territorials, regionals i 
comarcals, i de les seccions locals. 

2. Es convocaran les següents persones: 

• Tota la militància de ple dret adscrita en el moment de la convocatòria. 

• Els simpatitzants i amics, a criteri de la permanent territorial, regional i comarcal, també 
 podran participar-hi amb veu i sense vot.  

• Els simpatitzants i amics podran participar amb veu però sense vot en les assemblees 
 locals. 
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3. Per poder participar amb dret a vot cal estar al corrent de pagament una setmana abans de la 
data de la celebració, segons la llista que la Secretaria de Finances Nacional posi a disposició 
de la comissió organitzadora del congrés o de l’assemblea.  

4. Les persones que rebin la convocatòria però no estiguin al corrent de pagament només 
podran assistir-hi sense dret a vot. 

5. Per poder accedir a un càrrec orgànic caldrà estar al corrent del compliment de la Carta 
Financera. 

 

Article 13. Convocatòria 

1. Se celebrarà un congrés o una assemblea local quan la presidència els convoqui, o per 
decisió majoritària de l’executiva, o a petició, per escrit, d’almenys una quarta part de la 
militància de ple dret de la federació o de la secció local. 

2. En el cas que ho demani una quarta part de la militància de ple dret o la majoria de 
l'executiva, la presidència haurà de convocar el congrés o l’assemblea. En cas que la 
presidència no convoqui el congrés o l’assemblea, la Secretaria d’Organització Nacional o 
l'òrgan en qui delegui en garantirà la convocatòria. 

 
Article 14. Periodicitat 

Se celebraran, com a mínim, congressos i assemblees amb la següent freqüència: 

• Cada dos anys, en el cas dels congressos territorials. 

• Cada any, en el cas dels congressos regionals i comarcals. 

• Dues vegades l’any, les assemblees locals. 

En cas que no es respecti aquesta freqüència, la Secretaria d’Organització Nacional, si ho 
considera necessari, prendrà les mesures oportunes per garantir-ne la convocatòria. 

 
Article 15. Comissió organitzadora 

La permanent territorial, regional o comarcal i l’executiva local designaran una comissió 
organitzadora del congrés o assemblea local que tindrà cura de tots els aspectes relacionats amb 
l’organització fins a l’elecció de la mesa.  

En especial, s’encarregarà de tenir a disposició de la militància convocada una llista de l’estat de 
pagament de les quotes segons les dades de la Secretaria de Finances Nacional.  

El dia del congrés o de l’assemblea local, s’encarregarà del control i lliurament de les 
acreditacions de la militància que pugui participar-hi, i de proposar la composició de la mesa. 

La comissió organitzadora garantirà que les persones candidates a càrrecs institucionals 
supralocals i a càrrecs orgànics estiguin al corrent del compliment de la Carta Financera. La 
comissió organitzadora s’adreçarà a la Secretaria de Finances Nacional per verificar que les 
persones candidates es troben al corrent del compliment de la Carta Financera. 
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Article 16. Format de la convocatòria 

1. La convocatòria del congrés o de l’assemblea local es farà per qualsevol mitjà escrit, 
adreçada a tota la militància amb una antelació d’almenys quinze dies naturals. S’haurà 
d’informar, en tot cas, la Secretaria d’Organització Nacional .  

2.  La presidència o, si no és possible, la comissió organitzadora, signarà la convocatòria del 
congrés o de l’assemblea local. 

3. La convocatòria haurà d’incloure necessàriament la informació següent: 

a.  El dia, l’hora i el lloc de celebració 

b.  La proposta de l’ordre del dia 

c.  La relació dels membres de la comissió organitzadora i un telèfon o forma de contacte  

d.  La quota d’assistència que haurà d’abonar, si així es determina, cada persona per 
 despeses d’organització per als congressos territorials, regionals i comarcals 
e.  Una indicació que cal estar al corrent de pagament per poder participar i al corrent de 
 Carta Financera per poder optar a càrrecs institucionals supralocals i a càrrecs 
 orgànics 

 
Article 17. Ordre del dia 

1.  En la proposta de l’ordre del dia figuraran, com a mínim, els punts següents: 

a.  Elecció de la mesa 

b.  Aprovació de l’ordre del dia 

c.  Lectura i aprovació, si escau, de l’acta del congrés o assemblea local anterior 

d.  Torn de paraules. 

2.  Qualsevol punt de l’ordre del dia que comporti la ratificació d’un canvi de càrrecs per baixa o 
dimissió en l’organigrama de la permanent o de l’executiva local haurà de figurar 
expressament en la convocatòria del congrés o de l’assemblea local i no es podrà addicionar 
en el moment de l’aprovació de l’ordre del dia.  

 
Article 18. Mesa 

1.  La mesa del congrés o de l’assemblea local estarà formada, com a mínim, per la presidència, 
que dirigirà les intervencions, els debats i les votacions; la vicepresidència, que assistirà la 
presidència i la substituirà en la seva absència, i la secretaria, que aixecarà acta de la sessió, 
certificarà els acords presos i, amb el vistiplau de la presidència de la mesa, els enviarà a la 
presidència de la federació corresponent o de la secció local, i a la Secretaria d’Organització 
Nacional . 

2.  La proposta de mesa haurà de ser sotmesa a l’aprovació del congrés o de l’assemblea. En cas 
que no s’aprovi, es farà una proposició d’una nova candidatura, que es posarà a votació del 
congrés o assemblea. En cas que tampoc s’aprovi, es faran tantes propostes com calgui fins 
que s’aprovi una proposta de mesa. 
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Article 19. Acta de la sessió 

1.  La secretaria de la mesa aixecarà acta de la sessió un cop s’hagi acabat i la farà signar als 
membres de la mesa. Aquesta acta provisional s’arxivarà a la mateixa federació o secció local 
i es farà arribar a la Secretaria d’Organització Nacional. 

2.  Aquesta acta s’haurà d’aprovar en el proper congrés o assemblea. Tota la militància de la 
federació o de la secció local que ho consideri necessari podrà consultar l’acta provisional a 
aprovar a la propera sessió des del moment que se’n faci la convocatòria.  

3.  Si l’acta provisional es modifica durant l’aprovació definitiva, s’haurà de tornar a enviar a la 
Secretaria d’Organització Nacional. 

 
 

CAPÍTOL VI. CELEBRACIÓ DE CONGRESSOS TERRITORIALS, 
REGIONALS, COMARCALS I ASSEMBLEES LOCALS PER A L’ELECCIÓ DE 
CÀRRECS ORGÀNICS 
 
Article 20. Convocatòria i  periodicitat 

1.  Per acord del Consell Nacional, durant els dos mesos següents a la renovació de l'Executiva 
Nacional haurà de tenir lloc un congrés territorial i, en el cas del principat, regional, per 
l'elecció de les respectives permanents. En el dos mesos subsegüents hauran de tenir lloc els 
congressos comarcals i regionals, en aquelles federacions territorials regionalitzades, per a 
l'elecció de les respectiva permanent. Aquests congressos escolliran, si s'escau, els 
consellers nacionals que els pertoquin a cada federació.  

 Almenys cada dos anys, se celebrarà una assemblea local per a l’elecció de la presidència 
local i de l’executiva local de forma conjunta.  

2.  En cas que la Presidència no convoqui el corresponent congrés o assemblea local per renovar 
la permanent o executiva local, la Secretaria d’Organització Nacional, o l’òrgan en qui delegui, 
en garantirà la convocatòria. 

 L’òrgan que convoqui aquest congrés o assemblea designarà una comissió organitzadora 
d’entre els militants del partit. 

 

Article 21. Comissió organitzadora 

La permanent o l’executiva local designarà una comissió organitzadora del congrés o assemblea 
local que tindrà cura de tots els aspectes relacionats amb l’organització fins a l’elecció de la mesa.  

En especial, s’encarregarà de tenir a disposició de la militància convocada un llistat de l’estat de 
pagament de les quotes segons les dades de la Secretaria de Finances Nacional.  

El dia del congrés o de l’assemblea local, s’encarregarà del control i lliurament de les 
acreditacions de la militància que pugui participar-hi, i de proposar la composició de la mesa. 
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La comissió organitzadora garantirà que les persones candidates a càrrecs orgànics es troben al 
corrent del compliment de la Carta Financera. La comissió organitzadora s’adreçarà a la 
Secretaria de Finances Nacional per verificar que les persones candidates es troben al corrent del 
compliment de la Carta Financera. 

 
Article 22. Format de la convocatòria  

1.  La convocatòria haurà d’incloure necessàriament, a part dels punts previstos en l’article 16.3, 
la manera com s’ha de presentar candidatura i el termini.  

2.  En l’ordre del dia figuraran, com a mínim, a part dels punts previstos en l’article 17.1, els 
punts següents: 

a. Informe de la presidència sortint i informe econòmic. 

b. Presentació de les candidatures a la presidència i a la permanent o executiva local. 

c. Elecció conjunta de la presidència i de la permanent o executiva local. 

En el cas dels congressos comarcals o de les regionals no comarcalitzades:  

d. Presentació de candidatures a consellers nacionals. 

e. Elecció dels consellers nacionals. 

 
Article 23. Candidatures 

1.  Les candidatures a la presidència i la permanent o executiva local s’hauran de lliurar per 
escrit a la comissió organitzadora cinc dies naturals abans del congrés o assemblea, amb la 
signatura de conformitat de totes les persones integrants.  

2.  La presentació de la candidatura haurà d’incloure un programa d’actuació, així com les 
persones que formaran part de la permanent o executiva local. 

3.  Les candidatures a la permanent territorial, regional o comarcal hauran d’anar 
acompanyades de l’aval d’un cinc per cent de la militància adscrita en l’àmbit territorial en el 
moment de la convocatòria.  

4.  Les persones que vulguin presentar candidatura al Consell Nacional per ser escollides per 
congrés comarcal hauran de presentar un aval corresponent al 3 % de la militància de la 
comarca, o bé ser avalades per una o diverses executives de seccions locals que representin 
aquest nombre de militants. 

 
Article 24. Conciliació prèvia de les candidatures 

L’estructura orgànica superior establirà un marc de diàleg, en cas que hi hagi més d’una 
candidatura, per afavorir-ne l’entesa o la fusió.  

En cas d’acord entre les diverses candidatures, les persones candidates a la presidència 
facilitaran a la comissió organitzadora la candidatura resultant.  
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Article 25. Mesa 

1.  La mesa del congrés o de l’assemblea local estarà formada, com a mínim, per la presidència, 
que dirigirà les intervencions, els debats i les votacions; per la vicepresidència, que assistirà 
la presidència i la substituirà en la seva absència, i per la secretaria, que aixecarà acta de la 
sessió, certificarà els acords presos i, amb el vistiplau de la presidència de la mesa, els 
enviarà a la presidència de la federació corresponent o de la secció local, i a la Secretaria 
d’Organització Nacional. 

2.  La proposta de mesa haurà de ser sotmesa a l’aprovació del congrés o de l’assemblea. En cas 
que no s’aprovi, es farà una proposició d’una nova candidatura, que es posarà a votació del 
congrés o assemblea. En cas que tampoc s’aprovi, es faran tantes propostes com calgui fins 
que s’aprovi una proposta de mesa. 

 
Article 26. Desenvolupament del congrés o assemblea 

La persona candidata a la presidència exposarà el seu programa electoral i presentarà la 
candidatura. 

L’ordre de presentació davant l’assemblea o congrés serà invers al de presentació de la 
candidatura davant de la comissió organitzadora. Un cop exposades les diverses propostes, la 
militància procedirà a votar, i podrà votar una de les candidatures presentades o en blanc.  

Un cop fet l’escrutini, la candidatura que hagi obtingut més vots serà proclamada guanyadora per 
la mesa del congrés o assemblea.  

 
Article 27. Acta de la sessió 

1.  La secretaria de la mesa aixecarà acta de la sessió un cop s’hagi acabat i la farà signar als 
membres de la mesa. Aquesta acta provisional s’arxivarà a la mateixa federació o secció local 
i es farà arribar a la Secretaria d’Organització Nacional. 

2.  Aquesta acta s’haurà d’aprovar en el proper congrés o assemblea. Tota la militància de la 
federació o de la secció local que ho consideri necessari podrà consultar l’acta provisional a 
aprovar a la propera sessió des del moment que se’n faci la convocatòria.  

3.  Si l’acta provisional es modifica durant l’aprovació definitiva, s’haurà de tornar a enviar a la 
Secretaria d’Organització Nacional. 

 
Article 28. Conciliació posterior de les candidatures 

En el cas dels òrgans territorials en què hagi concorregut més d’una candidatura, es possibilita 
l’ampliació de la permanent, amb un màxim de dues persones, a criteri de la presidència. Les 
persones que poden ocupar aquests càrrecs han d’haver concorregut en una candidatura que no 
hagi resultat guanyadora en el congrés o l’assemblea corresponent. 

La Secretaria d’Organització Nacional tutelarà el procés de negociació i conciliació entre les 
diverses candidatures. 
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Article 29. Jornada electoral 

Potestativament, en els casos de les federacions regionals i territorials, per acord de la majoria 
absoluta de l’executiva corresponent, es podrà decidir celebrar una jornada electoral per escollir 
la direcció territorial, en comptes d’un congrés. Caldrà, prèviament, celebrar una campanya de 
presentació de candidatures a la militància. 
 
 
 
TITOL I. DE L'EXECUTIVA NACIONAL  
 
Article 30. Definició 

L’Executiva Nacional és l’òrgan encarregat, de manera conjunta amb la Secretaria General i la 
Presidència, de tenir cura de la direcció i l’administració del partit.  

Durant els intervals de sessions del Consell Nacional, correspon a l’Executiva Nacional adequar a 
les circumstàncies del moment la línia política d’Esquerra Republicana.  
 

Article 31. Funcions 

L’Executiva Nacional (o les seves secretaries segons allò que s'especifiqui) té com a funcions: 

1.  Sobre la militància: 

a. Acceptació de la militància i, de forma motivada, la denegació de sol·licituds d’entrades. 

b. Donar el vistiplau, per mitjà del Secretari d'Organització Nacional poder militar en una 
 secció local diferent a la del seu lloc de residència habitual, prèvia consulta amb les 
 seccions locals afectades i només en casos excepcionals i sempre que la persona 
 sol·licitant ho justifiqui adequadament. 

c. Proposar a la Comissió de Garanties la instrucció d’expedients per actes contraris als 
 Estatuts del partit.  

d. Acordar les eventuals sancions a proposta de la Comissió de Garanties i acordar 
 suspensions preventives de militància que hauran de ser ratificades per la Comissió de 
 Garanties en el termini màxim de 21 dies naturals. 

2. Sobre les seccions locals: 

a. Autoritzar la creació de noves seccions locals.  

b. Establir que l’àmbit d’una secció local cobreixi diversos municipis pròxims, o bé entitats 
 locals menors (EMD) si el municipi està dividit d’aquesta manera. 

c. Determinar excepcions per constituir una secció local amb menys de cinc militants, 
 prèvia sol·licitud dels òrgans territorials, regionals o comarcals implicats, si es donen 
 circumstàncies polítiques locals que fan aconsellable la implementació d’aquesta 
 estructura.  

d.  Autoritzar de forma expressa la constitució de seccions exteriors.  
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e. Dissoldre una secció local per decisió motivada, prèvia consulta a les executives 
 comarcal i regional corresponents. 

f. Dissoldre una executiva local per decisió motivada, i nomenar una gestora local 
 perquè, en un termini màxim de sis mesos, procedeixi a convocar un procés d’elecció 
 de la direcció local, prèvia consulta a les executives comarcal i regional corresponents. 

3. Sobre les federacions comarcals: 

a. Dissoldre una permanent comarcal per decisió motivada, prèvia consulta a les 
 executives comarcal, regional o territorial corresponents, i nomenar una gestora 
 comarcal perquè, en un termini de sis mesos, procedeixi a convocar un procés 
 d’elecció de la direcció comarcal.  

b. Determinar excepcions per constituir una federació comarcal amb menys de dues 
 seccions locals, prèvia sol·licitud dels òrgans territorials o regionals implicats, si es 
 donen circumstàncies organitzatives que ho fan aconsellable. 

c. Convocar un congrés comarcal, en cas que la presidència comarcal no el convoqui en 
 els terminis establerts. 

d. Ratificar la creació o supressió d'una federació comarcal 

4. Sobre les federacions regionals: 

a. Dissoldre qualsevol permanent regional i nomenar una gestora regional perquè, en un 
 termini de tres mesos, procedeixi a reorganitzar-la. La decisió haurà de ser ratificada 
 pel Consell Nacional.  

b. Aprovar la constitució de noves federacions regionals en el marc de les federacions 
 territorials. 

c. Convocar un congrés regional, en cas que la presidència regional no el convoqui en els 
 terminis establerts. 

5. Sobre les federacions territorials: 

a. Convocar un congrés territorial, en cas que la presidència territorial no el convoqui en 
 els terminis establerts. 

6. Sobre les llistes i els nomenaments: 

a. Designar els càrrecs institucionals d’Esquerra Republicana als consells comarcals, a 
 proposta de l’executiva comarcal i prèvia consulta a l’executiva regional implicada. 

b.  Ratificar els càrrecs d’àmbit supralocal designats i que representin Esquerra 
 Republicana, a proposta de l’organisme corresponent. 

c. Aprovar, si escau, el nomenament de càrrecs dependents de càrrecs públics. 

d. Donar conformitat, prèvia consulta a les executives regionals implicades, per subscriure 
 pactes o acords amb altres organitzacions. 

e. Autoritzar excepcions a la norma general que prohibeix concórrer en llistes electorals i 
 fer campanyes per altres formacions polítiques. 
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f. Les llistes municipals hauran de ser validades per l’Executiva Nacional en funció del 
 que determini el reglament específic. 

g. Aprovar la proposta d’ordenació de la llista electoral per a cada circumscripció per a les 
 eleccions a cambres legislatives. 

7. Aquelles altres competències que els Estatuts atorguen a aquest òrgan de govern. 
 
 
 
TITOL II. DE LES FEDERACIONS TERRITORIALS  
 
 

CAPÍTOL I. PRINCIPIS GENERALS 
 
Article 32. Definició 

1.  La federació territorial és l’òrgan propi del territori del País Valencià, les Illes Balears i 
Pitiüses i la Catalunya del Nord i s’hi adscriu la militància d’aquests territoris. També 
s’adscriuran a la federació territorial els simpatitzants i amics de les seccions locals del seu 
àmbit, en els termes que determinin els Estatuts. 

2.  Tota federació territorial ha de basar l’organització interna, com a mínim, en un congrés, una 
executiva, una permanent i una presidència territorial, i podrà dotar-se, a més, d’altres 
òrgans. 

3.  Atenent la seva capacitat d’autoorganització, les federacions territorials, mitjançant un acord 
del congrés territorial, podran, d’acord amb l’Executiva Nacional, constituir federacions 
regionals que no tindran representació directa a l’Executiva Nacional. El Consell Nacional 
ratificarà la creació de les noves regionals. 

 
 

CAPÍTOL II. EXECUTIVA TERRITORIAL, LA PERMANENT  TERRITORIAL, 
LA PRESIDÈNCIA I ALTRES ÒRGANS 

 

Secció I. EXECUTIVA TERRITORIAL 
 
Article 33. Executiva territorial 

1. Executiva Territorial del País Valencià 

 Estarà formada per la permanent territorial i les presidències comarcals o les persones que, 
en substitució d’aquestes, hagi nomenat cada executiva comarcal.  

2. Executiva Territorial de les Illes Balears i Pitiüses 
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 Estarà formada per la permanent territorial i les presidències regionals, o les persones que, 
en substitució d’aquestes, hagi nomenat cada executiva.  

3. Executiva Territorial de la Catalunya del Nord 

 Estarà formada per la permanent territorial i les presidències comarcals constituïdes, o les 
persones que, en substitució d’aquestes, hagi nomenat cada executiva comarcal.  

 
Article 34. Funcionament 

1.  La direcció i administració de la federació territorial serà responsabilitat de l’executiva 
territorial. 

2.  Com a mínim, l’executiva territorial es reunirà trimestralment.  

3.  Les executives territorials són convocades pel president territorial, o per una quarta part dels 
membres de l’executiva, amb 48 hores d’antelació com a mínim, si no és que per motius 
d’urgència, convenientment justificats, s’hagi de convocar amb menys temps. 

4.  Per millorar la coordinació entre les estructures territorials i la representació institucional 
del partit, els membres de l’Executiva Nacional i els principals càrrecs institucionals 
d’Esquerra Republicana de l’àmbit territorial podran participar de l’executiva territorial amb 
veu però sense vot si no en són membres per cap altre motiu. 

 
Article 35. Funcions de les federacions territorials 

Les funcions bàsiques de les federacions territorials, desenvolupades entre congressos per les 
executives i permanents, són: 

1.  Intervenir políticament i socialment en el seu àmbit territorial.  

2.  Difondre, aplicar i defensar la política del partit.  

3.  Apropar a la ciutadania el projecte del partit, incorporant-hi nova militància i noves persones 
simpatitzants o amigues.  

4.  Administrar els recursos econòmics.  

5.  Fomentar el debat polític i la formació de la militància.  

6.  Elevar a l’Executiva Nacional les inquietuds o informacions que considerin importants per al 
partit o per al seu territori.  

7.  Fer un seguiment de les activitats dels càrrecs institucionals i de confiança del partit.  

8.  Articular de manera ordinària un discurs i una activitat política coordinada amb els òrgans 
nacionals del partit. 
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Secció II. PERMANENT TERRITORIAL 

 
Article 36. Funció i  composició 

1.  La permanent territorial és l’òrgan encarregat de la direcció i administració de la federació 
territorial durant el període entre executives. 

2.  La permanent territorial estarà composta per la Presidència, la Secretaria d’Organització, la 
Secretaria de Finances i Administració, la Secretaria d’Imatge i Comunicació, la Secretaria de 
la Dona, la Secretaria de Política Municipal i la Secretaria de Política Parlamentària. Una 
mateixa persona militant podrà assumir dues secretaries. També es podran nomenar fins a 
un màxim de deu altres càrrecs més a criteri del congrés, entre els quals una Secretaria 
General, en cas que s’estimi oportú. Caldrà tenir en compte l’estructura que hagi establert 
l’Executiva Nacional.  

3.  Els principals càrrecs institucionals d’Esquerra Republicana podran participar de la 
permanent territorial amb veu però sense vot si no en són membres per cap altre motiu. 

 També formarà part de la permanent, com a membre nat, una persona representant de les 
JERC, sempre que estiguin constituïdes formalment.  

4.  La permanent territorial és convocada per la presidència territorial.  

 
Article 37. Baixes o dimissions 

1.  En cas de baixa o dimissió d’una persona membre de la permanent territorial, l’executiva 
territorial nomenarà una persona substituta fins al proper congrés. No obstant, si les baixes o 
dimissions en la permanent territorial afecten més del 50 % dels membres, s’haurà de 
convocar necessàriament un congrés territorial en el termini màxim d’un mes. En aquest 
còmput, no s’hi inclouen els membres nats. 

2.  Si la baixa o dimissió es produeix en la figura del presidència territorial, l’executiva territorial 
haurà d’escollir per una majoria de dues terceres parts una nova presidència provisional fins 
que tingui lloc el proper congrés territorial. En el cas que no hagi estat possible arribar a 
aquesta majoria, en un termini d’un mes s’haurà de convocar un congrés territorial per 
escollir una nova presidència i permanent territorial.  

3.  En cas que no es convoqui el corresponent congrés, la Secretaria d’Organització Nacional en 
garantirà la convocatòria. 

 
Article 38. Pla de treball 

1.  És preceptiu que les permanents de les federacions territorials elaborin un pla de treball 
cada dos anys i que el presentin a la militància de la federació territorial. El seu grau de 
compliment serà avaluat, almenys, al cap de dos anys.  

2.  Aquest pla de treball no caldrà presentar-lo necessàriament per escrit. 
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Secció III. PRESIDÈNCIA TERRITORIAL 

 
Article 39. Presidència 

De manera ordinària, la representació de la federació territorial rau en la figura de la presidència.  

La presidència no podrà delegar la seva assistència ni al Consell Nacional ni a l’Executiva 
Nacional. 

En el cas d’absència forçosa o baixa de la presidència, qui n’ostenti la representació temporal serà 
la secretaria general, en cas que n’hi hagi, o la secretaria d’organització, fins a l’elecció d’una nova 
presidència.  
 

Secció IV. ALTRES ÒRGANS TERRITORIALS 

 

Article 40.  Altres òrgans 

La federació territorial, en funció de les seves necessitats, podrà dotar-se, a més dels estrictes 
estatutaris, d’altres òrgans prèvia aprovació de l’executiva territorial. 

Aquests òrgans poden comptar amb persones no vinculades al partit com a militants, 
simpatitzants o amigues. 
 
 
 
TÍTOL III . DE LES FEDERACIONS REGIONALS  
 
 

CAPÍTOL I. PRINCIPIS GENERALS 
 
Article 41. Definició 

1.  La federació regional és l’òrgan on s’adscriu la militància del seu àmbit territorial. També 
s’adscriuran a la federació regional els simpatitzants i amics de les seccions locals del seu 
àmbit, en els termes que determinin els Estatuts. 

2.  Tota federació regional ha de basar l’organització interna, com a mínim, en un congrés, una 
executiva, una permanent i una presidència regional, i podrà dotar-se, a més, d’altres òrgans. 

3. Les federacions regionals constituïdes en el marc de federacions territorials equivaldran, a 
efectes d'assignació dels consellers nacionals, a les federacions comarcals.  
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CAPÍTOL II. L’EXECUTIVA REGIONAL, LA PERMANENT  REGIONAL, LA 
PRESIDÈNCIA I ALTRES ÒRGANS 
 

Secció I. EXECUTIVA REGIONAL 

 

Article 42. Funcionament 

1.  La direcció i administració de la federació regional serà responsabilitat de l’executiva 
regional, que estarà formada per la permanent regional i les presidències comarcals o les 
persones que en substitució d’aquestes hagi nomenat cada executiva comarcal.  

2.  Com a mínim, l’executiva regional es reunirà trimestralment.  

3.  Les executives regionals són convocades per la presidència regional, o per una quarta part 
dels membres de l’executiva, amb 48 hores d’antelació com a mínim, si no és que per motius 
d’urgència, convenientment justificats, s’hagi de convocar amb menys temps. 

4.  Per millorar la coordinació entre les estructures regionals i la representació orgànica i  
institucional del partit, els membres de l’Executiva Nacional i els principals càrrecs 
institucionals d’Esquerra Republicana de l’àmbit territorial podran participar de l’executiva 
regional amb veu però sense vot si no en són membres per cap altre motiu. 

 

Article 43. Funcions de les federacions regionals 

Les funcions bàsiques de les federacions regionals, desenvolupades entre congressos per les 
executives i permanents, són:  

1.  Intervenir políticament i socialment en el seu àmbit territorial.  

2.  Difondre, aplicar i defensar la política d’Esquerra Republicana.  

3.  Apropar a la ciutadania el projecte d’Esquerra Republicana, incorporant-hi nova militància i 
noves persones simpatitzants o amigues.  

4.  Administrar els recursos econòmics.  

5.  Fomentar el debat polític i la formació contínua de la militància sobre totes les matèries que 
l’activitat política requereixi coneixement i posicionament polític.  

6.  Elevar a l'òrgan immediatament superior les inquietuds o informacions que considerin 
importants per al partit o per al seu territori.  

7.  Fer un seguiment de les activitats dels càrrecs institucionals i de confiança del partit en les 
institucions i òrgans mancomunats d’àmbit supracomarcal del seu territori.  

8.  Articular un discurs i una activitat política del partit en l’àmbit regional en col·laboració amb 
les federacions comarcals i seccions locals que conformen la federació regional. 
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Secció II. PERMANENT REGIONAL 
 
Article 44. Funció i  composició 

1.  La permanent regional és l’òrgan encarregat de la direcció i administració de la federació 
regional durant el període entre executives. 

2.  La permanent regional estarà composta per la Presidència, la Secretaria d’Organització, la 
Secretaria de Finances i Administració, la Secretaria d’Imatge i Comunicació, la Secretaria de 
la Dona, la Secretaria de Política Municipal i la Secretaria de Política Parlamentària. Una 
mateixa persona militant podrà assumir dues secretaries. També es podran nomenar fins a 
un màxim de deu altres càrrecs més a criteri del congrés. Caldrà tenir en compte l’estructura 
que hagi establert l’Executiva Nacional. 

3.  Els principals càrrecs institucionals d’Esquerra Republicana de l’àmbit regional podran 
participar de la permanent regional amb veu però sense vot si no en són membres per cap 
altre motiu. 

 També formarà part de la permanent, com a membre nat, una persona representant de les 
JERC, sempre que estiguin constituïdes formalment.  

4.  Els membres que conformin les permanents regionals provinents d’un mateixa federació 
comarcal mai no podran arribar a representar més del 50 % del total dels seus components, 
sempre que no es tracti d’una regional formada per menys de tres comarcals. 

5.  La permanent regional és convocada per la presidència regional.  

 
Article 45. Baixes o dimissions 

1.  En cas de baixa o dimissió d’una persona membre de la permanent regional, l’executiva 
regional nomenarà una persona substituta fins al proper congrés. No obstant, si les baixes o 
dimissions en la permanent regional afecten més del 50 % dels membres, s’haurà de 
convocar necessàriament un congrés regional en el termini màxim d’un mes. En aquest 
còmput, no s’hi inclouen els membres nats. 

2.  Si la baixa o dimissió es produeix en la figura de la presidència regional, l’executiva regional 
haurà d’escollir per una majoria de dues terceres parts una nova presidència provisional fins 
que tingui lloc el proper congrés regional. En el cas que no hagi estat possible arribar a 
aquesta majoria, en un termini d’un mes s’haurà de convocar un congrés regional per escollir 
una nova presidència i permanent regional.  

3.  En cas que no es convoqui el corresponent congrés, la Secretaria d’Organització Nacional en 
garantirà la convocatòria. 

 
Article 46. Pla de treball 

1.  És preceptiu que les permanents de les federacions regionals elaborin un pla de treball anual 
i que el presentin a la militància de la federació regional. El seu grau de compliment serà 
avaluat al cap d’un any.  
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2.  Aquest pla de treball no caldrà presentar-lo necessàriament per escrit. 

 

Secció III. PRESIDÈNCIA REGIONAL 
 
Article 47. Presidència 

De manera ordinària, la representació de la federació regional rau en la figura de la presidència.  

La presidència no podrà delegar la seva assistència ni al Consell Nacional ni a l’Executiva 
Nacional, en cas de ser-ne membre. 

En el cas d’absència forçosa o baixa de la presidència, qui n’ostenti la representació temporal serà 
la secretaria d’organització, fins a l’elecció d’una nova presidència.  

 

Secció IV. GESTORA REGIONAL 
 
Article 48. Gestora regional 

1.  L’Executiva Nacional, per decisió motivada adoptada per majoria, podrà dissoldre qualsevol 
executiva regional i nomenar una gestora regional perquè, en un termini de tres mesos, 
procedeixi a reorganitzar-la. La decisió haurà de ser ratificada pel Consell Nacional.  

2.  L’Executiva Nacional establirà el número de membres que composarà aquesta gestora, que 
no caldrà que siguin militants de l’àmbit de la federació regional en qüestió. 

3. En el cas que l’Executiva Nacional nomenés una gestora regional, la persona responsable de 
liderar-la formaria part de l’Executiva Nacional com a representant de la federació regional, 
amb dret a veu i vot. 

 

Secció V. ALTRES ÒRGANS REGIONALS 
 
Article 49. Altres òrgans 

La federació regional, en funció de les seves necessitats, podrà dotar-se, a més dels estrictes 
estatutaris, d’altres òrgans prèvia aprovació de l’executiva regional. 

Aquests òrgans poden comptar amb persones no vinculades al partit com a militants, 
simpatitzants o amigues. 

 

 
 
 
 
 
 



 

21 

TITOL IV. DE LES FEDERACIONS COMARCALS 
 
 

CAPÍTOL I. PRINCIPIS GENERALS 
 

Article 50. Definició 

1.  La federació comarcal és on s’adscriu la militància del seu àmbit territorial. També 
s’adscriuran a la federació comarcal els simpatitzants i amics adscrits a les seccions locals 
del seu àmbit, en els termes que determinin els Estatuts. 

2.  Tota federació comarcal ha de basar l’organització interna, com a mínim, en un congrés, una 
executiva, una permanent i una presidència comarcal, i podrà dotar-se, a més, d’altres 
òrgans. 

 
Article 51. Criteris d’ordenació comarcal 

1.  Les federacions comarcals en què s’estructura Esquerra Republicana corresponen a les 
comarques pròpies de les corresponents divisions administratives de cada territori dels 
Països Catalans.  

 També tindran consideració de federacions comarcals les federacions de districte de la 
federació regional de Barcelona. 

 La comarca del Barcelonès, per la seva singularitat, queda dividida en:  

• L’Hospitalet de Llobregat, que pertany a la Federació Comarcal del Baix Llobregat i que, a 
efectes públics, utilitzarà la denominació de Baix Llobregat-l’Hospitalet.  

• Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, que constitueixen la 
Federació Comarcal del Barcelonès Nord.  

• I la ciutat de Barcelona, que gaudeix del rang de Federació Regional. 

2.  La creació d’una nova federació comarcal o l’eliminació d’una d’existent és competència de la 
Secretaria d’Organització Nacional, i haurà de ser ratificada per l’Executiva Nacional. 

3.  Per constituir una federació comarcal caldrà un mínim de dues seccions locals a la comarca. 
Tanmateix, l’Executiva Nacional podrà determinar-ne excepcions, prèvia sol·licitud dels 
òrgans territorials o regionals implicats, si es donen circumstàncies organitzatives que fan 
aconsellable aquesta estructura.  

 Si en una comarca no hi ha federació comarcal, la militància s’adscriurà temporalment a la 
federació comarcal d’una comarca veïna, preferentment de la mateixa federació regional o 
territorial.  

 Aquesta militància adscrita temporalment no podrà participar en la votació de temes que 
afectin estrictament la comarca receptora. 
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Article 52. Relació de les federacions comarcals amb els representants dels 
consells comarcals 

1.  La relació dels representants als consells comarcals amb les federacions comarcals es 
regiran pels principis de col·laboració, coordinació i lleialtat.  

2.  Els càrrecs institucionals als consells comarcals seran proposats per l’executiva comarcal i 
designats per l’Executiva Nacional. 

3.  Els pactes postelectorals comarcals que es facin durant tot el mandat es decidiran a 
l’executiva comarcal, i seran ratificats per l’Executiva Nacional. 

 
 

CAPÍTOL II. EXECUTIVA COMARCAL, PERMANENT COMARCAL,  
PRESIDÈNCIA I ALTRES ÒRGANS 
 
Secció I. Executiva comarcal 
 
Article 53. Funcionament 

1.  La direcció i administració de la federació comarcal serà responsabilitat de l’executiva 
comarcal, que estarà formada per la permanent comarcal i les presidències locals o les 
persones que, en substitució d’aquestes, hagi nomenat cada executiva local. 

2.  Com a mínim, l’executiva comarcal es reunirà trimestralment. 

3.  Les executives comarcals són convocades pel president comarcal, o per una quarta part de 
qualssevol dels membres de l’executiva, amb 48 hores d’antelació com a mínim, si no és que 
per motius d’urgència, convenientment justificats, s’hagi de convocar amb menys temps. 

4.  Per millorar la coordinació entre les estructures comarcals i la representació orgànica i 
institucional del partit, els membres de l'Executiva Nacional i els principals càrrecs 
institucionals d’Esquerra Republicana de l’àmbit territorial podran participar de l’executiva 
comarcal amb veu però sense vot si no en són membres per cap altre motiu. 

 
Article 54. Funcions de les federacions comarcals 

Les funcions bàsiques de les federacions comarcals, desenvolupades entre congressos per les 
executives i permanents, són: 

1.  Intervenir políticament i socialment en el seu àmbit territorial.  

2.  Difondre, aplicar i defensar la política d’Esquerra Republicana.  

3.  Apropar a la ciutadania el projecte d’Esquerra Republicana, incorporant-hi nova militància i 
noves persones simpatitzants o amigues.  

4.  Administrar els recursos econòmics.  



 

23 

5.  Fomentar el debat polític i la formació contínua de la militància en totes les matèries que 
l’activitat política requereixi coneixement i posicionament polític.  

6.  Elevar als òrgans superiors les inquietuds o informacions que considerin importants per al 
partit o per als òrgans territorials corresponents.  

7.  Fer un seguiment de les activitats dels càrrecs institucionals i de confiança del partit en els 
consells comarcals i altres òrgans de caràcter supralocal o mancomunat.  

8.  Articular un discurs i una activitat política del partit en l’àmbit comarcal en col·laboració amb 
les seccions locals i els grups municipals dels seus corresponents territoris. 

 

Secció II. PERMANENT COMARCAL 
 
Article 55. Funció i  composició 

1.  La permanent comarcal és l’òrgan encarregat de la direcció i administració de la federació 
comarcal durant el període entre executives. 

2.  La permanent comarcal estarà composta per la Presidència, la Secretaria d’Organització, la 
Secretaria de Finances i Administració, la Secretaria d’Imatge i Comunicació, la Secretaria de 
la Dona, la Secretaria de Política Municipal i la Secretaria de Política Parlamentària. Una 
mateixa persona militant podrà assumir dues secretaries. També es podran nomenar fins a 
un màxim de sis altres càrrecs més a criteri del congrés. En aquest cas, caldrà tenir en 
compte l’estructura que hagi establert l’Executiva Nacional. 

3.  Els principals càrrecs institucionals d’Esquerra Republicana de l’àmbit comarcal podran 
participar de la permanent comarcal amb veu però sense vot si no en són membres per cap 
altre motiu. 

 També formarà part de la permanent, com a membre nat, una persona representant de les 
JERC, sempre que estiguin constituïdes formalment.  

4.  Els membres amb dret a vot que conformin les permanents comarcals provinents d’un mateix 
municipi o secció local mai no podran arribar a representar més del 50 % del total dels seus 
components, sempre que no es tracti d’una comarcal formada per menys de tres seccions 
locals. Atenent la singularitat de les federacions de districte de la ciutat de Barcelona, 
aquests òrgans resten exclosos d’aquest compliment.  

5.  La permanent comarcal és convocada per la presidència comarcal.  

 
Article 56. Baixes o dimissions 

1.  En cas de baixa o dimissió d’una persona membre de la permanent comarcal, l’executiva 
comarcal nomenarà una persona substituta fins al proper congrés. No obstant, si les baixes o 
dimissions en la permanent comarcal afecten més del 50 % dels membres, s’haurà de 
convocar necessàriament un congrés comarcal en el termini màxim d’un mes. En aquest 
còmput, no s’hi inclouen els membres nats.  
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2.  Si la baixa o dimissió es produeix en la figura de la presidència comarcal, l’executiva 
comarcal haurà d’escollir per una majoria de dues terceres parts una nova presidència 
provisional fins que tingui lloc el proper congrés comarcal. En el cas que no hagi estat 
possible arribar a aquesta majoria, en un termini d’un mes s’haurà de convocar un congrés 
comarcal per escollir una nova presidència i permanent comarcal.  

3.  En cas que no es convoqui el corresponent congrés, la Secretaria d’Organització Nacional en 
garantirà la convocatòria. 

 
Article 57. Pla de treball 

1.  És preceptiu que les permanents de les federacions comarcals elaborin un pla de treball 
anual i que el presentin a la militància de la federació comarcal. El seu grau de compliment 
serà avaluat al cap d’un any.  

2.  Aquest pla de treball no caldrà presentar-lo necessàriament per escrit. 

 

Secció III. PRESIDÈNCIA COMARCAL 
 
Article 58. Presidència 

De manera ordinària, la representació de la federació comarcal rau en la figura de la presidència.  

La presidència comarcal esdevindrà automàticament membre del Consell Nacional, tot i que pot 
renunciar-hi. Si hi renunciés, ho haurà de fer al moment de presentar la candidatura a la comissió 
organitzadora del congrés. A la candidatura s’haurà d’indicar quina persona serà la proposada per 
a ocupar la plaça de conseller nacional, que serà elegida juntament amb la votació de la 
permanent, tot i que no formarà part d'aquest òrgan. 

La presidència no podrà delegar la seva assistència al Consell Nacional. 

En el cas d’absència forçosa o baixa de la presidència, qui n’ostenti la representació temporal serà 
la secretaria d’organització fins a l’elecció d’una nova presidència.  

 

Secció IV. GESTORA COMARCAL 
 
Article 59. Gestora comarcal 

1.  L’executiva regional o territorial, d’acord amb l’Executiva Nacional, podrà dissoldre qualsevol 
executiva comarcal per decisió motivada adoptada per majoria i nomenar una Gestora 
comarcal perquè en un termini de sis mesos procedeixi a convocar un procés d’elecció de la 
direcció comarcal.  

 Tanmateix, aquesta dissolució podrà dur-la a terme l’Executiva Nacional, prèvia consulta a les 
executives comarcals, regionals o territorials corresponents. 
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2.  L’òrgan que hagi incoat el procediment establirà el nombre de membres que compondrà 
aquesta gestora que no caldrà que siguin militants de l’àmbit de la federació comarcal en 
qüestió. 

3. En el cas que es nomenés una gestora comarcal, la persona responsable de liderar-la 
formaria part de l’executiva regional com a representant de la federació comarcal, amb dret a 
veu i vot. 

 

Secció V. ALTRES ÒRGANS COMARCALS 
 
Article 60. Altres òrgans 

La federació comarcal, en funció de les seves necessitats, podrà dotar-se, a més dels estrictes 
estatutaris, d’altres òrgans prèvia aprovació de l’executiva comarcal. 

Aquests òrgans poden comptar amb persones no vinculades al partit com a militants, 
simpatitzants o amics. 

 
 
TITOL V. DE LES SECCIONS LOCALS  
 
 

CAPÍTOL I. PRINCIPIS GENERALS 
 
Article 61. Definició 

1. La secció local és l’òrgan territorial bàsic i s’hi adscriu la militància, simpatitzants i amics en 
els termes establerts pels Estatuts que tenen fixada la residència al seu àmbit, que és 
preferentment municipal. Si és necessari, i a consideració de la Secretaria d'Organització 
Nacional, l’àmbit podrà cobrir diversos municipis pròxims o bé només entitats locals menors 
(EMD).  

2. Tota secció local ha de basar l’organització interna, com a mínim, en una assemblea, una 
executiva i una presidència local, i podrà dotar-se, a més, d’altres òrgans. 

3. Tota secció local, prèvia conformitat de les seves respectives executives comarcals, podrà 
formalment constituir seccions de barri o seccions censals. 

4. Només en casos excepcionals, i sempre que la persona sol·licitant ho justifiqui 
adequadament, es podrà militar en una secció local diferent a la del lloc de residència 
habitual. Aquesta persona serà considerada militant amb tots els drets sense excepció de la 
secció local. 

 El vistiplau definitiu correspon a la Secretaria d’Organització Nacional, prèvia consulta amb 
les seccions locals afectades. Cap persona militant no podrà formar part de més d’una secció 
local simultàniament. 
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Article 62. Constitució 

1.  Per constituir una secció local caldrà un mínim de cinc militants i la conformitat de la 
Secretaria d’Organització Nacional.  

2.  L'Executiva Nacional podrà autoritzar un número inferior a cinc militants per constituir la 
secció local, com també per garantir-ne la continuïtat, prèvia sol·licitud dels òrgans 
territorials, regionals o comarcals implicats, si es donen circumstàncies polítiques locals que 
fan aconsellable la implementació d'aquesta estructura. 

3.   Si en un municipi no hi ha secció local, l’executiva regional, a proposta de l’executiva 
comarcal, podrà designar-hi una persona delegada, i la militància d’aquest municipi 
s’adscriurà temporalment a la secció local d’un municipi proper, preferentment de la mateixa 
comarca.  

 Aquesta militància no podrà participar en la votació de temes que afectin estrictament el 
municipi de la secció local on estigui adscrita temporalment, com ara en l'elecció del cap de 
llista i la llista a les eleccions municipals o en els pactes locals.  

 

Article 63. Relació de les seccions locals amb els grups municipals 

1.  La relació dels grups municipals amb les seccions locals es regiran pels principis de 
col·laboració, coordinació i lleialtat.  

 La proposta política d'Esquerra Republicana en una població s'ha d'articular sempre a partir 
de l'actuació coordinada del grup municipal i la secció local. En cas de conflicte de relacions, 
els òrgans superiors arbitraran el conflicte. 

2.  Les coalicions municipals es decidiran a proposta de l’executiva local o a instància de 
l’Executiva Nacional. En les assemblees en què les coalicions es decideixin a proposta de 
l’executiva local, hi podrà participar la militància al corrent de pagament resident al municipi. 

3. Els pactes postelectorals municipals es decidiran a l’assemblea local. Podrà participar en  
aquestes assemblees la militància al corrent de pagament resident en el municipi.  

 

 

CAPÍTOL II. EXECUTIVA LOCAL, PRESIDÈNCIA I ALTRES ÒRGANS 
 

Secció I. EXECUTIVA LOCAL 
 
Article 64. Funcionament 

1. L’executiva local és l’òrgan responsable de la direcció i administració de la secció local. 

2. Com a mínim, l’executiva local es reunirà trimestralment. 
3. Les executives locals són convocades per la presidència local, o per una quarta part de 

qualsevol dels membres de l’executiva, amb 48 hores d’antelació com a mínim, si no és que 
per motius d’urgència convenientment justificats, s’hagi de convocar amb menys temps. 
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Article 65. Funcions 

Les funcions bàsiques de l’executiva local són:  

1.  Intervenir políticament i socialment en el seu àmbit territorial.  

2.  Difondre, aplicar i defensar la política d’Esquerra Republicana.  

3.  Apropar a la ciutadania el projecte d’Esquerra Republicana, incorporant-hi nova militància i 
noves persones simpatitzants o amigues.  

4.  Administrar els recursos econòmics. 

5.  Fomentar el debat polític i la formació de la militància, així com la transmissió a les persones 
vinculades a Esquerra Republicana de tots els continguts, informació i documentació que es 
generi sobre l’acció política del partit.  

6.  Impulsar el foment del debat polític i la participació de la ciutadania.  

7.  Elevar als òrgans superiors les inquietuds o informacions que considerin importants per al 
partit o per als òrgans territorials corresponents.  

8.  Fer un seguiment de les activitats dels càrrecs públics locals i treballar coordinadament amb 
el grup municipal. 

 

Article 66. Composició 

1.  L’executiva local estarà formada per la Presidència, la Secretaria d’Organització, la Secretaria 
de Finances, la Secretaria d’Imatge i Comunicació, la Secretaria de Política Municipal, la 
Secretaria de la Dona i el portaveu del grup municipal, si no n’és membre per cap altre motiu, 
així com per una persona representant de les JERC, sempre que estiguin constituïdes 
formalment. Una mateixa persona militant podrà assumir dues secretaries. També es podran 
nomenar fins a un màxim de sis altres càrrecs més a criteri de l’assemblea local. 

2.  Als municipis on hi hagi entitat local menor (EMD), i en el cas que no s’hagi constituït secció 
local, també formarà part de l’executiva local la persona portaveu a l’entitat menor, si no n’és 
membre per cap altre motiu. 

3.  A les seccions locals on s’hagi constituït una secció de barri o censal, la persona portaveu 
formarà part de l'executiva local, si no n’és membre per cap altre motiu. 

4.  Les seccions locals amb menys de 15 militants, i prèvia conformitat de l'executiva comarcal, 
podran optar a tenir una estructura més simplificada però sempre caldrà escollir com a 
mínim una presidència i una secretaria d'organització, càrrecs no acumulables. 

 
Article 67. Baixes i  dimissions de l ’executiva local  

1. En cas de baixa o dimissió d’una persona membre de l’executiva local, la mateixa executiva 
local nomenarà una persona substituta fins a la propera assemblea local.  

 No obstant, si les baixes o dimissions en l’executiva local afecten més del 50 % del col·lectiu, 
s’haurà de convocar necessàriament una assemblea local en el termini màxim d’un mes.  
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 D'aquest còmput del 50 %, no es comptabilitzaran els membres nats, és a dir, el portaveu del 
grup municipal, el portaveu de l’entitat local menor (EMD), el portaveu de la secció de barri o 
censal i el representant de les JERC. 

2. Si la baixa o dimissió es produeix en la figura de la presidència local, l’executiva local haurà 
d’escollir per una majoria de dues terceres parts una nova presidència local fins que tingui 
lloc la propera assemblea local. En el cas que no hagi estat possible arribar a aquesta 
majoria, en un termini d’un mes s’haurà de convocar una assemblea local per escollir una 
nova presidència i executiva local. 

3. En cas que no es convoqui la corresponent assemblea, la Secretaria d’Organització Nacional 
en garantirà la convocatòria. 

 
Article 68. Pla de treball 

1.  És preceptiu que les executives de les seccions locals amb més de 40 militants elaborin un 
pla de treball anual i que el presentin a la militància local. El seu grau de compliment serà 
avaluat al cap d’un any.  

2.  Aquest pla de treball no caldrà presentar-lo necessàriament per escrit. 

3.  Per a la resta de seccions locals, l’elaboració d’aquest pla de treball només és una 
recomanació. 

 
Secció II. PRESIDÈNCIA LOCAL 
 
Article 69. Presidència 

De manera ordinària, la representació de la secció local rau en la figura de la presidència.  

En el cas d’absència forçosa o baixa de la presidència, qui n’ostenti la representació temporal serà 
la secretaria d’organització fins a l’elecció d’una nova presidència. 

 
Article 70. Funcions 

La direcció, administració i representació, tant interna com externa, de la secció local durant 
l’interval entre reunions de l’executiva local recau en la presidència local, i és responsable de la 
gestió i de l’assemblea local. 

La presidència local és la responsable màxima de les relacions de la secció local amb la federació 
comarcal del seu àmbit. 

La presidència local haurà de comunicar a l’executiva comarcal totes les qüestions, tant internes 
com externes, que puguin afectar comarcalment. 
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Secció III. GESTORA LOCAL 
 
Article 71. Gestora local 

1.  L’executiva comarcal, d’acord amb la respectiva executiva regional o territorial, podrà 
dissoldre una executiva local per decisió motivada adoptada per majoria i nomenar una 
Gestora local perquè en un termini màxim de sis mesos procedeixi a convocar un procés 
d’elecció de la direcció local. 

 Tanmateix, aquesta dissolució podrà dur-la a terme l’Executiva Nacional prèvia consulta a 
l’executiva local implicada, així com a les executives comarcal i regional o territorial 
corresponents.  

2.  L’òrgan que hagi incoat el procediment establirà el nombre de membres que compondrà 
aquesta gestora que no caldrà que siguin militants de l’àmbit de la secció local en qüestió. 

3. En el cas que es nomenés una gestora local, la persona responsable de liderar-la formaria 
part de l’executiva comarcal com a representant de la secció local, amb dret a veu i vot. 

 

Secció IV. ALTRES ÒRGANS DE LA SECCIÓ LOCAL 
 
Article 72. Altres òrgans   

La secció local, en funció de les seves necessitats, podrà dotar-se, a més dels estrictes estatutaris, 
d’altres òrgans prèvia aprovació de l’assemblea local. 

Aquests òrgans poden comptar amb persones no vinculades al partit com a militants, 
simpatitzants o amics. 

 
Article 73. Seccions de barri o censals  

Amb vista a facilitar la tasca política d'Esquerra Republicana al municipi, les seccions locals que 
ho necessitin podran constituir formalment, prèvia conformitat de les seves executives comarcals, 
seccions de barri o seccions censals.  

Aquestes seccions, orgànicament, dependran de la mateixa secció local i podran ser dissoltes per 
la majoria absoluta de les persones membres de l'executiva local. Aquest òrgan proposarà a 
l'assemblea local una persona portaveu de barri o de secció censal, que formarà part de 
l'executiva local com a membre nat. 
 
 

CAPÍTOL III. SECCIONS EXTERIORS 
 
Article 74. Definició 

Els nuclis d’Esquerra Republicana fora del territori nacional, anomenats seccions exteriors, es 
poden crear amb la voluntat de promoure el treball polític entre els militants que resideixen fora 
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del Països Catalans i d’altres que ho fan de manera provisional per motius laborals, acadèmics i 
d’altra índole. 
 
Article 75. Constitució 

1.  Es poden crear seccions exteriors, sempre que així ho sol·licitin un mínim de tres militants 
establerts dins d’un mateix àmbit geogràfic. 

 Les seccions exteriors dependran directament  pel càrrec específic de l'Executiva Nacional. 

2.  Per constituir una secció exterior, cal una autorització expressa de l’Executiva Nacional.  

 
Article 76. Estructura 

Les seccions exteriors tindran un càrrec unipersonal que s’anomenarà portaveu i que serà 
designat pel càrrec específic de l’Executiva Nacional. 
 
Article 77. Funcions 

La funció essencial de les seccions exteriors serà la de difondre els principis ideològics i les 
propostes d’Esquerra Republicana en el seu entorn pròxim. 

 
Article 78. Adscripció de la militància a una secció local 

Per formar part d’una secció exterior, caldrà sol·licitar-ho al càrrec específic de l'Executiva 
Nacional que, de forma expressa, ho podrà autoritzar. 

Els militants que no estableixin de forma permanent la seva residència a l’estranger, però que de 
forma transitòria visquin fora del territori nacional, mantindran també l’adscripció a la secció local 
d’origen.   

 

 
DISPOSICIÓ DEROGAT ÒRIA  
 

Amb l’aprovació d’aquest Reglament quedarà derogada l’anterior Normativa bàsica de 
funcionament de les Seccions Locals, Federacions Comarcals i Federacions Regionals. 

 
 
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA 
 

L’aprovació, així com la modificació, d’aquest reglament haurà de ser ratificada per la majoria dels 
consellers nacionals presents en el Consell Nacional, a proposta de l’Executiva Nacional. 

 

Aprovat pel Consell Nacional d’Esquerra Republicana, el 29 de març de 2014, a Barcelona. 

Modificat pel Consell Nacional d'Esquerra Republicana, el 27 de setembre de 2014, a Barcelona 


