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ESTATUTS DE LA LLIGA DEMOCRÀTICA 

TEXT REFOS APROBAT EL 6 DE FEBRER DE 2.020

TÍTOL I - LLIGA DEMOCRÀTICA

Article 1 - Denominació, sigles i símbol

1. A l’empara de l’article 6 de la Constitució espanyola de 1978 i dels articles  1 i 2 de la Llei 
Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de Partits Polítics, es constitueix el partit polític denomi-
nat Lliga Democràtica.

2. El símbol del partit consisteix en un imagotip i logotip i la seva imatge és la següent:

3. Les sigles del partit seran LD.

4. L’ús de la imatge corporativa, el símbol, les sigles i el nom de Lliga Democràtica es 
regulen mitjançant un reglament que establirà els mecanismes per autoritzar el seu ús, 
especialment en les xarxes socials.

Article 2 - Principis rectors.

1. La Lliga Democratica s’articula i s’organitza seguint els principis de democràcia interna, 
igualtat i corresponsabilitat dels seus adherits i amics i de la màxima transparència i par-
ticipació interna.

2. La paritat entre sexes, l’equilibri generacional i territorial i el respecte a les minories són 
criteris fonamentals d’actuació i d’organització interna.

Article 3 – Àmbit.
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L’àmbit d’actuació de la Lliga Democratica és l’estatal, comprenent la presentació de 
candidatures a tots els ámbits possibles, començant pels ajuntaments i seguint por les 
elecciones al Parlament de Catalunya, a Corts Generals i al Parlament Europeu.

Article 4 - Finalitat.

1. La finalitat de la Lliga Democràtica és la defensa i la difusió del seu ideari en la societat, 
contribuir democràticamente a la formació de la voluntat política de la ciutadania, així 
com promoure la seva participació en les institucions representatives de caràcter polític 
mitjançant la presentació i suport de candidatures en les corresponents eleccions.

2. La Lliga Democràtica es defineix com un moviment polític català, democràtic, moderat 
i de centro liberal i reformista que se sustenta en quatre grans pilars: Acatament de l’Estat 
de Dret; Catalanitat; Tolerància; i Eficiència en el govern del bé comú.

3. La Lliga Democràtica es proposa representar els ciutadans en els ajuntaments, parla-
ments, cambres legislatives i en els diferents nivells administratius i territorials  amb la vo-
luntat de preservar la cohesió social a través dels valors del diàlogo, el pacte i el respecte 
mutu.

Article 5 - Domicili i dades de contacte.

1. El domicili social de la LLIGA DEMOCRÀTICA està ubicat a Barcelona (08006) carrer 
Balmes 211, Ppal 2ª. 

2. La pàgina web del partit és lligademocratica.com

3. L’adreça de correu electrònic de contacte és hola@lligademocratica.com.

4. Tant el domicili social como la pàgina web i la direcció de correu electrònic podran ser 
modificats per acord del Comitè Executiu, sense necessitat de modificació dels presents 
Estatuts, i aquestes modificacions es comunicaran al Registre de Partits Polítics. En el 
caso del domicili social cal una posterior ratificació del Consell Nacional en el període 
màxim de tres mesos.

Article 6 - Llengua.

1. La llengua del partit és el català i és la llengua habitual i preferent que s’utilitza en tots 
els actes i comunicacions del partit, sense perjudici de l’ús de la llengua castellana quan 
així ho esculli qualsevol dels seus membres en les seves comunicacions individuals.

2. Tots els adherits i amics podran dirigir-se als òrgans del partit en la llengua de la seva 
lliure elecció i tindran el dret a ser atesos en la mateixa llengua que hagin utilitzat. 
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TÍTOL II - ADHERITS I AMICS

CAPÍTOL I - Adherits

Article 7 - Requisits.

1. Podran ser adherits de  la Lliga Democràtica les persones físiques, majors d’edat, que no 
tinguin limitada ni restringida la capacitat d’obrar, que de forma lliure i voluntària així ho 
decideixin i signin la seva sol·licitud d’adhesió. La sol·licitud d’adhesió implica l’exprés aca-
tament de la Constitució Espanyola i de l’Estatut de Catalunya, així como el sotmetiment 
als presents estatuts, al codi ètic i a la normativa que se’n derivi.

2. No poden estar afiliades a cap altra formació política.

3. Per a ser considerades persones adherides, han de tenir la seva alta aprovada.

Article 8 - Procediment i tramitació de les sol·licituds d’adhesió.

1. Per a poder accedir a la condició d’adherit del partit s’ha de complimentar i signar  cor-
rectament el formulari d’adhesió al partit, així como comptar amb l’aval de dos membres 
del Comitè Executiu del partit. 

2. Es preceptiu indicar l’agrupació local o de barri (en cas d’existir) a la que se es vol ad-
herir, amb la que s’ha de tenir una relació directa, ja sigui per domicili, treball, vinculacions 
familiars y / o participació en entitats.

3. Els adherits que formin part d’un territori proper a Catalunya que comparteixi un espai 
lingüístic, social i econòmic, poden adherir-se a l’agrupació local que els sigui més prope-
ra.

4. En cas de què l’interessat no designi cap agrupació, s’entén que vol militar en el munici-
pi que ha designat en el seu domicili. 

5. El formulari d’adhesió es pot complimentar de dues maneres:

a) Manualment per escrit i lliurant-lo a un responsable del partit o bé dirigint-se a la 
seu nacional del partit per a la seva tramitació.

b) Telemàticament mitjançant qualsevol sistema que permeti acreditar la identitat 
del signant.

6. El formulari d’adhesió rebut per qualsevol de les dues vies expressades, es deriva al Co-
mitè Executiu que és l’encarregat de fer el seguiment de la sol·licitud d’adhesió.

7. El Comitè Executiu disposa del període d’un mes per fer, en el seu cas, un informe degu-
dament motivat y pronunciar-se sobre l’alta sol·licitada.  El transcurs del termini s’enten-
drà com silenci positiu.

8. El Comitè Executiu és l’encarregat d’aprovar o denegar l’alta en la primera reunió que 
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tingui lloc un cop el formulari hagi arribat als serveis administratius del partit i, en el seu 
defecte, abans  de què hagi transcorregut el termini d’un mes des de la recepció de la 
sol·licitud.

10. En el seu cas, el Comitè Executiu denegarà la sol·licitud d’adhesió de manera justifica-
da i mitjançant l’elaboració d’un informe desfavorable.

11. En el cas de denegació de l’alta de adhesió, el sol·licitant pot interposar recurs davant 
la Comissió de Garanties en el termini d’un mes a comptar des de la notificació. S’ha de 
resoldre en un termini de tres mesos.

12. En el supòsit de què l’alta d’adherit correspongui a una persona que ja hagi estat ad-
herida amb anterioritat,  s’ha de comprovar que no va deixar cap deute amb el partit. En 
cas de que així sigui,  es requisit indispensable posar-se al dia dels deutes per torbar a 
adherir-se al partit.

13. La readmissió d’una persona que hagi estat expulsada de la Lliga Democràtica reque-
reix l’ acord favorable del Comitè Executiu per la seva reincorporació.

14. El partit deixarà constància de l’adhesió dels seus membres en el corresponent arxiu o 
llibre de registre d’adherits que es regirà pel que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i en el qual 
constaran les dades d’altes i baixes definitives.

15. Qualsevol adherit del partit podrà donar-se de baixa lliurement mitjançant l’oportuna 
comunicació per escrit dirigida al Comitè Executiu o per correu electrònic a bp@lliga-
democratica.com. (o a aquella adreça electrònica que estigui operativa a aquest efecte 
i consti publicada en la web del partit) La baixa procedirà a anotar en el Llibre Registre 
d’Adherits i tindrà efectes des del mateix moment de la seva comunicació.

 
Article 9 - Efectes de les altes.

 
A l’efecte d’antiguitat dins del partit, les altes són efectives des de la data d’aprovació per 
part del Comitè Executiu, no naixent fins als tres mesos de la mateixa els drets i deures 
inherents a la condició d’adherit que estableixen els articles 10 i 11 d’aquests estatuts.

Article 10 - Drets dels adherits.

 
1. Els adherits gaudeixen dels següents drets:

 
a) Participar activament en la vida interna del partit amb la realització d’una activi-
tat política, organitzativa o de suport.
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b) Expressar lliurement les seves opinions, reunir-se en els locals del partit d’acord 
amb les condicions que estableixin els òrgans competents i dirigir-se a qualsevol 
òrgan del partit i rebre resposta.

 
c) Rebre informació sobre les decisions adoptades pels òrgans del partit i sobre les 
qüestions que afectin la vida interna i la seva projecció exterior.

 
d) Ser elector i elegible en igualtat de condicions a tots els òrgans interns del partit 
i en la designació de candidats a càrrecs de representació pública. És necessari re-
unir els requisits d’antiguitat i d’estar al corrent de pagament de la quota obligatòria 
d’adhesió establerta en els estatuts.

 
e) Rebre el suport del partit en el cas de dificultats derivades de l’acció política 
quan se situï en l’àmbit de les decisions i orientacions dels òrgans de govern terri-
torials i nacionals del partit.

 
f) Gaudir del dret a la confidencialitat de les seves dades personals, d’acord amb la 
normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.

 
g) Rebre suport i col·laboració dels càrrecs públics afiliats al partit. 
h) Rebre formació política, ideològica i institucional, així com informació per a 
conèixer el partit, tant sobre la seva història com sobre el seu funcionament i la 
seva organització interna.

i) Discrepar públicament de les decisions adoptades pels òrgans del partit, sempre 
que la seva discrepància no sigui contrària a l’ideari d’aquest, que no contradigui 
els pressupostos d’adhesió assumits amb la seva sol·licitud d’alta i que s’estigui al 
corrent en el pagament de les seves quotes. 

j) Acudir a la Comissió de Garanties quan estimi que s’ha vulnerat algun dels seus 
drets.

k) Impugnar els acords dels òrgans del partit que estimin contraris a la Llei o als 
estatuts.

2. La condició de persona adherida dóna dret de manera immediata a prendre part amb 
veu i sense vot en les deliberacions en qualsevol òrgan del partit al qual es pertanyi.

3. Als tres mesos de la data d’adhesió es gaudeix del dret a participar amb vot en qualsevol 



7

òrgan del partit al qual es pertanyi.

4. Els canvis d’emplaçament respecte al lloc on es milita no tenen efecte fins al cap de 
tres mesos des que es produeixen. Una vegada aprovat un canvi d’emplaçament no es pot 
sol·licitar un nou canvi fins que hagi transcorregut un any des de la sol·licitud de canvi 
anterior.

5. Únicament per raons justificades i sempre que així ho sol·liciti l’òrgan en qüestió, el 
Comitè Executiu pot eximir del requisit de concurrència d’aquests períodes mínims d’ad-
hesió. L’òrgan corresponent pot eximir raonadament el termini de tres mesos previst pel 
canvi d’emplaçament.

Article 11 - Deures dels adherits.

La condició de persona adherida comporta el compliment de les següents obligacions:

a) Complir amb els deures polítics i estatutaris que resulten de l’ideari del partit i 
col·laborar personalment, en la mesura de les seves possibilitats, en les tasques 
que li siguin encomanades pels òrgans.

b) Actuar d’acord amb el codi ètic del partit.

c) Respectar i complir els acords dels òrgans de representació, de govern i d’admi-
nistració del partit.

d) Complir les normes de prevenció de conductes contràries a l’ordenament jurídic 
que estableixi el partit en aquests estatuts i en el corresponent pla de prevenció, 
així com participar de la formació que el partit ofereixi sobre la matèria, d’acord 
amb l’estableix l’article 31 bis del Codi Penal.

e) Contribuir econòmicament a cobrir les despeses del partit amb la quota obliga-
tòria anual.

f) Ajudar econòmicament el partit amb les aportacions voluntàries que estigui en 
disposició de poder realitzar.

g) Mantenir la confidencialitat de les dades i informacions a les quals l’adherit tin-
gui accés.

h) Respectar les manifestacions i discrepàncies que es produeixin en els debats 
dels òrgans interns del partit entre adherits, amics i / o membres dels òrgans.

i) No secundar públicament o formar part de cap llista electoral de candidatures 
d’altres formacions polítiques, independentment de l’àmbit territorial de les elecci-
ons, sense que l’hagi aprovat el Comitè Executiu.

j) No adherir-se a cap altra formació política.

k) Mantenir la confidencialitat deguda respecte als debats i acords en els quals hagi 
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participat. 

l) Respectar el que es disposa en les Lleis.

Article 12 - Pagament de la quota d’adhesió.

1. Els serveis administratius nacionals del partit giren anualment el rebut de la quota d’ad-
hesió.

2. No està permès el pagament d’una quota aliena, excepte si hi ha una relació familiar.

3. En els casos en què el rebut es retorni impagat, els serveis administratius hauran de 
notificar aquesta situació a la persona afectada i al Comitè Executiu, indicant que disposa 
de quinze dies per a posar-se al corrent de pagament. Transcorregut aquest termini, fins 
que no sigui satisfet el pagament de la quota i de les despeses que s’ocasionen, queden en 
suspensió els drets dels adherits contemplats en aquests estatuts, però no així els deures 
que mantindran la seva plena exigència. El Comitè Executiu haurà de comunicar la situa-
ció a les agrupacions locals, de barri o sectorials a les quals pertanyi la persona afectada.

4. Durant un període de dos mesos, a comptar del dia en què es fa la notificació, l’afectat 
pot posar-se al corrent de pagament i / o demanar audiència davant els responsables de 
la seva agrupació per a aclarir la seva situació.

5. Una vegada transcorregut aquest termini sense que s’hagi produït el pagament de la 
quota i de les despeses ocasionades, el Comitè Executiu donarà de baixa per causes ob-
jectives la persona que segueix en situació d’impagament.

6. Quan hagin transcorregut tres mesos des del dia de la notificació sense que els serveis 
administratius nacionals hagin rebut o bé hagin tingut constància del pagament del deute 
o bé de l’acta del Comitè Executiu donant de baixa del partit, procedeixen d’ofici a practi-
car la baixa per causes objectives.

7. La baixa per causes objectives es notificarà a la persona afectada, que disposa d’un ter-
mini de deu dies per a presentar un recurs davant la comissió de garanties.

8. Una vegada transcorregut el termini de deu dies, la baixa es converteix, en definitiva.

9. En qualsevol cas, el pagament fora de termini corrent per causes imputables a l’adherit 
comporta una penalització de tres mesos per a poder gaudir novament dels drets estatu-
taris, en concret per a poder ser elector i elegible, i participar amb vot en qualsevol òrgan 
del partit al qual pertanyi.

10. El responsable econòmic i financer, a instàncies del Comitè Executiu, després d’haver 
consultat l’agrupació corresponent, pot reduir o eximir transitòriament el pagament de 
la quota anual obligatòria aquells adherits que el requereixin de forma justificada i amb 
caràcter excepcional.
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Article 13 - Pèrdua de la condició de persona adherida.

La condició de persona adherida es pot perdre per les següents causes:

1. Baixa voluntària:

a) Dirigint un escrit signat als serveis administratius del partit.

b) A través d’un correu electrònic dirigit als serveis administratius del partit (bp@
lligademocratica.com o a aquella adreça electrònica que estigui operativa a aquest 
efecte i consti publicada en la web del partit)  o bé mitjançant qualsevol manifesta-
ció per la qual pugui quedar constància fefaent de la seva voluntat.

2. Baixa disciplinària, que es produeix, a instàncies del Comitè Executiu, mitjançant reso-
lució d’expulsió adoptada de conformitat amb el que es disposa en aquests Estatuts 

3. Baixa per causes objectives per impagament de quotes.

4. Baixa per defunció.

5. Baixa per incompatibilitat sobrevinguda: es produeix en el cas que una persona afiliada 
hagi de causar baixa perquè l’exigeix un càrrec aliè. Quan es produeixi el cessament en el 
càrrec aliè, la persona pot demanar la seva reincorporació al partit i recuperarà l’antiguitat 
que tenia en el moment de la baixa.

CAPÍTOL II - Amics

Article 14 - Concepte.

1. Són amics de Liga Democràtica totes les persones majors de 16 anys que, sense ser ad-
herides o militants de cap altra formació o entitat política, vulguin donar suport al partit 
en les seves activitats, respectant el seu ideari, els seus principis fundacionals i aquests 
estatuts.

2. Els amics tenen dret a rebre informació i atenció del partit i el deure de tractar amb 
confidencialitat aquesta informació actuant amb lleialtat en defensa de les finalitats de-
clarades del partit.

Article 15 - Procediment i tramitació de les sol·licituds d’amistat.

1. La inscripció com a amic de Lliga Democràtica pot fer-se mitjançant el formulari telemà-
tic facilitat en la pàgina web del partit.

2. Són indispensables les següents dades de caràcter personal:

a) Nom i cognoms
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b) Data de naixement

c) Correu electrònic

d) Telèfon

e) Municipi

f) Adreça Física

3. La resta del procediment i tramitació de les sol·licituds d’amistat es regeix pel que es 
disposa en els articles d’aquests estatuts referits a l’alta dels adherits.

Article 16 - Pèrdua de la condició d’amic.

La pèrdua de la condició d’amic de Lliga Democràtica es pot donar per les següents cir-
cumstàncies:

a) Adherir-se al partit.

b) Baixa voluntària: es produeix quan la persona ho manifesti, ja sigui per escrit o 
mitjançant correu electrònic als serveis administratius nacionals del partit.

c) Baixa forçada: es produeix quan el Comitè Executiu consideri que el manteni-
ment d’una persona dins del col·lectiu d’amics de Lliga Democàatica pot ser con-
traproduent per als interessos o per a la imatge del partit. L’acord requereix la ma-
joria del Comitè Executiu i es notificarà de forma motivada a la persona afectada.

d) Baixa per defunció.

TÍTOL III - ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ: ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, GOVERN 
I ADMINISTRACIÓ

CAPÍTOL I - Disposicions Generals

Article 17 - Principis generals i de funcionament.

1. L’organització, les normes de funcionament i l’activitat del partit es basen en principis 
democràtics, d’acord amb el que es disposa en la Constitució, en l’Estatut de Catalunya i 
en la resta de la legislació vigent.

2. Qualsevol acord adoptat per qualsevol òrgan de govern podrà ser impugnat per qualse-
vol adherit sempre que representi en la seva impugnació o reclamació a més de 10% dels 
adherits al partit. 

El procediment d’impugnació dels acords o de reclamació enfront dels mateixos es realit-
zarà mitjançant escrit presentat en la seu del partit dirigit al president de la mesa de l’òrgan 
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contra el qual es qüestioni l’acord impugnat o per correu electrònic a bp@lligademocrati-
ca (o a aquella adreça electrònica que estigui operativa a aquest efecte i consti publicada 
en la web del partit) dirigit a la mateixa persona. També es podrà procedir a la impugnació 
o reclamació, “in voce”, amb els mateixos requisits de representació, quan l’impugnant 
estigui present en la sessió ordinària de l’òrgan que hagi adoptat l’acord qüestionat.

Quan la impugnació ho sigui enfront d’acords adoptats pel Comitè Executiu, aquesta es 
presentarà davant el President de la mesa del Comitè Nacional, sent aquesta mesa la que 
resoldrà seguint el procediment pautat.

La mesa de l’òrgan impugnat disposarà de 15 dies naturals per a resoldre i comunicar via 
e-mail la decisió presa sobre aquest tema. En el cas que no s’arribi a un acord entre les 
parts, l’adherit podrà acudir a la Comissió de Garanties Estatutàries i demanar empara 
segons el que s’estableix en els presents estatuts. 

3. En cap supòsit la presentació d’una impugnació o reclamació suspendrà l’eficàcia i exe-
cutivitat immediata dels acords que hagin estat qüestionats.

Article 18 - Consultes internes.

1. Es preveuen la celebració de consultes internes per a ajudar a fixar els posicionaments 
del partit en qüestions d’afectació territorial o davant situacions de gran transcendència 
política d’afectació nacional que requereixin un posicionament del partit de manera ràpi-
da o urgent.

2. En els casos d’afectació territorial, el procés de consulta afectarà els adherits i amics 
d’aquell territori. En els altres casos els processos de consulta afectaran la totalitat dels 
adherits i amics del partit.

3. Qualsevol dels processos de consulta es desenvoluparà a instàncies del Comitè exe-
cutiu i requerirà l’aprovació d’un corresponent reglament per part del Consell Nacional, 
que establirà la manera d’exercir el dret a vot dels adherits i amics, així com els efectes 
vinculants o no del resultat.

4. Per excepció al que es disposa en l’epígraf anterior, 1/3 dels adherits del partit, a corrent 
de pagament, també podran presentar al Consell Nacional una proposta per a la celebra-
ció d’una consulta interna. El reglament corresponent establirà els detalls.

Article 19 - Organització nacional.

Són òrgans nacionals del partit els següents:

a) Congrés Nacional: òrgan suprem del partit i que ostenta la màxima representa-
ció del partit.

b) Consell Nacional: òrgan que ostenta la màxima representació del partit entre 
Convencions Nacionals i que realitza el control del Comitè Executiu.
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c) Comitè Executiu: òrgan al qual li correspon la direcció, el govern i l’administració 
del partit.

d) Comissió de Garanties: òrgan al qual li correspon la defensa i garantia dels drets 
dels adherits i amics del partit i la interpretació suprema de la normativa interna 
del partit.

CAPÍTOL II - El Congrés Nacional

Article 20 - Concepte.

El Congrés Nacional és l’òrgan que ostenta la màxima representació dels adherits de Lliga 
Democràtica. Té la responsabilitat de determinar l’ideari del partit. Així mateix, assumeix 
la instància superior de govern i administració del partit.

Article 21 - Reunió i competències del Congrés Nacional.

Sense perjudici de la possibilitat de la convocatòria d’un Congrés Nacional Extraordinari, 
el Congrés Nacional es reunirà ordinàriament cada quatre anys per a decidir sobre: 

a) Resolució sobre les ponències i mocions presentades.

b) Aprovació de l’informe de gestió del Comitè Executiu.

d) Elecció dels membres del Consell Nacional, del Comitè Executiu i de la Comissió 
de Garanties.

c) L’elecció i nomenament (així com la destitució, en el seu cas) del president, del 
Comitè Executiu.

e) Reforma dels estatuts. 

f) Presentació de declaracions, mocions i propostes de resolució de manera opci-
onal. 

g) Dissolució i liquidació del partit.

h)  La coalició o fusió amb algun altre partit polític, o en qualsevol organització in-
ternacional, així com l’abandó d’alguna d’elles.

Article 22 - Convocatòria del Congrés Nacional.

1. El Consell Nacional, amb un termini mínim d’antelació de dos mesos al compliment del 
període de quatre anys indicat, convocarà el Congrés Nacional, mitjançant la seva publi-
cació en la pàgina web del partit, via e-mail als militants i almenys en un mitjà de comuni-
cació de gran tirada a Catalunya. 
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2. Tant el Comitè Executiu, per acord de la majoria simple dels seus membres, com aquells 
adherits que representin almenys el 1/3 del conjunt dels afiliats totals al partit, també 
podran sol·licitar a la mesa del Consell Nacional la convocatòria d’un Congrés Nacional 
extraordinari. La mesa decidirà sense més l’oportunitat o no d’aquesta convocatòria, que-
dant en qualsevol cas subjecta la decisió última, a criteri del Consell de Garanties Estatu-
tàries. 

3. Qualsevol convocatòria del Congrés Nacional contemplarà un ordre del dia de la sessió 
segons així ho hagi establert el Consell Nacional. Aquest ordre del dia podrà rebre al·lega-
cions i peticions de modificació fins a dues setmanes prèvies a la celebració del Congrés. 
Aquestes al·legacions i propostes de modificació hauran de presentar-se davant la Mesa 
del Congrés Nacional. Serà necessari que les peticions de modificació sobre l’ordre del 
dia fixat per a la celebració del Congrés estiguin avalades per un mínim d’adherits que 
representin almenys al 1/3 de la militància

4. El Consell Nacional decidirà al moment de la convocatòria un reglament de funciona-
ment i ordre intern del Congrés Nacional.

Article 23 - La Mesa del Congrés Nacional.

1. La Mesa del Congrés Nacional, estarà composta per: 

a) Un President

b) Un Vicepresident

c) Un Secretari

2. El Consell Nacional decidirà, a proposta del Comitè Executiu, sobre els adherits que 
hagin de formar part de la Mesa del Congrés Nacional.

3. En cas que es produeixin baixes entre els triats per a la Mesa, seran reemplaçats per 
persones triades pel Consell Nacional.

4. El President, el vicepresident o el secretari de la Mesa del Congrés Nacional, per aquest 
ordre, seran els responsables de la direcció dels debats i de garantir que es concedeixen 
els torns de paraula, així com els de rèplica i contra rèplica, que es considerin oportuns.

Article 24 - Configuració i desenvolupament del Congrés Nacional.

1. El Congrés Nacional quedarà constituït en lloc i temps establert en la convocatòria 
acordada pel Consell Nacional sigui com sigui el quòrum d’assistència dels seus militants.

2. Les ponències que vagin a ser sotmeses a debat i votació en el Congrés Nacional hauran 
d’haver estat proposades pel Consell Executiu i aprovades prèviament pel Consell Nacio-
nal. En els Congressos Extraordinaris s’estarà al que hagin sol·licitat els instants. 

3.- L’elecció dels membres del Consell Nacional i del Comitè Executiu es regirà pel que es 
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disposa en el capítol d’aquests Estatuts referit a la “Normativa Electoral”. Les votacions, 
en els congressos que les contemplin, es realitzaran després de les defenses de les ponèn-
cies que s’haguessin presentat i, en el seu cas, després de les defenses del programa dels 
candidats si així ho demanessin. 

4.- L’elecció dels membres de la Comissió de Garanties es durà a terme mitjançant el siste-
ma de llistes obertes, de conformitat amb els disposat a aquest efecte en aquests Estatuts.  

5. Tots els adherits al corrent de les seves obligacions i no suspesos, tenen el dret d’assistir 
al Congrés amb veu i vot. Hauran de confirmar la seva participació en el Congrés Nacio-
nal, en la forma que s’estableixi en la convocatòria aprovada pel Consell Nacional. En cas 
que no tramitin la confirmació, tindran el tracte d’amics. 

6. Tots els amics tenen dret a assistir al Congrés amb veu, però sense vot. Hauran de con-
firmar la seva participació en el Congrés Nacional, en la forma que s’estableixi en la con-
vocatòria aprovada pel Consell Nacional. En cas que no tramitin la confirmació, tindran el 
tracte de convidats.

7. Durant la sessió tots els adherits i amics tindran la possibilitat de participar del debat, 
plantejar qüestions d’ordre o preguntes dirigides a la Mesa del Congrés Nacional, de ma-
nera que es garanteixi que tots els adherits i amics, a excepció dels quals tinguin la consi-
deració de convidats, puguin expressar lliurement les seves opinions i posicions.

8. Els convidats al Congrés Nacional no tindran ni veu ni vot.

9. Els acords i resolucions que s’adoptin pel Congrés Nacional requeriran el vot favorable 
de la meitat més un dels adherits amb dret a vot, excepte en aquelles qüestions que la 
Mesa, o els Estatuts, requereixin una majoria reforçada. En els processos electorals, gua-
nyarà sempre el candidat o la llista més votada. En cas d’empat es produiran les eleccions 
successives que siguin necessàries fins a aconseguir un únic vencedor.

CAPÍTOL III - El Consell Nacional

Article 25 – Concepte.

El Consell Nacional és el màxim òrgan de representació dels adherits de Lliga Democràti-
ca entre Congressos Nacionals.

Article 26 – Competències.

El Consell Nacional té les següents competències:

a) La convocatòria del Congrés Nacional.

b) Control i impuls de les tasques del Comitè Executiu.

c) Seu de la presentació, debat i votació de l’informe de gestió del Comitè Executiu.
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d) Designació, a proposta del Comitè Executiu, dels candidats en els processos 
electorals.

e) Aprovació dels pressupostos a proposta del responsable econòmic.

f) Aprovació dels comptes, previ informe econòmic del Comitè Executiu.

g) Seu de presentació, debat i votació de mocions, declaracions, propostes de re-
solució i reglaments.

h) Deliberació i votació última de les resolucions de la Comissió de Garanties que 
s’hagin elevat a la seva consideració. 

Article 27 – Membres.

1. El Consell Nacional estarà format per 100 adherits triats pel Congrés Nacional. Els seus 
membres ho seran a títol individual i, fins a un màxim de 30, en la seva condició de mem-
bres del Comitè Executiu. També seran membres nats del Consell Nacional aquells mem-
bres fundadors que no formin part del Comitè Executiu, encara que amb la seva incorpo-
ració se superi el número de 100 membres triats. 

2. Els membres del Consell Nacional seran triats en sessió ordinària del Congrés Nacional, 
de conformitat amb la normativa electoral prevista en aquests Estatuts. L’elecció es durà a 
terme en una votació amb llistes obertes per als membres que es presentin individualment 
i en llistes tancades per als quals pertanyin a una candidatura el cap de llista de la qual 
aspiri a la Presidència del Comitè Executiu. Podran presentar candidatura davant la Mesa 
del Congrés Nacional tots els adherits del partit, a l’antiguitat necessària, que no incorrin 
en causes d’incompatibilitat i estiguin al corrent de les seves obligacions.

3. Els adherits del partit que no tinguin la consideració de membres del Consell Nacional 
podran assistir a les seves sessions, amb veu, però sense dret a vot, sempre que la seva 
presència sigui expressament autoritzada pel President de la mesa.

4. Durant la sessió tots els membres del Consell Nacional tindran la possibilitat de par-
ticipar del debat, plantejar qüestions d’ordre o preguntes dirigides a la Mesa del Consell 
Nacional, de manera que es garanteixi a tots els membres del Consell Nacional poder 
expressar lliurement les seves opinions i posicions.

Article 28 – Mandat.

Els membres del Consell Nacional exercissin el seu càrrec fins a la celebració d’aquell 
Congrés Nacional on s’hagi previst eleccions a aquestes responsabilitats. 

Article 29 – Convocatòria.

1. El Consell Nacional es reunirà almenys una vegada cada sis mesos. La convocatòria la 
realitzarà el president de la mesa del Consell Nacional.
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2. De manera extraordinària el Comitè Executiu podrà sol·licitar davant la Mesa del Con-
sell Nacional la convocatòria del Consell. En aquest cas i en el qual 1/3 dels adherits sol-
licitin a la Mesa la convocatòria d’un Consell Nacional, el president del Consell Nacional 
haurà de convocar-lo.

3. La convocatòria als membres del Consell Nacional es realitzarà via correu electrònic i 
amb un mínim de 15 dies d’antelació a la celebració del Consell Nacional.

4. La convocatòria del Consell Nacional contemplarà un ordre del dia de la sessió. Qualse-
vol membre del Consell podrà sol·licitar, fins a una setmana abans de la seva celebració, 
qualsevol afegit o complement a l’Ordre del Dia proposat.  

Article 30 - La Mesa del Consell Nacional.

1.  La Mesa del Congrés Nacional, estarà composta per Un President, Un Vicepresident, i 
Un Secretari.

Cap membre de la Mesa del Consell Nacional podrà ser membre del Comitè Executiu. 

2. En cas que es produeixin baixes entre els membres de la Mesa seran reemplaçats per 
persones triades novament pel Consell Nacional segons el que es disposa en l’apartat 
anterior.

3. El President, el vicepresident, o el Secretari, per aquest ordre, de la Mesa del Consell 
Nacional seran els responsables de dirigir els debats i garantir que es concedeixen els 
torns de paraula, així com els de rèplica i contra rèplica, que es considerin oportuns.

Article 31 – Acords.

Els acords i decisions adoptats pel Consell Nacional s’adoptaran per majoria simple. ex-
cepte aquells en els quals els Estatuts requereixin una majoria reforçada.

CAPÍTOL IV - El Comitè Executiu

Article 32 – Concepte.

El Comitè Executiu és l’òrgan encarregat de la direcció, el govern, l’organització i l’admi-
nistració del partit.

Article 33 - Funcions i competències

1. S’ocupa de marcar l’estratègia, l’acció política i l’organització del partit, d’acord amb la 
normativa interna i els acords adoptats pel Consell Nacional i el Congrés Nacional.

2. En concret, el Comitè Executiu assumeix les següents competències:

a) Proposar al Consell Nacional de la convocatòria del Congrés Nacional.



17

b) Aprovar o denegar les sol·licituds d’alta formulades.

c) Suspendre cautelarment els drets d’adhesió i la incoació de procediments disci-
plinaris.

d) Administrar la tresoreria i els altres béns del partit, acordant el necessari amb 
vista a l’adquisició i alienació dels béns o drets que integrin el patrimoni del partit. 
A tal fi podrà delegar en el responsable econòmic la disposició dels comptes ban-
caris i altres actuacions reconegudes en aquests estatuts. 

e) Proposar al Consell Nacional els acords necessaris per a presentar-se, o no, a 
qualsevol contesa electoral. Autoritzar les campanyes polítiques que procedeixin 
amb vista als acords pel Consell Nacional

f) Determinar els acords de coalició amb altres formacions polítiques.

g) Confeccionar la composició de les llistes electorals per a la seva proposta al 
Consell Nacional. 

h) Totes les competències no atribuïdes expressament a la Congrés Nacional ni al 
Consell Nacional.

3. Els acords del Comitè Executiu s’adoptaran per majoria simple, ostentant el president 
voto de qualitat en cas de produir-se empat en les votacions. 

Article 34 – Composició.

1. El Comitè Executiu és un òrgan col·legiat, que es compon d’un màxim de 30 membres, 
triats mitjançant llista tancada pel Congrés Nacional. Igualment seran membres nats del 
Comitè Executiu els que hagin estat fundadors del partit, estiguin o no inclosos en la 
candidatura citada i encara que amb la seva incorporació se superi el nombre màxim de 
membres abans indicat. 

2. No podran ser membres del Comitè Executiu aquells adherits que hagin estat sancio-
nats.

3. Les baixes es reemplaçaran amb aquells nomenaments que decideixi el president del 
Comitè Executiu, els càrrecs del qual estaran vigents fins a la celebració del pròxim Con-
grés Nacional, en el qual en el seu cas hauran de ser ratificats.

Article 35 - Procediment d’elecció.

1. L’elecció dels membres del Comitè Executiu es realitzarà en el Congrés Nacional que 
així ho contempli, segons el procediment de llistes tancades i mitjançant sufragi lliure i 
secret garantint la participació de tots els adherits.

2. Les candidatures es presentaran a la Mesa del Congrés Nacional, encapçalades per 
aquell adherit que, amb més d’un any d’antiguitat en la militància del partit, aspiri a la 
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presidència del Comitè Executiu. El candidat a presidir el Comitè cuidarà que en la com-
posició de la seva candidatura estiguin representats la màxima diversitat de perfils, tant 
en edat, com en àrea de coneixement, procurant la màxima paritat entre tots dos sexes. 

3. Resultarà triada aquella candidatura que obtinguin el major número dels vots, emesos. 
En el cas d’empat entre candidatures, es passarà a una segona volta segons la Normativa 
electoral contemplada en aquests Estatuts. 

4. Els membres del Comitè Executiu exercissin el seu càrrec fins a la celebració d’aquell 
Congrés Nacional on s’hagi previst eleccions a aquestes responsabilitats. 

Article 36 – Convocatòria.

1. El Comitè Executiu es reunirà com a mínim una vegada cada dues setmanes.

2. La convocatòria es realitzarà per correu electrònic, amb un mínim de 3 dies d’antelació 
a la celebració d’aquest, tret que raons d’urgència aconsellin un altre termini.

3. El President del Comitè Executiu serà l’encarregat de realitzar la convocatòria.

4. La convocatòria constarà d’un ordre del dia. L’ordre del dia podrà ser modificat per 
qualsevol dels membres del Comitè Executiu. Aquesta petició haurà de dirigir-se davant 
la Presidència del Comitè Executiu, amb una antelació mínima de dos dies abans de la 
celebració de la reunió.

Article 37 - El President del Comitè Executiu.

1. El President del Comitè Executiu serà el que hagi encapçalat la candidatura més votada 
en el Congrés Nacional que celebra la seva votació. 

2. Al President del Comitè Executiu li són encomanades, entre altres, les següents funci-
ons:

a) La representació legal del partit i la direcció del Comitè Executiu.

b) La seva representació judicial i extrajudicial en relació a tota mena d’actes i con-
tractes que es derivin.

c) La direcció del desenvolupament de les sessions del Comitè, garantint en tot mo-
ment que la totalitat dels seus membres participants puguin expressar lliurement 
la seva opinió i posicionament, així com fer ús de la paraula, per a intervenir en els 
debats, qüestions i votacions.

d) La designació d’entre els membres electes del Comitè Executiu d’un Secretari 
General, un Secretari d’organització i un Portaveu

3. El President podrà proposar la delegació i atribució d’altres funcions específiques a les 
del Secretari General, Portaveu o Secretari d’organització a qualsevol altre membre del 
Comitè Executiu. Aquesta delegació s’adoptarà per la majoria simple dels membres del 
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Comitè Executiu.

CAPÍTOL V – La Comissió de garanties

Article 38 – Concepte.

La Comissió de Garanties és l’òrgan col·legiat, nomenat mitjançant elecció directa i secre-
ta  pel Congrés Nacional, al qual se li encarreguen les següents competències i funcions:

a) Resolució del règim general de recursos.

b) Resolució dels expedients disciplinaris.

c) L’observació, control i seguiment de l’aplicació de les mesures de prevenció de 
conductes contràries a l’ordenament jurídic i per a evitar la corrupció política esta-
blertes per aquests estatuts i pel pla de prevenció del partit es compleixen.

d) La valoració i posterior pronunciament sobre les situacions de casos de recerca i 
/ o processament de càrrecs electes i públics que siguin membres del partit.

e) La interpretació amb caràcter decisori dels estatuts i altra normativa interna, 
sent les seves conclusions sobre el conflicte de normes d’obligat compliment.

f) Vetllar perquè es compleixin les disposicions sobre les matèries de transparència, 
participació i qualitat democràtica establertes en la legislació vigent.

g) Li correspon garantir els drets en els procediments relatius als processos de con-
sultes internes, primàries i mocions de censura.

h) L’observança i interpretació del Codi Ètic del partit.

i) Vetllar pel compliment dels drets i els deures dels adherits i amics, així com d’exer-
cir la mediació en els casos de conflictes entre adherits o entre aquests i els òrgans 
dirigents del partit.

j) L’elevació de queixes o greuges dels adherits i amics sobre el funcionament intern 
o la vulneració d’algun dels seus drets als òrgans pertinents.

k) La seva constitució com a Junta Electoral des del moment en què es convoqui el 
Congrés nacional per a l’elecció i renovació dels membres dels òrgans de govern 
del partit.

Article 39 - Procediment en la resolució de conflictes.

1. La Comissió pot actuar o bé a instàncies de qualsevol adherit o amic, o bé d’ofici quan 
tingui coneixement d’un conflicte dins del seu àmbit competencial.
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2. El termini màxim per a demanar l’actuació de la Comissió de Garanties és de 90 dies 
a comptar des de la data en què hagin tingut lloc els fets que ocasionin el conflicte o la 
vulneració d’algun dret de l’adherit o amic.

3. Les peticions rebudes han de ser ateses i resoltes en un termini màxim d’un mes des de 
la seva presentació, termini en el qual la comissió recaptarà necessàriament un informe al 
Comitè Executiu per a la correcta valoració d ells fets. 

4.. Les resolucions seran enviades perquè en prengueu coneixement a les parts implica-
des i al Comitè Executiu. 

5. Les resolucions que posen fi al procediment no són vinculants, ni suspensives si bé els 
acords que adopti el Comitè Executiu en contradicció amb aquelles podran ser elevades 
al Consell Nacional per a la seva votació i fallada definitiva. 

6. La Comissió de Garanties elaborarà anualment un informe amb un resum de les seves 
intervencions, ja siguin d’ofici o a instàncies de part, indicant la seva tipologia i resolució 
que haurà de presentar davant el Consell Nacional.

7. Tots els òrgans del partit estan obligats a col·laborar amb la Comissió de Garanties en 
les actuacions que desenvolupi i tenen l’obligació de facilitar tota la informació que se’ls 
requereixi per al compliment de les seves funcions.

Article 40 – Composició.

1. Està formada per un total de 5 membres triats mitjançant llistes obertes pel Congrés 
Nacional. Aquests membres han de ser adherits i acreditar titulació en dret i disciplines 
jurídiques.

2. Els membres de la Comissió de Garanties, en la primera reunió que facin després de 
la Congrés Nacional que els va nomenar, han d’elegir un President, un Vicepresident i un 
Secretari.

Article 41 - Règim d’incompatibilitats.

1. La condició de membre de la Comissió de Garanties és incompatible amb la de membre 
de Comitè Executiu, amb la de membre del Consell Nacional o amb qualsevol vinculació 
laboral amb el partit.

2. Quan algun dels membres de la Comissió de Garanties tingui qualsevol tipus d’interès 
en un expedient o assumpte que s’hagi d’incoar, s’abstindrà d’intervenir en aquest proce-
diment concret.

Article 42 - Normes de funcionament intern.

1. Perquè les reunions de la Comissió de Garanties estiguin vàlidament constituïdes es 
requereix un quòrum de més de la meitat dels seus membres.
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2. La Comissió de Garanties com a òrgan col·legiat presa totes les decisions de manera 
conjunta, procurant que s’adoptin per consens de tots els membres. De totes les seves 
reunions s’aixecarà l’oportuna acta signada pel President i pel secretari. 

3. Tots els seus membres tenen la possibilitat de demanar la paraula en qualsevol moment 
per a intervenir en l’assumpte que s’estigui tractant i tots tenen la possibilitat d’interrogar 
a qualsevol de les parts o estar presents en l’interrogatori sobre tots els expedients disci-
plinaris que estiguin coneixent.

4. En el supòsit de no existir consens, les decisions es prendran per majoria simple dels 
presents en la reunió. Atès que la resolució dels expedients disciplinaris afecta a persones, 
les votacions referents a aquestes, quan es produeixin, seran secretes constant en acta 
només el resultat de la votació efectuada, sense ressenyar el nom de qui hagués votat. 

5. El Consell Nacional ha d’aprovar un reglament que reguli de forma detallada el funcio-
nament de la Comissió de Garanties.

Article 43 - Actuació en la prevenció, control i persecució de la corrupció política.

1. Quan un càrrec públic, adherit o amic de Lliga Democràtica incorri en situació de recer-
ca o processament, ha de posar-ho en coneixement de la Comissió de Garanties.

2. La Comissió de Garanties ha de fer reunions periòdiques per a avaluar totes les co-
municacions i / o denúncies que li arribin. Quan la Comissió observi casos de recerca o 
processament d’algun adherit o amic del partit que estigui ocupant un càrrec públic, ha 
de valorar el cas de manera individualitzada i dictar un pronunciament sobre quin ha de 
ser l’actuació del partit en relació amb la persona afectada. Aquest pronunciament té ca-
ràcter vinculant.

3. Per a la valoració dels casos de manera individualitzada, la Comissió de Garanties es 
regirà prioritàriament pels següents principis:

a) En casos de recerca, el principi general de valoració ha de ser el manteniment de 
la confiança en el càrrec.

b) En casos d’obertura del judici oral, el principi general de valoració ha de ser el 
cessament del càrrec i/o la petició de dimissió.

4. Si la Comissió de Garanties observa algun cas dels establerts per la legalitat vigent que 
obligui els partits polítics a adoptar les mesures de suspensió provisional d’adhesió o bé 
d’expulsió del partit, ha d’iniciar el procediment per a adoptar la mesura que correspongui 
d’acord amb la llei de manera immediata i posar-ho en coneixement de la persona afecta-
da.

5. La Comissió de Garanties ha de controlar que el partit estigui facilitant als seus adherits 
i amics la informació necessària perquè puguin conèixer els plans de prevenció de con-
ductes contràries a l’ordenament jurídic que adopti el partit. Per a això, ha de disposar de 



22

tots els mitjans materials i personals necessaris que els serveis administratius del partit i, 
si fos el cas, el Comitè Executiu, li facilitarà.

TÍTOL IV - ORGANITZACIÓ GENERACIONAL

Article 44 – Joventuts.

1. Els adherits i amics de Lliga Democràtica d’entre 16 i 30 anys d’edat podran formar part 
de les joventuts del partit.

2. Les relacions entre les joventuts i Lliga Democràtica es regularan mitjançant el corres-
ponent reglament de relacions, en el marc dels presents estatuts, que haurà de ser apro-
vat pel Comitè Executiu.

3. Lliga Democràtica ha de garantir la presència dels seus joves en l’estructura política, en 
els seus òrgans executius i en les llistes electorals.

4. Per als assumptes interns, les joventuts del partit s’organitzaran i es regiran per la seva 
pròpia normativa.

Article 45 – Sèniors.

1. Els adherits i amics de Lliga Democràtica de més de 65 anys podran formar part dels 
Sèniors.

2. Els Sèniors tindran com a objectiu generar debat sobre la realitat política i social, so-
bretot del seu àmbit, elaborant propostes que compartiran amb la resta del partit i de la 
societat.

3. Per als assumptes interns, els Sèniors s’organitzaran i es regiran per la seva pròpia nor-
mativa.

TÍTOL V - CAMPANYES I ELECCIONS PÚBLIQUES

CAPÍTOL I – Normativa Electoral

Article 46 – Junta Electoral.

1. Des que es convoqui el Congrés Nacional per a l’elecció dels membres del Consell Na-
cional i del Comitè Executiu, la Comissió de garanties quedés constituïda alhora en Junta 
Electoral,

2. Les funcions de la Junta Electoral són: 

a) Verificar que els candidats reuneixen els requisits establerts en els presents Estatuts per 
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a poder ser elegibles.

b) Acarar que els programes de govern dels candidats i, en el seu cas, la seva pro-
paganda electoral, no vagi en contra de les finalitats del partit i compleixin amb 
l’expressat en els presents Estatuts. 

c) Cuidar que es remeti a tots els adherits el nom de tots els candidats i de tots els 
membres de totes les respectives candidatures que es presentin, i el programa de 
govern proposat pel candidat a president. 

d) Resoldre les consultes, incidències, qüestions, dubtes o interpretacions que me-
reixin tant el calendari electoral com el procés electoral. Les resolucions de la Junta 
Electoral seran vinculants. 

Article 47- Membres elegibles. 

1. Tot adherit podrà ser elegible sempre que compleixi amb els següents requisits:

a) No haver estat sancionats. 

b) Estar al corrent en el compliment de totes les seves obligacions en la forma pre-
vista en aquests Estatuts Socials. 

c) En el cas dels candidats a la Presidència del Comitè Executiu, tenir una antiguitat 
mínima d’un any de militància en el partit.

2. Fins a trenta dies hàbils abans de la celebració del Congrés Nacional qualsevol adherit 
que reuneixi els requisits establerts podrà presentar la seva candidatura a membre del 
Consell Nacional o a president del Comitè Executiu. Si la seva candidatura fora per a 
president del Comitè Executiu haurà d’adjuntar a la mateixa i per escrit, el seu projecte 
de govern per al pròxim mandat i un document amb els noms del seu equip per al Comitè 
Executiu, els qui hauran de reunir els requisits establerts en els presents Estatuts.

La proposta de candidatura a president del Comitè Executiu haurà d’estar subscrita per 
l’aspirant i per tots els seus membres, i recolzada per un mínim del 20% dels adherits 
entre els quals es podran computar els candidats. La Candidatura a membre del Consell 
Nacional, no farà falta que compti amb cap suport previ entenent-se sempre personal i 
individual. 

3. La Junta Electoral, en sessió que se celebrarà l’endemà d’haver-se tancat el termini per 
a la presentació de candidats, acordarà la proclamació de quants, reunint les condicions 
estatutàries, resultin elegibles. La promulgació de candidats quedarà exposada en la web 
del partit. 

4. Els candidats definitivament promulgats, podran utilitzar els recursos del partit per a 
remetre per correu electrònic a tots els adherits, la publicitat de les seves candidatures, 
projectes de govern i, si ho fossin a president del Comitè Executiu, el nom dels membres 
proposats al nou Comitè Executiu.
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5. Els membres del Comitè Executiu vigent, continuaran exercint les seves funcions nor-
mals amb caràcter interí fins a la presa de possessió del nou Comitè Executiu.

Article 48- Eleccions. 

1. L’elecció dels quals s’hagin presentat a membres individuals del Consell Nacional  es 
realitzés votant a cadascun dels noms dels candidats. L’elecció al president del Comitè 
Executiu i als membres proposats en la seva candidatura, es farà votant en bloc de mane-
ra tancada, la candidatura proposada. Totes les votacions, es faran per mitjà de votació 
personal i secreta dels adherits presents introduint en el sobre i en les urnes establertes a 
aquest efecte el nom del candidat individual triat i, en un altre sobre, el de la candidatura 
a president del Comitè Executiu. En cas que hi hagi una única candidatura a la presidència 
del comitè executiu, a proposta del president de la Junta Electoral, sempre que no hi hagi 
cap objecció per part de cap dels presents, el vot podrà realitzar-se a mà alçada.

2.Acabat l’escrutini el president de la Junta Electoral anunciarà el resultat, sent triats com 
a membres individuals del Congrés Nacional els primers 15 membres que hagin obtingut 
major nombre de vots. Així mateix, resultés elegit President del Comitè executiu la per-
sona que encapçali la candidatura més votada, triant-se en la mateixa a la resta dels 10 
membres que la componen. En cas d’empat, la Junta Electoral celebrés a continuació una 
segona volta de votacions únicament respecte als candidats, o candidatures, empatades 
fins a obtenir l’elecció definitiva d’un d’ells. 

CAPÍTOL II - Autorització de campanyes i eleccions públiques. Confecció de llistes 
electorals

Article 49 - Participació en eleccions públiques.

Les campanyes polítiques i la concurrència a qualsevol mena d’elecció pública han de ser 
autoritzades pel Consell Nacional, a proposta del Comitè Executiu.

Article 50 - Elecció de caps de llista en eleccions públiques.

El Comitè Executiu proposarà al Consell Nacional a les persones que consideri més idò-
nies per a encapçalar la llista electoral que en nom del partit concorri a quantes eleccions 
es presenti aquest. El Consell Nacional, reunit expressament per a aquesta qüestió, apro-
varà de manera definitiva la designació dels caps de llista electoral.

Article 51 - Requisits comuns a totes les llistes electorals.

Tota llista electoral que es confeccioni ha de seguir els següents requisits:

a) Qualsevol adherit pot ser cap de llista d’una llista electoral sempre que s’estigui 
al corrent de la totalitat de les obligacions que prevenen aquests estatuts i no per-
tanyin a associacions o entitats significades per postulats que siguin contraris als 
principis rectors o ideològics del partit.  
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b) Tot candidat, qualsevol que sigui la seva posició en la llista, haurà de signar el 
document de compromís del candidat amb el partit.

c) S’han de respectar, sempre que sigui possible, els criteris de paritat de gènere, 
equilibri generacional i representació territorial equitativa.

e) Cap candidat pot estar sent investigat en seu judicial ni haver estat condemnat 
per un delicte relacionat amb la corrupció política o amb qualsevol altre que generi 
especial alarma social.

CAPÍTOL III - Dels candidats

Article 52 - Designació com a candidats de persones no afiliades.

Els membres de llistes electorals que no siguin adherits de Lliga Democratica, no podran 
ser militants de cap altra formació política. Si haguessin estat electes per altres formaci-
ons, hauran de presentar la seva baixa de militància en aquella amb anterioritat a la seva 
promulgació com a candidat en les llistes de Lliga democràtica. En cap cas podran pertà-
nyer a associacions o entitats significades per postulats que siguin contraris als principis 
rectors o ideològics del partit. Expressament se’ls requerirà que: 

a) Coneguin i acceptin els presents Estatuts i l’ideari del partit i es comprometin a 
defensar el corresponent programa electoral.

b) No estiguin sent ni investigats en seu judicial ni haver estat condemnats per 
algun delicte relacionat a la corrupció política o amb qualsevol altre que generi 
especial alarma social.

c) Signin el document de compromís amb el partit.

Article 53 - Compliment de decisions de campanyes electorals.

Les persones designades com a candidats per a ocupar càrrecs públics han d’atenir-se a 
les decisions que, respecte a la campanya electoral, fixin els òrgans competents del partit.

Article 54 - El compromís del candidat.

1. Tota persona que opti a formar part d’una candidatura ha de signar un document de 
compromís amb el partit que aquest li facilitarà. La signatura d’aquest document com-
porta l’acceptació del candidat a formar part de la llista electoral. Aquest document serà 
proposat pel Comitè Executiu.

2. Serà part imprescindible del contingut del document establir les conductes contràries a 
l’ordenament jurídic en les quals el candidat podria incórrer com a resultat de convertir-se 
triat càrrec electe, així com les seves mesures de prevenció.

3. La falta de la signatura d’aquest document de compromís és motiu directe i inexcusa-
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ble per a la no inclusió d’aquesta persona en la corresponent llista electoral, encara que 
aquesta hagi estat aprovada per la comissió electoral. Si es produeix, es posarà en conei-
xement del cap de llista i de la comissió electoral perquè puguin designar el seu substitut.

4. Si el candidat, durant la campanya o una vegada triat durant la legislatura que procedei-
xi, incompleix o vulnera el compromís assumit haurà de satisfer una multa econòmica de 
150€ diaris fins que es restableixi el compliment del compromís. El pagament d aquesta 
multa es considera obligació personal exigible davant la jurisdicció competent.

CAPÍTOL IV - Aliances i coalicions electorals

Article 55 - Aliances i coalicions electorals.

Lliga Democràtica pot decidir presentar-se de manera individual o mitjançant el sistema 
d’aliança o coalició amb altres formacions polítiques en cada elecció pública que se ce-
lebri. Aquesta aliança haurà de ser aprovada pel Consell Nacional a proposta del Comitè 
Executiu.

TÍTOL VI - RÈGIM DISCIPLINARI

Article 56 – Infraccions.

Les infraccions seran qualificades com molt greus, greus i lleus, i els motius seran si s’in-
corre en:

a) Desprestigiar el partit per qualsevol mitjà, desqualificació dels seus òrgans de 
representació i grups institucionals.

b) Comprometre’s públicament amb actuacions i posicionaments en nom del partit 
sense comptar amb l’autorització del Comitè Executiu.

c) Fer deixadesa de funcions.

d) Donar-se d’alta d’afiliat en un altre partit polític.

e) Vulnerar els presents estatuts.

f) Ser investigat, jutjat o condemnat en un procediment judicial per delictes relaci-
onats amb la corrupció.

Article 57 – Sancions.

Les sancions per les infraccions previstes en l’article anterior seran:

a) Suspensió de drets de l’adherit o amic per un període de temps a determinar pel 
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Comitè Executiu.

b) Inhabilitació per un període de temps establert pel Comitè Executiu, per a osten-
tar càrrecs orgànics o en nom del partit.

c) Les sancions a) i b) del present article no són excloents.

d) Es procedirà a l’expulsió immediata del partit d’aquells adherits o amics que ha-
gin estat condemnats per delictes relacionats amb la corrupció.

e) Es podrà procedir judicialment contra el sancionat, si la infracció impliqués mul-
tes pecuniàries. 

Article 58 - Forma d’iniciació.

1. Els procediments disciplinaris s’inicien per acord del Comitè Executiu, bé per iniciativa 
pròpia o a conseqüència de petició raonada d’una agrupació territorial o sectorial.

2. La formulació d’una petició no vincula el Comitè Executiu per a iniciar el procediment 
sancionador, si bé haurà de comunicar a l’agrupació peticionària els motius pels quals, si 
escau, no procedeix la iniciació del procediment.

Article 59 - Actuacions prèvies.

1. Amb caràcter previ a la iniciació del procediment, el Comitè Executiu està facultat per 
a acordar la pràctica d’actuacions prèvies a fi de determinar si concorren circumstàncies 
que justifiquin l’inici del procediment sancionador.

2. Les actuacions s’orienten a determinar, amb la major precisió possible, els fets suscep-
tibles d’infracció, la identificació dels adherits o amics que poden resultar responsables i 
les circumstàncies rellevants que concorren en uns i en els altres.

3. Les actuacions prèvies s’encomanen a l’òrgan que el Comitè Executiu designi.

Article 60 - Tramitació del procediment.

1. El Comitè Executiu vela per a l’inici del procediment es formalitzi amb el contingut mí-
nim següent:

a) Identificació dels fets succintament exposats que motiven la incoació del proce-
diment.

b) Identificació de l’adherit o amic presumptament responsable dels fets que moti-
ven el procediment.

c) Nomenament de l’òrgan instructor, conformat per un instructor i, si es considera 
necessari, un secretari de la instrucció.

d) Indicació que l’òrgan competent per a resoldre l’expedient és la Comissió de 
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Garanties i la possibilitat del presumpte responsable a reconèixer voluntàriament 
la seva responsabilitat.

e) Notificació i adopció de les mesures de caràcter provisional o cautelar que hagi 
acordat el Comitè Executiu, sense perjudici de les quals puguin adoptar-se durant 
la instrucció del procediment.

f) Indicació del dret a formular al·legacions i la possibilitat de demanar audiència 
davant l’òrgan instructor per part de les persones afectades.

2. La facultat de formular al·legacions ha d’exercir-se en el termini de cinc dies posteriors 
a la notificació del procediment.

3. La primera notificació sobre el procediment a les persones afectades es fa per correu 
electrònic.

4. Perquè totes les persones afectades puguin designar un correu electrònic on rebre les 
subsegüents notificacions del procediment, se’ls efectuarà una trucada telefònica per a 
verificar el correu electrònic o bé perquè puguin aportar. Només en el cas que no es dis-
posi d’aquestes dades de contacte, es notificarà a l’interessat via correu postal.

Article 61 - Col·laboració i responsabilitat en la tramitació.

1. L’acord d’inici del procediment adoptat pel Comitè Executiu es comunica immediata-
ment a l’òrgan instructor.

2. L’òrgan instructor ha de vetllar perquè la notificació arribi als presumptes responsables 
en un termini màxim de cinc dies.

3. L’òrgan instructor, una vegada rebuda la comunicació d’inici del procediment per part 
del Comitè Executiu, es fa responsable de la seva correcta tramitació, especialment en el 
compliment dels terminis establerts per a evitar la dilació del procediment.

4. Tots els òrgans del partit estan obligats a col·laborar amb l’òrgan instructor. Han de faci-
litar tota la documentació que se’ls requereixi i els mitjans personals i materials necessaris 
per al desenvolupament de les seves actuacions.

Article 62 - Mesures de caràcter provisional.

1. El Comitè Executiu podrà acordar l’adopció, en qualsevol moment del procediment, de 
les mesures de caràcter provisional que resultin necessàries per a assegurar: l’eficàcia de 
la resolució que pogués recaure, la bona fi del procediment, evitar el manteniment dels 
efectes de la infracció i les exigències dels interessos generals del partit.

2. Les mesures de caràcter provisional podran consistir en la suspensió cautelar dels drets 
inherents a l’adhesió o amistat.

3. L’adopció de qualsevol mesura de caràcter provisional ha d’adequar-se sempre als cri-
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teris de proporcionalitat, intensitat, eficàcia i necessitat objectiva.

4. La suspensió provisional com a mesura cautelar en la tramitació d’un expedient disci-
plinari no podrà excedir de sis mesos, excepte en el cas de paralització del procediment 
imputable a l’interessat o per procediments judicials.

5. D’acord amb el que estableixi la legislació vigent, és aplicable la suspensió automàtica 
dels drets d’adhesió o amistat a totes les persones que siguin investigades per delictes 
relacionats amb la corrupció política una vegada es dictamini l’obertura del judici oral. 
Aquesta suspensió no serà revocable fins que es posi fi a la via judicial.

Article 63 – Instrucció.

1. En la fase d’instrucció, la persona presumptament responsable disposa de cinc dies per 
a poder aportar les seves al·legacions i les proves que cregui convenients.

2. L’òrgan instructor, d’ofici, realitza les actuacions que estimi oportunes a fi de recaptar 
tota la informació necessària per a l’examen dels fets i de les possibles responsabilitats 
que d’ells es derivin i puguin ser imputables a responsables concrets, d’acord amb el règim 
de sancions establert per l’article 73 dels estatuts.

3. Si, a conseqüència del resultat de les recerques efectuades en la fase d’instrucció, s’ha 
de modificar la determinació inicial dels fets, la seva possible qualificació, les possibles 
sancions imposables o la identitat de les persones presumptament responsables, s ‘notifi-
carà a totes les persones que resultin afectades per aquesta novació de les condicions del 
procediment disciplinari iniciat.

Article 64 - Proposta de resolució.

Una vegada finalitzada la fase d’instrucció, l’òrgan instructor formularà proposta de reso-
lució, que de manera motivada ha de contenir:

a) Els fets que hagin estat provats i la seva qualificació i tipus d’infracció.

b) La identitat dels adherits o amics dels quals s’hagi pogut acreditar una respon-
sabilitat.

c) La sanció que es proposi.

d) Si escau, les mesures provisionals que s’hagin adoptat o les que hagin d’adoptar 
fins que la resolució sigui ferma.

La proposta de resolució també pot contenir de manera motivada la declaració de no 
existència d’infracció o responsabilitat, que exculparà els presumptament responsables

Article 65 - Notificació i audiència.

1. La proposta de resolució es notifica a l’interessat, acompanyada d’una còpia dels docu-
ments i proves del procediment.
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2. Es disposa de cinc dies de termini per a poder presentar un escrit d’al·legacions i apor-
tar tots els documents que s’estimin oportuns.

3. Si en el procediment només resulten utilitzades les proves o documents aportats pels 
presumptament responsables, es pot, si escau, prescindir d’aquest tràmit d’audiència.

4. La proposta de resolució, juntament amb el possible escrit d’al·legacions i tots els do-
cuments i proves de la instrucció, s’envien immediatament a la Comissió de Garanties per 
a resoldre l’expedient en el termini de deu dies.

Article 66 - Actuacions complementàries.

1. La Comissió de Garanties, una vegada hagi estudiat l’expedient i prèviament a dictar 
resolució, podrà encomanar la realització de les actuacions complementàries indispensa-
bles per a resoldre el procediment.

2. L’acord per a realitzar actuacions complementàries ha d’estar degudament motivat, 
donat el seu caràcter excepcional.

3. Mentre es duguin a terme les actuacions, el termini per a dictar la resolució definitiva 
queda en suspensió.

4. Aquest acord es notifica a l’òrgan instructor i les persones afectades pel procediment.

5. Les actuacions han de realitzar-se en un termini no superior a cinc dies.

Article 67 - Prescripció de les infraccions i de les sancions.

1. Les infraccions molt greus prescriuen als tres anys, les infraccions greus prescriuen als 
dos anys i les infraccions lleus prescriuen als sis mesos.

2. Les sancions imposades per infraccions molt greus prescriuen als tres anys, les sanci-
ons imposades per infraccions greus prescriuen als dos anys i les sancions imposades per 
infraccions lleus prescriuen en el termini d’un any.

3. El termini de prescripció comença a comptar des que s’hagi comès la infracció en el cas 
de les infraccions i des que la resolució serà ferma en el cas de les sancions.

Article 68 – Resolució.

1. La resolució dictada per la Comissió de Garanties haurà de ser motivada. Pot adequar-se 
totalment a la proposta de resolució realitzada per l’òrgan instructor, o bé resoldre en 
qualsevol altre sentit després de la valoració de tota la documentació de l’expedient, es-
pecialment sobre les proves practicades. 

2. Ha d’incloure la fixació dels fets i la identificació de la persona responsable, la indicació 
de la infracció i la determinació de la sanció que s’imposi o bé la declaració de no existèn-
cia d’infracció o responsabilitat.
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3. En la resolució no es podi acceptar fets diferents dels provats en la fase d’instrucció, 
fora dels que poden resultar, en el seu cas, de les actuacions complementàries acordades.

4. Si la Comissió de Garanties considera que la infracció provada revesteix major gravetat 
que la determinada per l’òrgan instructor en la proposta de resolució, es notificarà a les 
persones afectades perquè aportin les al·legacions que estimin convenients en un termini 
de cinc dies.

5. Les persones sancionades disposen d’un termini de deu dies per a presentar un recurs 
davant la Comissió de Garanties mitjançant escrit la qual l’elevarà a la mesa del Consell 
Nacional juntament amb un informe propi ratificant-se en la seva resolució, o acceptant 
totalment o parcialment els motius del recurs. 

6. La interposició del recurs no suspèn els efectes de la resolució, excepte en els casos 
d’expulsió.

Article 69 – Efectes.

1. La resolució de la Comissió de Garanties esdevé ferma una vegada transcorregut el ter-
mini sense que s’hagi presentat recurs enfront d’aquesta.

2. La mesa del Consell Nacional resoldrà sobre el recurs en el termini d’un mes. La seva 
resolució serà ferma.

3. La sanció de suspendre d’adhesió o amistat comporta la suspensió, pel mateix temps, 
del càrrec o càrrecs que ocupin les persones sancionades en qualsevol òrgan del partit.

4. La sanció d’expulsió comporta la desvinculació de la persona expulsada de tots els òr-
gans del partit als quals pertanyi.

5. La resolució ferma es remetrà a tots els òrgans del partit que puguin veure’s afectats.

TÍTOL VII - RÈGIM ECONÒMIC PATRIMONIAL, DOCUMENTAL, ADMINISTRATIU I DE 
COMPTABILITAT

CAPÍTOL I - Règim econòmic patrimonial

Article 70 - Patrimoni fundacional.

El partit ostenta plena capacitat jurídica i d’obrar, sense disposar de cap patrimoni en el 
moment de la seva constitució.

Article 71 - Recursos econòmics.

Els recursos econòmics del partit estaran constituïts per:

1. Procedents del finançament privat:
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a) Les aportacions dels seus adherits.

b) Els productes de les activitats pròpies del partit polític i els rendiments proce-
dents de la gestió del seu propi patrimoni, els beneficis procedents de les seves 
activitats promocionals, i els que puguin obtenir-se dels serveis que puguin prestar 
en relació amb les seves finalitats específiques.

c) Les donacions en diners o en espècie, que percebin en els termes i condicions 
prevists en la Llei 3/2015.

d) Els fons procedents dels préstecs o crèdits que concertin.

e) Les herències o llegats que rebin.

2. Procedents del finançament públic: 

Les subvencions públiques que per despeses electorals i despeses de funcionament ordi-
nari s’estableixin en els termes previstos en la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Rè-
gim Electoral General, la Llei orgànica 3/2015 de finançament dels partits polítics i altres 
lleis de Comunitats autònomes, grups parlamentaris de les Cambres de les Corts Gene-
rals i Parlaments de les Comunitats autònomes i dels grups de representants en els òrgans 
de les Administracions Locals, que li puguin correspondre.

CAPÍTOL II - Règim d’administració i comptabilitat

Article 72 - Procediment d’aprovació dels comptes anuals.

1. El Comitè Executiu designarà a un responsable econòmic i financer del partit , que es 
podrà denominar Tresorer, que haurà de ser una persona amb coneixements i experiència 
professional en l’àmbit econòmic i qui concorri una honorabilitat reconeguda. Al seu torn 
podrà 

Al responsable econòmic se li delegaran solidàriament la totalitat de les facultats inhe-
rents a les d’un factor mercantil, podent al seu delegar-les en aquelles persones de la 
seva confiança. Qualsevol ordre de pagament haurà d’estar necessàriament signada pel 
responsable econòmic i, les que representen una quantia econòmica superior a 50.000€, 
signades a més pel Secretari d’Organització del partit, o en defecte d’això per qui indiqui 
el comitè executiu a aquest efecte. 

Entre les funcions del responsable econòmic estaran les següents:

a) L’elaboració dels comptes anuals i la seva presentació davant el Consell Nacional 
perquè procedeixi a la seva aprovació definitiva. 

b) Una vegada aprovades pel Consell Nacional, la presentació d’aquests comptes 
anuals  davant el Tribunal de Comptes
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c) La supervisió de les actuacions dutes a terme pels responsables de la gestió eco-
nòmica i financera de nivell regional, local o de barri, si existissin.

d) Qualssevol funcions en matèria d’ordenació de pagaments i autorització de des-
peses que en el seu cas assenyalin els estatuts.

e) Qualsevol altra funció que li atribueixin els estatuts o el màxim òrgan de direcció.

2. El Comitè Executiu podrà constituir, en el seu cas, una comissió econòmica formada 
pel responsable econòmic i financer del partit, que la presidirà, i fins a 4 membres la qual 
preveurà un sistema de control intern que garanteixi l’adequada intervenció i comptabilit-
zació de tots els actes i documents dels quals es derivin drets i obligacions de contingut 
econòmic, conforme als estatuts.

3. Es publicarà en la pàgina web del partit la informació especificada en l’article 14 de la 
Llei orgànica 3/2015, sobre finançament de partits polítics.

Article 73 - Règim documental.

El partit portarà, a més del Llibre o arxiu d’Adherits i el Llibre d’Actes, els Llibres de Comp-
tabilitat, Tresoreria i d’Inventaris i Balanços que permetin en tot moment conèixer la seva 
situació financera i patrimonial i el compliment de les obligacions previstes en la legislació 
en vigor.

TÍTOL VII – LA SOBIRANIA DEL PARTIT

Article 74 - Reforma dels estatuts.

1. Per a la reforma dels presents estatuts haurà de ser convocat el congrés nacional del 
partit a aquest efecte, a proposta del comitè executiu, del consell nacional o bé a instàn-
cies de 2/3 parts dels adherits del partit.

2. En tot cas, es podran presentar esmenes davant la mesa del congrés nacional, de la 
manera, terminis i condicions que s’estableixin en els reglaments generals o especials de 
les reunions del congrés nacional corresponent.

3. Per a l’aprovació de la reforma dels estatuts es requerirà una majoria de 2/3 parts dels 
adherits presents amb dret a vot en el congrés nacional.

Article 75 - Dissolució del partit.

1. El partit es dissoldrà o extingirà per acord del congrés nacional convocada a aquest 
efecte, adoptada per una majoria de 2/3 parts dels adherits presents.

2. Es procedirà a la dissolució del partit, o en el seu cas a la suspensió del mateix en els 
termes previstos en el capítol tercer de la llei orgànica 67/2002, de 27 de juny, de partits 
polítics.
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3. La destinació del patrimoni resultant en el moment de la dissolució, una vegada satis-
fetes les obligacions financeres que existissin, es distribuirà entre les entitats culturals, 
benèfiques i socials que determini el congrés nacional que adopti l’acord d’extinció del 
partit.

Article 76.- Representant legal.

El Comitè Eexecutiu ostentarà la representació legal del partit. Fins a la constitució del 
Comitè executiu aquesta representació legal serà assumida el President del Grup Promo-
tor. 

DISPOSICIONS ADICIONALS

Primera - Normes supletòries o interpretatives.

1. El Consell Nacional, previ informe de la comissió de garanties, pot aprovar, per majoria 
de dues terceres parts, les normes supletòries o interpretatives d’aquests estatuts que a 
cada moment i circumstància siguin necessàries per a la bona marxa del partit.

2. El Consell Nacional aprovarà, també per majoria de dues terceres parts, les modificaci-
ons que afectin les normes supletòries o interpretatives a les quals es refereix l’apartat 1.

Segona - Conflicte de normes.

1. Els estatuts són la norma jeràrquica superior del partit LLIGA DEMOCRÀTICA

2. En cas de discrepàncies entre la normativa interna, sempre hauran de prevaler els pre-
sents estatuts, per ser la màxima norma interpretativa davant la resta de la normativa 
interna.

Tercera - Reglament d’organització territorial.

El Consell Nacional ha d’aprovar en un únic reglament d’organització interna de totes les 
agrupacions i òrgans d’àmbit territorial inferior al nacional, respectant les peculiaritats 
de cada territori. l’aprovació requereix el vot afirmatiu de dues terceres parts del consell 
nacional.

Quarta - Canvi de l’organització territorial.

1. En cas que es produeixi una modificació en l’ordenació territorial de Catalunya, es fa-
culta al consell nacional per a canviar l’organització territorial d’àmbit regional fixada per 
aquests estatuts.

2. Per a poder realitzar les modificacions a què es refereix l’apartat 1, es requereix una 
majoria qualificada de dues terceres parts del consell nacional.

3. Si s’aprova un canvi d’organització territorial d’acord amb aquesta disposició, la mateixa 
s’haurà d’incorporar als estatuts en la següent reunió del congrés nacional que es produ-
eixi.
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Cinquena - Pla de prevenció.

El Comitè Executiu aprovarà en el termini de dotze mesos des que sigui constituït un pla 
de prevenció de conductes contràries a l’ordenament jurídic, d’acord amb el que s’esta-
bleix per l’article 31 bis del codi penal.

Sisena - Còmput de dies.

Tots els períodes de temps establerts en els presents estatuts expressats   en dies s’enten-
dran per dies naturals.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera - Grup Promotor.

1. El Grup Promotor és el màxim òrgan del partit des del moment de la fundació del partit 
fins a la celebració del Primer Congrés Nacional, en el qual es procedirà a la seva dissolu-
ció per a triar el Comitè Executiu definitiu.

2. El Grup Promotor està format pels fundadors del partit fent les funcions de Comitè 
Executiu en el interín fins a la celebració del primer Congrés nacional. El seu president 
ostentarà la condició perquè de President del Comitè executiu amb totes les facultats i 
responsabilitats que a tal càrrec concerneixen. 

3. D’igual forma, el Grup Promotor assumeix transitòriament totes i cadascuna de les fun-
cions dels diferents òrgans del partit establertes en aquests estatuts, fins a la constitució 
d’aquests.

Segona - Termini d’aprovació dels reglaments.

1. El Consell Nacional, en un termini no superior a vint-i-quatre mesos des de la seva cons-
titució, aprovarà els diferents reglaments i normes internes del partit en funció del que 
s’estableix en els presents estatuts.

2. La iniciativa de redacció i aprovació dels diferents reglaments és del Consell Nacional i, 
en defecte d’això, del Comitè Executiu.

Tercera - Règim transitori normatiu.

Mentre no s’aprovin els reglaments previstos en aquests estatuts, el Consell Nacional 
quan es constitueixi i, en defecte d’això, el Comitè Executiu, aprovarà aquelles decisions 
que més convinguin sempre que no contradiguin aquests estatuts, que prevaldran enfront 
de qualsevol altra normativa. 

Quarta - Règim transitori de l’organització territorial.

L’elecció i composició dels òrgans d’àmbit territorial triats amb caràcter previ a l’aprovació 
d’aquests estatuts continuaran vigents i no hauran d’adaptar-se a la nova regulació fins a 
l’esgotament del seu mandat.
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DISPOSICIONS FINALS

Primera - Tractament del gènere en les denominacions referides a persones.

En aquests estatuts, s’entén que les denominacions de gènere masculí referides a perso-
nes inclouen a dones i homes.

Segona - Adherits, militants i membres.

En aquests estatuts, s’entén que els termes adherits, militants i membres del partit s’em-
pren de manera indistinta.

Tercera - Entrada en vigor.

Aquests estatuts entraran en vigor l’endemà de la seva aprovació.
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