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Els principis rectors d’EUCat 1 

A l’actuació política i a les relacions internes d’ ESQUERRA UNIDA DE CATALUNYA 2 
s’hauran de respectar els següents principis rectors: 3 

 4 

A. Principi de federalitat. 5 

Qualsevol principi de funcionament federal exigeix la necessitat d'acord polític de fons 6 
en un funcionament organitzativament coordinat i voluntat política per a dur-lo a terme. 7 

Aquest principi de federalitat suposa que: 8 

ESQUERRA UNIDA DE CATALUNYA és un moviment polític i social que es configura 9 
com una organització política on conflueixen diferents persones i sensibilitats 10 
d’esquerres. La sobirania d’ ESQUERRA UNIDA DE CATALUNYA resideix en la seva 11 
afiliació i aquesta sobirania s'exercirà mitjançant els mecanismes establerts en els 12 
presents estatuts. 13 

ESQUERRA UNIDA DE CATALUNYA es federa corresponsable i solidàriament en el 14 
projecte federal d’IU, convertint-se en el referent polític d'IU a Catalunya, treballant 15 
corresponsablement des de l'acord programàtic i polític en el seu si, on s'estableixen 16 
relacions amb les forces d'esquerra d'altres nacions i regions d’Espanya, i sent 17 
corresponsable en el desenvolupament de l'organització federal tant per a aportar com 18 
per a rebre. 19 

La concreció d'aquesta relació federal s'expressa a través del protocol de relacions 20 
signat per les dues organitzacions. Aquest protocol garantirà una relació solidària amb 21 
caràcter general amb l'organització federal. 22 

El mètode per a la solució de les diferències que puguin aparèixer serà el debat i acord 23 
polític. Debat i acord polític que es realitzarà en les instàncies competents sobre la base 24 
de normes democràtiques comunes. 25 

 26 

B. Principi del funcionament democràtic, participatiu i de consens. 27 

L'exercici de la democràcia i el seu desenvolupament presidirà tot el funcionament de 28 
ESQUERRA UNIDA DE CATALUNYA realitzant una nova manera de fer política, on la 29 
participació de la totalitat dels seus components sigui la pràctica que defineixi 30 
l'organització. 31 

El funcionament democràtic i participatiu de ESQUERRA UNIDA DE CATALUNYA està 32 
basat en la primacia de les Assemblees en els seus respectius àmbits. 33 

Aquest principi pretén enfortir el sentit participatiu de tots i cadascun dels afiliats i les 34 
afiliades de l'organització, ja que són els veritables protagonistes de l'acció i les 35 
orientacions polítiques.  36 

37 
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En la presa de decisions es buscarà arribar al consens, en cas de desacords 1 
s'executaran les decisions que s'expressin de manera majoritària mitjançant votació. 2 
Totes les persones o grups, independentment del seu parer anterior, queden vinculats 3 
per aquells acords. 4 

Amb la finalitat d'establir mecanismes de transparència i avaluació en la gestió de 5 
l'organització s'establiran períodes de planificació, execució i avaluació sobre la base 6 
d'objectius generals i específics. 7 

 8 

C. Principi d'elaboració col·lectiva i unitat d'acció. 9 

L'elaboració col·lectiva és un principi bàsic d’ ESQUERRA UNIDA DE CATALUNYA. És 10 
un procés de participació activa que, després de l'anàlisi concret, proposa alternatives i 11 
es mobilitza per elles. 12 

L'elaboració col·lectiva estableix una forma diferent de fer la política subjecta a 13 
dinàmiques participatives del col·lectiu i, en conseqüència, supera la dissociació que 14 
existeix entre els qui fan la política i els qui la reben. 15 

La trobada que en l'àmbit de l'elaboració col·lectiva s'estableix entre els qui, des de 16 
diferents perspectives i interessos desitgen trobar una alternativa d'esquerres i viable, 17 
permet que aquesta no sigui fruit de la pressió o el domini d'una part, sinó 18 
conseqüència de l'esforç comú per millorar i superar les realitats existents, en un procés 19 
en el qual, així mateix, es trenca la compartimentació del coneixement, donant pas a la 20 
integració del mateix en una visió més global i solidària. 21 

 22 

D. Principi de pluralisme. 23 

La reafirmació d’ ESQUERRA UNIDA DE CATALUNYA com a moviment polític i social, 24 
en el qual conviuen partits, col·lectius, corrents d'opinió i persones a títol individual, 25 
amb un contacte directe i constant amb els moviments socials realment existents, té el 26 
sentit de reforçar el vincle entre representació i participació amb els ciutadans i les 27 
ciutadanes. 28 

A més, aquest caràcter de moviment polític i social és la forma més adequada no sols 29 
per al desplegament d’ ESQUERRA UNIDA DE CATALUNYA a la societat i per a fer 30 
d'aquest projecte més obert i participatiu, sinó també per a l'articulació del pluralisme 31 
que caracteritza a aquest projecte polític en l'actualitat. 32 

El pluralisme ha constituït un senyal d'identitat bàsica d’ ESQUERRA UNIDA DE 33 
CATALUNYA des dels seus orígens. Es tracta d'un valor que hem considerat 34 
consubstancial a l'aposta per la renovació cultural, política i organitzativa de l'esquerra 35 
transformadora. El pluralisme enfonsa les seves arrels, en primer lloc, en les diferents 36 
tradicions ideològiques i culturals dels qui formem part d’ ESQUERRA UNIDA DE 37 
CATALUNYA. 38 

39 
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E. Principi de limitació en la permanència de les persones amb càrrecs públics o 1 
responsabilitats polítiques. 2 

Les persones amb càrrecs públics electes d’ ESQUERRA UNIDA DE CATALUNYA no 3 
podran romandre en el mateix càrrec públic de manera continuada més de dues 4 
legislatures naturals, segons l'ordenament legal vigent i 8 anys si hi ha eleccions 5 
anticipades. Així mateix les persones amb càrrecs interns d’ ESQUERRA UNIDA DE 6 
CATALUNYA no podran estar més de 8 anys continuats en el mateix càrrec. En tots dos 7 
casos, les persones podran presentar-se un tercer mandat amb caràcter excepcional. 8 

 9 

F. Principi d'equilibri entre sexe, igualtat i feminisme. 10 

En coherència amb una proposta transformadora d'esquerra, ESQUERRA UNIDA DE 11 
CATALUNYA assumeix el desenvolupament d'un projecte en favor de la igualtat de les 12 
dones i homes en la nostra societat actual. 13 

S'establirà la paritat com a manera de garantir aquest principi d'equilibri entre gèneres. 14 
En funció d'això, cap dels gèneres tindrà una representació inferior al 50% (excepte en 15 
cas de llistes imparelles o alternatives) i sempre mitjançant l'elaboració de llistes 16 
cremallera excepte quan no existeixin suficients candidats o candidates d'algun dels 17 
sexes per a mantenir la paritat. 18 

Aquest principi ha de suposar un esforç permanent per a facilitar la participació de les 19 
dones a ESQUERRA UNIDA DE CATALUNYA en totes les activitats de la nostra 20 
organització, de tal forma que la seva presència sigui la conseqüència natural de la seva 21 
implicació en tots els processos. A més, els òrgans corresponents hauran de posar els 22 
mitjans necessaris per a facilitar la participació de les dones en les diferents activitats i 23 
òrgans de direcció d’ ESQUERRA UNIDA DE CATALUNYA. 24 

ESQUERRA UNIDA DE CATALUNYA es compromet, així mateix, a respectar la igualtat 25 
entre homes i dones també en l'àmbit lingüístic. Així, totes les seves resolucions 26 
públiques i tots els seus comunicats s redactaran cuidant que les paraules i expressions 27 
que es refereixin a grups d'homes i dones expressin aquesta diversitat mitjançant 28 
substantius col·lectius o altres redaccions alternatives i no mitjançant substantius 29 
només en masculí. 30 

 31 

G. Principi de normalització lingüística. 32 

ESQUERRA UNIDA DE CATALUNYA és conscient que el català en el seu procés de 33 
normalització ha estat víctima durant la seva història d'atacs de naturalesa política i 34 
jurídica. Per això, conscients que el català és un dels elements vertebradors claus del 35 
nostre país, ESQUERRA UNIDA DE CATALUNYA es compromet a la seva defensa i 36 
promoció en totes les instàncies en les quals sigui present. 37 
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ESQUERRA UNIDA DE CATALUNYA dóna suport a les mesures per a consolidar el 1 
coneixement i ús del català com un dels eixos vertebradors en matèria de relació i 2 
comunicació entre la ciutadania catalana. ESQUERRA UNIDA DE CATALUNYA es 3 
compromet en la defensa i promoció de l'ús del català. 4 

 5 

H. Principi de responsabilitat ecològica. 6 

La defensa del medi ambient i la cerca d'un desenvolupament ecològicament sostenible 7 
són part dels senyals d'identitat d’ ESQUERRA UNIDA DE CATALUNYA. D'acord amb 8 
les mateixes fem el nostre aquest principi de responsabilitat ecològica. Tant com valor 9 
d'ús intern de l'organització com a valor de comportament personal. 10 

En aquest sentit, ens comprometem a adoptar tot tipus d'iniciatives de sostenibilitat 11 
ecològica, promoure la cultura mediambiental, l'ús del transport públic,  i l’estudi 12 
d'alternatives. 13 

 14 

I. Principi d'accessibilitat. 15 

ESQUERRA UNIDA DE CATALUNYA garantirà l'accessibilitat des d'una perspectiva 16 
integral, almenys a les seves seus, esdeveniments, i pàgines web. 17 

Aquest principi neix de la consideració de la persona amb diversitat funcional com una 18 
persona amb plens drets de participar en tots els àmbits de la societat. I des d'aquesta 19 
òptica serà l'entorn el que hagi d'adaptar-se a la diversitat de les necessitats de la 20 
població. ESQUERRA UNIDA DE CATALUNYA assumeix la seva responsabilitat en la 21 
integració de la diversitat”. 22 

 23 

J. Esquerra Unida de Catalunya, projecte també jove i de la joventut. 24 

ESQUERRA UNIDA DE CATALUNYA és un projecte també jove, sensible cap als 25 
problemes que sofreix la joventut en el nostre temps. En conseqüència, la presència de 26 
joves en la nostra estructura i en els seus òrgans de direcció a tots els nivells es fa 27 
imprescindible per a la viabilitat del projecte polític, creant polítiques que fomentin la 28 
participació d'aquest col·lectiu per al desenvolupament futur d’ ESQUERRA UNIDA DE 29 
CATALUNYA. 30 

L'eix fonamental del nostre projecte és la transformació de la realitat social cap a una 31 
nova, més participativa i transformadora, en la qual la joventut sigui la protagonista 32 
activa del seu propi futur. Per a això, és necessari potenciar les seves inquietuds sabent 33 
integrar les iniciatives i propostes transformadores dels seus problemes. 34 

Hem de fer el major esforç possible, no sols per a facilitar la participació política en 35 
l'organització de les i els joves, sinó perquè en tots els òrgans i candidatures la seva 36 
presència sigui determinant. 37 

38 
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K. Una organització d'acord amb els objectius estratègics de transformació social. 1 

La transformació social requereix una estratègia de llarg abast que tingui com a 2 
perspectiva la realització en tota la seva complexitat d'un projecte alternatiu al 3 
capitalisme, alternatiu tant en els continguts com en les maneres de fer política. 4 

El projecte d’ ESQUERRA UNIDA DE CATALUNYA es compon de tres elements 5 
fonamentals: 6 

1. Un programa alternatiu al sistema capitalista actual que en una síntesi coherent 7 
reculli els valors tradicionals de l'esquerra i els nous emanats dels moviments 8 
socials. 9 

2. Un treball de rearmament cultural, que arribi a amplis sectors de la societat. Per a 10 
ESQUERRA UNIDA DE CATALUNYA l'element central és la formació d'un subjecte 11 
social de transformació que entri en confrontació amb la cultura dominant i creï una 12 
veritable cultura d'esquerres. 13 

3. Una nova manera de fer política. Això vol dir que la nostra activitat ha de basar-se en 14 
l'anàlisi i la proposta raonada. I també establir les nostres aliances sobre la base de 15 
continguts i objectius de transformació social. 16 

En aquest objectiu de la transformació social i la construcció d'una alternativa 17 
emancipadora davant el sistema capitalista, ESQUERRA UNIDA DE CATALUNYA 18 
reconeix i reivindica la pluralitat d'aquesta esquerra, centrant la seva estratègia política 19 
en la unitat d'acció amb tots els sectors socials i polítics que treballin per aquesta 20 
alternativa. 21 

 22 

Denominació, Logotip, Definició, Finalitat i Objectius 23 

Denominació. 24 

Article 1.- Els presents Estatuts tenen per objecte la regulació d’ ESQUERRA UNIDA 25 
DE CATALUNYA com a Moviment Polític i Social. 26 
L’organització podrà ser nomenada de manera indistinta per la seva denominació 27 
completa “Esquerra Unida de Catalunya”, “Esquerra Unida” o per les sigles “EUCat”. 28 

La denominació general i les particulars d’EUCat són propietat d'IU, sota la 29 
disponibilitat de la Coordinadora Federal i dels seus òrgans de direcció, que cuidaran de 30 
la seva legalització i protecció jurídica. 31 
  32 
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Logotip. 1 

Article 2.- La denominació serà ESQUERRA UNIDA DE CATALUNYA. La sigla serà 2 
EUCat i el distintiu en el que les sigles “eu” ocupen la part central i en lletres 3 
minúscules, retallades en blanc damunt d’un quadrat de color vermell; en la part 4 
inferior i en caràcters de color blanc “esquerra unida Catalunya”, també a la part 5 
central. El logotip  d'EUCat és propietat d'IU i d'ús exclusiu d'EUCat. 6 
 7 

 8 

 9 
 10 

 11 

Definició, finalitat i objectius. 12 

Article 3.- Esquerra Unida de Catalunya és moviment polític i social, nacional català, 13 
republicà, federal, anticapitalista, internacionalista, feminista, ecologista, pacifista, i 14 
solidari, que es configura com una organització política on conflueixen diferents 15 
persones i sensibilitats d’esquerres.   16 

Esquerra Unida de Catalunya és un projecte amb arrels en diferents tradicions de 17 
l’esquerra transformadora amb veu pròpia a Catalunya, que generant dinàmiques 18 
unitàries i participatives, i concretant-les en propostes programàtiques, té l’objecte de 19 
transformar l’actual sistema de vida, producció, i consum, avançant cap a una societat 20 
socialista més democràtica i participativa, ecològicament sostenible, plenament 21 
igualitària, inclusiva, i solidària. 22 

La sobirania d'EUCat resideix en el conjunt de la seva afiliació i s’expressa a la seva 23 
Assemblea Nacional, on totes les persones afiliades o els seus representants electes 24 
participen i decideixen en igualtat de condicions i informació. 25 

  26 



 

Proposta d’Estatuts per a l’Assemblea Constituent d’Esquerra Unida Catalunya 
 

9 

Article 4.- Federalitat amb Izquierda Unida 1 

 2 

1. EUCat es federa corresponsable i solidàriament en el projecte federal d'IU,esdevenint 3 
el seu referent polític i organitzatiu a Catalunya, amb autonomia i veu pròpia en els 4 
termes que s’exposen a continuació. 5 

 6 
Les relacions entre Esquerra Unida de Catalunya i Izquierda Unida es regiran pel que 7 
prevegin els respectius Estatuts, i el Protocol entre EUCat i IU, aprovat per la 8 
Coordinadora Federal de IU del dia 19 d’octubre de 2019 o del que s’acordi amb 9 
posterioritat a l’Assemblea Constituent d’EUCat. 10 

 11 
2. La concreció d'aquesta relació federal es plasma en la participació d'EUCat en la 12 

definició de les polítiques estatals i europees d'IU i en l’autonomia d'EUCat en: 13 
 14 

a) La seva organització interna, en coherència amb l’organització federal. 15 
 16 
b) L'elecció dels seus candidats i candidates en les Eleccions Municipals, 17 

Autonòmiques i Generals. 18 

 19 
c) L'establiment dels Programes Municipals i Autonòmics i les propostes que afecten 20 

a Catalunya en els Programes de les Eleccions Generals i Europees. 21 

 22 
d) L'establiment a Catalunya de la política d'aliances amb altres forces polítiques i 23 

socials, en coherència amb el marc federal. 24 

e) La definició de les polítiques generals i concretes en totes les institucions, com a 25 
reconeixement del caràcter plurinacional de l'Espanya i de la realitat diferenciada 26 
que representa Catalunya. 27 

3. EUCat participarà en el projecte del Partit de l'Esquerra Europea i en altres fòrums 28 
internacionals d’acord amb el Protocol d’EUCat amb IU. 29 

30 
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Personalitat Jurídica. 1 

Article 5.- Esquerra Unida de Catalunya tindrà personalitat jurídica per a l’acompliment 2 
de les seves finalitats i activitats i en els seus mèrits podrà a tots els efectes 3 
comparèixer davant l’Administració, tant electoral com administrativa, a les esferes de 4 
l’Administració Central, de la Comunitat Autònoma, Provincial i Local, trobant-se 5 
legitimada per a comparèixer davant els Tribunals de Justícia en tots els seus graus, 6 
branques i jurisdiccions, inclòs el Tribunal Constitucional, per portar a efecte qualsevol 7 
activitat davant persones físiques o jurídiques, públiques o privades, inclòs davant les 8 
entitats de crèdit sense cap restricció, duent a terme qualsevol acte d’administració o 9 
disposició i per això qualsevol contracte d’arrendament, d’obres i serveis inclosos els 10 
locals i instal·lacions en el més ampli sentit de l’expressió i, en general, portar a efecte 11 
tot el que estimi necessari o útil per a les finalitats d’Esquerra Unida de Catalunya. 12 

 13 

Àmbit Territorial i Temporal. 14 

Article 6.- Esquerra Unida de Catalunya té com a àmbit territorial el de Catalunya. 15 
 16 

Article 7.- Esquerra Unida de Catalunya es constitueix per temps indefinit. 17 

 18 

Domicili social. 19 

Article 8.- El domicili social d’Esquerra Unida de Catalunya és   xxxxx    de la ciutat de xxxxx. CP: xxxx. 20 
Tel: - Fax:–  E-mail: info@esquerraunida.cat. Web: www.esquerraunida.cat 21 

22 



 

Proposta d’Estatuts per a l’Assemblea Constituent d’Esquerra Unida Catalunya 
 

11 

Funcionament i estructura organitzativa. 1 

Principis i formes de funcionament. 2 

Afiliació i baixa individual. 3 

Article 9.- L’afiliació a Esquerra Unida de Catalunya és voluntària e individual. Cada 4 
persona s’afilia a l’assemblea de base que desitja. Poden ser afiliats/des tots els homes 5 
i dones que coincideixin amb la Declaració de Principis, les Línies Programàtiques i que 6 
acceptin els seus estatuts i les normes de funcionament, i que siguin majors d’edat, o 7 
majors de 16 anys amb autorització de les tutores legals. En una proposta com Esquerra 8 
Unida de Catalunya que fomenta la participació i és flexible i oberta, els nivells de 9 
dedicació dels afiliats/des són opcionals i voluntaris. Estaran inscrits en el cens central i 10 
en el de la seva assemblea de base. 11 

 12 
Article 10.- Tota persona afiliada a Esquerra Unida de Catalunya pot donar-se de baixa 13 
per decisió pròpia expressament manifestada o per resolució motivada, prèvia incoació 14 
d’expedient contradictori de la Coordinadora. En aquest darrer cas la persona expulsada 15 
podrà recórrer la decisió mitjançant els mecanismes previstos als Estatuts. 16 

Així mateix, s'entendrà produïda la baixa per la lliure decisió de la persona afiliada 17 
manifestada de forma tàcita, mitjançant l'impagament reiterat i injustificat de quota 18 
durant un període superior a sis mesos, una vegada requerit per escrit el pagament. Es 19 
cursarà requeriment transcorreguts sis mesos des del primer impagament. 20 

Aquelles persones que desitgin tornar a donar -se d'alta hauran d'abonar les quotes 21 
endarrerides, en cas contrari es considerarà com una nova afiliació. 22 

 23 

Democràcia i participació. 24 

Article 11.- El principi d’una persona un vot expressa una concepció profundament 25 
democràtica en la presa de decisions, en tot tipus d’elecció i és la característica bàsica 26 
de funcionament. Així també, per aconseguir-ho,es buscaran formes organitzatives que 27 
assegurin la informació i discussió col·lectiva a tots els nivells del Moviment Polític 28 
Social. 29 

Article 12.- Qualsevol persona afiliada a Esquerra Unida de Catalunya a la seva 30 
assemblea de base podrà participar a les Àrees Programàtiques, xarxes i grups de treball 31 
que consideri oportú. 32 

33 
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Pluralisme i unitat programàtica. 1 

Article 13.- A Esquerra Unida de Catalunya hi participen de forma unitària i 2 
democràtica persones procedents de diverses tradicions i experiències emancipatòries i 3 
d’esquerres. 4 

Article 14.- Esquerra Unida de Catalunya es caracteritza per la seva pluralitat 5 
ideològica. Aquesta és una riquesa que caracteritza el projecte i que se sintetitza, fruit 6 
de l’elaboració col·lectiva, en la Declaració de Principis, en les Línies Programàtiques. 7 
El pluralisme i la unitat programàtica són signes d’identitat i de la pràctica política 8 
d’Esquerra Unida de Catalunya. 9 
 10 

Article 15.- El punt bàsic de funcionament democràtic és el respecte a la pluralitat, 11 
abans i després dels debats, la qual cosa implica la llibertat d’expressió de les 12 
diferències. Això no obsta a la necessitat d’aplicació col·lectiva dels acords i no posar-hi 13 
impediment, sense perjudici de la llibertat d’expressió individual en totes les seves 14 
facetes. 15 

 16 

Consens. 17 

Article 16.- A la presa de decisions es buscarà sempre com a forma de funcionament el 18 
consens. 19 
 20 
Article 17.- En el cas d’impossibilitat de consens, la presa d’acords es realitzarà pel 21 
lliure vot de les persones de l’organització corresponent, prenent l’acord en base a 22 
l’opinió majoritària expressada a la votació. 23 

Article 18.- Després de la presa de l’acord, en base al respecte de la pluralitat, 24 
l’organització s’encarregarà de la coherència en la posada en practica dels acords 25 
presos. 26 

 27 

Limitació de mandats i incompatibilitats. 28 

Article 19.- La plena dedicació a qualsevol responsabilitat política interna o externa 29 
tindrà una limitació d’exercici ininterromput de 8 anys, excepte a les assemblees de 30 
base, que serà orientatiu, però no obligatori. De forma extraordinària, la Coordinadora o 31 
òrgan de direcció corresponent podrà autoritzar una única pròrroga de 4 anys més com a 32 
màxim. Aquesta pròrroga haurà de ser aprovada per majoria dels components de la 33 
Coordinadora o òrgan de direcció corresponent. 34 
  35 



 

Proposta d’Estatuts per a l’Assemblea Constituent d’Esquerra Unida Catalunya 
 

13 

Article 20.- La Coordinadora establirà el règim d’incompatibilitats i elaborarà un 1 
Reglament dels Càrrecs Polítics, interns i externs, en el que constaran les 2 
incompatibilitats entre càrrecs, els barems salarials i les condicions de dedicació, entre 3 
d’altres possibles. Aquest reglament haurà de ser aprovat per majoria qualificada de 2/3 4 
parts dels vots emesos. 5 
 6 

Article 21.- S’aplicarà als òrgans de coordinació i direcció, a tots els nivells, una quota 7 
màxima del 25% de càrrecs institucionals amb dedicació exclusiva, sempre que sigui 8 
possible. 9 
 10 

Privilegis i responsabilitats. 11 
 12 
Article 22.- A l’activitat, tant individual com col·lectiva, i als afiliats i afiliades de les 13 
estructures en els termes que s’acordin, als òrgans i organitzacions d’Esquerra Unida de 14 
Catalunya ha de prevaler la desaparició total dels privilegis. Els membres dels 15 
organismes de direcció i coordinació participaran a les seves assemblees de base en 16 
totes aquelles tasques d’exteriorització d’EUCat, tant en modalitat presencial com 17 
virtual que se’ls encomanin. 18 

Article 23.- A l’activitat, tant individual com col·lectiva, d’Esquerra Unida de Catalunya 19 
ha de prevaler l’exigència d’acomplir les tasques, i als afiliats i afiliades de les 20 
estructures en els termes que s’acordin, tant internes com de representació política o 21 
institucional, retent compte als òrgans en els quals es participi o correspongui. 22 

 23 

Retiment de comptes. 24 

Article 24.- Els organismes de coordinació i direcció d’Esquerra Unida de Catalunya i 25 
els seus components han d’exercir el dret i el deure de retre i que se li retin comptes als 26 
àmbits de la seva activitat i a tots els nivells, tant internament com externament, quan 27 
sigui necessari. 28 

L’Assemblea Política i Social (en endavant APS) celebrarà una Assemblea Anual de 29 
retiment de comptes i planificació del treball, oberta a la participació de les xarxes 30 
d’activistes, àrees d’elaboració col·lectiva i grups de treball. 31 

 32 

Cens. 33 

Article 25.- El cens del Moviment Polític i Social es realitzarà mitjançant les 34 
assemblees de base, estarà composat per totes les persones que han omplert el full 35 
d’adhesió i cotitzen. La Comissió de Garanties democràtiques i Control és, en darrera 36 
instància, la valedora del cens. 37 
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El cens per participar en una Assemblea Nacional es tancarà tres mesos abans de la 1 
seva data de celebració. Tan sols podran votar als processos democràtics d’Esquerra 2 
Unida de Catalunya totes aquelles persones afiliades que es trobin a l’esmentat cens. 3 
Els canvis d’assemblea de base han de venir determinats pel canvi efectiu de residència 4 
o sector laboral. 5 

Per a les eleccions municipals, així com a efectes de processos participatius, 6 
s’elaborarà un cens municipal que inclourà les persones afiliades a una assemblea de 7 
base sectorial i que podran participar de ple dret en els processos participatius i 8 
d’eleccions municipals. 9 

 10 

Mètodes democràtics d’elecció i revocació. 11 

Elecció. 12 

Article 26.-El principi d’una persona un vot és la norma de funcionament d’Esquerra 13 
Unida de Catalunya. La presa de decisions i qualsevol tipus d’elecció es realitzarà en 14 
base a aquest principi, per aconseguir-ho els òrgans competents posaran els mitjans 15 
necessaris. 16 
 17 

Article 27.-En totes les eleccions de caràcter intern d’EUCat es buscarà una proposta 18 
de consens per part dels organismes corresponents, diferenciant segons entre el cap de 19 
llista, els primers de la llista i la resta de la llista. Es podran incloure persones que no 20 
estiguin afiliades a EUCat. 21 
 22 
Article 28.- Totes les propostes de candidatures electorals es realitzaran pels 23 
organismes competents, que intentaran proposar una llista de consens, tot i que hi 24 
podrà haver llistes alternatives. 25 

Les llistes alternatives seran tancades i bloquejades per a la seva presentació amb la 26 
única condició d’assegurar el 25% del nombre dels components de les llistes, que 27 
podran incloure persones no afiliades a EUCat. S’hauran d’assegurar els mecanismes 28 
tècnics i polítics per aconseguir la presència dels percentatges mínims per gènere i 29 
màxims de càrrecs públics que corresponguin. 30 

En el cas d’haver-hi més d’un/a candidat/a al primer lloc de les llistes i / o als diversos 31 
trams de la mateixa, es passaran a votació de tota la militància en un procés de 32 
primàries aquelles que reuneixin uns avals del 20% de la militància o el 10% de la 33 
Coordinadora. 34 

En cas d’haver-hi una sola candidatura, serà objecte de ratificació per part de la 35 
Coordinadora, només se sotmetrà a primàries a petició del 15% de l’afiliació o el 10% 36 
de la Coordinadora. 37 
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El Reglament de primàries de cada procés indicarà el mètode d'assignació de llocs, que 1 
en qualsevol cas haurà de respectar els principis generals de l'organització. La votació 2 
s'efectuarà entre el conjunt de l’afiliació i simpatitzants de l'àmbit territorial al que 3 
correspongui la candidatura. 4 

 5 

Revocació 6 

Article 29.- Tots els càrrecs interns o externs podran ser revocats pels organismes competents, si no 7 
actuen en l’aplicació del projecte col·lectiu i l’ètica inherent al projecte d’Esquerra Unida de Catalunya. 8 
La revocació es farà en coherència i respectant el sistema d’elecció utilitzat en el seu dia. 9 

Caldrà un 40% dels components dels organismes corresponents, o de l’afiliació en l’àmbit 10 
corresponent, per a fer-ho efectiu. Es podrà activar la revocació un cop transcorregut un any de 11 
mandat, i en cas que no prosperi, no es podrà tornar a activar fins transcorregut un any. Els i les 12 
afectats/des podran recórrer a la Comissió de Garanties democràtiques i Control. En queden 13 
excloses d’aquest procediment les situacions que puguin donar lloc a la dissolució d’un òrgan de 14 
direcció de l’organització. 15 

 16 

Òrgans de participació i coordinació 17 

Assemblees de base. 18 

Article 30.- Les assemblees de base d’Esquerra Unida de Catalunya són els òrgans de 19 
sobirania als àmbits respectius i la unitat bàsica d’afiliació. Estaran formades pels i les 20 
afiliats/des del seu àmbit territorial o sectorial i obertes a la participació de persones 21 
col·laboradores i electors. L’àmbit territorial correspon al municipi. A més, a les grans 22 
ciutats, es podran constituir assemblees de barri o districte. 23 

Les Assemblees de base es constituiran, garantint un mínim funcionament organitzatiu i 24 
l'activitat política partint de l'afiliació, amb un mínim de 5 persones. 25 

Article 31.- Les assemblees de base seran convocades per la Comissió corresponent o a 26 
petició d’un 20% de les persones afiliades,  de forma regular i periòdica, quatre 27 
vegades l’any com a mínim. En el supòsit que es convoqui per elegir els òrgans serà 28 
necessari un 50% i l’assemblea local o sectorial serà convocada i organitzada en el més 29 
breu termini possible per la Coordinadora. Aquestes assemblees seran obertes i tindran 30 
les funcions següents: 31 
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a) Aprovar el programa i les línies d’actuació a l’àmbit corresponent. 1 

b) Participar en l’elaboració, discussió i desenvolupament de les polítiques 2 
d’Esquerra Unida de Catalunya. 3 

c) Relació amb els moviments socials i alternatius, així com promoure la mobilització 4 
social. 5 

d) Participar en l’elaboració del programa electoral i a la configuració i elecció de les 6 
candidatures a les eleccions municipals en funció de les normes establertes, que 7 
posteriorment hauran d’ésser ratificades per la Coordinadora. 8 

e) Incorporar nous/ves afiliats/des, difusió dels materials i administració dels recursos 9 
d’Esquerra Unida de Catalunya que li corresponguin. 10 

f) Escollir les persones que formaran part de les comissions corresponents. 11 

g) Participació a les propostes d’elecció i revocació dels caps de llista i l’elaboració 12 
de les diferents candidatures a eleccions, que posteriorment hauran d’ésser 13 
ratificades per la Coordinadora. 14 

h) Realitzar per pròpia iniciativa o col·laborar amb la Coordinadora en la realització 15 
de referèndums i consultes vinculants en el seu àmbit competent. 16 

i) Els i les afiliats/des a les assemblees sectorials participaran en l’elecció de les 17 
candidatures i elaboració del programa per a les eleccions municipals en les 18 
assemblees locals del lloc on visquin, també per les candidatures a nivell  estatal, 19 
autonòmic i europeu. 20 

j) Elecció i revocació dels membres a la Coordinadora que correspongui al seu àmbit 21 
específic. 22 

k) Fer el seguiment, en el seu cas, de les relacions entre l’organització i el regidor/s 23 
i/o el grup municipal d’EUCat a la ciutat, tant si esta format només per afiliats/des 24 
com si es tracta d’independents o participant en un grup municipal amb una altra 25 
denominació. També vetllarà pel seguiment i compliment del programa acordat en 26 
el moment de presentar-se a les eleccions municipals. 27 

 28 

Coordinació de les Assemblees de Base. 29 

Article 32.- Les assemblees de base es dotaran d’una coordinació local, que podrà ser 30 
individual o bé una co-coordinació de dues persones (home i dona) que es presenten 31 
juntes configurant un equip. 32 
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La coordinació actuarà per delegació de l’Assemblea, ostentant funcions 1 
representatives, de coordinació i direcció. Serà escollida per l’Assemblea, per sufragi 2 
universal del seu cens. , en base als mecanismes que s’estableixin, i d’entre elsi les 3 
membres de la Comissió corresponent. Retrà comptes de la seva activitat a la Comissió i 4 
a l’Assemblea. 5 

 6 

Comissió i Assemblea Local, Comarcal i Intercomarcal. 7 

Article 33.- De les comissions locals. 8 

Quan la dimensió i el volum d’activitat de l’Assemblea ho requereixin, s’escollirà per 9 
sufragi universal del cens, una Comissió Col·legiada Local formada per les persones 10 
amb responsabilitats a l’Assemblea. 11 

La Comissió Col·legiada Local és l’òrgan de coordinació i direcció elegit per l’Assemblea 12 
local per a realitzar el seguiment de l’activitat d’Esquerra Unida de Catalunya en el seu 13 
territori. 14 

Disposarà d’un nombre de persones adequat a les activitats  a realitzar i per garantir el 15 
funcionament de l’organització local. A proposta del Coordinador Local, es designaran 16 
d’entre les seves integrants com a mínim les següents responsabilitats: Portaveu, 17 
Organització, afiliació, finances i comunicació. 18 

En les grans ciutats que tinguin assemblees de barri o districte, aquestes podran 19 
constituir una comissió del seu territori. 20 

 21 

Article 34.- Comissions comarcals. 22 

La Comissió Comarcal és l’òrgan de coordinació i gestió de les tasques quotidianes 23 
d’àmbit comarcal de l’organització. A més, tindrà les següents funcions: 24 

1. Treballarà per estendre l’organització a totes les localitats de la comarca, prioritzant 25 
l’activitat per a la constitució de les assemblees locals, d’acord amb la Comissió 26 
d’Organització. Coordinarà l’activitat a la seva comarca per a l’aplicació dels acords 27 
dels òrgans de direcció. 28 

 29 
2. La concreció de la política d’EUCat en l’àmbit comarcal d’acord amb les 30 

organitzacions locals; en cas de discrepàncies, les decisions d’àmbit comarcal se 31 
sotmetran a l’Assemblea Comarcal. 32 

 33 
3. Establir i garantir els recursos materials i financers per al seu bon funcionament. 34 
 35 
4. La interlocució amb els organismes, entitats, i organitzacions supralocals. 36 
 37 
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5. A les comarques on no estiguin constituïdes les assembles locals, amb l’objectiu de 1 
donar un marc de participació, discussió i elecció a l’afiliació d’aquelles localitats, 2 
prioritzant l’activitat per a la constitució de les assemblees locals. 3 

 4 
6. Les comissions comarcals, a més dels membres nats, podran elegir un equip de 5 

companys y companyes, que tindran la funció de desenvolupar les tasques 6 
executives. El seu nombre serà acordat per la Comissió Comarcal, coincidint amb la 7 
convocatòria de l’Assemblea Comarcal. 8 

 9 
7. Seran membres nats de la Comissió Comarcal les Coordinacions de les assembles 10 

locals que estiguin constituïdes, així com els membres de la Coordinadora escollits 11 
pel territori i els membres dels consells comarcals. 12 

 13 
8. Les comissions comarcals tindran las mateixa vigència que l’Assemblea Nacional i es 14 

reuniran un mínim de 3 vegades l’any. 15 
 16 

Article 35.- Assemblees comarcals. 17 
 18 
1. L’Assemblea Comarcal elegirà la Coordinació Comarcal. 19 

 20 
2. L’Assemblea Comarcal, a fi i efecte de facilitar l’operativitat de les tasques 21 

quotidianes i facilitar la coordinació, podrà acordar la constitució de 2 àmbits de 22 
coordinació: 23 

• La Comissió Col·legiada Comarcal, que serà l’encarregada de desenvolupar les 24 
tasques executives. 25 

 26 
• La Comissió Comarcal, que serà l’òrgan de coordinació comarcal i es reunirà amb 27 

l’objectiu de debatre l’actuació conjunta en els aspectes polítics comuns a 28 
diverses localitats i convocaran les assemblees comarcals necessàries per a 29 
l’aprovació i realització dels objectius expressats. També coordinarà els 30 
afiliats/des d’aquelles localitats de la comarca que no tinguin encara constituïda 31 
l’assemblea local. 32 

 33 
3. Es reunirà com a mínim un cop l’any, a convocatòria de la Comissió Comarcal, o pel 34 

20% de l’afiliació de l’àmbit comarcal. Aquesta assemblea no podrà ser convocada 35 
per elegir una nova direcció. 36 

4. En qualsevol convocatòria de l’assemblea anirà inclòs l’ordre del dia i els documents 37 
que s’hagin de debatre. 38 

39 
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Article 36.- De les Assemblees i Comissions territorials supralocals, comarcals i 1 
intercomarcals. 2 

1. Podran organitzar-se comissions d’àmbit superior al local en aquells territoris que, 3 
existint o no assemblees locals, siguin necessàries per garantir la coordinació i 4 
l’extensió de l’organització i la interlocució amb els organismes, les entitats i 5 
organitzacions d’àmbit supralocal. 6 

2. Aquestes comissions supralocals, l’àmbit de les quals serà acordat per la direcció 7 
del/s àmbit/s i la Comissió d’Organització, podran triar un equip de companys i 8 
companyes, amb un nombre acordat per la comissió corresponent, coincidint amb la 9 
convocatòria de la citada assemblea. 10 

3. La comissió de l’àmbit serà el seu òrgan de coordinació i es reunirà amb l’objectiu de 11 
debatre l’actuació conjunta en aspectes polítics comuns a diverses localitats i 12 
comarques i convocarà les assemblees necessàries per a l’aprovació i realització dels 13 
objectius expressats. 14 

4. També coordinarà l’afiliació d’aquelles localitats que no tinguin encara constituïda 15 
l’assemblea local o comarcal; el seu treball fonamental serà estendre l’organització a 16 
totes les localitats de les seva zona. 17 

5. Seran membres nats d’aquesta Comissió els membres de la Coordinadora escollits 18 
pel territori o que pertanyin al mateix. 19 

6. L’assemblea de l’àmbit territorial supralocal triarà la coordinació de l’àmbit. 20 

 21 

Organismes de coordinació i direcció territorials i sectorials. 22 

Article 37.- La Comissió Local -i, en el seu cas, sectorial, Comarcal o Intercomarcal- és 23 
l’òrgan de coordinació i/o direcció per a realitzar el seguiment de l’activitat d’Esquerra 24 
Unida de Catalunya en el seu àmbit. Disposarà d’un nombre de persones i unes 25 
responsabilitats adequades a les activitats a realitzar i per a garantir el seu 26 
funcionament. 27 

Tots els responsables d’Organització participaran en la Comissió d’Organització 28 
ampliada que es reunirà almenys trimestralment. 29 

 30 
Article 38.- En l’elecció i revocació dels organismes de direcció es garantirà la paritat. 31 
La candidatura final haurà de ser paritària i cremallera i tendirà a incloure, com a 32 
mínim un 15% de joves menors de 30 anys. També es tindran en compte les persones 33 
migrades, diversitat afectiva – sexual, minories ètniques, persones implicades en els 34 
moviments socials i la màxima representativitat de la diversitat social. 35 

36 
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Àrees d’elaboració, xarxes i grups de treball. 1 

Article 39.- Àrees 2 

1. Les àrees no són àmbits orgànics d’afiliació, sinó espais transversals de participació, 3 
oberts a la societat, al contacte, diàleg i comunicació habitual amb persones i 4 
activistes expertes. Elaboraran  la política d’EUCat en temes de la seva competència 5 
i l’aniran actualitzant en funció dels canvis polítics, socials, econòmics, etc... que es 6 
vagin produint. 7 

2. S’encarregaran de la formació de l’afiliació i càrrecs públics de l’organització, donant 8 
suport formatiu, teòric i d’acció (activitats) a les assemblees de base que ho 9 
sol·licitin; també acompanyant – les al desenvolupament de les polítiques nacionals 10 
al seu àmbit i en la seva relació i diàleg amb organitzacions i moviments socials. 11 

3. De la mateixa manera, els òrgans de direcció consultaran les àrees a l’hora de fer 12 
propostes polítiques sobre l’àmbit en qüestió. 13 

4. El funcionament de les àrees ha de ser democràtic, horitzontal i obert a la 14 
participació plural de qualsevol persona d’EUCat (afiliació, amic i amiga, 15 
simpatitzant, votant...), independentment de la seva assemblea de base. Seran eines 16 
fonamentals d’elaboració, formació i acció. 17 

5. Es garantirà la possibilitat de participació a les àrees de tota l’afiliació amb 18 
independència del seu lloc de residència o els seus horaris laborals. A aquest efecte 19 
es garantiran mitjans virtuals de participació. 20 

6. Cada àrea disposarà d’una persona responsable i una secretaria d’actes; així com 21 
persones dedicades a recollir els temes que es tractin als  moviments i organitzacions 22 
socials, així com a les institucions relacionats amb la seva àrea.  Es crearà un nucli, 23 
flexible quant a la seva composició numèrica, que s’encarregarà de dinamitzar el 24 
grup. Algun dels seus membres participarà a l’APS. 25 

 26 
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Article 40.- Grups de Treball. 1 

1. Cada Àrea podrà crear els grups de treball que consideri oportú, d’acord amb la 2 
naturalesa del mateix espai i les necessitats específiques de cada moment. La 3 
creació d’un Grup de Treball haurà de ser comunicada a la persona responsable de la 4 
coordinació de les Àrees i, en el seu defecte, a la Comissió Col·legiada. 5 

2. Els Grups de Treball poden ser de diferent naturalesa i poden respondre tant a una 6 
qüestió específica dins un àmbit temàtic com a una problemàtica concreta que 7 
requereixi una especial atenció. 8 

3. Els Grups de Treball poden crear-se en qualsevol moment i desfer-se un cop es 9 
consideri acomplerta la seva funció; és a dir, poden crear-se ad hoc, amb un principi 10 
i final clarament definits. 11 

4. Els Grups de Treball podran ser transversals entre diferents Àrees i, si s’escau, també 12 
entre diferents territoris, o entre territoris i Àrees. 13 

5. Tot Grup de Treball haurà de tenir una o dues persones coordinadores que exerceixin 14 
les tasques d’interlocució amb els diferents espais de l’organització. 15 

 16 

Article 41. Xarxes d’activistes. 17 

1. Les xarxes d'activistes són espais de treball col·lectiu, d’acció i intervenció al 18 
conflicte, de manera conjunta entre militants d’EUCat i persones que sense ser – ho 19 
comparteixen idees per construir valors comuns. Són una eina de concreció de la 20 
nostra capacitat d'acció i intervenció, més enllà de EUCat. 21 

2. S'organitzaran per temes. Depenent de l'àmbit d'intervenció, de la realitat social i 22 
dels objectius marcats per cadascuna de les xarxes, aquestes podran ser: 23 

-  Temporals. Són aquelles que s'organitzen per reaccionar i oposar-se a un tema 24 
concret. 25 

- Permanents. Actuen en àmbits en què el conflicte social s’estabilitza en el temps 26 
i contribueixen a definir el moviment polític i social. 27 
 28 

3. La coordinació amb EUCat es donarà a través de persones d’EUCat que actuen a les 29 
xarxes i que passaran a formar part de l'APS amb veu però sense vot. 30 

 31 
4. La presa de decisions i priorització de la feina de les xarxes es realitzarà 32 

preferentment a través del principi de consens. 33 

34 
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Òrgans de Direcció Nacionals. 1 

Assemblea Nacional. 2 

Article 42.-  3 

1. L’Assemblea Nacional és el màxim òrgan d’Esquerra Unida de Catalunya i estarà 4 
constituïda pel conjunt de l’afiliació de les organitzacions de base del moviment 5 
polític i social, a través dels delegats i delegades que elegeixin segons els criteris de 6 
proporcionalitat i d’acord amb les normes establertes per la Coordinadora. 7 

2. La Coordinadora participarà en l’Assemblea Nacional amb veu. Les persones de la 8 
Coordinadora que siguin elegides com a delegades a l’Assemblea Nacional per les 9 
seves assemblees de base ho faran amb veu i vot. 10 

3. La Coordinadora podrà determinar que un nombre que no superi el 10% dels seus 11 
membres siguin delegades nates a l’Assemblea Nacional en funció de les seves 12 
responsabilitats en la Comissió Col·legiada. 13 

4. La Comissió Coordinadora de EUCat podrà convidar a l'assemblea, amb veu però 14 
sense vot, a persones o organitzacions afins al projecte EUCat i la presència del qual 15 
es consideri qualitativa i políticament convenient.  16 

 17 

Article 43.- L’Assemblea Nacional aprova el seu reglament de funcionament intern a 18 
proposta de la Coordinadora, que haurà de contemplar l’ordre del dia, el dret a proposar 19 
nous punts a l’ordre del dia a la Mesa de l’Assemblea per un mínim del 15% de 20 
delegades; i que almenys les persones esmenants tinguin un torn d’exposició, i la 21 
ponència, un de rèplica, abans de passar a la votació del text o punt a debat. 22 

L’Assemblea Nacional escolta i debat l’informe de gestió presentat per la direcció 23 
sortint i adopta les resolucions corresponents. Examina i resol les esmenes referents al 24 
programa polític i els Estatuts prèviament validats mitjançant sufragi universal i directe 25 
del cens de l’organització. Concreta i determina, per tant, la línia política del moviment 26 
polític i social. 27 

 28 

Article 44.- L’Assemblea Nacional es reunirà com a mínim cada quatre anys i s’haurà 29 
de fer la seva convocatòria amb un mínim de tres mesos d’antelació respecte de la data 30 
de celebració, moment al qual es tancarà el cens Es podran realitzar assemblees 31 
nacionals extraordinàries a proposta de la Coordinadora, i a petició del 25% del conjunt 32 
total d’afiliades o organitzacions que representin el 50% del total de l’afiliació de 33 
l’organització en el  seu conjunt. 34 
  35 
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Article 45. 1 
 2 
1. L’elecció de la Coordinadora Nacional es produirà mitjançant sufragi universal directe 3 

de tot el cens de l’organització. Cada candidatura que hi concorri haurà de presentar 4 
una proposta de programa polític i Estatuts, que serà sotmesa a la votació de tot el 5 
cens de l’organització. 6 

2. Així mateix, les diverses propostes seran objecte de debat a les assemblees de base, 7 
a les que hi participaran representants de les diverses candidatures que faran de 8 
ponents del mateix. Aquestes propostes de programa polític i estatuts podran ser 9 
esmenades, tant presencial com telemàticament, de la forma que defineixin les 10 
Normes de l’Assemblea aprovades per la Coordinadora. 11 

3. L’obtenció de la majoria a la votació a que fa referència l’apartat 1, per a la 12 
candidatura a la Coordinadora Nacional, implica automàticament l’aprovació de la 13 
proposta de Programa Polític i Estatuts de la candidatura guanyadora. Les esmenes 14 
realitzades a la resta de propostes de programa i Estatuts decauran automàticament i 15 
se sotmetrà la proposta guanyadora a debat del plenari de l’Assemblea, mitjançant 16 
l’anàlisi i votació de les esmenes al programa i estatuts de la mateixa durant el 17 
procés de debat en Assemblees. 18 

4. Se sotmetrà a aprovació de l’Assemblea Nacional, la proposta guanyadora junt amb el 19 
resultat del debat de les diverses esmenes, que definiran el contingut definitiu del 20 
document. 21 

 22 

Conferència Política Nacional. 23 
 24 
Article 46. 25 

1. La Conferència Política Nacional és un òrgan compost pels membres de l’APS més 26 
els coordinadors i coordinadores de les assemblees de base. La Coordinadora podrà 27 
convidar un nombre de persones no superior al 10% del total de membres de l’APS 28 
respectant la proporcionalitat expressada dins la mateixa. 29 

2. Les seves reunions seran convocades per la Coordinadora per incrementar la 30 
participació de l’organització, amb motiu de debats polítics extraordinaris sobre 31 
l’aprofundiment de continguts programàtics i l’estratègia política d’EUCat o d’altres 32 
funcions que la Coordinadora consideri oportunes. 33 

3. No seran atribucions de la Conferència Política l’aprovació d’acords i coalicions amb 34 
altres forces polítiques, l’elecció de representants per als òrgans propis d’Esquerra 35 
Unida de Catalunya, de representants en òrgans de direcció de coalicions de les 36 
quals formi part EUCat ni de membres de qualsevol òrgan de direcció d’IU, ni cap 37 
altre tipus d’elecció nominal. 38 
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5. La Coordinadora establirà un reglament de participació per garantir l’assistència 1 
de les assemblees de base que no han elegit coordinació o en cas de no poder 2 
assistir la coordinació elegida per les mateixes. 3 
 4 

Assemblea Política i Social (APS). 5 
 6 
Article 47.- L’Assemblea Política i Social és un òrgan col·lectiu, de coordinació i de 7 
direcció d’Esquerra Unida de Catalunya. 8 

1. Es reunirà ordinàriament com a mínim un cop l’any,  convocada per la Coordinadora 9 
d’EUCat, per escrit adreçat als seus membres almenys amb 10 dies d’anticipació.   10 

2. També es podrà convocar extraordinàriament, de manera motivada, a petició per 11 
escrit d’un terç de les persones membres de l’APS, a proposta de la majoria simple 12 
de la Coordinadora, o per 150 signatures de l’afiliació. Per quedar convenientment 13 
constituïda una sessió es necessitarà la presència de la meitat més un dels seus 14 
integrants, en primera convocatòria. Passada mitja hora es podrà constituir en segona 15 
convocatòria, sempre que siguin presents més del 25 per cent. 16 

3. La Coordinadora validarà, a proposta de la Comissió Col·legiada,  la convocatòria, la 17 
documentació relativa als temes a plantejar i l’ordre del dia. Excepte als supòsits 18 
definits a l’apartat 4, un cop aprovat l’ordre del dia, l’APS no podrà tractar altres 19 
assumptes que els que hi figuren. 20 

4. Abans de l’inici de la reunió es podran presentar per escrit a la Mesa qüestions 21 
d’urgència, sempre que siguin proposades per un mínim del 15% dels membres de 22 
l’APS o bé per la Coordinadora o la Col·legiada i el Ple apreciï la urgència per a 23 
sotmetre una qüestió a debat i, si s’escau, a votar-la. 24 

5. S’hauran de presentar les propostes de resolució, per escrit, a la responsabilitat 25 
d’Organització, perquè aquestes puguin ser trameses als i les membres de l’APS. Es 26 
podran presentar propostes de resolució d’urgència, al·legant la necessitat d’aquesta, 27 
i amb un termini de presentació de fins al començament de la celebració del Consell 28 
Nacional, en els termes de l’apartat 4. 29 

6. El nombre total de persones que la conformen el decideix l’Assemblea a proposta de 30 
l’APS sortint. Els criteris d’elecció i revocació, amb la finalitat d’assegurar la 31 
participació i el reflex del conjunt del moviment polític i social, són: 32 

• Reflectir que EUCat treballa institucionalment i és un moviment d’activistes i 33 
votants. 34 

 35 
• Recollir la diversitat de persones d’EUCat representatives de moviments 36 
i organitzacions socials de tot tipus. 37 
 38 
• El 60% de l’APS serà escollit durant el procés assembleari per sufragi directe de 39 

tota l’afiliació d’EUCat. 40 
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• L’altre 40% serà elegit per les delegacions que assisteixin a l’Assemblea Nacional 1 
d’acord amb el nombre i mecanismes acordats a la mateixa. 2 

 3 
• Així mateix, en seran membres de l’APS les coordinacions d’àrees, grups de 4 

treball i xarxes. 5 
 6 
• Una vegada constituïda, si la participació de dones fos inferior al 45%, l’APS 7 

articularà el procediment per a incorporar a la mateixa el número necessari per a 8 
garantir aquest percentatge mínim, sense alterar la pluralitat política a l’òrgan. 9 

 10 
7. Tindran la condició de convidades permanents: 11 

• La Comissió de Garanties Democràtiques i Control. 12 
 13 
• La Comissió de Control Administratiu i Financer. 14 
 15 
• La coordinació d’aquelles assemblees de base que no hi estiguin representades 16 

per algunes de les vies anteriors. 17 
 18 
8. Es treballarà per aconseguir el consens, respectant la pluralitat i assegurant la paritat 19 

entre homes i dones, per a la qual cosa es prendran les mesures polítiques i 20 
tècniques necessàries. La substitució d’aquells membres que hagin presentat la 21 
dimissió, d’aquells que hagin estats separats per falta d’assistència o revocats segons 22 
l’article 29, es realitzarà mitjançant la incorporació de la següent persona a la llista o 23 
la suplent que correspongui. En cap cas una substitució podrà modificar la paritat de 24 
gènere de l’òrgan de direcció. 25 

9. Es garantirà que les actes de l’APS puguin arribar a totes les assemblees de base. 26 

 27 

Article 48.- Criteris per al funcionament de l‘APS.  28 

Les reunions de l’APS podran tenir lloc: 29 
 30 

• En plenari: per prendre els acords estatutàriament assignats. S’haurà de celebrar 31 
una sessió plenària anual, com a mínim. 32 

 33 
• En comissió: no més de 40 persones per comissió. A les reunions participarà 34 

també una representació de les diverses àrees, grups de treball i xarxes 35 
d’activistes. 36 

 37 
• Si els temes a tractar ho requerissin, l’APS es podrà fer en sessió de matí i tarda. 38 

Aquestes sessions s’hauran de realitzar els dies que major assistència es 39 
garanteixi. 40 
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• Quan el treball en comissió vagi després al plenari, un o una portaveu de cada 1 
comissió presentarà els acords majoritaris. Altres membres de la comissió podran 2 
defensar els minoritaris si han obtingut un suport mínim d’1/5 part de les 3 
persones participants a la comissió. Aquestes intervencions disposaran del temps 4 
suficient per a la seva exposició. En tot cas, aquells posicionaments minoritaris 5 
que no obtinguin 1/5 part de suport podran ser defensats al torn d’intervencions 6 
individuals. 7 

 8 
• L’APS, en plenari o en comissions, podrà convidar a les persones que consideri 9 

oportú per contribuir, tècnicament o políticament, al retiment de comptes. 10 
 11 

Article 49. Drets i obligacions de les persones integrants de l’APS.  12 

Els membres de l’APS: 13 

1. Podran participar dels debats i de les comissions. 14 

2. Hauran de rebre els documents a debatre amb un mínim de 2 dies d’antelació, i les 15 
actes en no més d’una setmana des de la celebració de l’APS. 16 

3. Hauran d’estar adscrits o adscrites a alguna de les àrees d’EUCat que es formin. 17 

4. Podran ser revocats pel mateix procediment de la seva designació. 18 

5. Podran perdre el seu càrrec per absència injustificada a la meitat de les APS en un 19 
període igual o superior a 2 anys. 20 

6. En casos de motius perllongats en el temps (malalties, etc.), el càrrec podrà quedar 21 
en suspens pel període de baixa, sent substituït o substituïda per la següent persona de 22 
la llista en la qual va ser escollida. Un cop passat aquest període de suspensió, 23 
recuperarà el seu càrrec. 24 

 25 

Article 50. Funcions de l’APS 26 

Seran funcions pròpies de l’APS: 27 

1. Realitzar una Assemblea  Anual de retiment de comptes de la direcció i els principals 28 
càrrecs institucionals d’EUCat, oberta a la participació de les xarxes d’activistes, àrees 29 
d’elaboració col·lectiva i grups de treball. 30 

2. Organitzar i convocar les reunions ordinàries i extraordinàries de l’Assemblea 31 
Nacional d’EUCat. 32 

3. Ratificar l’elecció de la persona proposada pels membres de la Coordinadora elegits 33 
per l’Assemblea Nacional per a desenvolupar la Coordinació General. 34 
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4. Ratificar l’elecció de la persona proposada per la Coordinadora com a Coordinació 1 
General en cas de quedar vacant entre Assemblees Nacionals. 2 

5. Cobrir les vacants que es puguin produir entre assemblees a les Comissions de 3 
Garanties democràtiques i Control, i de Control Administratiu i Financer.   4 

 5 

Coordinadora Nacional. 6 

Article 51.- Composició de la Coordinadora. 7 

1. El nombre total de persones que conforma la Coordinadora Nacional el decideix 8 
l’Assemblea Nacional a proposta de l’APS sortint. Els criteris d’elecció i revocació, amb 9 
la finalitat d’assegurar la participació i el reflex del conjunt del moviment polític i 10 
social, són: Reflectir que EUCat treballa institucionalment i és un moviment d’activistes 11 
i votants.Reflectir la complexitat organitzativa, tant sectorial com territorial, d’EUCat. 12 

 13 
• Recollir la diversitat de persones d’EUCat representatives de moviments i 14 

organitzacions socials de tot tipus. 15 
 16 
• La totalitat dels seus membres serà escollit durant el procés assembleari per 17 

sufragi directe de tota l’afiliació d’EUCat. 18 
 19 
• Una vegada constituïda, si la participació de dones fos inferior al 45%, la 20 

Coordinadora articularà el procediment per a incorporar a la mateixa el número 21 
necessari per a garantir aquest percentatge mínim, sense alterar la pluralitat 22 
política de l’òrgan. 23 

 24 
2. Tindran la condició de convidades permanents: 25 

• La Comissió de Garanties democràtiques i Control. 26 
 27 
• La Comissió de Control Administratiu i Financer. 28 
 29 
• Les coordinacions d’àrees, grups de treball i xarxes. 30 
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Article 52.- Reunions de la Coordinadora. 1 
 2 
1. Es reunirà de forma ordinària amb una periodicitat mitja bimensual, tenint en 3 

consideració que quan es reuneixi l’APS o la Conferència Política aquestes 4 
computarien com a reunions de la Coordinadora.   5 

2. Serà convocada per escrit a proposta de la Coordinació General o la Coordinació 6 
Col·legiada. També podrà ser convocada de forma extraordinària per la Coordinació 7 
General, la Coordinació Col·legiada o un terç dels seus membres, amb proposta 8 
d’ordre del dia. 9 

4. La celebració ordinària i extraordinària de la Coordinadora, tant pel que fa a la 10 
convocatòria, com ordre del dia, realització de la reunió o drets i obligacions dels 11 
seus membres, es regiran per les normes establertes als arts. 46 a 48 dels presents 12 
Estatuts. 13 

5. La deliberació dels punts de l’ordre del dia es farà en base a una intervenció inicial 14 
de la persona responsable executivament de la matèria a tractar, un torn de paraules, 15 
un nou resum de la ponència per esclarir els termes acceptats i rebutjats del debat, i 16 
una votació final per majoria simple. 17 

6. Quan es tractin qüestions sobre un tema que afecti de manera especial a un o varis 18 
territoris o sectors, es convidarà a les persones responsables de les assemblees de 19 
base afectades. En aquests casos de Coordinadores ampliades, les persones 20 
assistents no membres de l’òrgan participaran dels debats amb veu, però sense dret 21 
a vot. 22 

7. Les actes de les Coordinadores  Nacionals es faran arribar a totes i tots els membres 23 
i, en la mesura de les possibilitats, als coordinadors/es de les assemblees de base. 24 

 25 

Article 53.- Funcions de la Coordinadora. 26 

1. Constitueix la coordinació i direcció executiva entre els intervals de reunions de l’APS 27 
a la qual retrà comptes. 28 

2. En seran funcions pròpies de la Coordinadora: 29 

a) Elaborar, acordar i aplicar, en funció de les directrius de l’Assemblea Nacional, els 30 
criteris polítics i el programa d’Esquerra Unida de Catalunya, adoptar les 31 
resolucions pertinents i dirigir l’estratègia parlamentària iinstitucional. 32 

b) Promoure les relacions amb els moviment socials i alternatius, elaborant criteris i 33 
propostes al respecte. 34 

d) Representar Esquerra Unida de Catalunya a nivell nacional i l’establiment dels 35 
pactes generals en funció de la política assembleària aprovada. 36 
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s) Aprovar o ratificar els pactes i aliances pre i post electorals a nivell estatal, 1 
nacional, provincial, comarcal i local. 2 

c) Aprovar i ratificar totes les candidatures que presenti Esquerra Unida de 3 
Catalunya, sola o en coalició amb altres forces polítiques a les eleccions al 4 
Parlament Europeu, Congrés, Senat, Parlament de Catalunya, i ratificar les 5 
presentades a les eleccions municipals en base als mecanismes d’elecció i 6 
revocació acordats. 7 

e) Adoptar les mesures organitzatives i administratives adequades a la bona fi del 8 
moviment polític i social. Administrar els recursos i mitjans econòmics 9 
patrimonials i financers de la mateixa. 10 

f) Control·lar la gestió econòmica, administrativa, patrimonial i política. 11 

g) Control·lar els recursos i accions judicials interposats, en interès del moviment 12 
polític i social, davant de qualsevol instància administrativa, judicial o de 13 
qualsevol altre tipus, tant de caràcter nacional, estatal com internacional. 14 

h) Assegurar l’aplicació dels Estatuts. 15 

i) Organitzar, estructurar i proveir les comissions sectorials que d’ella en depenguin 16 
quan raons de participació i elaboració així ho requereixin. 17 

j) Establir i organitzar quants òrgans pugui precisar per a l’adequada gestió de les 18 
funcions que té atribuïdes. 19 

k) Organitzar i convocar jornades quan calgui, per tal de desenvolupar la participació 20 
i discutir l’elaboració de programes, així com convocar i organitzar la Conferència 21 
Política Nacional. 22 

l) Convocar referèndums i consultes vinculants en base al funcionament establert. 23 

o) Cobrir les vacants que es produeixin al si de la Coordinadora Nacional. 24 

p) Garantir que en tots els òrgans propis hi hagi presència de la pluralitat que 25 
composa EUCat, assegurant com a mínim la proporció obtinguda en el marc de 26 
l’Assemblea Nacional. 27 

m) Qualsevol altra funció que es derivi dels presents Estatuts o sigui necessària per 28 
al normal funcionament d’Esquerra Unida de Catalunya, des del punt de vista 29 
econòmic, administratiu i polític. 30 

t) En casos excepcionals i després d’un incompliment reiterat de la política i/o acords 31 
adoptats col·lectivament i democràticament en els òrgans corresponents ( 32 
Assemblea Nacional, APS i conferències polítiques nacionals), la Coordinadora 33 
Nacional podrà acordar la dissolució d’una comissió local o sectorial i elegir una 34 
comissió que tindrà caràcter provisional i sols funcionarà fins que s’elegeixi una 35 
nova direcció local o sectorial, en el termini improrrogable de 3 mesos 36 
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Comissió Col·legiada. 1 

Article 54. 2 
1. La Comissió Col·legiada és elegida per la Coordinadora Nacional a proposta de la 3 
Coordinació General d’entre els seus membres, en el termini màxim de dos mesos des 4 
de la celebració de l’Assemblea Nacional. 5 
 6 
2. És un òrgan de gestió que executa les polítiques acordades a la Coordinadora 7 
Nacional i l’APS. Així mateix prepararà i elaborarà propostes de treball i debat polític a 8 
traslladar als òrgans de direcció. 9 
 10 
3. La seva composició, en un nombre acordat a la Coordinadora Nacional, serà en base 11 
a criteris de responsabilitats executives i les pluralitats tindran com a mínim un 12 
representant. Tindrà composició paritària. 13 

 14 
4. La Comissió Col·legiada de EUCat es dotarà d'un reglament intern de funcionament, 15 

reunint-se almenys una vegada al mes, estenent acta de les seves sessions, en la 16 
qual constaran les assistents i acords presos. 17 

 18 

Coordinació General 19 

Article 55.- Elecció de la Coordinació General. 20 

La Coordinadora Nacional, en la seva primera reunió en elmarc de l’Assemblea 21 
Nacional, procedirà a l’elecció de la Coordinació General. Aquesta podrà ser tant una 22 
persona, com una co-coordinació formada per dues persones que es presenten en equip 23 
i que inclourà com a mínim una dona. 24 
La proposta se sotmetrà a ratificació per l’APS a la seva primera reunió després de 25 
l’Assemblea Nacional, que tindrà lloc dins del termini màxim de dos mesos des de la 26 
mateixa. 27 

 28 

Article 56. Funcions de la Coordinació General. 29 

Són funcions de la Coordinació General: 30 

a) La representació d’Esquerra Unida de Catalunya. 31 

b) Convocar, presidir i coordinar l’APS, la Coordinadora Nacional i la Comissió 32 
Col·legiada. 33 
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c) Convocar a las responsabilitats de la Comissió Col·legiada a efectes de coordinació de 1 
les tasques de la Coordinadora i l'execució dels acords de l'APS i la pròpia 2 
Coordinadora. 3 

d) Dirigir l’elaboració del programa i estratègia electoral. 4 

e) Presentar davant l’Assemblea Nacional i l’APS l’informe polític i l’informe de gestió. 5 

f) Presentar la proposta de la Comissió Col·legiada davant de la Coordinadora Nacional. 6 

g) Retre comptes de la seva gestió a l’Assemblea Político – Social i la Coordinadora 7 
Nacional de forma habitual o quan sigui necessari. 8 

h) Atorgar poders en ordre a la gestió econòmica, administrativa, patrimonial i política. 9 

i) La interposició de recursos i accions judicials, previ debat a la Comissió Col·legiada, 10 
en interès del Moviment Polític i Social, davant de qualsevol instància 11 
administrativa, judicial o de qualsevol altre tipus, tant de caràcter nacional, estatal 12 
com internacional. 13 

j) Totes aquelles tasques que li siguin delegades expressament per l'APS i la 14 
Coordinadora Federal. 15 

 16 

Comissió de Garanties Democràtiques i Control, Comissió de Control 17 

Administratiu i Financer 18 

Comissió de Garanties democràtiques i Control 19 

Article 57.- Elecció. 20 

1. La Comissió de Garanties democràtiques i Control estarà formada pel nombre senar 21 
de membres que s’acordi a l’Assemblea Nacional, que els elegirà amb criteris de 22 
pluralitat. Ser integrant de la Comissió de Garanties democràtiques i Control és 23 
incompatible amb altres responsabilitats a Esquerra Unida de Catalunya. 24 

2. L’activitat de la comissió es reflectirà en un informe a l’Assemblea Nacional. 25 

3. La Coordinadora Nacional elaborarà i aprovarà un reglament per aquesta comissió. 26 

4. Si fos necessària la substitució d’un membre electe de la Comissió de Garanties 27 
democràtiques i Control, es realitzarà mitjançant la incorporació del següent de la llista 28 
o del suplent que correspongui. En el cas d’haver arribat al final de la llista, la 29 
Coordinadora Nacional podrà acordar la substitució per un company o una companya a 30 
proposta de la candidatura a la qual s’hagi produït la baixa o renúncia. 31 
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Article 58.- Funcions. 1 

1. La Comissió de Garanties democràtiques i Control vetllarà per l’aplicació de les 2 
normes de funcionament i el respecte a la democràcia interna. Aquesta comissió serà 3 
elegida a l’Assemblea Nacional i retrà comptes davant d’ella. 4 

2. Intervindrà a petició de les persones afectades o dels organismes. Les seves 5 
decisions es podran recórrer a l’Assemblea Nacional. 6 

Tot afiliat o afiliada té dret a impugnar davant de la Comissió de Garanties 7 
democràtiques les decisions acordades als òrgans de direcció, per escrit i en el 8 
termini de 10 dies hàbils des de que es prengui l’acord a impugnar. La Comissió de 9 
Garanties haurà de resoldre, per escrit, en el termini de tres mesos des de la 10 
notificació formal de la impugnació. , i podrà ser recorreguda la seva decisió davant 11 
de l’Assemblea Nacional. 12 

3. Les resolucions de la Comissió de Garanties Democràtiques i Control podran ser 13 
recurribles, en el termini de quinze dies, davant la Comissió Federal d'Arbitratge i 14 
Garanties Democràtiques. 15 

4. Les seves decisions s’adoptaran per majoria simple i hauran de ser sempre 16 
motivades. Podrà haver-hi vots particulars dels seus membres. 17 

5. Els membres de la comissió de Garanties democràtiques i Control podrà assistir a les 18 
reunions de l’APS i la Coordinadora Nacional amb veu però sense vot. 19 

 20 

Comissió de Control Administratiu i Financer 21 

Article 59.- Elecció. 22 

1. La Comissió de Control Administratiu i Financer estarà formada pel nombre senar de 23 
membres que s’acordi a l’Assemblea Nacional, que els elegirà amb criteris de pluralitat. 24 
Ser integrant de la Comissió de Control Administratiu i Financer és incompatible amb 25 
altres responsabilitats a Esquerra Unida de Catalunya. 26 

2. L’activitat de la comissió es reflectirà en un informe a l’Assemblea Nacional. 27 

3. La Coordinadora Nacional elaborarà i aprovarà un reglament per aquesta comissió. 28 

4. Si fos necessària la substitució d’un membre electe de la Comissió de Control 29 
Administratiu i Financer, es realitzarà mitjançant la incorporació del següent de la llista 30 
o del suplent que correspongui. En el cas d’haver arribat al final de la llista, la 31 
Coordinadora Nacional podrà acordar la substitució per un company o una companya a 32 
proposta de la candidatura a la qual s’hagi produït la baixa o renúncia. 33 
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Article 60.- Funcions. 1 

1. La Comissió de Control administratiu i financer controlarà les iniciatives 2 
econòmiques, el patrimoni, la comptabilitat consolidada i els pressupostos nacional, 3 
local i sectorial. En aquests dos últims casos, el control de les finances es farà 4 
d’acord i a petició dels organismes corresponents. 5 

2. Així mateix, aquesta Comissió tindrà la funció de fiscalitzar anualment els ingressos i 6 
despeses de l'Organització així com l'execució dels seus pressupostos i emetrà 7 
anualment un dictamen que es discutirà amb el pressupost de l'exercici següent, en 8 
la Coordinadora Nacional. Així mateix emetrà un informe que serà presentat en 9 
l'Assemblea Nacional. 10 

3. Vetllarà per tal que l’activitat econòmica del Moviment Polític i Social estigui 11 
marcada per criteris d’autofinançament, austeritat, transparència interna i externa i 12 
solidaritat. 13 

4. Així mateix, haurà de vetllar per tal que les activitats de les assemblees de base del 14 
Moviment Polític i Social s’emmarquin en els criteris abans esmentats. 15 

5. Les seves decisions s’adoptaran per majoria simplei tindran caràcter motivat. Podrà 16 
haver-hi vots particulars dels seus membres. 17 

6. Els membres de la comissió de Garanties democràtiques i Control podran assistir a 18 
les reunions de l’APS i la Coordinadora Nacional amb veu però sense vot. 19 

7. Si en l'exercici de les seves funcions s'advertissin, en alguna organització o 20 
organisme de la Confederació, anomalies d'administració o actuacions irregulars, la 21 
Comissió de Control Administratiu i Financer elaborarà un informe que traslladarà a 22 
la Comissió Col·legiada, en què podrà proposar la suspensió de les funcions 23 
financeres de l'organisme u organització, així com les mesures d'administració 24 
financera que s'hagin d'adoptar. 25 

8. La Comissió de Control Administratiu i Financer coordinarà la seva actuació amb la 26 
Comissió de Garanties democràtiques si, com a conseqüència d'algun procediment 27 
obert en l'organització, fos necessària l'actuació d'ambdues, preservant cada 28 
comissió el seu àmbit competencial. 29 

Referèndums, Consultes vinculants i iniciatives de base 30 

Referèndums i Consultes vinculants. 31 

 32 
Article 61.- Esquerra Unida de Catalunya realitzarà referèndums i consultes vinculants 33 
internes quan així s’acordi, sobre temes de caràcter programàtic o per prendre decisions 34 
importants. 35 
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Els referèndums i les consultes vinculants es realitzaran per acord del màxim òrgan de 1 
l’àmbit corresponent, o a petició del 20% de les persones afiliades en aquell àmbit. 2 

Seran convocades per l’òrgan corresponent que tindrà cura del seu desenvolupament. 3 
Podran participar-hi l'afiliació d'EUCat, Amigues d’EUCat i persones simpatitzants. 4 

Es convocaran referèndums vinculants per a resoldre les qüestions següents: 5 

• Per a decidir un acord electoral amb altre o altres forces polítiques (locals, 6 
comarcals, nacionals). 7 

 8 
• Per a decidir respecte un pacte de govern o de legislatura amb altre o altres forces 9 

polítiques (locals, comarcals, nacionals). 10 
 11 
• Quan no sigui possible realitzar prèviament el referèndum, aquest es realitzarà en 12 

el termini més breu possible per tal de ratificar o no el principi d’acord sobre el 13 
pacte de govern o legislatura. 14 

 15 
• Els acords o pactes locals o comarcals hauran de ser informats i ratificats pel 16 

Consell Nacional. 17 
 18 
Els referèndums sempre seran referits a temes de competència de l’òrgan que els 19 
convoca i que afectin a l’àmbit en que són convocats. 20 

El seu resultat el determinarà el vot majoritari de les persones participants. 21 

 22 

Iniciatives de base 23 

 24 
Article 62.- El Consell Nacional haurà de discutir i resoldre sobre Iniciatives de Base a 25 
petició del 5% de l’afiliació d’Esquerra Unida de Catalunya, que elegiran un/a portaveu 26 
per a representar-los i defensar la proposta davant de la Coordinadora. 27 

Drets i deures dels afiliats i afiliades 28 

Drets 29 

Article 63.- Els afiliats i les afiliades del Moviment Polític i Social gaudeixen dels 30 
següents drets: 31 
a) Participar a les activitats i decisions d’Esquerra Unida de Catalunya. 32 

b) Participar en l’elaboració política i del programa d’Esquerra Unida de Catalunya i 33 
intervenir, des de la lliure expressió, en els debats interns o externs. 34 
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c) Elegir, ser elegit/da i presentar candidatures a qualsevol òrgan d’Esquerra Unida de 1 
Catalunya, així com a qualsevol procés electoral intern o extern. Per a estar en ple ús 2 
per a l'exercici d'aquests drets caldrà comptar amb una antiguitat mínima de 2 3 
mesos i estar al corrent de pagament, excepte per causa de problema al cobrament 4 
que no li sigui atribuïble. 5 

d) Exercir el dret a vot a la seva assemblea de base en tots els casos que sigui 6 
necessari, amb els mètodes específics de cada consulta. Tots els afiliats i les 7 
afiliades militaran en una assemblea territorial o sectorial i podran participar en 8 
altres assemblees del seu interès sense poder exercir el dret a vot. 9 

e) Expressar les idees, opinions i crítiques que considerin oportunes sobre les decisions 10 
preses respecte als equips i persones d’Esquerra Unida de Catalunya, sempre en 11 
base al respecte a les persones. 12 

f) Ple respecte a la seva ideologia, idees polítiques, conviccions religioses, morals i a la 13 
seva vida privada, sempre que no es fonamentin en principis, actituds o 14 
comportaments violents, racistes, sexistes, homòfobs o de qualsevol altre índole que 15 
atemptin contra la dignitat o llibertat de les persones. 16 

g) Ser defensat jurídicament per Esquerra Unida de Catalunya al supòsit de que, com a 17 
conseqüència de la seva activitat política, dins del marc estatutari, fos denunciat 18 
davant dels tribunals de justícia o patís alguna agressió al seu honor, bona imatge 19 
personal o intimitat, o patís detenció o retenció policial. L'organització assumirà les 20 
responsabilitats pecuniàries posteriors d'aquesta defensa jurídica, conseqüència de 21 
l'activitat política en aplicació del projecte d'EUCat.   22 

h) Rebre la formació i informació precisa per garantir la seva participació, les seves 23 
funcions polítiques i els presents drets. 24 

i) Formar part d'altres organitzacions compatibles amb la tradició política plural 25 
d'EUCat, les quals hauran de regir – se per principis compatibles amb els principis 26 
rectors de l'activitat política d'EUCat. Es considerarà incompatible amb la militància 27 
a EUCat la participació a organitzacions que hi competeixin electoralment.   28 

j) Ser atès/a en tots els casos en què s’hagi de decidir sobre la seva actuació política. 29 

k) Sol·licitar la intervenció i ser assistits pels organismes corresponents i per la Comissió 30 
de Garanties democràtiques i Control en aquelles mesures que l’afecten 31 
personalment i consideri no ajustades als presents estatuts. 32 

l) A la confidencialitat de les dades personals de l’afiliat/da a Esquerra Unida de 33 
Catalunya. 34 

m) Al cas de reassignació de gènere amb modificació de nom, la identificació de la 35 
persona afiliada s'incorporarà a la seva fitxa d'afiliació, amb plena garantia dels seus 36 
drets. 37 
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n) La garantia a la llibertat d’expressió internament i externament. 1 

o) Dret a l’objecció de consciència. 2 

p) Conèixer el cens complet d’afiliació de la seva assemblea de base, especialment en 3 
els processos assemblearis. 4 

q) Dret a ser informat de la situació econòmica i financera d’EUCat, mitjançant la 5 
presentació a les assemblees de base o als òrgans corresponents de la previsió 6 
pressupostària, annex de personal, del balanç i del resum d'ingressos i despeses que, 7 
com a mínim amb caràcter anual, així com al seu cas després de cada convocatòria 8 
electoral. 9 

r) Conèixer la composició dels òrgans de direcció i administració, així com dels 10 
companys i companyes que treballen per a l'organització als diversos àmbits. 11 

s) Conèixer les retribucions dels càrrecs públics d'EUCat. S'informarà a les assemblees 12 
de base o als òrgans corresponents a l'inici de cada mandat i quan es produeixi algun 13 
canvi i als diversos portals de transparència. 14 

t) Dret a impugnar els acords dels òrgans d’EUCat que consideri contraris a la Llei o els 15 
Estatuts. 16 

u) Dret a rebre formació de forma regular per a que tots els puguin participar en 17 
l'elaboració col·lectiva en plena igualtat.   18 

 19 

Deures 20 

 21 
Article 64.- Els afiliats i les afiliades del Moviment Polític i Social tenen els següents 22 
deures: 23 

a) Estar inscrits en una assemblea de base. 24 

b) Participar en la vida de l’organització amb la dedicació que s’ajusti a la seva 25 
disponibilitat i a la conciliació de les seves tasques en els àmbits laboral, personal, 26 
social i polític. 27 

c) Respectar, desenvolupar i donar a conèixer els acords i programes d’Esquerra Unida 28 
de Catalunya, sense perjudici de la seva capacitat de recórrer - les. 29 

d) Posar en pràctica les activitats polítiques que democràticament siguin aprovades en 30 
el Moviment Polític i Social, en els medis on actuï i en les institucions on estigui 31 
representant a Esquerra Unida de Catalunya. 32 

e) Complir les obligacions derivades de les responsabilitats que voluntàriament 33 
s'assumeixin a les institucions, àrees, xarxes d'activistes, òrgans de direcció o 34 
qualsevol altra responsabilitat. 35 
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f) Pagar regularment una quota. 1 

g) A efectes de la legislació vigent de partits, respectar el que disposen els Estatuts 2 
d'EUCat i les Lleis. 3 

 4 

Incompliment de deures i responsabilitats. Règim sancionador 5 

Article 65.- Expedients disciplinaris. 6 

La Comissió Col·legiada podrà iniciar expedient disciplinari d'acord als principis de 7 
tipicitat de les infraccions, audiència de la persona interessada, presumpció 8 
d'innocència i proporcionalitat de la sanció, front a les afiliades que incorrin en 9 
conductes mitjançant les quals s'incompleixin les regulacions contingudes als Estatuts, 10 
Carta Financera, Codi Ètic o qualsevol norma reglamentària aprovada pels òrgans 11 
competents d'EUCat en aplicació d'aquests Estatuts. 12 
L'apertura d'expedient podrà iniciar – se a petició de qualsevol persona afiliada que 13 
entengui vulnerats els seus drets, així com de qualsevol òrgan que tingués coneixement 14 
de fets susceptibles de ser sancionats. En qualsevol cas, les denúncies que donin lloc a 15 
l'apertura d'expedient disciplinari hauran de ser degudament raonades. 16 

 17 

Article 66.- Infraccions. 18 
 19 
1. Les infraccions podran ser tipificades com a lleus, greus o molt greus. 20 
 21 
2. Seran tipificades com a infraccions lleus: 22 
 23 

a. La falta de respecte als òrgans de direcció a les persones afiliades, en l'exercici de 24 
la seva activitat política, quan aquest comportament no tingui repercussió 25 
pública. 26 
 27 

b. L'incompliment i / o negligència lleu de les normes adoptades per l'organització, 28 
els deures de les persones inscrites previstos en aquests Estatuts i les normes de 29 
funcionament dels òrgans de direcció per part dels seus membres. 30 

 31 
c. Les conductes descrites com a greus o molt greus quan no tinguessin entitat 32 

suficient per  a ser qualificades com a tals. 33 
 34 

d. La no presentació en termini dels pressupostos anuals amb memòria explicativa 35 
dels mateixos, excepte causa justificada. 36 
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3. Seran tipificades com a infraccions greus: 1 
 2 
a. Les reflectides a l'apartat 2 quan aquestes tinguin repercussió externa o siguin 3 

realitzades per membres de l'organització que ostentin càrrecs de responsabilitat a 4 
la mateixa o a les institucions. 5 
 6 

b. La reiteració en les infraccions lleus en cas d'advertiment previ dels òrgans de 7 
direcció o coordinació corresponents. 8 

 9 
c. L'obstrucció de les dinàmiques de diàleg i treball dels òrgans de direcció 10 

d'Esquerra Unida de Catalunya. 11 
 12 

d. La difusió d'informació falsa o manipulada intencionadament. 13 
 14 

e. La difusió imprudent de dades o informació considerada com a confidencial. 15 
 16 

f. L'incompliment i / o negligència greu de les normes adoptades per l'organització, 17 
els deures de les persones afiliades previstos als Estatuts, Carta Financera i 18 
Reglaments de Desenvolupament; i les normes de funcionament dels òrgans de 19 
direcció per part dels seus membres. 20 

 21 
g. Les conductes irrespectuoses o desqualificadores de l'organització, les seves 22 

estructures i les persones que les integren que causin greu perjudici a la imatge 23 
pública de l'organització o atemptin contra l'honor i la dignitat personal 24 
d'aquestes. Això no ha de ser contradictori amb poder fer crítica constructiva i 25 
propostes de millora. 26 

 27 
h. Qualsevol altra actuació que atempti de manera greu contra les finalitats o la 28 

imatge pública de l'organització. 29 
 30 
4. Es consideraran infraccions molt greus: 31 

a. L'acumulació de dues o més infraccions greus. 32 
 33 

b. Manifestacions, actituds o accions en desprestigi d'altres persones, membres o no 34 
d'EUCat, per raó  35 

 36 
c. de gènere, orientació o identitat sexual, origen ètnic o diversitat funcional. 37 

 38 
d. La comissió d'actes de discriminació sexual, religiosa o racial contra qualsevol 39 

persona, afiliada o no. 40 
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e. Les conductes d'assetjament sexual o moral, maltractament o violència, exercides 1 
per persones afiliades. 2 
 3 

f. Les agressions físiques a altres persones afiliades. 4 
 5 

g. Al cas de persones nomenades per a espais i càrrecs públics per EUCat, 6 
l'incompliment dels compromisos de la Carta Financera. 7 

 8 
h. L'apropiació, malversació o desviament de fons i recursos econòmics d'Esquerra 9 

Unida de Catalunya. 10 
 11 

i. Ser investigat per accions delictives i condemnat en cas de corrupció o 12 
malversació de cabals públics. 13 

 14 
j. La manipulació dels censos de l'organització i / o la seva difusió sense la 15 

corresponent autorització. 16 
 17 

k. La condemna en sentència penal ferma pels motius expressats als apartats 18 
anteriors. 19 
 20 

l. La subscripció o suport de moció de censura a iniciativa pròpia o amb un altre 21 
partit o coalició, contra alcaldes o altres càrrecs electes d’EUCat o de coalicions o 22 
acords de govern establerts pels òrgans de direcció d'Esquerra Unida de 23 
Catalunya. 24 
 25 

m. La participació i confrontació electoral en llistes no acordades ni avalades per 26 
EUCat, així com la realització de campanya en suport de les mateixes. 27 

 28 
n. L'abandonament o no integració als grups institucionals constituïts per les 29 

candidatures d'EUCat. 30 
 31 

o. Les conductes descrites als apartats anteriors que suposin un greu deteriorament 32 
o dany a la imatge pública de l'organització, els seus òrgans i càrrecs polítics o 33 
càrrecs públics. 34 

 35 
p. Les conductes descrites als apartats anteriors en que hi concorrin circumstàncies 36 

d'especial gravetat. 37 
 38 

5. Les infraccions prescriuran: 39 

a. Les lleus als tres mesos. 40 
b. Les greus als sis mesos. 41 
c. Les molt greus als dotze mesos. 42 
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El termini de prescripció començarà a comptar des de la comissió dels fets. L'inici de 1 
les tasques d'investigació sobre els fets, així com la comunicació de l'inici d'expedient 2 
sancionador interrompran els terminis de prescripció. 3 

 4 

Article 67.- Mesures sancionadores. 5 
 6 
Les mesures de sanció podran consistir en: 7 

a) Per a les infraccions lleus l'amonestació interna i/o pública. 8 

b) Per a les infraccions greus suspensió total o parcial dels drets com afiliat o afiliada,  9 
per un període no superior a dotze mesos, excepte en el cas de que concorri un 10 
procediment penal que no s’aixecarà la suspensió mentre duri el procediment. 11 

c) Per a les infraccions molt greus la suspensió total o parcial dels drets d'afiliació per 12 
un període superior a un any i inferior a dos. Comportarà la suspensió en l'exercici de 13 
les funcions i responsabilitats internes durant el mandat. 14 

d) Expulsió d’EUCat. És una sanció excepcional per a infraccions molt greus que sols 15 
pot produir-se en casos de reincidència o d’especial gravetat. Comportarà el 16 
cessament durant el mandat dels òrgans dels que la persona sancionada en fos 17 
membre. 18 

 19 

Procediment disciplinari 20 

Article 68.- Competència. 21 
 22 

El procediment serà iniciat per la Comissió Col·legiada, actuant com a òrgan col·legiat, 23 
quan se li doni trasllat de l'existència de fets que puguin ser constituïts de les 24 
conductes descrites a l'article 65. 25 

 26 

Article 69.- Mesures cautelars. 27 

 28 
1. Al cas de que els fets objecte de l'expedient poguessin ser constitutius d'infracció 29 

tipificada com a molt greu amb transcendència pública i notòria per EUCat es podrà 30 
adoptar de forma motivada la mesura cautelar de suspensió temporal dels drets com 31 
a afiliat. 32 

2. Les mesures cautelars s'adoptaran sempre de forma justificada i per majoria de 2/3 33 
dels assistents a la reunió de la Col·legiada que adopti l'acord. 34 
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3. S'exceptua del previst a l'apartat anterior,  el cas de procediment sancionador per raó 1 
de corrupció o altres incompliments dels deures continguts al Codi Ètic, respecte 2 
dels quals s'hagi dictat aute d'obertura d’un procediment penal, als que s’establirà 3 
de manera automàtica la suspensió de militància amb caràcter cautelar. 4 

4. L'adopció de mesures cautelars en cap cas obviarà la instrucció amb plenes garanties 5 
del corresponent expedient sancionador. 6 

 7 

Article 70.- Procediment. 8 
 9 
1. La Comissió Col·legiada nomenarà una Comissió Instructora, que haurà d’estar 10 

formada per un mínim de 3 persones, una de les quals ha de ser membre de la 11 
Comissió Col·legiada. 12 

2. La Comissió Instructora comunicarà per escrit a la persona afectada la descripció 13 
dels fets, el moment i forma en què es van produir, la data d’obertura de l’expedient, 14 
la seva qualificació provisional i els efectes que pot produir la sanció que 15 
correspongui. 16 

3. La Comissió Instructora citarà les persones que han denunciat els fets perquè els 17 
confirmi, aportant les proves que consideri oportunes. 18 

4. Es practicaran per la Comissió les comprovacions i proves més adients per tal de 19 
determinar, amb la màxima objectivitat, la possible existència de responsabilitats. 20 

5. A partir de les actuacions anteriors, la Comissió formularà plec de càrrecs que 21 
contindrà els fets imputats, la valoració d’aquests com a falta lleu, greu o molt greu, 22 
les sancions que poden ser aplicades i la normativa interna infringida. 23 

Aquest plec junt amb els annexos, es notificarà a la persona denunciada, a la qual es 24 
convocarà en un termini inferior a deu dies perquè realitzi, per escrit o en declaració 25 
davant la Comissió, les al·legacions oportunes. També podrà sol·licitar la prova i els 26 
testimonis que consideri oportuns. 27 

Si un cop completat l’expedient es considera que els fets són sancionables, la Comissió 28 
Instructora donarà trasllat a la Comissió Col·legiada d’una proposta motivada de 29 
resolució sancionadora. 30 

8. La Col·legiada haurà de dictar resolució per majoria absoluta dels seus membres. 31 
L’expedient s’haurà de resoldre durant els tres mesos següents al seu inici. En 32 
qualsevol cas la persona expedientada tindrà dret a assistir a la reunió a la que es 33 
produeixi la decisió de terminació de l’expedient. 34 

9. La resolució de la Comissió Col·legiada es notificarà a les persones i / o òrgans 35 
afectats, mitjançant escrit on consti detalladament els fets imputats i la decisió 36 
adoptada, en un termini màxim de 15 dies naturals. 37 
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Article 71.- Arxiu de l’expedient. 1 

 2 
1. Si un cop completat l'expedient es considera que els fets no són sancionables, la 3 

Comissió Col·legiada aprovarà el seu arxiu. 4 

2. Igualment, en cas d'incompliment dels terminis pels òrgans competents, per causes 5 
no imputables a la persona expedientada o circumstàncies excepcionals degudament 6 
justificades, es procedirà a l'arxiu de l'expedient i la fi de les mesures cautelars que 7 
s'haguessin adoptat. 8 

 9 

Article 72.- Recursos. 10 

 11 
1. La resolució adoptada podrà ser objecte de recurs davant de la Coordinadora durant 12 

els vint dies naturals següents a la notificació de la resolució a la persona o persones 13 
afectades i haurà de ser resolt abans de trenta dies de la seva interposició. 14 

2. Les decisions de la Coordinadora poden ser recorregudes davant de la Comissió de 15 
Garanties democràtiques i Control, les decisions de la qual tenen caràcter executiu i 16 
exhaureixen la via interna. El termini per a sol·licitar la seva intervenció serà de 15 17 
dies naturals des de la notificació de la resolució de la Coordinadora. 18 

 19 

Amigues d'EUCat 20 

 21 
Article 73.- Esquerra Unida de Catalunya promourà formes obertes i flexibles de 22 
participació. Per això, les assemblees obriran un cens d'Amigues d’EUCat i 23 
contemplaran en el seu funcionament la seva aportació. 24 

 25 

Article 74.- Amigues d’EUCat aquelles persones que manifestin la seva voluntat de ser 26 
convocades a participar a les assemblees i/o àrees d’elaboració que participen als actes 27 
de l'organització, o col·laboren a diversos nivells de la proposta d’EUCat 28 
(interventors/es, que signen propostes, venen loteria...), les que es comuniquen amb 29 
nosaltres per web i correu electrònic, aquells i aquelles que utilitzen o reben el suport 30 
dels grups institucionals, aquelles que col·laboren en l’elaboració de propostes, els 31 
votants de les candidatures a les que participi EUCat, etc. 32 
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Article 75.- Per ser inscrites al cens d'Amigues d'EUCat caldrà que manifestin la seva 1 
voluntat de adquirir tal condició. 2 

Tindran també aquesta consideració els càrrecs públics independents a les 3 
candidatures d'EUCat i els menors de 18 anys que participin a EUCat.   4 

 5 

Article 76.- Les persones Amigues d'EUCat seran convocades a participar a les 6 
assemblees i/o àrees d’elaboració i tindran els mateixos drets que l'afiliació, excepte el 7 
de votar i ser elegible per a càrrecs de l’estructura d’Esquerra Unida de Catalunya. 8 

 9 

Article 77.- Les persones Amigues d’EUCat tenen el dret de dirigir les propostes i 10 
iniciatives crítiques que considerin oportunes, possibilitant que aquestes arribin a les 11 
assemblees corresponents, i de ser informades de totes les activitats que realitzi 12 
l’organització, així com dels acords dels seus òrgans. 13 

 14 

Dels partits polítics, els col·lectius i les corrents dins d’EUCAT 15 

Article 78.- 16 

1. Dins d’EUCat es poden integrar partits, col·lectius, i corrents que acatin de manera 17 
expressa els seus fins i principis, estatuts, resolucions, o qualsevol document de 18 
normes de funcionament que pogués ser aprovat per l'organització. 19 

2. La integració d'un partit, col·lectiu o corrent dins d’EUCat haurà de ser sol·licitada a 20 
la Comissió Col·legiada de EUCat. 21 

La decisió d'admissió o reconeixement es prendrà per la Coordinadora Nacional 22 
d’EUCat. En tot cas el principi d'adscripció individual continua sent aplicable i 23 
obligat compliment en aquest supòsit. 24 

3. La integració d'un partit, col·lectiu o corrent suposa el seu reconeixement com a 25 
realitat política i organitzativa de EUCat. 26 

En conseqüència, les seves afiliades no podran militar en altres partits o 27 
organitzacions polítiques, excepte les que es decideixin a IU o EUCat. 28 

4. Com a norma general, els partits, col·lectius i corrents que s'integrin o formin part 29 
d’EUCat hauran de garantir la participació de la seva militància a EUCat. 30 

5. La Coordinadora Nacional d’EUCat podrà revocar per majoria de 3/5 la integració o el 31 
reconeixement d'un partit, col·lectiu o corrent, en cas d'incompliments greus i 32 
reiterats de les obligacions establertes, previ expedient contradictori instruït a aquest 33 
efecte. 34 
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Administració, recursos i finances d’EUCat 1 

Article 79.- Principis. 2 

El finançament de l'activitat política, des del punt de vista d’ EUCat, ha d'estar 3 
marcada per criteris de suficiència, austeritat, transparència i solidaritat. 4 

 5 

Article 80.- Recursos d’EUCat. 6 

1. Ordinaris. Subvencions públiques de les Administracions Públiques, les aportacions 7 
regulars dels càrrecs públics i institucionals, segons s’estableixi a la Carta Financera, 8 
cotitzacions, i totes aquelles que prevegi la legislació vigent, així com els ingressos 9 
que puguin originar-se de conformitat amb la legislació vigent sobre finançament de 10 
partits polítics. 11 

2. Extraordinaris. Donatius, ajudes i campanyes especifiques, d'acord amb el que 12 
s'estableix en la normativa legal vigent. 13 

3. La participació en els recursos i ingressos de les diferents assemblees de base. 14 

 15 

Article 81.- Cotització. 16 

EUCat rebrà quotes d'afiliades i donacions de simpatitzants i qualsevol persona sigui 17 
com sigui la seva vinculació amb EUCat. La gestió de les quotes es realitzarà a través de 18 
la UAR, conforme al que s'estableix en els presents Estatuts. 19 

La Coordinadora Federal d’ IU establirà anualment la quantia de la quota mínima i com 20 
a conseqüència la quantitat a rebre per la direcció federal que servirà de referència per 21 
a EUCat, que sobre aquestes bases establirà les seves quotes. 22 

En compliment de la legislació vigent, les quotes i aportacions de les afiliades i 23 
simpatitzants, hauran d'abonar-se a través de la UAR, amb estricta subjecció al que 24 
s'estableix sobre el particular en la vigent Llei Orgànica de Finançament de Partits 25 
Polítics. Les restants aportacions privades que poguessin fer les afiliades hauran 26 
d'abonar-se en un compte diferent. 27 

 28 

Article 82.- Distribució de la quota. 29 

El 25% de la quota serà per a l'estructura federal.  El 50% serà gestionat per EUCat i el 30 
25% per les assemblees de base. 31 

32 
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Article 83.- Administració i control dels recursos. 1 

1. L'administració de les quotes es realitzarà a través de la UAR, funcionarà sota el 2 
principi d'unicitat, sense perjudici de la descentralització operativa per a agilitar el 3 
seu funcionament i per a facilitar la relació amb les organitzacions de cada àmbit. 4 

2. La Coordinadora Federal administrarà, tots els recursos financers d'IU, d'acord amb 5 
el que s'estableixi per l'Assemblea Federal i en concordança amb la normativa vigent. 6 
A EUCat correspon l'administració dels seus recursos a la Comissió Col·legiada. 7 

3. EUCat tindrà la seva Comissió d'Organització i Finances, que realitzarà de manera 8 
anual en el primer semestre de l'any un informe de consolidació de balanços i de la 9 
gestió financera. 10 

4. Per a qualsevol mena de disposició patrimonial que realitzi EUCat, referides a béns 11 
immobles, es requerirà l'autorització prèvia de la Coordinadora Federal o òrgan 12 
federal en el qual aquesta delegui. 13 

5. EUCat funciona econòmicament mitjançant pressupost anual. Després de l'elaboració 14 
dels pressupostos d’EUCat que s'aprovaran en l'últim trimestre de l'any anterior, la 15 
Comissió Federal d'Organització i Finances realitzarà la consolidació del pressupost 16 
d’EUCat. Si el pressupost anual d’EUCat preveu un endeutament superior al 25%, 17 
aquest pressupost haurà de ser aprovat per la Coordinadora Federal. 18 

 19 

Article 84.- Gestió dels recursos. 20 

La distribució dels recursos ordinaris és competència de la Coordinadora Nacional 21 
sentides les Àrees/Xarxes i la Comissió d'Organització i Finances, segons els següents 22 
criteris: 23 

a. S'assegurarà el funcionament de l'estructura nacional i els seus òrgans. 24 

b. S'assegurarà el bon funcionament de les àrees/xarxes i el desenvolupament del treball 25 
polític que es marquin 26 

c. S'establirà un fons de solidaritat que asseguri el funcionament de totes les 27 
assemblees de base. 28 

Respecte als recursos del conjunt de les Assemblees de EUCat, aquests es gestionaran 29 
de manera corresponsable i solidària entre el conjunt de les Assemblees d’EUCat, 30 
garantint el funcionament bàsic d'aquestes. 31 

Tots els comptes bancaris, contractes o compromisos legals necessitaran de 32 
l'autorització de la persona responsable de Finances de EUCat, prèvia autorització de la 33 
Comissió Col·legiada.  34 
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Disposicions Addicionals 1 

Primera.- Dissolució d'EUCat. 2 
 3 
Esquerra Unida de Catalunya es podrà extingir per l’acord del 75% dels seus afiliats/ 4 
des, reunits a l’Assemblea Nacional. En cas de dissolució o extinció, en l’acord que ho 5 
ratifiqui, s’haurà d’establir la destinació del patrimoni propi d’EUCat, sense que en cap 6 
cas es pugui destinar a l’enriquiment de l’afiliació ni a organitzacions amb ànim de 7 
lucre, si no a organitzacions socials o polítiques sense ànim de lucre que coincideixin 8 
amb els valors i objectius d’EUCat. 9 

 10 

Segona.- Publicacions i butlletins interns informatius. 11 

 12 
S’editaran publicacions i butlletins interns informatius que recullin, entre d’altres 13 
coses, els acords dels organismes de coordinació i direcció amb la finalitat de difondre 14 
les polítiques i posicionaments d’Esquerra Unida de Catalunya. D’acord amb allò 15 
establert als Estatuts es garantirà a les publicacions el pluralisme existent a EUCat. 16 

 17 

Disposicions transitòries 18 

Primera.- Carta Financera i Codi Ètic. 19 

La Coordinadora elaborarà la Carta Financera i Codi Ètic de l'Organització en el termini de 12 mesos 20 
des de la celebració de l'Assemblea Constituent. Així mateix i abans d'expirar el mandat la 21 
Coordinadora elaborarà un Reglament del càrrecs públicsi alliberats polítics d’Esquerra Unida de 22 
Catalunya i un Reglament dels treballadors d’EUCat. 23 
 24 

Segona.- Reglaments orgànics. 25 

La Coordinadora electa a l’Assemblea Constituent elaborarà els Reglaments de 26 
funcionament de la Comissió Col·legiada, la Coordinadora Nacional, la Comissió de 27 
Garanties democràtiques i Control i la de Control Administratiu i Financer abans de 28 
finalitzar el seu mandat.  29 
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Tercera.-Elecció de responsabilitats. 1 

Durant aquest primer mandat assembleari de l'organització, en aquelles assemblees de base 2 
d'àmbit municipal o estructures de coordinació supramunicipal, on no es consideri convenient el 3 
nomenament de totes les responsabilitats descrites als articles 32-39 dels presents Estatuts, 4 
l'Assemblea podrà designar inicialment només les responsabilitats d'afiliació i portaveu o 5 
coportaveus. 6 
Quan la dinàmica així ho aconselli i, per acord de l'assemblea de l'àmbit corresponent es procedirà a 7 
designar una coordinació o cocoordinació, així com les restants responsabilitats regulades als 8 
articles referits. 9 

 10 

Quarta.- Durada del mandat. 11 

De manera excepcional i, en atenció al caràcter constituent d'aquest primer mandat, així com a la 12 
necessitat d'anar adaptant l'organització, estructura i funcionament d'EUCat a les canviants 13 
necessitats de la mateixa i de la seva afiliació, la pròxima Assemblea Nacional tindrà lloc al termini 14 
de 2 anys des de la present assemblea. L'esmentat termini serà prorrogable per 2 anys més per 15 
acord de la Coordinadora per majoria qualificada de les 2/3 parts dels seus membres. 16 

 17 

Cinquena.- Harmonització amb els Estatuts Federals d’IU. 18 

El procés d’harmonització dels Estatuts d’EUCat amb els Estatuts Federals d’IU es realitzarà 19 
amb un acord per majoria simple de la Coordinadora Nacional. 20 

 21 

Sisena.- Unificació federal d’àrees i xarxes. 22 

 Una vegada acabi el procés federal que permeti finalitzar amb la duplicitat de les àrees 23 
d'elaboració col·lectiva i les xarxes d'activistes es donarà trasllat de les conclusions a les 24 
àrees i xarxes d’EUCat. 25 
 26 


