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UNA ORGANITZACIÓ FORTA, 
EFICAÇ I MODERNA 
AL SERVEI DE LA SOCIETAT 
 

La cultura orgànica dels i les socialistes catalanes és producte dels més de 40 anys de la nostra història i ha estat 
fonamental per superar els moments difícils als que ens hem enfrontat com a organització i per situar el PSC com 
el segon partit polític de Catalunya al final de la segona dècada del segle XXI. 

L’aparició en anys recents de noves organitzacions polítiques, amb noves formes de fer i d’organitzar-se, ens 
anima a continuar la permanent actualització de la nostra cultura orgànica, a l’hora que posa de relleu la seva 
fortalesa, resiliència i necessitat per a bastir un projecte polític coherent, cohesionat, útil i amb vocació de servei i 
de govern a Catalunya, a Espanya i a Europa. 

Es tracta ara de dibuixar els eixos d’enfortiment i modernització de cara als propers anys que ens han de servir 
per esdevenir novament el primer partit polític de Catalunya. Per tal d'enfortir i modernitzar la cultura 
organitzativa del PSC i adequar-la a les noves realitats d'una societat més dinàmica i més complexa que cada 
vegada demana més i noves vies de participació, és necessari millorar l'estatut jurídic del nostre Partit. 

No podem obviar que la Constitució, en el seu Títol Preliminar, atorga una posició particular i relleu constitucional 
als partits polítics per la importància decisiva que tenen en les democràcies modernes i pluralistes, per la 
transcendència política de les seves funcions -concórrer a la formació i manifestació de la voluntat popular- i per 
servir de canal fonamental per a la participació política. 

Les creixents exigències socials pel que fa al funcionament intern democràtic dels partits fan essencial reforçar el 
paper dels afiliats i afiliades com a titulars dels drets i llibertats reconeguts constitucionalment, i el seu exercici ha 
d'adquirir una significació constitucional afegida. 

La democràcia interna es reflecteix en l'exigència interna dels partits d'organitzar-se i funcionar d'acord a regles 
que permetin la participació dels afiliats en la gestió i control dels òrgans de govern, mitjançant el reconeixement 
d'uns drets i atribucions als afiliats i afiliades en ordre a aconseguir aquesta participació de manera efectiva en la 
formació de la voluntat del partit, establint els mecanismes que assegurin una participació real en la presa de les 
decisions i en el control del seu funcionament. 

Les agrupacions han d'esdevenir veritables instruments estratègics en el desplegament de les polítiques del 
nostre Partit arreu del territori. Cal treballar en el seu enfortiment de manera prioritària en la mesura que els 
governs locals, com a institucions més properes a la ciutadania, són considerats rellevants en el desenvolupament 
d'un model de prestació de serveis obert, col·laboratiu i transparent, i en l'assoliment dels objectius de l'Agenda 
2030 per al desenvolupament dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible). 

 1. ENFORTIR LA IMPLANTACIÓ TERRITORIAL DEL PSC  

Essent la nostra una organització de base orgànica territorial, és fonamental revertir l’afebliment que hem patit 
els darrers vuit anys als territoris de la Catalunya interior millorant-ne la implantació. En aquest sentit i depenent 
de la Secretaria d’Organització, els òrgans de direcció del Partit comptaran amb un responsable específic a tal 
efecte, que elaborarà un Pla Anual d’Implantació i se’n responsabilitzarà de la seva execució, juntament amb les 
federacions respectives del partit. 
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Aquesta figura haurà de presentar l’estat del Pla Anual d’Implantació als consells de Federació respectius, 
almenys, un cop l’any.  

Per tal d’optimitzar els recursos i generar sinergies en el territori, es promouran les agrupacions d’àmbit 
territorial de més d’un municipi i fins i tot, quan sigui adient, d’àmbit comarcal. No obstant, i tenint en compte 
que les agrupacions constitueixen els òrgans de contacte directe i a primera línia en la relació que s'estableix 
entre el Partit i les persones que viuen en cada un dels territoris concrets, també s'erigeixen com l'instrument 
més idoni per copsar les singularitats, necessitats i el pols ciutadà a nivell local. És per això que la implantació 
territorial del PSC ha de fonamentar-se en l'enfortiment i dinamització de les agrupacions per a les quals s'ha de 
promoure una gestió professionalitzada, eficient, transparent i oberta, impedint que se'n faci un ús sectari. La 
transparència i la participació, tan reivindicades des de les administracions públiques, han d'esdevenir també 
eixos d'actuació democràtica en les agrupacions. Caldrà promoure una gestió fefaentment documentada en el si 
de les agrupacions, per tal de combatre possibles conductes poc ètiques o que no s'ajustin al que haurien de ser 
espais oberts de participació democràtica.  

 2. MÉS MILITANTS, MÉS SIMPATITZANTS  

Després d’un procés de regularització del cens de militants, cal ara procedir a una regularització del cens de 
simpatitzants del Partit. Ambdues figures són essencials i constitueixen la columna vertebral de l’organització. Tot 
i ser el partit amb més militants de Catalunya en aquests moments, caldrà fer campanyes periòdiques d’afiliació 
amb l’objectiu de superar la xifra de 15.000 militants en acabar el proper mandat. Es revisarà el procediment 
d’afiliació online per fer-lo més immediat, respectant allò que estipulen els Estatuts del Partit en matèria 
d’afiliació. Pel que fa als simpatitzants, es mantindran permanentment vies d’informació i es fomentarà la seva 
participació promovent que esdevinguin militants del Partit. 

S'articularan mecanismes per possibilitar l'afiliació directa al partit i es comunicarà territorialment i sectorial per 
procedir a la seva adscripció. 

La direcció del Partit aportarà els mitjans adients per tal que aquells afiliats i afiliades que per diversos motius 
viuen fora de Catalunya continuïn participant en la presa de decisions i en els processos consultius del Partit. Cal 
esmerçar tots els esforços possibles per incorporar joves al Partit. 

3. REFORÇAR LA GOVERNANÇA  

Tota organització necessita una direcció que la dinamitzi i n’orienti l’acció, en aquest cas política. El nostre Partit 
sempre ha estat molt curós de tenir una governança forta. La direcció del Partit prendrà les mesures adients per 
garantir la reunió periòdica dels òrgans de direcció de totes les agrupacions, federacions i organitzacions 
sectorials del Partit i assegurar que els i les militants amb responsabilitats de direcció les exerceixen amb la 
dedicació i grau de compromís adequats.  

La governança en l'estructura política del partit compta i ha de comptar amb moltes persones que no tenen una 
dedicació professional completa a la política. Aquest hauria de ser un fet reconegut i valorat positivament, també 
respecte a la representativitat i a la integració d'aquests perfils en l'estructura política del PSC. En aquest sentit, la 
participació en les reunions, en els òrgans del partit i en els actes organitzats haurien de ser majoritàriament 
sensible als horaris professionals, promovent així la conciliació. 
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4. UNA AFILIACIÓ MÉS FORMADA 

L’acció política requereix de formació. Caldrà reforçar l’acció formativa del Partit, incidint especialment en quatre 
direccions: la digitalització dels productes formatius per tal que siguin més accessibles, la formació de la nova 
afiliació, la formació dels i de les dirigents i càrrecs electes del Partit i la formació com a eina de dinamització de 
les Agrupacions. La direcció del Partit avaluarà, a proposta del o la responsable de Formació, la necessitat de 
realitzar mòduls formatius obligatoris per a determinats col·lectius del partit. L'escola Xavier Soto programarà 
anualment un curs de capacitació de formadors i formadores en els àmbits ideològics i instrumentals que 
garanteixi la seva presència en totes les federacions del partit i dissenyarà i dotarà els cursos proposats per la 
pròpia Escola i la direcció del Partit a través del o la responsable de formació. Es dotarà de recursos l’escola de 
formació Xavier Soto per tal d’impulsar l’oferta formativa per a tota l’afiliació del partit i al servei de les seves 
organitzacions territorials i sectorials. 

5. UN NOU HORITZÓ DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA, AUTOSUFICIÈNCIA 
FINANCERA I RETIMENT DE COMPTES  

Certament, el nou context de recuperació electoral té com a conseqüència una millora dels nostres ingressos 
públics que cal gestionar eficaçment, tant per reforçar la sostenibilitat financera, malmesa en els darrers anys per 
la sobrevinguda reducció del finançament públic i el conseqüent augment de l’endeutament, com per fer front a 
unes condicions cada vegada més dures per part del sector financer privat a l’hora de finançar els partits polítics, 
especialment en campanya electoral. A la vegada, els nous contextos social i jurídic aconsellen reforçar els 
sistemes de transparència i retiment de comptes tant del Partit com dels seus grups institucionals davant els 
respectius òrgans fiscalitzadors. En aquest sentit, s’elaborarà un reglament específic que ordeni de forma més 
clara i nítida les fonts d’ingressos tant dins del Partit com amb els seus grups institucionals, es revisaran les 
aportacions dels càrrecs electes i del personal eventual, es posaran en marxa mecanismes de finançament de les 
campanyes electorals alternatius al sector financer tradicional, s'agilitzaran els pagaments, es continuarà amb el 
procés de reducció del deute consolidat del partit fins assolir nivells inferiors al 60% del pressupost consolidat 
d’ingressos anuals i s’avaluaran mesures de centralització de la tresoreria i optimització de la gestió del patrimoni 
del partit. Aquestes mesures s’emmarcaran en un Pla Financer 2020-2025, que elaborarà la Gerència del Partit en 
coordinació amb la Secretaria d’Organització i en col·laboració amb les Federacions del Partit. En el marc d’aquest 
pla i en base al mateix, el Consell Nacional del Partit fixarà les quotes anuals de militants a proposta de la 
Comissió Executiva. La utilització dels anomenats microcrèdits, com una nova forma de finançament del partit, 
que és alhora transparents i s'ha demostrat eficaç. 

6. UN PARTIT MODÈLIC: COMPLIMENT ÈTIC I NORMATIU  

El proper mandat veurà completat el desplegament del model de compliment normatiu del PSC, adaptant així la 
nostra organització al nou context legal. Es farà un seguiment acurat del seu desplegament, ajudant de forma 
decidida a la seva implantació. El responsable de compliment normatiu (compliance officer) serà escollit pel 
Congrés del Partit i gaudirà de tota l’autoritat i marge d’actuació per desenvolupar adequadament les seves 
funcions. 

Garantirem el compliment del Codi Ètic que defineix els nostres valors i regula el comportament públic dels i de 
les nostres militants i simpatitzants i que reuneix molts dels principis de la tradició socialista i democràtica. En els 
àmbits de la vida interna i pública del PSC, promoure les conductes i ús d’elements sostenibles. Per aquesta raó, 
s’elaborarà un protocol intern de conductes i ús de materials ecosostenibles posant especial atenció en els 
plàstics d’un sol ús. En tots els actes públics del partit, es prestarà especial atenció en l'acomodament de la gent 
gran i les persones amb capacitats diverses. 
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7. UN PARTIT DIGITAL I EN XARXA  

Tot i el progrés dels darrers anys, el partit té encara molt a fer per esdevenir una organització digital. Cal que 
afrontem un procés de digitalització del Partit que ens permeti tenir fluxos de comunicació més fluïts, simplificar 
els procediments de l’organització, fer més senzilla la participació interna i, en definitiva, millorar la relació del 
partit amb els afiliats i afiliades i la societat. La digitalització del PSC ens ha de permetre ser més flexibles, més 
eficients i més productius. Una acció decidida en aquest terreny serà un dels eixos essencials del proper mandat. 

Cal que afrontem un procés de digitalització del Partit que ens permeti tenir fluxos de comunicació més fluïts, 
simplificar els procediments de l’organització, fer més senzilla la participació interna i, en definitiva, millorar la 
relació del Partit amb la militància, els simpatitzants i la societat. La digitalització del PSC ens ha de permetre ser 
més flexibles, més eficient i més productius.  

A tal efecte, s’ha començat a treballar en un projecte de portal de l’afiliat, un espai digital on la militància podrà 
trobar informació d’interès, gestionar les seves dades i participar activament. Aquest projecte ha d’esdevenir 
realitat en aquest pròxim mandat emmarcat en el Pla de digitalització. 

La Direcció del Partit elaborarà un Pla per a la transformació digital del Partit aprofitant tots els avantatges que 
ens ofereix la tecnologia a l'hora de relacionar-nos tant amb la militància com amb la ciutadania en general. 
Aquest procés transformador implica necessàriament una revisió i redisseny dels processos de l'organització, cosa 
que ens ha de permetre adaptar-nos a les noves demandes ciutadanes i esdevenir una organització moderna i 
eficient al servei de la societat. Internament, l'aprofitament de les noves tecnologies, ens permetran la creació 
d'espais de col·laboració virtual que possibilitaran la compartició i l'aflorament de coneixement que, d'altra 
manera, hauria pogut quedar ocult. En aquest Pla es prioritzarà l’ús del software lliure com a opció prioritària, 
sempre que aquest no impliqui un detriment de la qualitat del servei o de la seguretat del sistema.  

8. UN PARTIT MÉS CONNECTAT I MÉS INFLUENT  

Si la implantació territorial és essencial per enfortir i donar múscul a la nostra organització, una major connexió 
amb la societat ens permetrà un millor coneixement de les inquietuds i plantejaments més innovadors alhora que 
un major grau d’influència del nostre partit. S’elaborarà un pla d’implantació en la nova ciutadania, el món 
acadèmic, cultural, esportiu, empresarial i d’organitzacions mediambientals i socials amb responsables concrets 
per la seva execució, sobretot amb les organitzacions sindicals amb les quals puguem compartir una agenda social  

9. LES SECTORIALS: EL THINK TANK DEL PARTIT  

Les comissions sectorials del partit són, a la matriu territorial del PSC, el cervell i el laboratori d'elaboració i 
disseny de polítiques. Cal reforçar aquesta orientació de les sectorials. La nova direcció elaborarà, en un període 
màxim de sis mesos, un pla de reorganització de l'estructura sectorial del partit. 

Tenint en compte la realitat territorial, creiem oportú proposar que les reunions sectorials siguin itinerants arreu 
del territori nacional. A fi i efecte d'assolir aquest objectiu principal de ser les Comissions sectorials veritables 
referents temàtics del partit i receptors directes dels reptes i oportunitats de la ciutadania així com de les 
entitats, associacions, i ONGs de la societat civil a Catalunya, aquest pla de reorganització haurà d’estudiar la 
possibilitat de conveniar la incorporació en els òrgans de direcció dels Comitès Sectorials o bé dels seus Plenaris 
segons correspongui la seva temàtica, una quota de representació vinculada directament a aquestes entitats i 
associacions, i que aquesta sigui nomenada directament pels òrgans de direcció de les esmentades entitats i 
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associacions. L’objectiu serà assolir una nova forma d'obrir les estructures del partit al conjunt de la societat a qui 
volem representar. 

10. UNS ÒRGANS DE DIRECCIÓ TANT REPRESENTATIUS COM EFICAÇOS  

L’esquema de direcció del Partit descansarà en la Comissió Executiva del Partit i el Consell Nacional. La Comissió 
Executiva del Partit es dotarà d’una comissió permanent, formada com a màxim per una tercera part dels seus 
membres, que es reunirà ordinàriament amb caràcter setmanal. El Consell Nacional tindrà la mateixa composició 
que l’actual. Una cinquena part dels seus membres seran escollits directament pel Congrés del Partit. 

El PSC és el reflex de la realitat de la societat catalana, en aquest sentit creiem que per esdevenir novament el 
primer partit polític de Catalunya és necessari la incorporació en els òrgans directius del Partit de les persones de 
la nova ciutadania procedents de la diversitat, que ajudi a la vertebració i presència del partit en el territori.  

Partint de la base que una de les nostres reivindicacions, que ve de lluny, és tenir més presència femenina als 
càrrecs orgànics, hem de fer un esforç per aconseguir la paritat d'homes i dones als llocs on es prenen les 
decisions i treballar aquesta proposta com un dels eixos dins l'organització del nostre partit. Més feminisme dins 
l'organització i una organització amb més presència femenina, en definitiva. 

Cal fomentar que hi hagi més presència de dones amb responsabilitats organitzatives. Si parlem de modernització 
és necessari treballar en clau d'igualtat i donar suport a l'accés de les dones als càrrecs d'organització. Formació, 
sororitat i empoderament són eines molt necessàries, però no suficients per garantir-hi la presència de les dones 
en condicions d'igualtat. Cal fer servir instruments i mecanismes que vetllin per assolir la paritat real. 

Com objectiu, haurem de lluitar contra la reproducció de l'estereotip patriarcal en la manera d'exercir el poder i 
també en la manera d'accedir-hi. La incorporació de les dones als càrrecs decisoris és encara difícil, lenta i plena 
d'entrebancs dins l'organització i s'ha de treballar perquè aquest accés sigui paritari i no de models patriarcals, 
així mateix com en tots els actes públics que organitzi el partit, en àmbit nacional, de Federació o d’Agrupació. 
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ESTATUTS 
 

TÍTOL PRELIMINAR  

Article 1. Denominació, sigles i símbol 

La denominació del partit és Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) i les seves sigles són PSC. El símbol del 
Partit és el puny i la rosa amb les quatre barres. També és marca del partit el quadrat vermell amb les sigles i la 
combinació d’ambdós símbols. 

 

 

 

Les variacions del símbol identificatiu del Partit podran ser modificades per acord del Consell Nacional a proposta 
de la Comissió Executiva del Partit presentant un llibre d'estil, sense necessitats de modificació dels presents 
estatuts. 

Article 2. Domicili 

La seu central del Partit dels Socialistes de Catalunya radica al carrer Pallars, 191, de Barcelona (08005). La seva 
pàgina web és www.socialistes.cat i el seu correu info@socialistes.cat. 

La pàgina web i l’adreça de correu electrònic es poden modificar per acord de la Comissió Executiva. La 
modificació del domicili només pot ser acordada pel Consell Nacional. Aquestes modificacions no impliquen la 
modificació dels Estatuts, i s’han de comunicar al Registre de Partits.  

Article 3. Àmbit d’actuació 

L’àmbit territorial d’actuació del Partit és Catalunya. La seva actuació fora de Catalunya es regeix per aquests 
Estatuts fruit de l’acord que estableix el Protocol d’Unitat amb el PSOE. 

Article 4. Finalitats 

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) és una organització política de dones i homes que comparteixen 
els valors de la llibertat, la igualtat, la fraternitat i la solidaritat, que lluiten per l’obtenció de la plenitud individual 
i el progrés col·lectiu de la societat amb la vocació d'eixamplar i aprofundir les conquestes de l’Estat de Benestar i 
la consecució d’una societat socialista.  



  PSC 14 Congrés  DRESOLUCIÓ COMISSIÓ 5C  
Estatuts 

 

8 
 

Els seus objectius i programes són els establerts a la seva Declaració de Principis i a les resolucions dels seus 
Congressos i Conferències. 

TÍTOL I. DE LA VINCULACIÓ AL PARTIT  

Article 5. Requisits de la vinculació 

La condició d’afiliat o afiliada, bé com a militant, com a afiliat o afiliada directe, o com a simpatitzant s’adquireix 
per mitjà de la inscripció al cens corresponent, complint els següents requisits indispensables: 

a) Ser major d’edat i no tenir limitada, ni restringida, la capacitat d’obrar. 

b) Acceptar aquests Estatuts, el Codi Ètic, el Model de Compliment Normatiu del Partit i tota la normativa 
que se’n desprengui. 

c) Complimentar la corresponent sol·licitud d'afiliació. 

La vinculació al Partit dels Socialistes de Catalunya és un acte totalment lliure i voluntari, com també és lliure i 
voluntària la renúncia a l'afiliació. 

El Reglament de Desenvolupament Estatutari regularà els procediments, òrgans competents, terminis i garanties 
específiques per a la tramitació de les sol·licituds d’admissió d’afiliats i afiliades. 

Article 6. De la militància 

Qui vulgui militar al Partit ho ha de fer normalment a través de l’Agrupació que correspongui al seu lloc de 
residència o vinculació professional, si existeix, en l’àmbit temàtic de la seva activitat o interès, mitjançant la 
presentació d’una sol·licitud en model oficial, per escrit, o bé omplir el formulari al web www.socialistes.cat, que 
es traslladarà a l’Agrupació corresponent, on s’adjuntarà la fotocòpia del seu DNI o document equivalent. 

El procediment de validació i incorporació al cens vindrà regulat pel Reglament de Desenvolupament Estatutari. 

Article 7. De l’afiliació directa. 

Els afiliats i les afilades directes són membres del Partit, sense integrar-se a cap agrupació territorial, temàtica o 
sectorial. Només podran participar en l’elecció de la primera secretaria del Partit, l'elecció del candidat o 
candidata la Presidència de la Generalitat o a la Secretaria General del PSOE i participar en les consultes d’àmbit 
nacional. Gaudiran de la resta de drets dels i les militants i tindran els mateixos deures que els i les militants, 
d’acord amb la normativa del Partit. No podran exercir responsabilitats orgàniques. La seva afiliació no serà 
automàtica sinó que haurà de complir amb allò disposat al Reglament de Desenvolupament Estatutari. En cap cas 
es demorarà més de 15 dies hàbils. 

Els afiliats i les afiliades directes tenen iguals deures i responsabilitats que els militants del PSC establerts a 
l’article 10 d’aquests Estatuts. 

Els afiliats i les afiliades directes que deguin més de sis mesos de cotització perdran la seva condició de membres 
del Partit. En aquest cas passaran a ser considerats simpatitzants del Partit prèvia notificació escrita de la situació 
en què es troben fins que regularitzin la seva situació, menys en els casos en què es justifiquin que la manca de 
cotització és deguda a una situació de desocupació, o qualsevol causa de força major, que li impedeixi fer front a 
la mateixa. 
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Article 8. Dels i les simpatitzants 

Les persones que col·laborin o desitgin col·laborar amb el Partit sense assumir la condició de militants, hi podran 
estar vinculades en condició de simpatitzants, sempre que no estiguin afiliades a un altre partit, ni el potenciïn. 

En aquest sentit, seran considerades simpatitzants aquelles persones que ho sol·licitin per escrit en alguna 
agrupació o federació del Partit o bé omplint el formulari al web www.socialistes.cat, que es traslladarà a 
l'agrupació o sectorial corresponent; que desenvolupin algun tipus d’activitat vinculada al Partit; o que hagin 
deixat de ser militants en virtut de l’article 9.f. 

Les persones que acceptin formar part de les candidatures socialistes com a independents seran considerades, a 
tots els efectes simpatitzants i hauran de figurar inscrites en el cens corresponent i ser adscrites territorialment o 
sectorialment, excepte que indiquin expressament el contrari. 

Article 9. Pèrdua de la condició d’afiliat o afiliada 

La condició d'afiliat o afiliada es perd pels següents motius: 

a) Per baixa voluntària. Qualsevol persona afiliada del partit pot donar-se de baixa voluntària mitjançant 
escrit a la Comissió Executiva d’Agrupació, a la Comissió Executiva de Federació o a la Comissió Executiva 
del Partit, exposant els motius pels quals sol·licita la baixa. 
Aquesta baixa, comprovada la seva veracitat, s’ha d’inscriure en el fitxer de persones afiliades i té efectes 
des de la data de la seva recepció. 

b) El desenvolupament de qualsevol activitat contrària al Partit. 

c) Integració oficial d’un afiliat o afiliada, en la llista electoral d’un altre partit o coalició, amb la que el Partit 
no hagi establert una coalició electoral. 

d) Assumir o acceptar càrrecs de confiança en governs que no siguin recolzats pel PSC, llevat el cas previst a 
l'article 10.2.c.  

e) Per expulsió per les causes i com a resultat d’un expedient disciplinari tramitat d’acord amb el Títol II dels 
presents Estatuts. 

f) Per impagament de les quotes de militància, previ requeriment. 

g) L'obertura de judici oral per l'acusació de comissió de delictes dolosos greus i que puguin suposar penes 
privatives de llibertat comportarà la suspensió temporal de militància. 

h) En cas de sentència ferma condemnatòria per la comissió de delictes dolosos greus i que comportin penes 
privatives de llibertat. 
Tanmateix, el Partit adopta el compromís d'implementar els mecanismes interns i externs per tal de 
rescabalar les persones afectades injustament o indegudament imputades o investigades, i restablir-les en 
el seu lloc i dignitat. 

i) Per defunció. 

j) Per expulsió com a resultat d’un expedient instruït per l’Òrgan de Control del Model de Compliment 
Normatiu i acordat pel Consell Nacional.  

Article 10. Drets i deures de la militància 

Tots els i les militants, tenen els mateixos drets i deures en el si del Partit. 

 1. Els i les militants del Partit tenen els següents drets: 



  PSC 14 Congrés  DRESOLUCIÓ COMISSIÓ 5C  
Estatuts 

 

10 
 

a) Participar activament en la vida interna del Partit i en les seves campanyes. Els i les militants participaran 
en les reunions i Assemblees de l’organització local o plenaris de la Comissió Sectorial que els 
correspongui. També ho podran fer a les Assemblees i Consells dels altres nivells de l’organització però 
sense veu ni vot, llevat que a la convocatòria s’hagi especificat que la sessió serà tancada i que a l’inici de 
la reunió se’n ratifiqui aquest caràcter. 

b) Expressar lliurement les seves opinions amb total respecte envers la resta d’afiliats i afiliades i els òrgans 
del PSC; associar-se amb altres militants en corrents d’opinió, grups d’opinió, clubs, fòrums o d’altres 
plataformes on s’exerceixi el dret d’associació interna; reunir-se als locals del Partit; expressar-se a través 
dels seus òrgans i dirigir-se als de direcció i d’execució; presentar, rebre o demanar informació, 
suggeriments, crítiques i ser atesos i ateses per tots ells, tenir accés a tots els reglaments del partit i acords 
del Consell Nacional; rebre programes d'atenció i formació. Els i les militants joves seran informats de les 
activitats de la JSC. En aquest sentit, s’incentivarà l’afiliació dels menors de 30 anys i s’informarà 
d’aquestes noves afiliacions a l’organització de la JSC. 

c) Ser elector o electora i elegible a totes les instàncies organitzatives del Partit, així com ser elegible i 
participar en l’elecció de candidats i candidates a càrrecs de representació pública, d’acord amb les 
disposicions d’aquests Estatuts i segons les condicions reglamentàries que s’estableixin. 

d) Rebre el suport del Partit en cas de dificultats que derivin de l’acció política. 

e) No es podrà desposseir a cap militant del Partit dels seus drets si no és en virtut d’una decisió motivada i 
adoptada pels òrgans competents, previ procediment que s’estableixi en cada cas. 

f) Ser escoltat o escoltada per la Comissió de Garanties i Registre en cas que aquesta obri un expedient que 
l’afecti, abans no s’hagi adoptat una resolució que li sigui d’aplicació. 

g) Recórrer a la Comissió de Garanties i Registre si considera que els seus drets han estat vulnerats per un 
òrgan del Partit o per un altre militant. També hi podrà recórrer si considera que l’actuació d’un militant 
perjudica la imatge del Partit. 

h) Impugnar els acords dels òrgans del Partit que considerin contraris a la Llei o als Estatuts. 

i) Ser informats sobre la composició dels òrgans de direcció i d’administració, o sobre les decisions 
adoptades pels òrgans de direcció, sobre les activitats realitzades i sobre la situació econòmica. 

2. Els i les militants del Partit tenen els deures següents: 

a) El PSC fomentarà l'afiliació sindical dels seus afiliats i afiliades, prioritàriament a la UGT. 

b) Cotitzar periòdicament mitjançant domiciliació bancària. Més de 4 militants no podran compartir un 
mateix compte corrent. Tota persona militant que degui més de sis mesos de cotització perdrà la condició 
de militant i passarà a tenir la de simpatitzant, prèvia notificació escrita de la situació en la que es troben, 
fins que es produeixi el pagament de les quotes pendents, menys en els casos en els que es justifiqui que 
la falta de cotització és deguda a una situació d’atur, o qualsevol altra causa de força major que li 
impedeixi fer front a la mateixa. Quan un o una militant és donat de baixa per manca de pagament, ha de 
posar-se al corrent dels rebuts retornats si vol tornar a donar-se d’alta. No es condonaran quotes pendents 
de menys de cinc anys.  

c) No es podran afiliar a cap altre Partit, ni en potenciaran cap altre que no sigui el PSC, llevat dels partits 
d’altres països membres o associats de la Internacional Socialista o al Partit Socialista Europeu o els 
assimilats que determini la Comissió Executiva. No podran formar part d’una candidatura a càrrecs de 
representació pública que no hagi estat aprovada per l’òrgan corresponent del Partit, ni podran assumir o 
acceptar càrrecs executius en governs en els quals el PSC no hi estigui representat, ni tampoc càrrecs 
d’assessorament polític directe dels integrants d’aquests governs, llevat dels corresponents en l’estructura 
tècnica gerencial i d’aquells que per raó de la seva naturalesa reglamentàriament es determinin. 
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d) Per poder ser elector o elegible a qualsevol càrrec públic, orgànic o de representació, els i les militants 
hauran d’estar al corrent de les seves obligacions econòmiques amb el Partit en el moment de la seva 
nominació i durant tot el període d'ocupació del càrrec. 

e) Mantenir el compromís de confidencialitat de les comunicacions i debats interns en qualsevol canal i en 
especial als mitjans electrònics. 

f) Conèixer i respectar els principis bàsics i els Estatuts, i el Codi Ètic, així com acatar i complir els acords 
vàlidament adoptats pels òrgans del Partit. Acceptar i complir el Model de Compliment Normatiu. 
Respectar allò disposat a les lleis.  

 Article 11. Els drets i obligacions dels simpatitzants i les simpatitzants 

 Tots i totes les simpatitzants tenen els mateixos drets i deures. 

 1. Els i les simpatitzants tenen els següents drets: 

a) Els i les simpatitzants podran participar amb veu a assemblees, sessions informatives, processos de debat 
intern, consulta i elecció de candidats i candidates a través de primàries i col·laborant en l’elaboració de 
programes electorals. Només en el cas de primàries a càrrecs públics i de consultes tindran dret a vot en 
les condicions que especifiqui la convocatòria. 

b) Tindran l'obligació de conèixer els Estatuts, el Codi Ètic i el Model de Compliment Normatiu del Partit. 

c) Rebre informació, atenció i col·laboració per part dels càrrecs institucionals i dels militants. 

d) Elevar consultes i propostes als òrgans del Partit. 

e) Rebre informació de les activitats i dels temes d’actualitat política i d’interès per al Partit. 

 2. Els i les simpatitzants tenen les següents obligacions: 

a) Respectar els principis bàsics i els Estatuts, i el Codi Ètic, així com els acords vàlidament adoptats pels 
òrgans del Partit. Acceptar i complir el Model de Compliment Normatiu. Respectar allò disposat a les lleis. 

b) Contribuir a l’esforç col·lectiu de tot el Partit per a l’assoliment de les seves finalitats i objectius. 

c) Mantenir el compromís de confidencialitat de les comunicacions i debats interns en qualsevol canal i en 
especial als mitjans electrònics. 

d) Per poder ser elector o elegible a qualsevol càrrec públic, orgànic o de representació, els i les militants 
hauran d’estar al corrent de les seves obligacions econòmiques amb el Partit en el moment de la seva 
nominació i durant tot el període d'ocupació del càrrec. 

e) Mantenir una conducta d’acord amb el Codi Ètic del Partit, no realitzar declaracions que puguin deteriorar 
la imatge pública; fer acusacions greus i injustificades contra un membre del Partit (afiliat o afiliada). 

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

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS  

Article 12. De l’àmbit i principis rectors 

a) Les disposicions d’aquest títol seran aplicables a tots els afiliats i totes les afiliades al Partit dels Socialistes de 
Catalunya, en qualsevol de les seves formes de participació. 
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b) El règim disciplinari de les persones afiliades al PSC s’exercitarà per la Comissió de Garanties i Registre d’acord 
amb els principis de tipicitat de les infraccions, contradicció, informació dels fets que ocasionin la incoació dels 
procediment sancionador, audiència de la persona interessada, presumpció d’innocència i proporcionalitat de 
la sanció. 

Article 13. De l’òrgan competent 

Correspon a la Comissió de Garanties i Registre la instrucció dels expedients disciplinaris d’acord amb allò que 
disposen els presents Estatuts, el Reglament de Desenvolupament Estatutari i el Model de Compliment Normatiu. 

 Article 14. De les notificacions 

a) A efectes de notificacions, es considerarà domicili de l’afiliat o afiliada aquell que figuri a la base de dades del 
Partit. 

b) Igualment, es considerarà vàlida a tots els efectes de qualsevol comunicació del Partit, i en especial dels 
relacionats amb els expedients disciplinaris, la que es realitzi en l’adreça de correu electrònic que a efectes de 
comunicació amb el Partit, hagi establert la persona afectada o bé figuri en la base de dades del Partit. 

CAPÍTOL II. RÈGIM DISCIPLINARI DELS AFILIATS I LES AFILIADES DEL PARTIT  

Secció 1. DE LES FALTES  

Article 15. Dels graus de les faltes 

Les infraccions es qualificaran com a faltes lleus, greus i molt greus. 

Article 16. De les faltes lleus 

Són faltes lleus: 

a) L’insult personal a una altra persona afiliada, tenint en compte les circumstàncies de lloc, naturalesa i 
ocasió en què es produeixi, sempre que aquestes no revesteixin gravetat. 

b) La pèrdua de componiment i respecte que, sense perjudici de la llibertat crítica, s’ha de guardar entre 
persones afiliades en qualsevol acte del Partit. 

 Article 17. De les faltes greus 

 Són faltes greus: 

a) La privació a altres persones afiliades, per acció o omissió, dels seus drets com a militant. 

b) La falta de solidaritat manifestada públicament en contra de les opcions adoptades pels òrgans del Partit. 

c) No respectar la decisió en relació al sentit del vot, que prèviament hagi estat acordat dintre del propi grup 
municipal o bé per la Comissió Executiva Local respecte a la votació d'una moció municipal.  

d) L’obstrucció a la labor i decisions dels òrgans del Partit. 

e) La retenció de documentació que impedeixi l’execució dels acords presos pels òrgans del Partit a qualsevol 
nivell. 
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f) L’ofensa personal greu a qualsevol afiliat o afiliada que menyscabi el prestigi i la imatge pública dels òrgans 
col·legiats del Partit, dels seus membres, quan es produeixin amb publicitat o tingui notòria 
transcendència. 

g) Fer públics, per qualsevol mitjà de difusió, opinions, idees o comentaris oposats a la línia política del Partit. 

h) Fer públics, per qualsevol mitjà de difusió, comunicacions i debats interns especialment per mitjans 
electrònics, trencant així el compromís de confidencialitat. 

i) El menyspreu de la democràcia paritària a tots els àmbits. 

Article 18. De les faltes molt greus 

Són faltes molt greus: 

a) Integració oficial d’un afiliat o d’una afiliada, en la llista electoral d’un altre partit o coalició, amb la que el 
Partit no hagi establert una coalició electoral. 

b) Subscripció o recolzament d’una moció de censura amb un altre partit o coalició o a iniciativa pròpia, 
contra alcaldes o alcaldesses o altres càrrecs electes en les llistes del PSC, excepte autorització expressa 
dels òrgans competents. 

c) Subscripció o recolzament d’una moció de censura amb un altre partit o coalició o a iniciativa pròpia, 
contra alcalde o alcaldesses d’altres formacions polítiques sense l’autorització expressa dels òrgans 
competents. 

d) La manca d’honradesa en el desenvolupament de qualsevol càrrec públic o orgànic, així com els derivats 
de la irregular administració dels fons del Partit o de l’Administració. 

e) La doble afiliació en el PSC i en qualsevol altre partit, tal i com diu l’art.10.2 dels presents Estatus. 

f) Assumir o acceptar càrrecs de confiança en governs que no siguin recolzats pel PSC. 

g) Menystenir la imatge dels càrrecs públics o institucions socialistes. 

h) La utilització del nombre del Partit per al lucre personal. 

i) Actuació contrària als acords expressament adoptats pels òrgans de direcció del Partit. 

j) Qualsevol actuació que estigui fora del marc legal o que contradigui els principis del Partit o suposant una 
mala conducta cívica o ètica, sigui considerada molt greu per la Comissió de Garanties i Registre. 

k) La falsedat o ocultació deliberada de dades en la declaració que es subscrigui amb motiu de la sol·licitud 
d'afiliació, o en aquelles que procedeixin per concurrència a processos congressuals o d'eleccions 
primàries, o per accés o cessament de càrrecs públics i orgànics (declaracions de béns, interessos, rendes i 
subscripció de compromisos ètics). 

l) En cas de sentència ferma condemnatòria per la comissió de delictes dolosos greus i que comportin penes 
privatives de llibertat. Tanmateix, el Partit adopta el compromís d’implementar els mecanismes interns i 
externs per tal de rescabalar les persones afectades injustament o indegudament imputades o investigats, 
i restablir-les en el seu lloc i dignitat. 

 Article 19. De la prescripció. 

1. La Comissió de Garanties i Registre, en qualsevol de les seves fases, resoldrà l'arxiu de les actuacions quan 
tingui constatació que ha prescrit la infracció. Es notificarà a les persones interessades l'acord o resolució 
adoptada. 

2. Les faltes prescriuen en els següents terminis: 

a) Les lleus als 3 mesos 

b) Les greus als 9 mesos 

c) Les molt greus als 18 mesos 
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3. El còmput dels terminis s’iniciarà en el moment de la comissió de la falta. El termini quedarà interromput per 
denuncia o actuació d'ofici de l'òrgan competent dins el període respectiu.  

Secció 2. DE LES SANCIONS  

Article 20. De la motivació 

Les sancions hauran d'establir-se sempre en virtut de l'acord motivat i fonamentat, previ expedient instruït 
segons el procediment establert al Reglament de Desenvolupament Estatutari. 

Article 21. De les sancions 

1. Per raó de les faltes a què es refereixen els articles 16, 17 i 18 del Règim Sancionador dels presents Estatuts, 
podran imposar-se les següents sancions: 

a) En els supòsits de faltes lleus: prevenció i/o suspensió de la militància fins a dos mesos. 

b) En els supòsits de faltes greus: 

i. Suspensió de l'afiliació per un període de temps de més de dos mesos i fins a divuit mesos. 

ii. Inhabilitació per desenvolupar càrrecs orgànics per un període de temps de més de dos mesos i fins 
a divuit mesos. 

iii. Inhabilitació per desenvolupar càrrecs públics per un període de més de dos mesos i fins a divuit 
mesos. 

c) En els supòsits de faltes molt greus: 

i. Suspensión de afiliación de más de dieciocho meses y hasta tres años. 

ii. Inhabilitació per desenvolupar càrrecs orgànics per un període de temps de més de 
divuit mesos i fins a tres anys. 

iii. Inhabilitació per desenvolupar càrrecs públics dependents del Partit per un període 
de temps de més de divuit mesos i fins a tres anys. 

iv. Separació definitiva del Partit. 

2. Si la sanció de suspensió d'afiliació o inhabilitació per al desenvolupament de càrrec orgànic per falta greu o 
molt greu és per un període de 12 mesos o superior, comportarà la pèrdua definitiva de qualsevol càrrec orgànic 
que ostenti. 

3. La separació definitiva del Partit comportarà en tot cas, la pèrdua dels càrrecs públics dependents del Partit 
que ostenti la persona sancionada. 

4. En tot cas, se suspendrà cautelarment de manera automàtica aquells afiliats i afiliades sotmesos a un procés 
penal respecte dels quals s’hagi dictat interlocutòria d’obertura de judici oral per delicte relacionat amb la 
corrupció o delictes dolosos greus, així com la sanció d’expulsió del Partit d’aquells que hagin estat condemnats 
per algun d’aquests delictes. 

Article. 22. Dels criteris per a la graduació de les sancions. 

 1. En la determinació de la sanció, es podran considerar els següents criteris per a la seva graduació: 

a) L'existència d'intencionalitat. 

b) Els perjudicis causats als interessos del Partit. 
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c) La reincidència en el supòsit que l'afiliat o afiliada hagi estat sancionat disciplinàriament per una altra falta 
d'igual o major gravetat o per dos o més d'inferior gravetat. 

2. Als efectes de reincidència, els antecedents de faltes comeses i sancionades no es tindran en compte si hi ha 
transcorregut un any des de la darrera resolució de sanció en les de caràcter lleu, dos en les greus i quatre en les 
molt greus. 

Article. 23. Dels efectes de la suspensió d'afiliació. 

1. La suspensió de l'afiliació deixa sense efectes tots els drets de militant, afiliat i afiliada directa i simpatitzant als 
que fan referència respectivament els articles 10.1 i 11.1 dels Estatuts del Partit. 

2. No obstant, l'afiliat o afiliada en suspensió mantindrà les seves obligacions de cotització i a respectar les 
decisions polítiques dels òrgans de direcció del Partit. 

Article 24. Del reingrés dels expulsats. 

En cas que els afiliats i les afiliades que hagin estat expulsats del Partit vulguin demanar el seu reingrés com a 
afiliats, després d’un període fixat per la Comissió de Garanties i Registre, hauran de complir els requisits 
següents: 

a) Tenir l’aprovació de l’Assemblea de l’Agrupació, a proposta de la Comissió Executiva, que elevarà la petició 
de reingrés a la Comissió Executiva de Federació. 

b) Un cop aprovada la petició per part de la Comissió Executiva de Federació, i previ informe de la Comissió 
de Garanties i Registre, es considerarà de nou l’interessat o la interessada afiliat o afiliada al Partit a tots 
els efectes. 

Article 25. De l'eficàcia de les sancions. 

La sanció imposada a un afiliat o afiliada començarà a complir-se a partir del mateix moment de l'adopció de la 
resolució del seu expedient. 

Secció 3. DE LA INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT DISCIPLINARI  

Article 26. Procediment 

El procediment d'instrucció disciplinària estarà regulat pels presents Estatuts i el Reglament de Desenvolupament 
Estatutari. 

CAPÍTOL III. DEL RÈGIM DISCIPLINARI DELS I LES SIMPATITZANTS  

Article 27. 

El règim disciplinari dels i les simpatitzats es regularà, exactament igual que el dels i les militants del Partit, tret en 
les diferències de drets i deures que tenen. 

CAPÍTOL IV. DEL PROCEDIMENT D’IMPUGNACIÓ D’ACORDS  

Article 28. 

La impugnació d’acords dels òrgans del Partit s’ha d’interposar davant la Comissió de Garanties i Registre del 
Partit en el termini de deu dies des de la seva adopció. L’acord esdevé ferm si en aquest termini no es presenta 
cap impugnació. 
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La resolució s’ha de dictar després d’un procés contradictori en què les parts poden efectuar al·legacions en un 
termini de deu dies cadascun i successivament. La proposta i pràctica de proves s’ha de fer en un termini comú de 
deu dies. Un cop finalitzat el període de prova, ambdues parts poden exposar les seves conclusions i finalment, 
s’ha de dictar la resolució corresponent.  

TÍTOL III. DELS PRINCIPIS ORGANITZATIUS DEL PARTIT  

Article 29. Els principis organitzatius. 

L’organització del Partit es fonamenta en els principis bàsics següents: 

a) La democràcia com a forma de participació de la militància en la vida del Partit. 

b) El respecte a la llibertat de consciència, al lliure pensament i a la lliure expressió de cadascun dels afiliats i 
les afiliades. La llibertat de discussió i d’expressió serà absoluta a tots els nivells del Partit. 

c) L'opció decidida per la igualtat efectiva de dones i homes en el si del Partit, per a la qual cosa s’adoptarà el 
principi de la democràcia paritària. 

d) El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), en virtut de la seva sobirania, decideix la seva 
participació en organismes representatius i decisoris comuns amb el PSOE, i comparteix el projecte polític 
del Partit dels Socialistes Europeus (PSE) i de la Internacional Socialista. 

e) L’afirmació de la vocació pública del nostre projecte i el compromís d’ésser implacables contra possibles 
casos de corrupció. La Comissió Executiva del Partit valorarà les mesures a prendre per raó de la gravetat o 
les evidències. A tal efecte, els càrrecs públics i orgànics afectats per sentències fermes per delictes 
dolosos greus privatives de llibertat posaran automàticament el seu càrrec a disposició de la Comissió 
Executiva del Partit, que resoldrà immediatament atenent a les previsions i principis del nostre Codi Ètic, 
donant obligatòriament trasllat a la Comissió de Garanties i Registre i a la Comissió Electoral. Així mateix, 
el Partit adopta el compromís d'implementar els mecanismes interns i externs per tal de rescabalar les 
persones afectades injustament o indegudament imputades o investigades i restablir-les en el seu lloc i 
dignitat. 

f) El respecte envers les decisions que adoptin els òrgans competents del Partit, dins del qual hi haurà una 
sola estructura orgànica, una sola política i una sola acció comuna, d’acord amb les resolucions que es 
prenguin en el Congrés. Per assolir-ho, aquestes decisions s’hauran de divulgar entre els afiliats i les 
afiliades. 

g) La flexibilitat per estimular els canals creatius i de debat, simplificant la reglamentació interna, per 
aconseguir una organització àgil, transparent i comprensible, tot cercant la connectivitat d’interessos i 
esforços. 

h) L’elecció periòdica dels òrgans de direcció, d’execució i de control, i la possibilitat de revocar-los totalment 
o parcialment. 

i) L’autonomia dels seus òrgans, dins de la competència estatutària de cadascun d’ells. 

j) El caràcter col·legiat dels òrgans de direcció, d’execució i de control. 

k) La presència de les posicions minoritàries en l’elecció dels òrgans de direcció de tots els nivells, procurant 
també la presència de representants de la societat civil, del moviment associatiu, sindical, del món cultural 
i dels àmbits professionals que facin del PSC un partit cada vegada més obert i arrelat a la societat. 

l) El debat polític permanent en els diferents nivells de l’organització com a instrument per aprofundir en el 
coneixement i la síntesi de les diferents posicions existents en el partit i per a l’adopció de decisions en 
funció de criteris polítics. 
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m) La formació continuada i la qualificació dels i les militants, com a motors de dinamització i interacció 
internes, i de potenciació de la cultura, els valors, les destreses i actituds polítiques socialistes, per a la 
renovació de les idees, la contribució al canvi social i l’enfortiment de la nostra organització. A tal efecte, al 
nou o a la nova militant se li proporcionarà un exemplar del Codi Ètic, dels Estatuts i del Model de 
Compliment Normatiu del Partit i serà informat o informada sobre els canals d’informació i participació 
que té al seu abast. Haurà de fer el curs d’acollida o de qualsevol altra mena adreçat als nous militants, 
que organitzarà preferentment l’Escola de Formació Xavier Soto. 

n) Afavorir la participació dels afiliats i les afiliades en la presa de decisions i en la renovació dels 
responsables institucionals i orgànics, aplicant el principi de transparència, la limitació de mandats, un 
sistema d’incompatibilitats i evitant l’acumulació de càrrecs. 

o) L’assumpció del principi de federalisme, la descentralització i el principi de subsidiarietat com a criteri de 
distribució de recursos i competències entre els diferents nivells de l’organització. 

p) La transparència en la presa de decisions de tots els òrgans competents del Partit, garantint-ne la 
divulgació. 

q) La incompatibilitat en l’exercici de determinats càrrecs i funcions dins i fora del Partit, d’acord amb allò 
que s’estableix en aquests Estatuts i a les normes legals en vigor. 

r) La presència en els òrgans d’execució de membres no vinculats totalment o parcialment a l’exercici de 
l’activitat institucional. 

s) El compromís amb la sostenibilitat econòmica i financera de l’organització a curt i llarg termini. 

t) La conciliació entre l’activitat política i les activitats personals i familiars. 

u) Afavorir i fomentar les trobades i intercanvis internacionals per estar a l’avantguarda dels nous moviments 
d’esquerra i compartir experiències. 

v) La utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) com a instruments d’informació, de 
formació i de participació dels afiliats i les afiliades. 

 TÍTOL IV. DELS ÒRGANS DEL PARTIT  

En el Partit existeixen, en els diferents nivells, els òrgans de direcció política i control de la gestió (Congrés, 
Consells, Assemblees i Comissions) i els òrgans executius encarregats de la gestió efectiva del dia a dia 
(Comissions Executives). 

CAPÍTOL I. DELS ÒRGANS DE DIRECCIÓ DEL POLÍTICA DEL PARTIT 

Article 30. 

 1. Congrés del Partit. 

 2. Consell Nacional. 

 Secció 1. EL CONGRÉS DEL PARTIT  

 Article 31. Naturalesa i funcions 

El Congrés és l’òrgan que ostenta la màxima representació de la voluntat del Partit dels Socialistes de Catalunya i, 
per tant, és el seu màxim òrgan de decisió, debat i participació. 

Al Congrés del Partit li corresponen les funcions següents: 

a) Reformar els Estatuts. 
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b) Elaborar l’estratègia i la línia política. 

c) Aprovar o rebutjar la gestió dels òrgans de direcció, de control i d’execució. 

d) Ratificar el primer secretari o la primera secretària del Partit, elegit mitjançant sufragi directe i secret de 
tots els i les militants del Partit. 

e) Elegir la Comissió Executiva del Partit. 

f) Elegir els i les membres de la Comissió de Garanties i Registre, de la Comissió de Control Financer i l’oficial 
de compliment de l’Òrgan de Control del Model de Compliment Normatiu. 

g) Elegir el president o la presidenta del Consell Nacional. 

h) Valorar i actualitzar el protocol de relacions amb el PSOE sempre que figuri a l'Ordre del Dia. 

i) Elegir 50 membres del Consell Nacional. 

Article 32. Composició. 

El Congrés del Partit està constituït pels delegats i delegades elegits democràticament per les Agrupacions, 
Consell del Feminisme Socialista i les Comissions Sectorials en funció del seu cens, que serà tancat en el moment 
de la convocatòria del Congrés d’acord amb el Reglament de Desenvolupament Estatutari, on es regularà la 
composició, convocatòria i funcionament del Congrés. 

Els delegats i delegades de les Agrupacions mai superaran el 10% de la militància en el dia de la convocatòria del 
Congrés.  

Els membres de la Comissió Executiva del Partit, del Consell Nacional, de la Comissió de Garanties i Registre, de la 
Comissió de Control Financer i de l’Òrgan de Control del Model de Compliment Normatiu que no siguin delegats o 
delegades podran participar en el Congrés, però en cap cas no hi tindran dret a vot. 

Article 33. Convocatòria i acords 

El Congrés es reuneix amb caràcter ordinari entre el tercer i el quart any des de la celebració del Congrés Ordinari 
anterior, a convocatòria del Consell Nacional. Amb caràcter extraordinari es pot reunir a convocatòria del propi 
Consell Nacional, de la Comissió Executiva del Partit, o bé quan ho sol·liciti per escrit un 30% dels i les militants 
del Partit. 

El Congrés Ordinari es convocarà amb 4 mesos hàbils d’antelació i la convocatòria, que contindrà una proposta 
d’ordre del dia i el document marc, serà distribuïda de manera immediata entre les organitzacions del Partit. Les 
Agrupacions i les Comissions Sectorials del Partit disposaran de 30 dies per formular suggeriments sobre l’ordre 
del dia. 30 dies abans de la data de celebració del Congrés, les Agrupacions, les Comissions Sectorials i els i les 
militants rebran l’informe de gestió de la Comissió Executiva del Partit i de la resta d’òrgans del Partit.  

Circumstàncies especials poden obligar a la realització d’un Congrés Extraordinari. En aquest cas, s’haurà de 
convocar amb una antelació mínima de 30 dies naturals. En el Congrés Extraordinari únicament es podrà discutir 
sobre els assumptes que es proposin a l’ordre del dia de la convocatòria. 

Mitjançant el Reglament de Desenvolupament Estatutari, aprovat pel Consell Nacional, es regularan les 
particularitats dels congressos ordinaris i extraordinaris del Partit, tot respectant les normes estatutàries. 

Els acords del Congrés del Partit es prenen per majoria simple. Es requereix el vot favorable d’almenys la meitat 
més un dels vots quan es tracti d’aprovar o ratificar la modificació dels Estatuts. 
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Totes les resolucions i conclusions aprovades pel Congrés del Partit són vinculants per a tots i totes els afiliats i 
afiliades, per a tots els òrgans, càrrecs orgànics i càrrecs institucionals del Partit. 

Secció 2. EL CONSELL NACIONAL  

Article 34. Naturalesa i funcions 

El Consell Nacional és l’òrgan màxim de decisió del Partit entre congressos. La seva principal funció és definir les 
grans línies d’acció política entre cada Congrés i controlar l’acció de la Comissió Executiva del Partit. Entre 
d'altres, també són funcions del Consell Nacional: 

a) Aprovar els pressupostos i les actes de disposició patrimonial. 

b) Debatre anualment els informes de gestió dels òrgans competents en cada cas, inclús amb la possibilitat de 
revocació o cessament de tots o part dels membres de la Comissió Executiva. 

c) Nomenar una Comissió Gestora en cas de dimissió o moció de censura al primer secretari o primera secretària 
i, en últim cas, convocar un Congrés Extraordinari. 

d) Convocar el Congrés Ordinari del Partit. 

e) Convocar el Congrés Extraordinari del Partit. 

f) Resoldre recursos procedents de la Comissió de Garanties i Registre. 

g) Resoldre els expedients de l’Òrgan de Control del Model de Compliment Normatiu lligats al Model de 
Compliment Normatiu. 

h) Elegir els membres del PSC al Comitè Federal del PSOE 

i) Aprovar els programes i les candidatures electorals, així com les possibles coalicions. 

j) Ratificar qualsevol acord electoral i de govern amb altres partits. 

k) Cobrir les vacants que es produeixin a la Comissió Executiva del Partit per dimissió, revocació o altres causes. 
El Consell podrà cobrir vacants de la Comissió Executiva del Partit fins a un 50% del total dels seus membres 
elegits pel Congrés, tret dels membres nats. En el cas de dimissió del 51% dels membres de la Comissió 
Executiva del Partit, el Consell Nacional convocarà un Congrés Extraordinari per elegir una nova Comissió 
Executiva. 

l) Cobrir les vacants que es produeixin en la Comissió de Garanties i Registre, en la Comissió de Control Financer, 
a l’Òrgan de Control del Model de Compliment Normatiu i entre els i les representants al Comitè Federal del 
PSOE. 

m) Aprovar el Reglament de Desenvolupament Estatutari. 

n) Constituir, com a mínim, les següents comissions: Organització i Reglaments i la Comissió Electoral. 

o) Convocar consultes per a la presa de decisions polítiques de gran importància, d’acord amb allò que 
s’estableix en aquests Estatuts. 

p) Convocar primàries per a l'elecció dels diferents caps de llista del Partit. 

q) Debatre i aprovar, si escau, resolucions sobre política general. 

r) Aprovar quotes extraordinàries, a proposta de la Comissió Executiva del Partit  

Article 35. Composició. 

Són components del Consell Nacional: 
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a) Els i les representants elegits per les Federacions a raó d’un o una representant per cada 100 militants censats 
o fracció superior a 50, amb la garantia que totes les Federacions tinguin representant, per a la qual cosa 
s’utilitzarà el cens del Congrés. 

b) Els 50 membres elegits pel Congrés 

c) Primers secretaris i primeres secretàries de les Federacions que no siguin consellers i conselleres per altres 
conceptes. 

d) Els i les membres del Partit al Comitè Federal del PSOE. 

e) 10 representants de la JSC que siguin membres del Partit. 

f) Una representació de les Comissions Sectorials del Partit, que serà un màxim del 2% dels membres elegits per 
les federacions. 

g) Un delegat o una delegada del Consell del Feminisme Socialista.  

h) Els i les representants, fins a un màxim de 15, elegits i elegides per les organitzacions adherides d’acord amb 
allò que s’estableix en el seu conveni i amb un màxim d’un o una per organització, sempre que siguin 
membres del Partit. 

i) Seran membres, amb veu i vot, els expresidents i ex-primers secretaris del Partit 

j) Seran membres amb veu però sense vot els membres de la Comissió Executiva i el president o presidenta del 
Consell Nacional de l’anterior mandat congressual que hagin deixat de ser-ho, per un únic mandat. 

k) Els membres de la Comissió Executiva del Partit tindran la consideració de membres del Consell Nacional, però 
no podran votar en els aspectes relacionats amb la seva gestió. 

El mandat dels membres del Consell Nacional serà el comprès entre Congrés ordinari i Congrés ordinari del Partit. 
Els membres del Consell Nacional representants de les Federacions seran elegits als seus respectius Congressos o 
Assemblees de Federació. 

Es perdrà la condició de conseller nacional després de tres absències consecutives sense justificar o quatre 
absències consecutives justificades a sessions ordinàries. La mesa del Consell Nacional enviarà una comunicació al 
o la membre del Consell Nacional afectat, a l’Executiva del Partit i a la Federació, la sectorial o a l’organització a la 
qual representa. Fetes les al·legacions oportunes davant la mesa del Consell Nacional i en cas de pèrdua definitiva 
de la condició de conseller o consellera nacional la Federació, sectorial o organització a la qual representa elegirà 
un nou conseller o nova consellera entre els seus i les seves membres. En aquest cas, el conseller cessat no podrà 
ésser elegit de nou conseller o consellera dins del mateix mandat. 

Hi assistiran amb veu, però sense vot, els i les membres titulars de les Comissions de Garanties i Registre, de 
Control Financer i de l’Òrgan de Control del Model de Compliment Normatiu, així com els diputats i les diputades 
al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu, els senadors i les senadores, i els 
alcaldes i les alcaldesses del PSC de poblacions de més de 50.000 habitants, que no siguin membres del Consell 
Nacional per altres conceptes. Podran assistir sense veu ni vot les i els militants del partit sempre que la sessió del 
Consell no sigui tancada. 

Article 36. Convocatòria i acords 

El Consell Nacional es reunirà en sessió ordinària una vegada cada tres mesos a instàncies de la Mesa del Consell 
Nacional, i en sessió extraordinària, a instàncies de la Comissió Executiva del Partit, del propi Consell a través de 
la Mesa o mitjançant instància consignada per escrit i signada per una quarta part dels consellers i conselleres. El 
funcionament del Consell Nacional estarà regulat, a més d’ allò establert en aquests Estatuts, pel Reglament de 
Desenvolupament Estatutari. 
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La convocatòria ordinària s’ha de fer amb una antelació mínima de quinze dies naturals a la seva celebració i es 
farà preferentment per correu electrònic. A la convocatòria s’hi ha d’adjuntar l’ordre del dia i la documentació 
necessària amb l’extracte dels acords de la sessió anterior. 

La Mesa del Consell constarà d’una Presidència, dues Vicepresidències i quatre Secretaries, i la seva funció serà 
impulsar l’acció del Consell. La Presidència serà elegida pel Congrés del Partit, i la resta de la Mesa serà elegida en 
la primera reunió del Consell Nacional, després del Congrés del Partit. 

La Mesa facilitarà el debat i donarà a conèixer els debats, les propostes i els acords del Consell Nacional al conjunt 
dels afiliats i afiliades per e-mail i a través de la web del Partit, que oferirà en directe la part oberta a la premsa de 
les sessions del Consell. 

Els acords del Consell Nacional es prenen per majoria simple. Totes les resolucions i conclusions aprovades pel 
Consell Nacional són vinculants per a totes les persones afiliades, per a tots els òrgans, càrrecs orgànics i càrrecs 
institucionals del Partit. 

Article 37. Les Comissions del Consell 

Les Comissions són els òrgans dinamitzadors del Consell. Les seves funcions i composició vindran determinades 
per aquests Estatuts i pel Reglament de Desenvolupament Estatutari. 

La Comissió d’Organització i Reglaments tindrà la funció de redactar les diferents propostes reglamentàries per 
ser elevades i aprovades, si escau, pel Consell Nacional. 

La Comissió Electoral tindrà com a funcions essencials proposar candidatures a càrrecs electes en els casos en què 
així s’estableixi, informar sobre les candidatures presentades per les organitzacions del Partit per ser ratificades 
pel Consell Nacional, i impulsar el compliment estricte d’allò que estableixen els Estatuts i Reglaments del Partit 
pel que fa a la confecció, votació i ratificació de candidatures a càrrecs electes. Aquesta Comissió estarà formada 
pel primer secretari o primera secretària, el secretari o secretària d’Organització del Partit, el secretari o 
secretària de Polítiques de les Dones, el primer secretari o primera secretària de la JSC, dos membres més de la 
Comissió Executiva del Partit en funció del procés electoral del qual es tracti, i consellers i conselleres nacionals 
que tinguin el suport manifestat per escrit de 20 consellers i conselleres nacionals. Cada conseller o consellera 
nacional només podrà signar un escrit d’aquesta naturalesa. A les reunions de la Comissió Electoral del Partit 
podran ser presents amb veu els i les caps de llista corresponents a cada candidatura considerada. 

El resultat de les seves deliberacions haurà de justificar la idoneïtat dels candidats i candidates proposats al 
Consell Nacional. Es farà públic i es comunicarà a tota la militància. 

Independentment dels canals informatius emprats pel propi Consell, els consellers i conselleres nacionals elegits 
hauran d’informar de les deliberacions i acords presos a les sessions del Consell Nacional tant al seu Consell de 
Federació, com a l’Assemblea de la seva Agrupació immediatament posteriors al del Consell Nacional. 

Mitjançant el Reglament de Desenvolupament Estatutari, s’establirà tot allò no previst en aquests Estatuts. 

CAPÍTOL II. DELS ÒRGANS D’EXECUCIÓ POLÍTICA DEL PARTIT  

Secció 1. LA PRIMERA SECRETARIA  

Article 38. De la Primera Secretaria 

La Primera Secretaria del Partit dirigeix i coordina el treball de la Comissió Executiva i ostenta la seva màxima 
representació. 
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Article 39. De la seva elecció 

a) El primer secretari o la primera secretària serà elegida per sufragi universal i secret de tota la militància del 
Partit i de la JSC; per a aquest procés s’utilitzarà el cens del Congrés. 

b) El procediment d’elecció del primer secretari o primera secretària serà regulat al Reglament de 
Desenvolupament Estatutari, aprovat pel Consell Nacional. 

c) El o la militant que vulgui ser precandidat o precandidata haurà de presentar davant l’autoritat electoral del 
Partit la seva intenció de presentar-se, juntament amb un document polític, un altre organitzatiu, la seva 
estructura de Comissió Executiva del Partit i les seves esmenes als Estatuts del Partit. 

d) Els documents presentats per la candidatura electa a les primàries, seran incorporats als dictàmens que es 
discutiran al Congrés. 

e) El seu mandat està comprès entre Congrés Ordinari i Congrés Ordinari del Partit, llevat dels casos previstos a 
l’article 40.  

Article 40. De la seva destitució 

 Poden ser causes de destitució del primer secretari o la primera secretària: 

a) Renúncia. 

b) Defunció. 

c) Vot de Censura. 

El vot de censura haurà de comptar amb l’aval del 25% de la militància i es presentarà per escrit a la Mesa del 
Consell Nacional juntament amb les signatures. Un cop reconeguda l’autenticitat de les signatures, entre els 15 i 
21 dies següents es procedirà a la votació de manera secreta de tots els i les militants. Per tal que el vot de 
censura prosperi haurà de superar el 51% a favor dels vots emesos. 

En cas de destitució o dimissió de la persona que ocupa la Primera Secretaria, en el termini màxim d’un mes es 
celebrarà el procés d’elecció d’un nou primer secretari o nova primera secretària, que haurà de ser ratificada en 
un Congrés Extraordinari. 

Article 41. De les seves funcions 

Són funcions de la Primera Secretaria, a més de les funcions que té la Comissió Executiva del Partit, aquestes: 

a) Representació política Partit. 

b) Dirigir i coordinar el treball de la Comissió Executiva del Partit 

c) Impulsar l’activitat política i orgànica del Partit, que es basarà en les resolucions congressuals i del Consell 
Nacional. 

Secció 2. LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PARTIT  

Article 42. Naturalesa i funcions 

La Comissió Executiva del Partit ostenta la representació legal del Partit i és el seu òrgan executiu. 

La Comissió Executiva té com a funcions principals: 

a) Aplicar la política de pactes a tots els nivells. 
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b) L’administració i gestió del Partit, de les seves finances i patrimoni. 

c) Garantir el funcionament regular de les organitzacions del Partit. 

d) Elaborar i mantenir el cens dels i les militants i simpatitzants. 

e) El cobrament de les quotes i procedir a tramitar les baixes per incompliment de les obligacions descrites a 
l'article 10.2.b.  

f) Designar el o la responsable de la gestió economicofinancera. 

g) Estarà facultada per realitzar tots els actes de domini, de crèdit i d’administració per al desenvolupament 
de les activitats del Partit, d’acord amb les decisions del Consell Nacional, al qual retrà comptes. 

h) Atorgar poders a efectes de tot allò que s’ha esmentat abans a un o més dels seus membres perquè 
aquests actuïn de manera conjunta o individual, i també podrà atorgar altres poders. 

i) Podrà impulsar consultes a la militància sobre els assumptes d'actualitat política que seran regulades al 
Reglament de Desenvolupament Estatutari aprovat pel Consell Nacional 

j) Designar els càrrecs públics no electius i de representació que siguin competència del Partit. En qualsevol 
cas, la Comissió Executiva retrà comptes al Consell Nacional sobre la idoneïtat d’aquestes designacions. 

k) Correspon també a la Comissió Executiva la coordinació amb la Comissió Executiva de la Joventut Socialista 
de Catalunya, donant suport a la seva actuació política. 

l) Establir en cada moment l’articulació parlamentària més adequada i eficaç perquè s’expressi amb claredat 
el perfil propi del socialisme català, però aquesta sempre haurà d’estar d’acord amb els programes 
aprovats pel Partit i amb la Resolució Política del Congrés. 

m) Organitzar i dirigir les campanyes electorals. 

n) Mantenir relacions amb altres grups polítics, sindicals i socials. 

o) Altres facultats que aquests Estatuts i el Reglament de Desenvolupament Estatutari del Partit li atorguin 

p) Nomenament de Comissions Gestores a federacions i agrupacions 

q) Aprovar les mocions de censura contra governs a qualsevol nivell. Les mocions de censura al president de 
la Generalitat i el Consell Executiu hauran de ser ratificades pel Consell Nacional.  

Article 43. Composició 

La Comissió Executiva del Partit s’estructura en un plenari i una comissió permanent escollida pel Plenari. 

La composició de la Comissió Executiva serà l’elegida pel Congrés i es podrà modificar per acord del Consell 
Nacional. Estarà formada per 51 membres i 13 membres nats, que seran: 

− El o la cap de llista per Barcelona a les Eleccions generals. 

− Els i les alcaldables de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. 

− Els i les membres del PSC a la Comissió Executiva Federal del PSOE. 

− El coordinador/a dels diputats i diputades, senadors i senadores militants del PSC a Corts Generals. 

− El coordinador dels eurodiputats del PSC al Parlament Europeu. 

− El primer secretari o primera secretària de la JSC. 

− Els portaveus socialistes a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis. 

− Els o les representants del PSC a la Comissió Executiva de la Federación Española de Municipios y Provincias. 
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− Un o una representant d'Unitat d'Aran. 

A les sessions de la Comissió Executiva del Partit podran assistir els membres de la Comissió Executiva Federal del 
PSOE que siguin militants del PSC. 

El mandat dels membres de la Comissió Executiva serà el temps que transcorri entre Congrés Ordinari i Congrés 
Ordinari, llevat dels casos previstos a l’article 40.  

Per tal de fomentar el debat d’idees, la Comissió Executiva podrà convidar de manera puntal i específica, sense 
necessitat d’acord del Consell Nacional, experts i persones de reconegut prestigi o trajectòria professional i/o 
personal que puguin exposar temes concrets d’interès de la Comissió Executiva. 

A proposta del primer secretari o primera secretària, la Comissió Executiva podrà nomenar delegats i delegades 
per desenvolupar tasques polítiques concretes de les que hauran de donar compte a la pròpia Comissió Executiva. 

Amb caràcter bimensual es podrà celebrar una reunió entre una delegació de l’Executiva amb els primers 
secretaris de les Federacions. 

Article 44. Convocatòria i acords 

El plenari de la Comissió Executiva es reunirà almenys una vegada al mes de manera ordinària a instàncies del 
primer secretari o de la primera secretària i de manera extraordinària quan l’actualitat política així ho demani. 

La convocatòria ordinària s’ha de fer amb una antelació mínima de set dies naturals a la seva celebració i es farà 
preferentment per correu electrònic. A la convocatòria s’hi ha d’adjuntar l’ordre del dia i la documentació 
necessària amb l’extracte dels acords de la sessió anterior. 

Els acords del plenari de la Comissió Executiva del Partit es prenen per majoria simple 

La Comissió Executiva elaborarà el seu propi Reglament de funcionament intern, que haurà de contemplar 
obligatòriament la periodicitat i la modalitat de les seves reunions, el sistema de convocatòria i el mètode 
d’adopció de les seves decisions, i el presentarà per al seu coneixement en la primera reunió ordinària del Consell 
Nacional. Es valorarà que les reunions de la Comissió Executiva es descentralitzin per a facilitar el contacte directe 
amb les Federacions del Partit. 

La Comissió Permanent de la Comissió Executiva es reunirà setmanalment de manera ordinària a instàncies del 
primer secretari o de la primera secretària, i de manera extraordinària quan l’actualitat política així ho demani. 

La convocatòria ordinària s’ha de fer amb una antelació mínima de dos dies naturals a la seva celebració i es farà 
preferentment per correu electrònic. A la convocatòria s’hi ha d’adjuntar l’ordre del dia i la documentació 
necessària amb l’extracte dels acords de la sessió anterior. 

CAPÍTOL III. DELS ÒRGANS DE CONTROL  

 Article 45. 

 Els òrgans de control del Partit són: 

 1. Comissió de Garanties i Registre 

 2. Comissió de Control Financer 

 3. Òrgan de Control del Model de Compliment Normatiu. 
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 Secció 1. LA COMISSIÓ DE GARANTIES I REGISTRE  

 Article 46. Naturalesa i funcions 

 La Comissió de Garanties i Registre és l’encarregada de: 

a) Preservar el compliment dels Estatuts i del Reglament de Desenvolupament Estatutari. 

b) Defensar els drets dels afiliats i afiliades quan aquests hagin estat lesionats per algun òrgan del Partit o per 
algun altre afiliat o afiliada. 

c) Tutelar les garanties democràtiques en els processos d’elecció i de decisió en totes les instàncies del Partit, 
incloent- hi les eleccions primàries i els referèndums. 

d) Fer respectar el pluralisme intern i la llibertat d’opinió, d’expressió i de debat, i defensar els drets dels 
corrents, grups d’opinió, clubs, fòrums i plataformes de debat. 

e) Vetllar pel correcte desenvolupament dels procediments disciplinaris. 

f) Vetllar per l’aplicació dels principis inclosos en el Codi Ètic del Partit. 

g) Vetllar perquè els candidats i les candidates a càrrecs públics electes o de designació per part del Partit 
presentin una declaració de béns i activitats en el moment de la seva elecció o designació.  

El pressupost del Partit preveurà els mitjans materials i personals necessaris per tal que la Comissió de Garanties i 
Registre pugui desenvolupar les seves funcions. 

La Comissió de Garanties i Registre podrà actuar d’ofici o a partir del requeriment de qualsevol afiliat o afiliada. La 
Comissió de Garanties i Registre podrà anul·lar els procediments interns que hagin vulnerat allò que s’estableix en 
els Estatuts i en el Reglament de Desenvolupament Estatutari del Partit. 

La Comissió de Garanties i Registre podrà suspendre cautelarment de militància qualsevol afiliat o afiliada a qui 
s’hagi obert expedient, sempre que es pugui argumentar la necessitat d’adoptar aquesta mesura per tal d’evitar 
danys a l’organització. Si la resolució de la Comissió de Garanties i Registre és negativa o no es pronuncia en el 
termini establert a l'acord de suspensió, la persona recuperarà la plenitud dels seus drets d’afiliació en cas que li 
hagin estat suspesos. En tots els casos, l'afiliat o afiliada afectada podrà tenir accés a tota la informació disponible 
a l’expedient corresponent. 

Les Comissions Executives de qualsevol nivell seran executores de les decisions adoptades per la Comissió de 
Garanties i Registre. Només en cas de circumstàncies d’especial gravetat, la Comissió Executiva del Partit podrà 
adoptar, amb caràcter preventiu, mesures que consisteixin en la dissolució o cessament en les seves funcions dels 
òrgans o col·lectivitats del Partit que hagin adoptat decisions o actituds que perjudiquin o puguin perjudicar el 
Partit. 

Igualment, si es produeixen aquests tipus de circumstàncies, la Comissió Executiva del Partit podrà acordar, amb 
caràcter preventiu, la suspensió de militància d’un afiliat o afiliada. En aquest cas, haurà de tramitar les 
actuacions a la Comissió de Garanties i Registre per tal que obri l’expedient corresponent com més aviat millor. 
En qualsevol dels dos casos, la decisió de la Comissió Executiva del Partit podrà ser recorreguda davant de la 
Comissió de Garanties i Registre i, la d’aquesta, davant del Consell Nacional. 

Article 47. Composició 

La Comissió de Garanties i Registre estarà formada per un president o una presidenta, deu vocals i cinc suplents. 
Els i les integrants de la Comissió de Garanties i Registre hauran de tenir un mínim de quatre anys d’antiguitat en 
el Partit. 
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 Els i les membres de la Comissió de Garanties i Registre no podran: 

a) Treballar o prestar serveis professionals per al Partit. 

b) Ser membres de la Comissió Executiva del Partit. 

Tots i totes els membres de la Comissió de Garanties i Registre seran elegits pel Congrés i només retran comptes 
davant del següent Congrés Ordinari del Partit. El Consell Nacional podrà elegir un nou o una nova membre en cas 
de baixa. 

El mandat dels membres de la Comissió de Garanties i Registre comprendrà des de Congrés Ordinari fins al 
següent Congrés Ordinari. 

Article 48. Convocatòria i acords 

El funcionament de la Comissió de Garanties i Registre vindrà determinat pel Reglament de Desenvolupament 
Estatutari, aprovat pel Consell Nacional. 

Les resolucions de la Comissió de Garanties i Registre han de ser motivades i són apel·lables davant del Consell 
Nacional i, en darrera instància, davant del Congrés Ordinari del Partit. 

Secció 2. LA COMISSIÓ DE CONTROL FINANCER  

Article 49. Naturalesa i funcions 

La Comissió de Control Financer és l’òrgan que s’encarrega de supervisar l’administració econòmica i patrimonial 
del partit, i de comprovar que s’ajusta a les resolucions dels òrgans competents. 

Per al correcte desenvolupament de les seves tasques, podran sol·licitar la col·laboració d’experts comptables. 

La Comissió de Control Financer elaborarà un informe previ a la presentació, per part de la Comissió Executiva del 
Partit, del pressupost anual del Partit i del compte liquidat de l’exercici anterior. 

Article 50. Composició 

La Comissió és elegida pel Congrés i està integrada per un president o una presidenta i 4 vocals, coneixedors de la 
matèria. 

El mandat dels membres de la Comissió de Control Financer comprendrà des de Congrés Ordinari fins al següent 
Congrés Ordinari. 

Els i les membres de la Comissió de Control Financer no podran: 

a) Treballar o prestar serveis professionals per al Partit. 

b) Ser membres de la Comissió Executiva del Partit. 

Article 51. Convocatòria i acords 

El Consell Nacional aprovarà el Reglament de Desenvolupament Estatutari on es regularà el funcionament de la 
Comissió de Control Financer. En qualsevol cas, la Comissió retrà compte de la seva gestió: 

− Davant del Congrés Ordinari del Partit. 

− Un cop a l’any, davant del Consell Nacional. 
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− Cada vegada que ho demani el Consell Nacional. 

 Secció 3. ÒRGAN DE CONTROL DEL MODEL DE COMPLIMENT NORMATIU  

 Article 52. Naturalesa i funcions 

L’Òrgan de Control del Model de Compliment Normatiu és l’encarregat de la coordinació dels diferents recursos 
existents en el Partit per a la prevenció i detecció de riscos penals. 

El Reglament de Desenvolupament Estatutari, aprovat pel Consell Nacional, regularà les funcions i el 
funcionament d’aquest òrgan. 

Les funcions de l’òrgan de control del Model de Compliment Normatiu són: 

1. Impulsar i supervisar la implementació i eficàcia del sistema de gestió de Compliment Normatiu. 

2. La supervisió i control del compliment del Model de Compliment Normatiu per part dels membres del PSC. 

3. Realitzar auditoria interna. 

4. Gestionar el canal de denúncies i vetllar per la correcta aplicació de les garanties inherents al canal de 
denúncies. 

5. Vetllar pels drets i interessos del denunciant i per la seva confidencialitat.  

6. Presentar davant del Consell Nacional els informes corresponents a la seva gestió. 

Pel correcte funcionament de la comissió de l’òrgan de control del Model de Compliment Normatiu, el partit 
l’haurà de facilitar els mitjans materials, tècnics i personals necessaris. 

Article. 53. Composició 

La composició de l’òrgan de control del Model de Compliment Normatiu és: 

− Oficial de Compliment. 

− El o la responsable economicofinancer del Partit. 

− El o la responsable dels serveis jurídics del Partit. 

L’oficial de Compliment serà elegit pel Congrés i podrà ser substituït, en cas de renúncia o per defunció, per 
aprovació del Consell Nacional. L’oficial de Compliment no podrà: 

1. Ser treballador o treballadora del Partit. 

2. Prestar serveis tècnics al Partit. 

3. Ostentar cap càrrec electe o de designació. 

4. Ostentar cap càrrec orgànic dins de l’estructura del Partit. 

El mandat de l’oficial de Compliment comprendrà des del Congrés Ordinari fins al següent Congrés Ordinari. 

Article. 54. Convocatòria i acords 

L’Òrgan de Control del Model de Compliment Normatiu es reunirà amb l’assiduïtat que consideri necessari, o 
almenys, un cop al trimestre. De cada reunió s’aixecarà una acta amb els acords adoptats pels assistents de 
manera unànime. 

La metodologia i format de les reunions estarà regulat pel Reglament de Desenvolupament Estatutari del Partit. 
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TÍTOL V. ESTRUCTURA DEL PARTIT  

Article 55. Principis generals de l’organització territorial 

El Partit dels Socialistes de Catalunya s’organitza territorialment en els àmbits d’Agrupació i de Federació. 

Les organitzacions territorials del Partit estan subjectes políticament i organitzativament als òrgans de direcció 
del Partit. 

L’organització territorial (Agrupacions i Federacions) tindrà com a mínim una Comissió Executiva i una assemblea. 

CAPÍTOL I. LES FEDERACIONS  

Article 56. Naturalesa i funcions 

Les Federacions són la representació del Partit en el seu àmbit d’actuació. Les Federacions estan formades per les 
Agrupacions del seu territori. Així mateix, podran crear regions, o organitzacions comarcals, segons les seves 
realitats territorials, que es dotaran dels òrgans que es considerin adients per millorar l’eficiència de 
l’organització. 

Els objectius de les Federacions són: 

a) Impulsar la implantació i descentralització territorial. 

b) Aplicar en el seu àmbit la política general i específica del Partit. 

c) Establir mecanismes de relació i presència al territori. 

d) Impulsar el creixement del Partit en el seu àmbit territorial. 

e) Mantenir les relacions amb les organitzacions del Partit d’àmbit superior. 

Les Federacions estan dotades de recursos i de capacitat normativa per a la consecució dels seus objectius. Al 
Partit existeixen les Federacions següents: 

I. Comarques Gironines (Gironès, Garrotxa, Alt Empordà, Baix Empordà, Selva, Ripollès, Cerdanya i Pla de l’Estany) 

II. Maresme. 

III. Vallès Oriental (Vallès Oriental i Moianès )  

IV. Vallès Oest. 

V. Barcelonès Nord. 

VI. Barcelona. 

VII. L’Hospitalet. 

VIII. Baix Llobregat. 

X. Alt Penedès–Garraf. 

XI. Bages, Berguedà, Solsonès. 

XII. Anoia. 

XIII. Osona. 

XVI. Terres de l’Ebre (Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre, Terra Alta). 
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XVII. Camp de Tarragona (Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Tarragonès) 

XVIII. Comarques de Lleida. Formada per la Regió Terres de Ponent (Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, 
Segrià, Urgell) i Regió dels Pirineus (Alt Urgell, Alta Ribagorça, Pallars Jussà i Pallars Sobirà)  

XXIV. Vallès Occidental–Sud. 

Article 57. Dels òrgans de la Federació 

Els òrgans de direcció política i execució de les Federacions són: 

1. Congrés o Assemblea de Federació. 

2. Consell de la Federació. 

3. Comissió Executiva de la Federació. 

Secció 1. EL CONGRÉS O ASSEMBLEA DE FEDERACIÓ  

Article 58. Naturalesa i funcions 

L’Assemblea o Congrés de Federació és l’òrgan màxim del Partit en el seu àmbit territorial d’actuació. És 
competència de l’Assemblea o Congrés de Federació: 

a) Elegir la Comissió Executiva de la Federació i fixar-ne el seu domicili. 

b) Establir la línia política del Partit a la Federació, d’acord amb les resolucions del Congrés. 

c) Elegir i, si escau, revocar els i les representants de la Federació al Consell Nacional procurant la 
representació al Consell del màxim nombre d’Agrupacions. Els consellers i conselleres nacionals elegits 
hauran d’informar de les deliberacions i acords presos a les sessions del Consell Nacional al Consell de 
Federació. També ho hauran de fer a la sessió de l’Assemblea de la seva Agrupació immediatament 
posterior a la del Consell Nacional. 

d) Elegir els delegats i delegades al Congrés Federal del PSOE o, si escau, nomenar els candidats i les 
candidates a delegats i delegades d’acord amb les normatives vigents. 

e) Aprovar les propostes de Reglament de funcionament intern. 

f) Aprovar o rebutjar la gestió del Consell i de la Comissió Executiva de la Federació, així com la rendició de 
comptes. Elegir la Comissió de Control Financer de la Federació i avaluar-ne la gestió 

Article 59. Composició 

L’Assemblea o Congrés de Federació estarà formada per la totalitat de militants, o bé per delegats i delegades de 
les Agrupacions que hagin estat elegits democràticament en proporció al cens; la ràtio delegat/militant s’establirà 
en la convocatòria del Congrés de Federació. 

Article 60. Convocatòria i acords 

L’Assemblea o Congrés de Federació es reunirà obligatòriament entre els 30 i els 90 dies posteriors al Congrés 
Ordinari del Partit a convocatòria del Consell de Federació. 

A la convocatòria figurarà l’ordre del dia provisional i la ràtio delegat/militants. El Congrés o Assemblea de 
Federació Ordinària es convocarà amb una antelació mínima de 15 dies naturals abans de la seva celebració.  

L’Assemblea o Congrés de Federació es pot reunir de manera extraordinària a convocatòria de la Comissió 
Executiva del Partit, de la Comissió Executiva de la Federació, del Consell de Federació o bé quan ho sol·licitin un 
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terç dels i les militants o un terç de les Agrupacions que representin, com a mínim, el 25% dels i les militants de la 
Federació. El Congrés o Assemblea de Federació extraordinària es convocarà 7 dies naturals abans de la seva 
celebració. 

Els acords del Congrés o Assemblea de Federació es prenen per majoria simple. 

El Reglament de Desenvolupament Estatutari regularà tots els aspectes presents en aquests Estatuts i altres que 
se’n derivin sobre el Congrés o Assemblees de Federació. 

Secció 2. EL CONSELL DE FEDERACIÓ  

Article 61. Naturalesa i funcions 

El Consell de Federació és l’òrgan màxim de direcció política de la Federació, mentre no estigui reunida 
l’Assemblea o el Congrés. 

És competència del Consell de Federació: 

a) Vetllar pel compliment del programa d’actuació política de la Federació aprovat a les resolucions de 
l’Assemblea o del Congrés. 

b) Regular la periodicitat de les convocatòries ordinàries de l’Assemblea o el Congrés de la Federació. 

c) Controlar la gestió de la Comissió Executiva de la Federació i revocar-la, si escau, totalment o parcialment. 

d) Cobrir les vacants que es produeixin a la Comissió Executiva de la Federació per dimissió, revocació o altres 
causes, així com les vacants que es produeixin en el Consell Nacional. El Consell podrà cobrir vacants de la 
Comissió Executiva fins a un 50% del total dels seus membres. Si el nombre de vacants produïdes és 
superior a aquest 50%, així com en el cas de dimissió del primer secretari o primera secretària, s’haurà de 
convocar Assemblea o Congrés de Federació Extraordinari per procedir a una nova elecció de la Comissió 
Executiva en un termini màxim de 60 dies. 

e) Aprovar els pressupostos de la Federació en el marc dels pressupostos generals del Partit. 

f) Aprovar els ingressos extraordinaris amb finalitat específica. 

g) Reconèixer les Agrupacions de nova creació i aquelles que es puguin constituir fruit de la divisió o unió 
d'agrupacions existents. 

h) Elevar propostes de candidats i candidates a càrrecs de representació pública al Consell Nacional d’entre 
les propostes de les Agrupacions. Els candidats o candidates han de venir avalats per l'informe de la 
Secretaria de Finances conforme estan al corrent de pagament  

i) Elaborar el seu propi Reglament de funcionament. 

j) Cedir competències a les Regions, Organitzacions Comarcals i a Organismes de Coordinació entre 
comarques, si se’n creen. 

k) Proposar al Consell Nacional la convocatòria de consultes sobre decisions polítiques puntuals 
d’importància cabdal. 

l) Discutir i aprovar, si escau, mocions proposades per les agrupacions. Prèviament aquestes mocions han 
d’haver estat aprovades a l’Assemblea de l’Agrupació que fa la proposta 

Article 62. Composició 

Són membres del Consell de Federació: 

a) Els primers secretaris i primeres secretàries de les Agrupacions que no hagin estat elegits o elegides per 
cap altre concepte, sempre i quan el Reglament de la Federació ho contempli. 
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b) Els consellers i conselleres elegides democràticament per les Agrupacions en proporció al cens, tot 
garantint que totes les Agrupacions tinguin representació en una quantitat que es fixarà en el Congrés o en 
l’Assemblea de Federació. 

c) Entre 5 i 15 representants de la JSC, en funció de la seva realitat organitzativa. 

d) Un representant de cada comissió sectorial constituïda en el seu àmbit. 

e) El primer secretari o la primera secretària de la JSC de la Federació corresponent. 

f) Els i les membres de la Comissió Executiva de la Federació seran considerats membres del Consell de 
Federació, però no podran exercir el dret a vot quan se n’examini la gestió. 

g) Els diputats i les diputades provincials, els i les portaveus socialistes dels diferents Consells Comarcals que 
tingui la Federació o en el seu cas el president o la presidenta del Consell Comarcal que sigui militant del 
PSC i els parlamentaris i les parlamentàries afiliats de la Federació. 

El mandat dels membres del Consell de Federació serà el comprès entre Congrés Ordinari i Congrés ordinari de la 
Federació. 

Article 63. Convocatòria i acords 

El Consell de Federació es reunirà en sessió ordinària una vegada cada tres mesos a instàncies de la Mesa del 
Consell de Federació, i en sessió extraordinària, a instàncies de la Comissió Executiva de Federació, del propi 
Consell a través de la Mesa o mitjançant instància consignada per escrit i signada per una quarta part del mateix. 

La convocatòria ordinària s’ha de fer amb una antelació mínima de quinze dies naturals a la seva celebració i es 
farà preferentment per correu electrònic. A la convocatòria s’hi ha d’adjuntar l’ordre del dia i la documentació 
necessària amb l’extracte dels acords de la sessió anterior. 

Els acords del Consell de Federació es prenen per majoria simple. Totes les resolucions i conclusions aprovades 
pel Consell de Federació són vinculants per a totes les persones afiliades, per a tots els òrgans, càrrecs orgànics i 
càrrecs institucionals del Partit. 

El Consell Nacional del Partit aprovarà un Reglament de desenvolupament on es regularan tots els aspectes 
presents en aquests Estatuts i altres que se’n derivin, respecte als Consells de Federació. 

Secció 3. LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE FEDERACIÓ  

Article 64. Naturalesa i funcions 

La Comissió Executiva de la Federació executa els acords de l’Assemblea o Congrés i les decisions del Consell de 
Federació, i aplica en el seu àmbit la política general del Partit decidida pels òrgans d’àmbit nacional. Actuarà 
col·legiadament, si bé els seus i les seves integrants tindran responsabilitats individualment assignades, i retrà 
comptes al Consell de Federació un cop a l’any. 

 Són funcions específiques de la Comissió Executiva de Federació: 

a) Elaborar i mantenir el cens dels i les militants i el registre de simpatitzants de la Federació, d’acord amb 
allò que indiquen els presents estatuts, en especial allò que diu l’article 10.2.b, i al Reglament de 
Desenvolupament Estatutari. 

b) Administrar, en nom dels òrgans nacionals, els béns del Partit en el seu àmbit. 

c) Mantenir relacions amb altres grups polítics, sindicals i socials en el seu àmbit. 
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d) Fomentar la formació i la capacitació política dels i les militants, organitzant de forma regular i sistemàtica 
activitats pròpies, col·laborant amb les Agrupacions i aprofitant els recursos de formació del Partit. 

e) Coordinar i promoure l’acollida dels nous afiliats i les noves afiliades en les diferents Agrupacions del seu 
territori, amb especial èmfasi en la generació d’un adequat material d’acollida, en la formació de les 
persones que fan aquesta acollida a les Agrupacions i en el seguiment de la bona inserció dels nous afiliats 
i les noves afiliades en el Partit. 

f) Promoure, realitzar, fomentar la celebració d’activitats obertes a la ciutadania en general que 
contribueixin a crear espais de debat i de diàleg social dins del seu àmbit d’actuació. 

g) Coordinar amb els o les responsables nacionals de les comissions sectorials l’activitat política del Partit en 
els àmbits específics d’actuació de cada sectorial, en el territori de la Federació corresponent. 

h) Fomentar la implantació i l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, tant en el si del Partit 
com en la seva relació amb la societat. 

i) Organitzar i dirigir les campanyes electorals en el seu àmbit, d’acord amb la seva planificació general. 

j) Realitzar totes les activitats necessàries per al compliment de les finalitats i els principis organitzatius del 
Partit en l’àmbit de la Federació. 

k) Coordinar l’activitat dels càrrecs públics electes adscrits a l’àmbit de la Federació. 

l) Coordinar els programes de vertebració de l’espai electoral socialista. 

m) Dinamitzar la comunicació entre les diferents agrupacions del seu àmbit per crear sinergies de treball 
entre comissions executives i grups municipals, augmentant el treball en xarxa. 

n) Facilitar el contacte entre les Agrupacions del seu àmbit i les institucions del seu territori. 

o) Establir mecanismes de relació amb altres Federacions per treballar aspectes d’interès comú. 

p) Proposar a la Comissió Executiva del Partit el cessament de les funcions de Comissions Executives de les 
Agrupacions en casos d’especial gravetat, i assumir-ne les funcions mentre no hi hagi resolució. 

q) Convocar, en cas de dimissió del primer secretari o primera secretària o del 50% de la Comissió Executiva 
d’una Agrupació del seu àmbit, l’Assemblea extraordinària que elegirà una nova Comissió Executiva 
d’Agrupació i, entretant, designar, si escau, una comissió gestora. 

r) Donar suport a la JSC en el seu àmbit. 

s) Donar suport als afiliats i les afiliades vinculats al moviment associatiu. 

Article 65. Composició 

La Comissió Executiva de la Federació estarà formada pel nombre de secretaris i secretàries que considerin 
oportuns l’Assemblea o el Congrés de la Federació i pel primer secretari o primera secretària de la JSC de la 
Federació, o bé per la persona en qui la Comissió Executiva de la Federació de la JSC delegui en cas que la primera 
secretaria de la JSC ostenti un càrrec executiu a la Comissió Executiva de Federació del Partit. En el cas de les 
federacions pluricomarcals, assistiran a les seves reunions els coordinadors o coordinadores Comarcals. 

El seu mandat està comprès entre Congrés i Congrés, excepte en cas de rebre un vot de censura per la seva gestió 
o de ser revocada pel Consell o l’Assemblea o el Congrés de la Federació. 

Article 66. Convocatòria i acords 

La Comissió Executiva de Federació elaborarà el seu propi Reglament de funcionament intern, que haurà de 
contemplar, entre d’altres, la periodicitat de les seves reunions i el mètode d’adopció de les seves decisions, i el 
presentarà per al seu coneixement al primer Consell de Federació ordinari posterior al Congrés de Federació. 

La Comissió Executiva de Federació presentarà un Pla de Treball o Document Estratègic, que es configurarà com a 
instrument de planificació. Serà el Reglament de funcionament intern el que reguli la periodicitat amb la que la 
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Comissió Executiva de Federació ha de presentar al Consell de Federació el nivell d’acompliment i la consecució 
dels objectius marcats. 

CAPÍTOL II. LES AGRUPACIONS  

Article 67. Naturalesa i funcions 

L’Agrupació és el nucli bàsic d’organització, del debat polític i del desenvolupament de l’acció i participació dels 
afiliats i les afiliades. 

Són funcions de les agrupacions: 

a) Impulsar, en el seu àmbit, la política global del Partit. 

b) Prendre el pols de la societat, recollir les seves problemàtiques i inquietuds i traslladar als òrgans de debat 
intern les seves conclusions. Constitueix l’eix vertebrador del Partit. 

Article 68. De la constitució d'Agrupacions 

Les Agrupacions es podran constituir quan el nombre de militants de l'àmbit territorial corresponent sigui 
superior a 10, o per circumstàncies especials i amb informe afirmatiu de la Comissió Executiva del Partit, es 
podran crear agrupacions amb un nombre inferior de militants. 

Una Agrupació tindrà com a àmbit d’actuació el municipi. Quan el nombre de militants o bé d’altres criteris ho 
aconsellin, es podran crear diverses agrupacions dins d’un mateix municipi, o bé reunir diversos municipis en una 
única Agrupació. 

Quan en un mateix municipi existeixin més d'una Agrupació, la Comissió Executiva i el Consell de Federació 
coordinaran l'acció política del Partit en l'àmbit del municipi. 

La constitució de noves Agrupacions o la divisió o unió d’Agrupacions preexistents correspon als Consells de 
Federació, a proposta de les Comissions Executives de Federació, sense perjudici de les facultats del Consell 
Nacional per a la modificació del nombre i l’àmbit de les Agrupacions. 

Les Agrupacions podran designar "activistes socialistes" d'entre els seus i les seves militants i simpatitzants amb la 
finalitat de dinamitzar els seus territoris, interactuar amb la ciutadania, animar a la participació i a l'apropament 
al Partit, i fomentar i reforçar la seva presència en el teixit associatiu de proximitat, tot combinant l'acció directa 
al territori com la dinamització de les xarxes socials amb més impacte de la zona.  

Les Agrupacions podran constituir grups de treball específics, fòrums, clubs d’opinió, de lleure o d’activitats, i tot 
tipus de grups i d’associacions que facilitin l’activitat i la participació dels i les militants i dels i les simpatitzants i 
de la ciutadania dins del seu àmbit d’actuació. 

Article 69. Dels òrgans de l’Agrupació 

Els òrgans de direcció política i execució de les agrupacions són: 

1. Assemblea d’Agrupació. 

2. Comissió Executiva de l’Agrupació. 

Secció 1. L’ASSEMBLEA D’AGRUPACIÓ  

Article 70. Naturalesa i funcions 

L’Assemblea d’Agrupació és l’òrgan màxim de decisió en el seu àmbit. Són funcions de l’Assemblea d’Agrupació: 
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a) Elegir delegats i delegades als Congressos o Assemblees del Partit i aprovar-ne ponències, proposicions i 
esmenes. Les Agrupacions elegiran els seus delegats i les seves delegades al Congrés en una Assemblea 
que es convocarà expressament. El nombre de delegats i delegades es fixarà en funció del cens de 
militants, d’acord amb el Reglament de Desenvolupament Estatutari. Es garantirà que cada Agrupació 
enviï, com a mínim, un delegat o una delegada al Congrés, si el seu nombre de militants és superior a la 
fracció aprovada pel Consell Nacional en el moment de la convocatòria. Una vegada el Consell Nacional ha 
convocat el Congrés, els i les militants que es donin d’alta al Partit no tindran el dret a ser ni electors o 
electores ni elegibles, segons el cas, en el procés d’elecció dels delegats i les delegades. 

b) Elegir la Comissió Executiva d’Agrupació. 

c) Aprovar o rebutjar la gestió de la Comissió Executiva de l’Agrupació. 

d) Aprovar els pressupostos ordinaris i extraordinaris de l’Agrupació, excepte si el Reglament de Federació ho 
regula d’una altra manera. 

e) Elevar al Consell de Federació propostes de candidats i candidates a càrrecs de representació pública, en 
cas que així s’especifiqui als Reglaments d’Elecció de Càrrecs. 

f) Prendre coneixement de les altes i baixes produïdes. 

g) Cobrir, d’entre els seus membres, les vacants que es produeixin a la Comissió Executiva per dimissió, 
revocació o altres causes. Si el nombre de vacants produïdes és superior al 50%, així com en el cas de la 
dimissió del primer o primera secretària, s’haurà de convocar per part de la Comissió Executiva de 
Federació corresponent, una Assemblea Extraordinària per procedir a una nova elecció de la Comissió 
Executiva en un termini màxim de 60 dies. 

h) Establir el programa d’actuació política de l’Agrupació, d’acord amb les línies generals del programa 
establert pel Consell Nacional i el Consell de Federació. 

i) Elaborar els programes electorals del Partit en el seu àmbit. 

j) Fer el seguiment del grup municipal i dels càrrecs públics adscrits a la seva Agrupació. 

k) Cobrir les vacants dels i les representants de l’agrupació al Consell de Federació, 

Article 71. Composició 

L’Assemblea d’Agrupació està integrada per tots els i les militants de l’agrupació. 

Els i les simpatitzants podran participar a les assemblees amb veu, però sense vot, llevat de les Assemblees que 
tinguin caràcter de tancades. 

Article 72. Convocatòria i acords 

L’Assemblea d’Agrupació es reunirà almenys una vegada cada tres mesos de forma ordinària a instàncies de la 
Comissió Executiva d’Agrupació. La convocatòria es farà amb un mínim de 15 dies naturals abans de la celebració 
de l’assemblea i s’hi detallarà l’ordre del dia de la sessió. La convocatòria es farà per mitjans electrònics, si el o la 
militant en disposa, i per via ordinària en cas contrari. Podran ser convocades Assembles de caràcter extraordinari 
per part de la Comissió Executiva del Partit, la Comissió Executiva de Federació, la Comissió Executiva d’Agrupació 
o quan ho demanin per escrit el 25% de la militància de l’Agrupació. L’assemblea extraordinària es convocarà amb 
24 hores d’antelació. 

Les convocatòries de les Assemblees d’Agrupació es faran arribar a les seves respectives Comissions Executives de 
Federació en temps i forma. 

Els acords de l’Assemblea d’Agrupació es prenen per majoria simple. 
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El Consell Nacional del Partit aprovarà un Reglament de Desenvolupament Estatutari on es regularan tots els 
aspectes presents en aquests Estatuts i altres que se’n derivin, respecte a les Assemblees d’Agrupació. 

Secció 2. LA COMISSIÓ EXECUTIVA D’AGRUPACIÓ  

Article 73. Naturalesa i funcions 

La Comissió Executiva de l’Agrupació executa, en l’àmbit de l’Agrupació, les resolucions de l’Assemblea i aplica la 
línia política definida pels òrgans del Partit a nivell superior. La Comissió Executiva de l’Agrupació informarà de la 
gestió almenys un cop a l’any. 

Són funcions específiques de la Comissió Executiva d’Agrupació: 

a) Admetre i acollir les noves afiliacions. 

b) Mantenir actualitzat el cens de militants i simpatitzants de l’Agrupació. 

c) Controlar el cobrament de quotes retornades. 

d) Promoure i mantenir relacions amb altres grups polítics, sindicals i socials del seu àmbit. 

e) Organitzar i promoure el debat intern i impulsar el treball en equip. 

f) Fomentar la formació i la capacitació política dels i les militants, organitzant de forma regular i sistemàtica 
activitats pròpies, i aprofitant els recursos de formació de la Federació i del Partit, fent especial èmfasi en 
la formació d’acollida dels nous i les noves militants. 

g) Organitzar i dirigir les campanyes electorals en el seu àmbit, d’acord amb la planificació general. 

h) Organitzar la presència externa del Partit i coordinar l’actuació dels i les militants en els diferents àmbits 
d’acció política i social. 

i) Establir els mecanismes de relació i de coordinació amb els Grups Municipals Socialistes que reglamenti el 
Consell Nacional. 

j) Coordinar l’activitat dels càrrecs públics adscrits a l’Agrupació. 

k) Vetllar per la incorporació dels simpatitzants a l'activitat de l'Agrupació. 

l) Organitzar i impulsar en el seu àmbit tots els programes de vertebració de l’espai electoral socialista que 
s’estableixin. 

m) Organitzar i impulsar tots els programes i activitats necessaris per al compliment de les finalitats i dels 
objectius del Partit en l’àmbit de l’Agrupació. 

n) Promoure la participació dels militants i simpatitzants en el teixit associatiu de la ciutat. 

Article 74. Composició 

La Comissió Executiva d’Agrupació estarà integrada per un mínim de tres membres. 

Podran assistir a les reunions de la Comissió Executiva d’Agrupació l’alcalde o alcaldessa, el cap de llista i el 
portaveu del Grup Municipal Socialista. En el cas d’Agrupacions que estiguin integrades per diversos municipis, 
tots els i les militants que ostentin els càrrecs anteriorment mencionats tindran el dret d’assistència a les 
Comissions Executives d’Agrupació, així com el regidor adscrit o de districte en els casos de les Federacions de 
Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat. 

En aquelles agrupacions en què la JSC tingui presència orgànica, el seu primer secretari o la seva primera 
secretària també formarà part de la Comissió Executiva d’Agrupació o bé per la persona en qui la Comissió 



  PSC 14 Congrés  DRESOLUCIÓ COMISSIÓ 5C  
Estatuts 

 

36 
 

Executiva d’Agrupació de la JSC delegui en cas que la primera secretaria de la JSC ostenti un càrrec executiu a la 
Comissió Executiva d’Agrupació del Partit. On no hi hagi presència orgànica de la JSC, però existeixi la figura del 
referent jove aquest també formarà part de la Comissió Executiva d’Agrupació, amb veu però sense vot. Per altra 
banda, el PSC tindrà entre els seus objectius prioritaris constituir l’Agrupació de la Joventut Socialista de 
Catalunya. 

El mandat de la Comissió Executiva de l’Agrupació està comprès entre Congrés i Congrés, exceptuant els casos en 
què rebi un vot de censura per la seva gestió o en què sigui revocada per l’Assemblea de l’Agrupació. El seu 
mandat s’acaba amb la convocatòria d’una Assemblea d’Agrupació que s’ha de reunir entre els 15 i els 45 dies 
posteriors a la reunió de l’Assemblea o Congrés de Federació. 

Article 75. Convocatòria i acords 

La Comissió Executiva d’Agrupació elaborarà el seu propi Reglament de funcionament intern, que haurà de 
contemplar, entre d’altres temes, la periodicitat de les seves reunions i el mètode d’adopció de les seves 
decisions, i el presentarà per al seu coneixement a l’Assemblea d’Agrupació en l’Assemblea ordinària següent a 
l’elecció de la nova Comissió Executiva d’Agrupació. La Comissió Executiva d’Agrupació presentarà un Pla de 
Treball o Document Estratègic, instrument de planificació. Serà el Reglament de funcionament intern qui reguli la 
periodicitat amb què la que Comissió Executiva ha de presentar a l’Assemblea d’Agrupació el nivell 
d’acompliment i la consecució dels objectius marcats. 

CAPÍTOL III. ALTRES ORGANITZACIONS TERRITORIALS  

Article 76. Les organitzacions comarcals 

Les federacions pluricomarcals podran constituir Organitzacions Comarcals, amb un òrgan de direcció que tindrà 
un coordinador o coordinadora. Les seves funcions seran les de coordinar, amb el corresponent grup socialista, 
l’actuació en el Consell Comarcal, així com impulsar l’acció política i la dinamització de les Agrupacions. Aquestes 
organitzacions comarcals, mitjançant els seus coordinadors o les seves coordinadores, informaran al Consell de 
Federació de les activitats que realitzin així com de les polítiques que duen a terme en els Consells Comarcals, ja 
estiguin al govern o a l’oposició. 

CAPÍTOL IV. LES COMISSIONS SECTORIALS  

Article 77. Naturalesa i funcions 

Les Comissions Sectorials del Partit, constituïdes pel Consell Nacional a proposta de la Comissió Executiva, 
integraran els i les militants que s’organitzen sobre la base d’un àmbit especialitzat d’actuació i que sol·licitin de 
manera expressa la seva incorporació. Les Comissions Sectorials estaran obertes als i les simpatitzants que ho 
sol·licitin, els quals podran participar plenament en les seves activitats, segons queda definit en aquests Estatuts. 

Les Comissions Sectorials del Partit tindran les funcions següents: 

a) Contribuir a definir els eixos estratègics d’actuació política del partit en els seus respectius àmbits 
específics de treball. 

b) Organitzar l’acció política dels afiliats i les afiliades en el seu àmbit específic i assegurar-hi la presència del 
Partit, sempre sota la direcció i coordinació dels òrgans d’execució del partit. 
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c) Col·laborar i participar en els treballs electorals, en l’elaboració de programes electorals i de govern en 
l’àmbit sectorial específic de cada Comissió. 

d) Col·laborar en les tasques de formació i d’expansió del Partit. 

e) Col·laborar i assessorar, en la seva especialitat, els Grups Parlamentaris i els organismes de govern de tipus 
municipal, comarcal i nacional. 

f) Col·laborar i participar en la concreció de les alternatives del Partit en el seu sector a partir de les 
resolucions dels Congressos, Assemblees i Plenaris Sectorials, en especial, amb l’aportació als Consells i les 
Comissions Executives del material necessari per al desenvolupament de les seves funcions. 

g) Presentar esmenes i ponències del seu àmbit al Congrés del Partit. 

h) Organitzar, sota la direcció i coordinació de l’òrgan d’execució corresponent, la presència externa del Partit 
en l’àmbit específic de cada Comissió. 

i) Donar suport als afiliats i les afiliades vinculades al moviment associatiu 

j) Presentar propostes de candidats i candidates del seu àmbit als òrgans del Partit encarregats de 
l’elaboració de les candidatures electorals. 

k) Les Comissions Sectorials, podran organitzar sessions obertes als sectors socials progressistes, en el marc 
de l'obertura del Partit. 

CAPÍTOL V. LES ORGANITZACIONS ADHERIDES I ASSOCIADES  

Article 78. 

El partit s’obrirà a escoltar en els seus òrgans de decisió (grups parlamentaris, grups municipals, Consell Nacional, 
Consell de Federació i Executives) aquelles plataformes, entitats i/o col·lectius, formalment organitzats o no, que 
es mobilitzin a favor de la justícia i igualtat d’oportunitats. Així mateix, convidarà experts i/o activistes socials en 
moments determinats quan el motiu o ocasió es consideri que ho requereix. 

Es podran adherir al Partit les associacions culturals, professionals, recreatives, cooperatives, centres d’estudis, 
clubs d’opinió o similars i col·lectius sectorials, sempre que ni en els seus Estatuts ni a les seves finalitats no hi 
hagi cap contradicció amb els principis ideològics del Partit. L’adhesió es formalitzarà mitjançant un conveni 
subscrit amb la Comissió Executiva del Partit en què s’especificaran els drets i deures de les organitzacions 
adherides, entre els quals hi podrà haver la participació en el Congrés del Partit i en el Consell Nacional, així com 
les modalitats d’aquesta participació. El Consell Nacional haurà de ratificar aquests convenis. 

Es podran establir acords semblants a nivell de Federació previ acord, en qualsevol cas, del Consell de Federació 
corresponent i ratificació per part del Consell Nacional. 

El Partit podrà establir protocols de col·laboració i treball conjunt amb les associacions de finalitats 
politicoculturals i formes organitzatives afins. Correspon a la Comissió Executiva del Partit sotmetre al Consell 
Nacional aquests convenis, en els quals s’establirà la forma de relació, per a la seva aprovació. Acords semblants 
es podran establir a nivell de Federació i Agrupació previ acord, en qualsevol cas, del Consell de Federació 
corresponent, i ratificació per part del Consell Nacional. 
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TÍTOL VI. JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA  

Article 79. Relacions i representació de la JSC 

La Joventut Socialista de Catalunya és l’organització juvenil socialista sorgida el 1978 de la voluntat unitària de les 
tres organitzacions juvenils socialistes de Catalunya. La JSC és l’organització dels i de les joves socialistes de 
Catalunya i, com a tal, es relaciona amb el PSC compartint l’opció estratègica global i els principis ideològics 
definits pels Congressos i òrgans de direcció d’aquest. 

El Partit reconeix com a política de joventut l’elaborada per la JSC, i en coordina l’actuació política amb la JSC, 
sempre respectant la seva línia política i independència orgànica. 

Les relacions entre el Partit i la JSC seran fixades per un protocol que el Consell Nacional establirà amb la JSC, on 
s’especificaran les relacions entre els corresponents òrgans en tots els àmbits. 

El Partit dels Socialistes de Catalunya incorporarà membres de la Joventut Socialista de Catalunya en els òrgans 
de direcció i execució del Partit, a més d’aquells que ja ho siguin per la seva condició de membres nats, tal i com 
estableixen els presents Estatuts. 

La participació en els Congressos i Conferències del PSC serà amb veu i vot amb una delegació pròpia d’un màxim 
d’un 2% del total de delegats i delegades. 

En els Congressos o Consells de Federació hi haurà una participació d’entre 5 i 15 representants, que es 
determinarà en base al cens de la JSC regularitzat segons el procediment establert pel cens del Partit sota la 
supervisió de la Secretaria d’Organització del PSC, utilitzant el mateix barem que l’aplicat per a l’estructura 
territorial del Partit. 

TÍTOL VII. DELS CÀRRECS PÚBLICS  

CAPÍTOL I. DE L’ELECCIÓ DELS CÀRRECS INSTITUCIONALS DEL PARTIT  

Article 80. Designació 

La designació dels membres del Partit candidats o candidates a càrrecs de representació pública correspondrà 
sempre al Consell Nacional, a proposta de la Comissió Electoral, prèvia signatura d’acceptació formal dels 
estatuts, el Codi Ètic, el Model de Compliment Normatiu i el Reglament de Desenvolupament Estatutari. 

La proposta de candidat o candidata del PSC a la Presidència de la Generalitat i els caps de llista a les eleccions 
locals es realitzarà mitjançant un procés de primàries. Aquest procés serà establert pel Reglament de 
Desenvolupament Estatutari. 

A les eleccions de caràcter local, en cas d’existir discrepàncies per part de la Comissió Electoral del Partit, aquesta 
demanarà a l’organisme del Partit que hagi fet la proposta un informe raonat sobre la candidatura proposada, el 
qual serà examinat abans de prendre la resolució definitiva. 

El resultat d’aquestes eleccions s’elevarà al Consell Nacional per a la seva ratificació. 

L’Assemblea de regidors i regidores es reunirà de manera immediata després de la presa de possessió dels càrrecs 
electes per tal de proposar i elegir els membres que formaran part de la Diputació Provincial, Consell Metropolità 
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de Barcelona i dels Consells Comarcals, sempre del seu àmbit territorial, en mode de discussió i votació 
presencial, sent ratificada per les Agrupacions i Federacions corresponents. 

CAPÍTOL II. DELS CÀRRECS PÚBLICS DEL PARTIT  

Article 81. Relacions dels i les electes i càrrecs públics amb el Partit 

La relació dels i les electes i dels càrrecs públics amb el Partit estarà regulada pel Reglament de Desenvolupament 
Estatutari, dintre de les normes previstes en aquests Estatuts. 

Els càrrecs de representació pública assistiran a les reunions de l’òrgan de direcció de l’àmbit corresponent, i hi 
tindran veu. 

Un cop designats els càrrecs electes al Parlament de Catalunya, a les Corts Generals i al Parlament Europeu, la 
Comissió Executiva del Partit haurà d’informar a cada Federació l’adscripció dels membres corresponents a 
aquests àmbits territorials. Així mateix, la Federació haurà d’informar a les Agrupacions per tal que tots els nivells 
de l’organització sàpiguen quins són els representants institucionals que hi ha en el seu àmbit territorial. 

L’agenda pública dels càrrecs públics del Partit serà oberta i accessible a la ciutadania. 

Les persones que ocupin càrrecs públics en representació del Partit i les seves coalicions electorals, tant si són 
electes com de lliure designació, estan obligades a lliurar una aportació econòmica en funció dels criteris que 
s'estableixin al Reglament de Desenvolupament Estatutari. 

Els càrrecs públics elegits sota les sigles del PSC i les seves coalicions electorals, un cop establerts uns barems 
salarials adequats que es fixaran al Reglament de Desenvolupament Estatutari del Partit, no podran acumular 
més d'un sou per l'exercici del càrrec. 

Els càrrecs públics, en el moment del seu nomenament i en el del seu cessament, hauran de lliurar a la Comissió 
d'Ètica i Registre una declaració de béns i activitats que hauran d'actualitzar en cas de modificacions substancials. 
En un exercici de transparència, en el moment del seu nomenament, els càrrecs públics autoritzaran el Partit a fer 
públiques aquestes declaracions de béns i activitats i de renda i patrimoni en aquells mitjans propis que consideri 
adients. 

Els grups parlamentaris al Parlament de Catalunya, a Corts Generals i els grups municipals hauran de fer balanç de 
la seva feina, un mínim d’una vegada al any davant del òrgans de direcció corresponent (Consell Nacional, Consell 
de Federació, Assemblees d’Agrupació). 

El Reglament de Desenvolupament Estatutari establirà els mecanismes de seguiment i avaluació continuada de 
l’activitat que realitzen els càrrecs de representació institucional del Partit. 

La relació dels grups parlamentaris i municipals amb l’estructura del Partit, així com la seva composició vindrà 
regulada en els reglaments del Partit. 

Art. 82. Els Grups Parlamentaris i Municipals 

Els membres de les candidatures del Partit que ocupin càrrecs electes de representació pública formaran grups 
parlamentaris, municipals o de qualsevol altre tipus. La seva actuació i relació amb l’organització s’ajustarà als 
punts següents: 

1. Cada grup actuarà de comú acord amb l’òrgan executiu del seu nivell, i designarà d’entre els seus 
membres un o una portaveu i, en el cas dels grups parlamentaris, una Comissió Permanent, d’acord amb 
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els respectius reglaments. El grup coordinarà i impulsarà la política parlamentària o municipal, sota la 
direcció dels òrgans corresponents de Partit a cada nivell. 

2. El primer secretari o la primera secretària, el secretari o la secretària de Coordinació Institucional i el o la 
de Política Municipal i Territorial corresponents, assistiran a les reunions del Grup quan no en siguin 
membres. 

3. La Comissió Executiva de l’àmbit corresponent arbitrarà les mesures oportunes perquè regularment els 
grups parlamentaris i municipals informin de la seva gestió i, en general, sobre la política parlamentària o 
municipal realitzada. Com a mínim una vegada a l’any, els Grups Municipals informaran a l’Assemblea de 
l’àmbit corresponent de la seva gestió i objectius futurs. 

TÍTOL IX. DEL RÈGIM JURIDIC, ADMINISTRATIU I ECONÒMIC  

CAPÍTOL I. DEL RÈGIM JURÍDIC I ADMINISTRATIU  

Article 83. Representació legal 

La representació legal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) l’ostenta la Comissió Executiva del Partit. 
La Comissió Executiva pot atorgar els apoderaments generals o especials que cregui convenients per al bon 
funcionament de l’administració del Partit. 

Article 84. Règim de contractació 

El Partit dels Socialistes de Catalunya ha d’elaborar unes instruccions de contractació que ha d’aplicar als 
contractes destinats a obres i serveis i a adquirir béns en nom del Partit. Les instruccions de contractació s’han 
d’inspirar en els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació 
sense perjudici del respecte a l’autonomia de la voluntat i de la confidencialitat quan sigui procedent. Aquestes 
instruccions s’han de publicar al web del Partit. 

Article 85. Règim de documentació 

Les dades dels i les militants, dels i les simpatitzants al Partit formen part d’un fitxer informatitzat, sota la 
responsabilitat del responsable economicofinancer del Partit. 

Les actes de les reunions del Congrés del Partit, del Consell Nacional i de la Comissió Executiva del Partit, resten 
sota la custòdia de la Comissió Executiva del Partit. 

CAPÍTOL II. DEL RÈGIM ECONÒMIC  

Article 86. Recursos econòmics 

El Partit dels Socialistes de Catalunya ostenta plena capacitat jurídica i d’obra. Els seus recursos econòmics 
provenen de: 

1. Finançament privat: 

a) Les quotes ordinàries dels i les militants. 

b) Les aportacions econòmiques dels càrrecs públics. 

c) Les aportacions econòmiques extraordinàries que puguin acordar els òrgans de direcció. 
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d) Les aportacions econòmiques dels i les simpatitzants. 

e) Els rendiments del propi patrimoni. 

f) El producte de les activitats pròpies. 

g) Les herències o llegats que rep. 

h) Els fons dels préstecs i crèdits que es concertin. 

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

Tothom qui vulgui tenir la condició de militant estarà obligat a abonar una quota que ell mateix definirà i 
comunicarà a la Comissió Executiva de la seva Agrupació. Aquesta quota no serà inferior als 70 euros anuals, 
llevat en cas de greus dificultats econòmiques, en què no podrà ser inferior a 12 euros anuals. La reducció de 
quota s'ajustarà al principi de progressivitat. La quota podrà ser abonada en quota semestral o anual. Els jubilats 
que percebin la pensió mínima tindran reconeguda aquesta quota especial. 

Correspon a la Comissió Executiva d’Agrupació proposar les reduccions de quota, mitjançant un acord d’Executiva 
que haurà de transmetre a la Federació. Aquesta valorarà l’acord, el tramitarà i el comunicarà a la Comissió 
Executiva del Partit. Un cop l'any les executives d'agrupació han de revisar les quotes reduïdes, per posar de 
manifest si els militants amb aquestes quotes continuen en la situació que les van originar, o per contra, revertir 
la quota reduïda i tornar a pagar la quota normal. 

2. Finançament públic: 

Les subvencions públiques que per a despeses electorals i despeses de funcionament ordinari s’estableixen en els 
termes previstos en la Llei Orgànica 5/1985, de 9 de juny, del règim electoral general, la Llei Orgànica 8/2007, de 
4 de juliol, de finançament dels partit polítics i altres lleis de Comunitats Autònomes, grups parlamentaris de les 
Cambres de les Corts Generals i Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes i dels grups de 
representants en els òrgans de les Administracions Locals, que puguin correspondre. 

Article 87. El o la responsable de la gestió economicofinancera 

La direcció i la gestió de l’operativa economicofinancera del Partit serà responsabilitat del responsable 
economicofinancer, el qual, anualment, presentarà per l’aprovació d’un Consell Nacional, els resultats de 
l’exercici anterior, així com també els pressupostos anuals ordinaris i extraordinaris, si escau. 

En el responsable economicofinancer hi ha de concórrer la condició d’honorabilitat i ha de respondre de la 
regularitat comptable de l’activitat reflectida en els comptes anuals del Partit. 

Són funcions del o de la responsable de la gestió economicofinancera les següents: 

a) L’elaboració dels comptes anuals i la seva presentació davant el Tribunal de Comptes. 

b) Les funcions en matèria d’ordenació de pagaments i autorització de despeses. 

c) Supervisar el cobrament efectiu de les quotes dels i les militants a fi de fer efectives les previsions dels 
articles 9.f i 10.2.b. De la mateixa manera, haurà de supervisar el cobrament efectiu de les aportacions 
dels càrrecs públics. 

d) La contractació externa de béns i serveis. 

e) Qualssevol altres funcions que atribueixin els Estatuts, el Congrés del Partit o la Comissió Executiva del 
Partit. 
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Per dur a terme les seves funcions, disposarà dels més amplis poders mercantils, excepte per a operacions 
relacionades amb el patrimoni, facultat reservada a la Comissió Executiva del Partit, segons l’article 41 d’aquests 
Estatuts. 

Per delegació expressa de la Comissió Executiva del Partit, el responsable de Finances ostentarà la representació 
judicial i extrajudicial en tota classe d’actes i contractes inherents a la gestió econòmica del Partit. 

El o la responsable de la gestió economicofinancera elaborà, conjuntament amb la Comissió de Control Financer, 
un sistema de control intern per garantir l’adequada intervenció i comptabilització de tots els actes i documents 
dels quals es derivin drets i obligacions de contingut econòmic. 

El o la responsable de la gestió economicofinancera del Partit és elegit per la Comissió Executiva del Partit. 

Article 88. Règim de comptabilitat 

El Partit dels Socialistes de Catalunya ha de portar una comptabilitat que permeti conèixer la seva situació 
financera i patrimonial i el compliment de les obligacions previstes en la legislació en vigor. 

El Partit dels Socialistes de Catalunya ha de portar els Llibres de Comptabilitat, Tresoreria i d’Inventaris i Balanços. 
La comptabilitat s’ha de portar d’acord amb la normativa que li sigui d’aplicació i, en especial, d’acord amb el Pla 
de Comptabilitat Adaptat a les Formacions Polítiques aprovat pel Tribunal de Comptes. 

El Partit dels Socialistes de Catalunya consolida els estats comptables del Partit mitjançant l’agregació de la 
comptabilitat de les seves unitats organitzatives. 

Article 89. Pressupost i comptes anuals 

L’exercici econòmic és anual i es tanca a 31 de desembre de cada any. 

El responsable de Finances ha d’elaborar anualment el pressupost, la liquidació de l’exercici i els Comptes Anuals i 
els ha d’elevar a la Comissió Executiva del Partit i a la Comissió de Control Financer. 

La Comissió de Control Financer ha d’emetre un informe previ a l’aprovació dels comptes davant el Consell 
Nacional, convocat a aquest efecte. 

El Consell Nacional ha d’aprovar el pressupost anual abans del 31 de desembre de l’any anterior a l’exercici 
pressupostari i la liquidació de l’exercici anterior i els Comptes Anuals abans del 30 de juny. 

Una vegada els Comptes Anuals han estat aprovats pel Consell Nacional, el responsable de Finances els ha de 
remetre, dins el termini legalment establerts, al Tribunal de Comptes. 

Eventualment, i si la situació així ho requereix, s’ha de sol·licitar l’aprovació del Consell Nacional per a 
pressupostos de caràcter extraordinari. 

Article 90. Del patrimoni 

El Partit dels Socialistes de Catalunya no disposa de patrimoni fundacional. 

El Patrimoni del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) està constituït pels béns i drets de qualsevol 
classe, adquirits per qualsevol títol legal, i és indivisible. L’expulsió, suspensió o dimissió dels i les militants, o la 
dissolució de Federacions o Agrupacions territorials o Comissions Sectorials no confereix el dret de 
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reemborsament de cap tipus de quota o divisió del patrimoni, el qual és sempre de l’exclusiva titularitat del Partit 
dels Socialistes de Catalunya (PSC- PSOE). 

La formalització de les operacions de venda, pignoració o hipoteca dels béns patrimonials del Partit serà 
acordada, prèvia aprovació del Consell Nacional, per la Comissió Executiva del Partit. No caldrà l’aprovació prèvia 
del Consell Nacional per a la compra ni per a la constitució d’hipoteca, sempre que aquesta es constitueixi de 
manera simultània a l’adquisició de l’immoble gravat per la mateixa. 

TÍTOL X. DE LA DISSOLUCIÓ DEL PARTIT I DESTÍ DEL PATRIMONI  

Article 91. 

Serà causa d’extinció o de dissolució del Partit la resolució adoptada pel Congrés convocat amb caràcter 
extraordinari i per decisió de 2/3 de vots dels delegats i les delegades que el formin, sempre que la dissolució 
figuri a l’Ordre del Dia i la convocatòria s’hagi fet 6 mesos abans de la celebració del Congrés. 

Les funcions de liquidació i execució dels acords adoptats seran de la competència de la Comissió Executiva del 
Partit, tret del cas que el mateix Congrés del Partit designi una Comissió Liquidadora. 

TÍTOL XI. DISPOSICIONS DIVERSES  

Article 92. Congrés Federal del PSOE 

El Partit enviarà els seus delegats i les seves delegades i les seves delegacions al Congrés Federal del PSOE perquè 
participin en les sessions i els debats, i per a l’adopció dels programes i resolucions pertinents d’àmbit estatal. Així 
mateix, el Partit estarà representat en el Comitè Federal, d’acord amb aquests Estatuts i en virtut de criteris de 
proporcionalitat derivats de l’afiliació existent. Els membres del Partit que optin a formar part de la Comissió 
Executiva Federal del PSOE seran presentats o, si escau, ratificats pel Partit, a través dels mateixos delegats i les 
mateixes delegades que siguin presents al Congrés Federal. 

L’elecció dels delegats i les delegades del Partit al Congrés Federal correspon a les Assemblees o Congressos de 
Federació. Correspon al Consell Nacional fer la proposta de candidats i candidates del Partit al Comitè Federal. La 
proposta de membres a la Comissió Executiva Federal correspondrà a una Conferència de delegats i delegades 
constituïda d’acord amb les nomes que fixi el Consell Nacional. Es garantirà la participació, el debat dels 
documents i la possibilitat de fer esmenes a totes les agrupacions en tots els òrgans federals on el PSC tingui 
representació. 

Article 93. Limitació de mandats i incompatibilitats 

Sempre que la realitat territorial i el nombre de militants ho permeti, no es podrà exercir la mateixa 
responsabilitat pública o orgànica executiva durant més de tres mandats consecutius sencers. Així mateix, cap 
membre del Partit podrà exercir de forma simultània més de dos càrrecs institucionals o executius en el si del 
Partit, llevat que la simultaneïtat sigui obligada per raons legals o estatutàries. Les excepcions a aquest criteri 
hauran de ser raonades i exposades per l'òrgan competent davant del Consell Nacional. 

Per garantir la continuïtat en el temps del projecte socialista, es garantirà la presència de joves menors de 35 anys 
a les candidatures seguint la fórmula 2/10 en les llistes electorals, sent recomanable en els municipis menors de 
20.000 habitants.  



  PSC 14 Congrés  DRESOLUCIÓ COMISSIÓ 5C  
Estatuts 

 

44 
 

 Article 94. La democràcia paritària 

Es garantirà que cap dels dos gèneres tingui una presència inferior al 50% en els òrgans de direcció i execució del 
Partit, tant a les secretaries com a les vocalies. A les primeres cinc secretaries de la comissió executiva, excloent-
hi secretaries adjuntes i honorífiques, a més a més, s’assegurarà la màxima paritat. A les candidatures electorals 
es garantirà la confecció de llistes cremallera. 

En qualsevol procés d’elecció i en el cas que es presenti una candidatura complerta de la totalitat de llocs a cobrir, 
la presentació d’aquesta candidatura atendrà als criteris de paritat, sempre que la realitat organitzativa ho 
permeti. En cas que qualsevol de les llistes orgàniques o institucionals no compleixin el principi descrit (paritat o 
cremallera) els òrgans de direcció del partit donaran compte a l’Observatori de la Paritat perquè en faci els 
informes i recomanacions pertinents. 

Consell del Feminisme Socialista 

Es crea el Consell del Feminisme Socialista sota la coordinació de la Secretaria responsable d’aquestes polítiques. 
Té funcions d’assessorament, debat i impuls del feminisme socialista i de les polítiques d’igualtat d’oportunitats i 
drets de les dones. Promou la participació política de les dones en els àmbits orgànic i institucional, vetllant per 
l’aplicació de la democràcia paritària, impulsa mesures de conciliació de la vida laboral, familiar i personal dels i 
les afiliades i incorpora la perspectiva de gènere en tots els programes, plans i accions del PSC, fomentant la 
incorporació dels homes igualitaris 

La presidència del Consell del Feminisme Socialista correspon al o a la titular de la Secretaria responsable 
d'aquestes polítiques. Una de les dues vicepresidències serà exercida per un afiliat home del PSC. El Reglament de 
Desenvolupament Estatutari determinarà la resta de la composició i procediment per a la constitució del Consell 
del Feminisme Socialista. El Consell del Feminisme Socialista elegirà en sessió plenària un o una delegada 
nacional, amb veu i vot al Consell Nacional del PSC. 

El Consell treballarà en les comissions que decideixi per a cada mandat. El Consell de la Igualtat formularà de nou 
el Pla d’Igualtat i l’elevarà a la Comissió Executiva del Partit per tal que sigui aprovat pel Consell Nacional. El Pla 
d’Igualtat inclourà, entre d’altres, mesures que afavoreixin la conciliació de la vida laboral, familiar i personal i 
que conformaran l’anomenat “Pacte del Temps”. El Consell del Feminisme Socialista treballarà coordinadament 
amb l'Observatori de la Paritat.  

El Consell del Feminisme Socialista impulsarà l’Observatori de la Paritat, amb la funció d'elaborar els mapes de 
paritat en els àmbits orgànics i institucionals, i es realitzaran informes públics amb recomanacions de caràcter 
intern al respecte. En aquest sentit, s'haurà de reflectir la evolució de la participació política de les dones 
socialistes. Dependrà orgànicament de la secretaria responsable d'aquestes polítiques i de la Secretaria 
d'Organització i la seva direcció correspondrà a la coordinadora o al coordinador de la comissió de paritat del 
Consell de Feminisme Socialista. 

Article 95. Revisió i elaboració de Reglaments 

El Consell Nacional unificarà tots els reglaments que té el Partit i elaborarà el Reglament de Desenvolupament 
Estatutari necessaris per desenvolupar aquests Estatuts, dels quals es garantirà la  publicitat. 

Elaborar a nivell nacional un protocol per prevenir i actuar contra l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de 
sexe, orientació sexual, expressió de gènere, i la violència masclista que hauran de complir tots els militants, 
càrrecs electes i treballadors del PSC. 

S’habilitarà un lloc accessible al web del Partit on es penjaran, de manera endreçada, tots els documents aprovats 
pel Partit: Estatuts, Codi Ètic, reglaments, programes polítics, ponències marc, resolucions aprovades, etc. 
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Article 96. Normes de funcionament de les organitzacions del Partit 

Les organitzacions del Partit, en els diferents àmbits, podran elaborar les seves pròpies normes de funcionament 
intern. Les normes s’ajustaran a les disposicions d’aquests Estatuts, en el marc d’aquelles que regulen el 
funcionament dels òrgans d’àmbit superior, i hauran de ser aprovades per l’òrgan de direcció d’àmbit superior a 
proposta de l’Assemblea corresponent. En cap cas no es podran incloure clàusules que comportin, directament o 
indirecta, una modificació, ampliació o restricció dels drets, o bé obligacions que aquests Estatuts estableixen 
amb caràcter general per a tots els membres del Partit. Es considerarà nul·la de ple dret qualsevol norma que 
contradigui allò que es disposa en aquests Estatuts. 

Article 97. La presència de membres d’òrgans executius del Partit a altres organismes 

Els membres dels òrgans executius dels diferents nivells podran participar en tots els òrgans de direcció i 
d’execució d’àmbits territorials inferiors, amb veu i sense vot. Per tal de no limitar aquest dret, els òrgans del 
Partit sempre hauran de fer arribar les convocatòries de les seves reunions als òrgans dels àmbits territorials 
superiors. 

Article 98. Val d’Aran 

S’han de tenir en compte les realitats diferenciades dins de Catalunya, com és el cas de l’Aran. L’existència d’una 
cultura i llengua pròpies, promoguda aquesta per la Llei de l’occità, aranès a l’Aran, de 2010, del principi 
d’autonomia política recollit per l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 i per la Llei 1/2015, del 5 de febrer, 
del règim especial d'Aran, i d’institucions i d’una organització política de partits específics de l’àmbit aranès, 
reclamen un tractament particular per al cas de l’Aran. Per tant, el PSC, atenent aquesta singularitat, mantindrà 
una vinculació orgànica amb el partit polític Unitat d’Aran, el qual, segons el protocol signat entre aquests dos 
partits l’11 de desembre de 1999, assumeix la representació del PSC en el territori de l’Aran i, per tant, aquest no 
queda vinculat a cap altra Federació. 

S’an d’auer en compde es desparières realitats laguens de Catalonha, com ei eth cas d’Aran. Era existéncia d’ua 
cultura e lengua pròpries, prebotjada aguesta pera lei der occitan, aranés en Aran de 2010; deth principi 
d’autonomia politica recuelhut per Estatut d’Autonomia de Catalonha de 2006 e pera Lei 1/2015, de 5 de 
hereuèr, deth regim especiau d’Aran; d’institucions e d’ua organizacion politica de partits especifics der encastre 
aranés, reclame un tractament particular entath cas d’Aran. Per tant, eth PSC, en tot atier aguesta singularitat, 
mantierà ua vinculacion organica damb eth partit politic Unitat d’Aran, eth quau, segontes eth protocòl signat 
entre aguesti dus partits damb data d’11 de deseme de 1999, assumís era representacion deth PSC en territòri 
d’Aran, e, per tant, aguest non demore estacat a cap d’auta Federacion. 

Article 99. Coordinació de les Federacions XVI i XVII 

Un organisme elegit per les Federacions XVI i XVII, atenent el respectiu nombre d’afiliats i afiliades, coordinarà la 
seva actuació pel que fa a la Diputació Provincial i qualsevol altre organisme d’abast provincial, així com per 
elevar propostes de candidats i candidates a càrrecs de representació pública al Consell Nacional. 

Article 100. Procediment de votació 

En totes les eleccions de delegats i delegades i òrgans de direcció a tots els nivells, quan hi hagi més candidats o 
candidates que llocs a cobrir, es farà servir un sistema de votació majoritari corregit, consistent a votar, com a 
màxim, el 75% dels llocs a cobrir. La votació es farà individualment, de forma secreta i mitjançant llistes obertes. 

Totes i tots els militants tenen dret a votar de forma individual. Totes les votacions que suposin elecció de 
persones s'han de dur a terme per vot secret en cas que ho demani un o una militant assistent a l'Assemblea. La 
resta de votacions seran secretes quan ho demani un 10% de l'Assemblea. 
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Article 101. Procediment de convocatòria 

Es consideraran convocatòries vàlides les realitzades per missatgeria de telèfon mòbil, correu electrònic o correu 
postal, sempre que incloguin la data, hora i lloc de l’esdeveniment convocat. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA  

Les modificacions estatutàries aprovades al 14è Congrés del PSC seran d’aplicació obligatòria des de la seva 
aprovació. 

Continuaran en vigor els actuals reglaments i normativa interna del Partit en allò que no contradiguin les 
modificacions estatutàries aprovades en el 14è Congrés fins al moment de l’aprovació d’un Reglament de 
Desenvolupament Estatutari del Partit. 

DISPOSICIÓ TRANSISTÒRIA SEGONA  

Els presents Estatuts seran implementats pel Reglament de Desenvolupament Estatutari del Partit, que 
s’aprovarà pel Consell Nacional a proposta de la Comissió Executiva del Partit, en el termini màxim de 12 mesos. 
La regulació dels òrgans de representació i govern col·legiats que elabori aquest reglament haurà d'indicar els 
requisits exigits als articles 3.2 i) i 7 de la Llei Orgànica 6/2002, modificada per la Llei Orgànica 3/2015, de 30 de 
març. 

La Comissió Executiva del Partit garantirà l’adequada publicitat del text resultant, que en tot cas haurà de ser 
accessible a través del lloc web del PSC. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA  

La Comissió Executiva crearà una comissió de treball que s'encarregarà d'elaborar una proposta de 
reestructuració de les Comissions Sectorials del Partit que serà aprovada pel Consell Nacional en el termini de 
màxim de 12 mesos. 

El resultat de la reforma de les Comissions Sectorials del Partit es plasmarà en el Reglament de desenvolupament 
estatuari i en una reforma dels Estatuts del Partit. La Comissió Executiva presentarà el Model de Compliment 
Normatiu al Consell Nacional per tal que sigui aprovat en el termini màxim de nou mesos. D’aquest es donarà 
coneixement al conjunt de l’organització del Partit i als afiliats i les afiliades. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA  

La Regió de l’Alt Pirineu i la Regió de les Terres de Lleida esdevindran Federacions en el moment d’entrada en 
vigor de la nova ordenació territorial a Catalunya. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA CINQUENA.  

En tant no sigui aprovat el Reglament de Desenvolupament Estatutari pel Consell Nacional del Partit, el 
procediment d’afiliació al Partit serà l’establert a l’article sisè dels Estatuts aprovats en el 13è Congrés del Partit. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SISENA  

Les candidatures al Consell Nacional del Partit, que podran ésser totals o parcials, no cobrint-se en aquest cas la 
totalitat dels llocs a elegir-, hauran de ser presentades per un mínim del 20% dels delegats i delegades. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA  

La reforma extraordinària dels Estatuts podrà ser acordada per tres cinquenes parts del Consell Nacional, a 
proposta de la Comissió Executiva previ dictamen favorable de la Comissió de Reglaments i Organització del 
Consell Nacional, en sessió extraordinària convocada expressament a tal efecte. Qualsevol canvi acordat entrarà 
en vigor de manera immediata. 

DISPOSCIÓ FINAL PRIMERA  

Aquests Estatuts han estat aprovats per les resolucions del 14è Congrés del Partit celebrat a Barcelona els dies 13, 
14 i 15 de desembre de 2019 i entraran en vigor el dia de la seva aprovació. 

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA  

El Model de Compliment Normatiu del Partit s’incorporarà com a annex als presents Estatuts i serà d’obligat 
compliment tant per als afiliats i les afiliades.  
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CODI ÈTIC 
DISPOSICIONS GENERALS  

1/ El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) acorda un Codi Ètic que regula el comportament públic dels 
seus i les seves militants i simpatitzants, i que reuneix molts dels principis no escrits, observats reiteradament en 
la tradició socialista i democràtica. 

2/ Aquest Codi Ètic té la consideració d’annex als Estatuts del Partit i, per tant, expressa la voluntat d’obligar tots 
els i les militants i, en especial, els seus i les seves dirigents i càrrecs públics. Informa del contingut de tots els 
reglaments del Partit. La seva modificació és competència exclusiva del Congrés del Partit. 

3/ El respecte dels preceptes d’aquest Codi i, per tant, l’acceptació de la seva voluntat d’obligar, és exigible a tots 
els afiliats i les afiliades. Seran particularment curosos en la seva observança els i les militants que assumeixin 
responsabilitats polítiques orgàniques o institucionals, els quals es distingiran, també, per complir i fer complir de 
manera estricta la legalitat vigent. 

4/ La interpretació de les disposicions d’aquest Codi recau en la Comissió de Garanties i Registre del Partit. 

PRINCIPIS GENERALS  

El socialisme democràtic, una actitud ètica  

5/ El socialisme democràtic és tant un projecte polític com una actitud ètica. Els i les militants al Partit dels 
Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) han de defensar i practicar uns criteris ètics, com a manera d’accedir al 
socialisme entès com un moviment de reforma progressista de la societat. En conseqüència, l’activitat política 
dels i les socialistes es basa en una concepció del poder polític com a instrument de reforma social, que rebutja la 
noció del poder pel poder. 

6/ Els criteris ètics i normes d’aquest Codi expressen no només un fre a actuacions mancades de valors socialistes,  
sinó també el rebuig més absolut a qualsevol actitud de permissivitat que pugui acabar legitimant formes de 
corrupció. L'obertura de judici oral per l'acusació de comissió de delictes dolosos greus i que puguin suposar 
penes privatives de llibertat comportarà la suspensió temporal de militància. 

No es permetran comportaments de cap mena d’assetjament, seran excloses i rebutjades totes les actituds 
masclistes i no seran permeses opinions o conductes denigrants sobre persones per raó de tendència sexual, 
naixement o procedència.  

Tanmateix, el Partit adopta el compromís d'implementar els mecanismes interns i externs per tal de rescabalar les 
persones afectades injustament o indegudament imputades o investigades, i restablir-les en el seu lloc i dignitat. 

7/ Els i les militants socialistes han de tenir una conducta personal íntegra, tant en la seva activitat pública com en 
l’activitat privada. Han de ser veritables exemples personals de ciutadania. 

8/ Com a expressió d’aquesta integritat, han de tenir i practicar una ètica del treball basada en l’esforç personal 
l’afany de superació i en la satisfacció de viure amb el fruit del propi treball. 

9/ D’acord amb aquesta ètica del treball, els afiliats i les afiliades socialistes han de saber que les retribucions i els 
honors a què puguin accedir en funció de les responsabilitats públiques que lliurement hagin acceptat, són de 
naturalesa pública i corresponen als càrrecs que ocupen i, per tant, són sempre provisionals i, en conseqüència, 
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reversibles per a les persones i subjectes a control i a crítica interna. L’accés als càrrecs públics no pot ser objecte 
d’interessos parcials personals, si no es vol desvirtuar el caràcter reformador del projecte socialista. 

10/ L’exercici d’un càrrec no és mai un privilegi. Ha de ser sempre un servei als interessos generals i a les persones 
a les quals es representa o que es governen. No poden existir responsabilitats indefinides i il·limitades. Totes 
estan subjectes a un termini i a unes incompatibilitats. 

11/ Els i les dirigents del Partit tenen una responsabilitat especial. El seu capteniment ha de ser exemplar en tots 
els aspectes. Han d’escoltar i promoure el consens. Han de conèixer l’organització i promoure’n l’enfortiment. 
Han d’exercir un lideratge social des de les senyes d’identitat socialista. Han de contribuir a la difusió democràtica 
del poder, lluny de temptacions dirigistes, oligàrquiques o elitistes. 

El PSC, patrimoni de la societat  

12/ El Partit no és patrimoni de ningú en particular. Ni tan sols no ho és del conjunt dels seus afiliats i les seves 
afiliades. És patrimoni de la societat i, molt especialment, dels amplis sectors que desitgen una societat més lliure, 
més justa i més fraternal. Els i les militants han d’anteposar els interessos generals als particulars, els interessos 
de la societat als interessos personals, i han de fer prevaler els interessos dels sectors més desfavorits o 
disminuïts injustament per tal de fer avançar els valors de la llibertat, la igualtat, la solidaritat i la justícia social. 

13/ La generalització d’una consciència crítica i d’una desconfiança progressiva envers els partits polítics obliga 
tots els i totes les militants del PSC a treballar per fer-lo mereixedor d’una nova credibilitat, que eviti caure en 
inèrcies burocràtiques i oligàrquiques, i que el potenciï com a instrument adequat per col·laborar a resoldre els 
reptes que té plantejats la societat. 

14/ Els i les militants actuaran per fer del Partit dels Socialistes de Catalunya una organització oberta, en 
permanent renovació i connectada amb els sectors socials que desitgen construir una societat sense 
discriminacions, desigualtats o injustícies. 

El PSC, un partit plural, lliure i tolerant  

15/ Cal accentuar i reforçar la diversitat enriquidora del pluralisme del Partit i avançar en el consens d’afinitats 
bàsiques, per tal d’enfortir l’acord permanent en què es fonamenta el Partit. El PSC és un partit unit en la 
diversitat. 

16/ La tolerància, com a actitud general, s’ha de practicar tant a l’interior del Partit com en les relacions amb la 
ciutadania. La tolerància és garantia de llibertat i enforteix la convivència que fa possible la vida democràtica. 
Pressuposa el respecte a la dignitat personal, el respecte a les diferències i a les idees dels altres. Exigeix que 
ningú no hagi de renunciar a les pròpies conviccions. Comporta una decidida voluntat pràctica d’igualtat i una 
actitud i una capacitat permanents d’escoltar, que reforcen tant les actituds per al diàleg com les possibilitats de 
dissentir. 

17/ Tots els i les militants s’han de trobar còmodes al Partit, fent realitat en la feina de cada dia que tots i totes hi 
som necessaris i que al PSC no sobra ningú. 

El PSC, un partit democràtic  

18/ Tot militant té dret a dir sempre allò que creu. És condició de llibertat basada en la dignitat personal. Per tant, 
ningú al Partit no pot ésser privat del dret a la llibertat d’expressió. 

19/ La democràcia interna es basa en el dret i deure de tots els i totes les militants a participar en la vida 
quotidiana del Partit, a exposar i defensar els seus punts de vista i les seves propostes. Els acords sempre han de 
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ser presos després d’un debat. Tots els i les militants també tenen garantits el dret a vot i el dret a ser candidats i 
candidates en els processos electorals del Partit. 

20/ El sistema de majories i minories és el desenllaç natural dels processos democràtics. Afirmat això, els i les 
militants han de ser conscients que és preferible la recerca d’acords com més amplis millor que no pas l’aplicació 
estricta del principi de la majoria. En tot cas, les posicions minoritàries han de ser respectades. Les decisions 
preses democràticament pels organismes competents vinculen el conjunt d’afiliats i afiliades. 

El PSC, un partit garantista  

21/ El ple respecte pels preceptes estatutaris i reglamentaris i la seva aplicació ha de ser assumit en tot moment 
per tots els i les militants i per tots els òrgans del Partit. Pel que fa a tot allò que està relacionat amb els drets i 
deures dels i les militants, que regeixen les seves relacions amb els diferents òrgans del Partit, s’establirà i es 
donarà a conèixer un sistema de protecció especial per tal que siguin sempre escrupolosament respectats. Tota 
vulneració relativa als drets i deures dels i les militants haurà de ser considerada d’ofici per l’òrgan immediat 
superior de l’àmbit en què s’hagi produït l’anomalia. 

22/ S’ha de tenir especial cura en tots els procediments relatius a la participació dels i les militants en la vida 
interna del Partit: convocatòria de reunions, processos electorals, comissions de llistes, cens del Partit, processos 
congressuals, etc. Més enllà de les actuacions dels òrgans ordinaris del Partit, que han de garantir el compliment 
dels Estatuts i Reglaments del Partit, la Comissió de Garanties i Registre vetllarà per evitar abusos de poder i 
tutelarà les garanties democràtiques. 

Una manera de fer en l’acció interna i externa  

23/ El debat polític aporta idees, projectes, propostes i lideratges. Els acords polítics generen consens, lleialtat i 
respecte col·lectiu. Per contra, els debats personalistes provoquen divisió i desconfiances. En el debat polític ha 
de prevaler el rigor i la raó. Les decisions s’han de basar en un debat previ. Una vegada adoptada una decisió 
democràticament, s’assoleix la posició que els òrgans executius del Partit han d’aplicar i que obligarà tothom. 

24/ La lleialtat en les decisions polítiques del Partit ha de ser permanent. La discrepància s’ha de manifestar des 
de la lleialtat, i el Partit l’ha de canalitzar democràticament. Cal saber fer ús de les discrepàncies sense perjudicar 
el Partit i els i les discrepants. 

25/ El PSC es compromet a rebutjar i a no admetre en el seu grup polític cap càrrec de representació política 
integrat a la candidatura d’una altra formació, mentre mantingui el càrrec aconseguit en la seva candidatura 
original. Així mateix, es compromet a impedir la utilització de trànsfugues per constituir, mantenir activament o 
canviar les majories de govern de les institucions públiques, a no recolzar cap iniciativa que provingui dels 
mateixos, i a desincentivar el transfuguisme polític mitjançant l’adopció de mesures de dissuasió de caràcter 
reglamentari i protocol·lari tot acomplint el Pacte antitransfuguisme regulat pels acords del 7 de juliol de 1998, 26 
de setembre de 2000 i 23 de maig de 2006. 

26/ És reprovable que un militant profereixi insults i desqualificacions personals, així com expressions masclistes, 
com també ho és que faci un ús sectari o esbiaixat d’informacions, o bé que realitzi imputacions de finalitats 
ocultes o inexistents a d’altres companys o companyes. Tampoc no és tolerable la marginació deliberada i la 
persecució encoberta d’idees o de persones. 

27/ És deure de tot militant fer-se responsable amb el seu nom i cognoms de les opinions o informacions 
referents al Partit que apareguin als mitjans de comunicació. Els i les militants rebutjaran tota pràctica, directa o 
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indirecta, d’informació o de filtració anònima en els mitjans de comunicació. Aquestes conductes i actituds 
enrareixen la vida democràtica de qualsevol partit o grup humà. 

28/ Els procediments que permeten evitar pràctiques improcedents són el debat, la tolerància, la llibertat 
d’expressió, la igualtat, la capacitat de diàleg, saber escoltar i la garantia democràtica de les decisions. 

29/ El i la militant ha d’ésser capaç de combinar la integritat personal amb la generositat i la responsabilitat. 
Aquesta exigència ha d’assolir el més alt nivell per als càrrecs orgànics i els càrrecs públics. Aquests últims han 
d’assumir el compromís d’exercir amb honestedat, correcció, transparència, dedicació, equitat i eficàcia les seves 
responsabilitats públiques. 

30/ Un càrrec públic no és, pel fet de ser-ho, ni superior ni diferent dels ciutadans i les ciutadanes. Els i les 
socialistes que es dediquen a la política, així com les persones que desenvolupen responsabilitats de gestió a 
empreses o organismes per decisió institucional, no poden oblidar mai que estan al servei de la ciutadania, la qual 
n’espera una actitud i un comportament personal i polític exemplars, especialment pel que fa al respecte, la 
transparència, el rigor, el diàleg i el comportament democràtic. Els i les socialistes en el desenvolupament de 
l’activitat institucional hem de marcar un caràcter diferenciat en les formes de fer i entendre la política. Fent de la 
proximitat, la interlocució permanent, i la priorització del debat de principis per sobre dels interessos partidistes 
les nostres senyes d’identitat. 

31/ L’acció política dels i les militants socialistes defensarà els valors del socialisme democràtic i, gràcies a 
l’enfortiment del Partit, cercarà la millor defensa dels interessos de la ciutadania que li fa confiança. 

NORMES DE CONDUCTA  

Impuls de la renovació  

32/ L’actitud dels i les militants, tant pel que fa a la seva disponibilitat com a la seva responsabilitat, ha de ser 
d’acceptació de la responsabilitat que els sigui confiada, així com d’acceptació del final de la responsabilitat 
encomanada. 

33/ El final d’un mandat públic ha de comportar la renúncia automàtica al càrrec del responsable polític. 

34/ Són necessàries mesures que estimulin la renovació de les persones i les idees amb la finalitat d'incorporar 
nous companys i companyes, així com noves propostes en l'acció política i les responsabilitats. Com a principi 
general, s'aplicarà la limitació de mandats i s'evitarà l'acumulació de càrrecs, tant públics com orgànics. 

Sistema d’incompatibilitats  

35/ El Partit establirà un sistema d’incompatibilitats internes i externes. 

36/ Els i les militants afectats per la legislació sobre incompatibilitats s’acolliran, en tot cas, a la normativa més 
estricta i restrictiva. 

37/ L’activitat derivada de la propietat o de l’alta direcció d’una empresa mercantil, que suposi la contractació 
directa d’obres, subministraments, serveis, contractes d’assistència tècnica, amb una administració pública o 
empresa pública, serà causa d’incompatibilitat en tot càrrec de responsabilitat orgànica o pública, sigui electe, de 
lliure designació o confiança, en l’àmbit que es desenvolupi l’activitat privada. En el cas dels concursos públics, tot 
i actuant sempre d’acord amb la legalitat vigent, cal, a més a més, prendre totes les mesures per evitar que pugui 
néixer qualsevol sospita d’hipotètics avantatges privats. 
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Retribucions dels càrrecs públics  

38/ Els càrrecs públics i de designació política elegits sota les sigles del PSC i les seves coalicions electorals, un cop 
establerts uns barems salarials adequats que es fixaran al Reglament de Desenvolupament Estatutari, no podran 
acumular més d'un sou per l'exercici del càrrec. 

39/ Els i les càrrecs públics socialistes i de designació política tenen l’obligació de contribuir a les finances del 
Partit en proporció als seus ingressos. Tots els candidats i totes les candidates a càrrecs públics, en el moment 
d’acceptar la seva designació, estan obligats a presentar una declaració de béns i activitats que hauran de repetir 
en el moment de deixar el càrrec, i que haurà de ser actualitzada quan es produeixin canvis significatius. Aquestes 
declaracions seran controlades per la Comissió de Garanties i Registre. En qualsevol moment de l’exercici del seu 
càrrec, el Partit els podrà demanar l’actualització de la seva declaració. 

40/ Els càrrecs públics socialistes actuaran en tot moment amb austeritat i moderació en relació a les despeses 
derivades de l’exercici de les seves funcions, llevat les que siguin estrictament necessàries per raons institucionals 
i de protecció i seguretat. 

Transparència  

41/ A efectes d’allò que s’estableix al punt 35, la Comissió Executiva del Partit elaborarà el model unificat de 
document que caldrà emplenar. La Comissió d'Ètica i Registre, que en tindrà la custòdia, garantirà que, sota 
sanció de suspensió de militància a partir d’un mes des de la presa de possessió, tots els i les càrrecs públics 
socialistes lliuraran les dades completes al registre. Cada any lliuraran còpia de la seva Declaració de Renda i del 
Patrimoni a l’esmentada Comissió. 

42/ El PSC s’obliga a la publicació dels comptes anuals de resultats (ingressos i despeses), juntament amb 
l’informe de la Comissió de Control Financer, concordant amb la documentació tramesa al Tribunal de Comptes. 
En particular, cal un estat detallat dels ingressos per evitar qualsevol ombra de dubte sobre finançament irregular 
del Partit. 

43/ Per tal d’assolir la màxima fiabilitat del cens, clau i mesura de la democràcia interna del Partit, els i les 
militants han de col·laborar activament en la seva actualització permanent. El Partit s’obliga a fer públic 
anualment un resum del cens dels seus afiliats i les seves afiliades. 

44/ L’atribució de responsabilitats interiors o exteriors als i les militants comporta un procés de selecció que s’ha 
de basar en uns principis que garanteixin la igualtat de tots els i totes les militants. Aquests han de tenir la 
seguretat que en la democràcia interna –de base a les Agrupacions i delegada a les Federacions i al Consell 
Nacional– s’apliquen criteris de selecció objectius i preestablerts que, en tot cas, tindran en compte: la capacitat 
personal i l’eficàcia previsible per exercir les funcions, la valoració de l’impacte públic de la designació, la 
representativitat social, les pràctiques de relleu i de renovació, les limitacions temporals i els sistemes rotatoris, 
l’activitat militant interna i/o l’acció política exterior. 

Resolució dels conflictes  

45/ Tots i totes les militants, i sobretot aquells que tinguin càrrecs i responsabilitats públiques o orgàniques, que 
quedin afectats per una mesura o resolució judicial, n’han d’informar els òrgans executius del Partit de què 
depenguin, els quals hauran d’analitzar el cas. Si el o la militant fos condemnat, en sentència ferma, per delictes 
dolosos greus i que comportin penes privatives de llibertat, té l’obligació de posar el seu càrrec a disposició del 
Partit. La Comissió Executiva del Partit en podrà acceptar la renúncia si ho considera convenient. La decisió serà 
comunicada al Consell Nacional. En cas que el o la militant inculpat i processat no posi el seu càrrec a disposició 
del Partit, previ dictamen de la Comissió de Garanties i Registre, haurà de ser cessat, encara que sigui 
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provisionalment, de les seves funcions i responsabilitats fins que recaigui sobreseïment, arxivament o sentència 
ferma del procediment. Si el processat o processada és absolt, serà reposat en les seves funcions amb tots els 
honors. 

46/ La conducta pública d’un o una militant que no s’ajusti als principis del Codi Ètic, encara que no sigui 
sancionable judicialment, podrà ser estudiada per la Comissió de Garanties i Registre, si així es decideix per una 
majoria de dos terços dels seus membres. 

Per tal de preservar la seguretat jurídica, l’expedient es tramitarà sota el principi de secret, assegurant el ple 
coneixement per part de l’afectat o l’afectada i la total garantia dels seus drets individuals. La resolució de 
l’expedient serà raonada i, sempre i en tot cas, les proves de càrrec o descàrrec hauran de ser sotmeses a 
verificació objectiva. 

La Comissió de Garanties i Registre 

47/ La Comissió de Garanties i Registre consagra la divisió real de poders a l’interior del Partit. Té com a missió 
evitar abusos de poder i garantir que tots els i totes les militants socialistes compleixin les normes internes. És 
essencial la seva funció de tutelar les garanties democràtiques. Els seus mandats són irrevocables. Les seves 
resolucions seran apel·lables davant del Consell Nacional, en sessió extraordinària i tancada, i davant del Congrés 
Ordinari en darrera instància. 

DISPOSICIÓ FINAL  

48/ Aquest Codi Ètic, aprovat pel 8è Congrés del PSC, modificat pel 13è Congrés del PSC i acceptat com a annex 
als seus Estatuts, és la pauta de comportament que obliga tots els i les militants del Partit. En el moment 
d’incorporar-se al Partit, els nous i les noves militants rebran una còpia dels Estatuts del Partit i del Codi Ètic. Tots 
els i les militants, prèviament a l’acceptació i assumpció de qualsevol càrrec orgànic o públic, manifestaran que en 
coneixen els continguts. El Codi Ètic serà vigent des del moment de la seva aprovació, desplegant els seus plens 
efectes en el temps, d’acord amb els principis de l’article 9è de la Constitució espanyola. 

 

 Aprovat pel 14è Congrés el 14 de desembre de 2019 

 



  
 

 

 


