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ESTATUTS
Capítol I. La denominació, les finalitats  
i el domicili
Article 1.

1.  Amb la denominació Assemblea Nacional Catalana resta 
constituïda, per temps indefinit, una associació que re-
gularà les seves activitats d’acord amb aquests Estatuts i 
amb el que disposa el Llibre Tercer del Codi Civil de Catalu-
nya, relatiu a les persones jurídiques, o una altra normati-
va vigent que hi sigui aplicable.

En endavant, aquesta associació serà referida indistinta-
ment com “l’Associació”, “l’Assemblea Nacional Catalana”, 
"l'Assemblea" o “l’ANC”.

2.  Les disposicions d’aquests Estatuts seran desenvolupades 
o completades amb el Reglament de Règim Intern de l’As-
sociació.

Article 2.

1.  Les finalitats de l’Assemblea Nacional Catalana són:

a)  Promoure pacíficament la creació de les condicions 
polítiques i socials necessàries per a l’assoliment i la 
constitució de l’estat català independent, de dret, so-
cial i democràtic.

b)  Aglutinar totes les persones que treballen o que volen 
treballar amb objectius afins als de l’Assemblea Nacio-
nal Catalana, ja sigui individualment des de tot tipus 
de grups, entitats, moviments, partits polítics, ja sigui 
individualment.

c)  Facilitar, potenciar i acollir tot tipus d’iniciatives demo-
cràtiques i pacífiques encaminades a l’assoliment dels 
objectius esmentats en els apartats anteriors.

2.  Per aconseguir les seves finalitats, a títol merament enun-
ciatiu i no limitador, l’Associació durà a terme les activitats 
següents:

a)  Conferències, congressos i jornades d’anàlisi, debat i 
estudi.

b)  Organització de tot tipus d’activitats i d’actes encami-
nats a la formació de les persones que en són membres 
o simpatitzants.

c)  Organització de tot tipus d’actes divulgatius i de dina-
mització social relatius a les finalitats de l’Associació.

d)  Edició de publicacions sobre els treballs i les conclusi-
ons que derivin de les seves activitats.

e)  Elaboració de propostes i argumentaris relatius a les 
finalitats de l’Associació. f) Creació de materials divul-
gatius de qualsevol tipus i en qualsevol suport.

g)  Creació d’un arxiu recopilatori dels materials i les acti-
vitats de l’Associació.

3.  La participació a l’Assemblea Nacional Catalana serà sem-
pre a títol individual.

4.  L’Assemblea Nacional Catalana es mantindrà totalment 
independent de qualsevol partit polític, coalició electoral 
o grup d’electors i no es presentarà a cap tipus d’eleccions.

5.  L’Assemblea Nacional Catalana no té ànim de lucre.

Article 3.

1.  L’Assemblea Nacional Catalana té el domicili social i la seu 
social al carrer de la Marina, 315, de Barcelona, tot i que el 
lloc de reunió dels seus òrgans socials podrà ser qualse-
vol altre degudament anunciat. Per acord del Secretariat 
Nacional es podrà modificar el domicili o la seu social de 
l’Associació.

2.  L’àmbit d’actuació de l’Associació és Catalunya, per bé que 
l’activitat es podrà projectar més enllà d’aquest àmbit.

3.  L’Associació, de conformitat amb els presents Estatuts, 
té com a base en el territori el conjunt de les seves As-
semblees Territorials. A més, es podran crear Assemblees 
Exteriors, una per a cada Estat, sens perjudici que se sub-
divideixin si així ho acorden les persones que en són mem-
bres i, en cas de manca d’acord, el Secretariat Nacional. 
En endavant, totes les referències fetes a les Assemble-
es Territorials s’entendran fetes també a les Assemblees 
Exteriors, sempre que els puguin ser aplicables o que no 
s’excloguin expressament en aquests Estatuts o en el Re-
glament de Règim Intern de l’Associació.

4.  L’Associació podrà crear, així mateix, les Assemblees Sec-
torials i les Assemblees de Joves que consideri adients per 
al millor acompliment de les seves funcions i finalitats. En 
endavant, totes les referències fetes a les Assemblees Sec-
torials s’entendran fetes també a les Assemblees de Joves, 
sempre que els puguin ser aplicables o que no s’excloguin 
expressament en aquests Estatuts o en el Reglament de 
Règim Intern de l’Associació.

Capítol II. Els membres de l’Assemblea Nacional 
Catalana
Article 4.

1.  Poden ser membres de l’Assemblea Nacional Catalana to-
tes les persones físiques majors d’edat, independentment 
del seu origen o nacionalitat i de la seva posició política, 
ideològica, cultural o social, que es comprometin a treba-
llar per fer possible l’assoliment dels objectius fundacio-
nals. Així doncs, amb la denominació “membres de l’Asso-
ciació” ens referim a totes les seves persones associades.
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2.  Les persones que vulguin ser membres de l’Associació po-

den fer llur sol·licitud d’adhesió complimentant un formu-
lari al web de l’Associació, presencialment a la seu social 
o mitjançant qualsevol altre mètode que s’habiliti. Si no 
hi ha cap impediment o incompliment estatutari, qui ho 
sol·liciti n’adquirirà la condició.

Article 5.

Són drets dels membres de l’Associació:

1.  Assistir amb dret a intervenir i amb dret a vot a les reu-
nions de l’Assemblea General i a les de les Assemblees de 
Base a les quals s’hagin adscrit, sempre que estiguin al cor-
rent del pagament de les aportacions econòmiques a què 
s’hagin compromès.

2.  Elegir i ser elegits per als llocs de representació o execu-
tius que es determinen en els presents Estatuts o els que 
es puguin establir en el futur, sempre que estiguin al cor-
rent del pagament de les aportacions econòmiques a què 
s’hagin compromès, i tinguin una antiguitat mínima com 
a membres de l’Associació de noranta (90) dies, per elegir, 
o tres-cents seixanta-cinc (365) per ser elegits.

3.  Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

4.  Intervenir en la presa de decisions, l’organització, les ges-
tions, els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord 
amb els mecanismes de participació i amb l’estructura or-
gànica que es determinen en els presents Estatuts o en el 
Reglament de Règim Intern que els desplegui.

5.  Exposar al Secretariat Nacional i al Secretariat de les seves 
Assemblees de Base totes les propostes, suggeriments i 
peticions que puguin contribuir al millor funcionament de 
l’Associació i a fer més eficaç l’assoliment dels objectius 
fundacionals.

6.  Demanar i obtenir explicacions sobre l’administració i la 
gestió de les seves Assemblees de Base i del Secretariat 
Nacional, o de les persones o els òrgans en qui aquests 
deleguin alguna de les seves funcions. La sol·licitud es farà 
per escrit, i qui la faci rebrà per escrit en cinc (5) dies justi-
ficant de recepció en que s’especificarà qui ha recepcionat 
l’escrit i qui l’ha de respondre. El Secretariat interpel·lat 
disposarà de trenta dies (30) per donar la resposta per-
tinent.

7.  Rebre informació sobre les activitats de l’Associació, així 
com els butlletins, publicacions, estudis i documentació 
que publiqui l’associació.

8.  Formar part dels grups de treball o d’altres òrgans comple-
mentaris que es puguin crear.

9.  Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures discipli-
nàries.

10.  Tenir accés als Estatuts, al Reglament de Règim Intern i 
al Codi Ètic.

Article 6.

Són deures dels membres de l’Associació:

1.  Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i partici-
par, quan escaigui, en les activitats que aquesta promogui 
per assolir-les.

2.  Complir els objectius i acceptar les estratègies i els acords 
adoptats pels òrgans de govern de l’Associació, sempre 
que no contradiguin els Estatuts ni el Reglament de Rè-
gim Intern.

3.  Tractar el Full de Ruta de l’Associació, si n’hi ha, com a 
marc operatiu, i comprometre’s amb el seu desenvolupa-
ment i compliment.

4.  Complir la resta d’obligacions que resultin de les dispo-
sicions estatutàries, del Reglament de Règim Intern i del 
Codi Ètic.

5.  Contribuir al sosteniment de l’Associació amb el paga-
ment puntual de les quotes a les quals s’hagin compro-
mès, proposades pel Secretariat Nacional i aprovades per 
l’Assemblea General conjuntament amb el pressupost de 
l’exercici.

6.  Facilitar una adreça postal, i a ser possible una de correu 
electrònic, que constaran a la base de dades de l’Associa-
ció. S’haurà de comunicar a l’Associació qualsevol variació 
d’aquestes adreces. L’adreça de correu electrònic serà vàlida 
per rebre i emetre tot tipus de comunicacions amb l’Associ-
ació, incloent-hi les convocatòries de l’Assemblea General.

Article 7.

Es perdrà la condició de membre de l’Associació per:

1.  La decisió voluntària de la persona interessada, que haurà 
de ser comunicada per escrit a l’Assemblea Nacional Ca-
talana.

2.  L’impagament acumulat de tres trimestres de les quotes 
sense que hi hagi hagut una declaració d’exempció per part 
del Secretariat Nacional. Al primer i segon impagament la 
persona afectada rebrà un avís de la incidència, al tercer im-
pagament passarà a ser considerada simpatitzant, amb els 
drets i les obligacions inherents a aquesta condició. Quan 
faci efectives les tres aportacions endarrerides, recuperarà 
la condició de membre.

3.  L’incompliment acreditat de les obligacions estatutàries.

4.  La imposició d’una sanció disciplinària, que requerirà un 
acord motivat del Secretariat Nacional d’acord amb el que 
estableix l’article 42 d’aquests Estatuts.
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Capítol III. Les persones simpatitzants

Article 8.

1.  Les persones simpatitzants són aquelles persones físiques 
que se senten compromeses amb les finalitats de l’Asso-
ciació, tot i que –per les raons que sigui han optat per no 
causar alta com a membres de l’Associació, o no reuneixen 
les condicions per ser-ne. Les persones simpatitzants re-
bran informació de les activitats de l’Associació i podran 
treballar activament en les accions i activitats que l’Asso-
ciació promogui.

2.  L’Associació portarà un registre de persones simpatitzants.

3.  Les persones simpatitzants, que no tindran dret de vot 
a les Assemblees Generals ni a les eleccions al Secretari-
at Nacional ni a qualsevol altre espai de decisió, podran 
col·laborar en les tasques de l’Associació d’acord amb les 
determinacions que estableixi el Secretariat Nacional o la 
seva Assemblea de Base, d’acord amb les respectives com-
petències.

4.  Les persones simpatitzants podran assistir a les reunions 
de les Assemblees de Base de l’Assemblea si hi són convi-
dades. Tindran dret de veu però no hi tindran dret de vot.

Capítol IV. La Gerència  
i les persones contractades

Article 9.

1.  En cas que l’Associació contracti un o una gerent (secre-
taria administrativa), aquesta persona podrà participar 
en les reunions del Secretariat Nacional, excepte quan la 
presidència de mesa no consideri oportuna la seva presèn-
cia, atesa la naturalesa del tema a tractar. El mateix per a 
l’assistència a les reunions del Comitè Permanent. En tots 
dos casos podrà tenir veu, si se li requereix opinió, només 
sobre qüestions tècniques.

2.  El o la gerent (secretaria administrativa) té les funcions 
següents:

a)  Vetllar pel correcte funcionament administratiu de l’As-
sociació.

b)  Respondre en nom de les persones contractades a l’òr-
gan de govern de l’Associació, sens perjudici que la res-
ta de personal laboral contractat s’organitzi i opti per 
tenir representació sindical.

c)  Qualsevol altra funció administrativa que se li delegui 
des de Secretaria.

Article 10.

1.   Les persones contractades es regeixen pel Règim General 
de la Seguretat Social, l’Estatut dels treballadors i qualse-
vol altra normativa vigent aplicable.

2.  L’Assemblea Nacional Catalana podrà tenir un conveni la-
boral propi sensible a les condicions particulars que repre-
senta treballar per aquesta Associació.

Capítol V. Òrgans de l’Assemblea Nacional Cata-
lana
Article 11.

Els òrgans de l’Assemblea Nacional Catalana són:

1.  L’Assemblea General de l’Associació, constituïda per tots 
els membres; n’és l’òrgan sobirà col·lectiu.

2.  El Secretariat Nacional, que fa les funcions de la Junta Di-
rectiva de l’Associació i la representa entre dues Assem-
blees Generals.

3.  Les Assemblees de Base són les unitats de base de l’Associ-
ació, òrgans sobirans en el seu corresponent àmbit, i estan 
dedicades a l’organització d’activitats que promoguin les 
finalitats de l’Associació. Es classifiquen en Assemblees 
Territorials, Assemblees Exteriors, Assemblees Sectorials 
i Assemblees de Joves.

Capítol VI. L’Assemblea General
Article 12.

1.  L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació i els 
seus membres en formen part per dret propi i irrenunci-
able.

2.  Els membres de l’Associació, reunits en sessió plenària 
legalment constituïda, decideixen els assumptes que són 
competència de l’Assemblea General.

3.  Tots els membres de l’Associació queden subjectes als 
acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els 
qui en discrepin i els presents que s’hagin abstingut de 
votar.

Article 13.

1.  L’Assemblea General té les facultats següents:

a)  Aprovar i modificar els Estatuts, el Reglament de Rè-
gim Intern i el Codi Ètic, i qualsevol altre document 
marc que es proposi.

b)  Convocar les eleccions al Secretariat Nacional i fixar-ne 
la data.
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c)  Examinar i aprovar, si escau, la liquidació dels comptes 

anuals de l’Associació, els pressupostos anuals d’ingres-
sos i despeses, les quotes de l’Associació i la memòria 
anual d’activitats.

d)  Controlar i aprovar, si escau, l’activitat i la gestió del 
Secretariat Nacional.

e)  Establir les línies generals d’actuació de l’Associació.

f)  Adoptar aquelles resolucions que, per la seva importàn-
cia, li sotmeti el Secretariat.

g)  Decidir la incorporació a d’altres associacions, federaci-
ons o coordinadores, o separar-se’n.

h)  Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

i)  Conèixer les baixes disciplinàries i ratificar-les, si escau.

j)  Acordar la dissolució i liquidació de l’Associació.

2.  L’anterior relació de facultats té caràcter enunciatiu i no 
limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 14.

1.  L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a 
mínim un cop l’any, dins del primer semestre. En cas d’any 
electoral, cal que l’Assemblea General es faci abans de la 
finalització del mandat del Secretariat Nacional.

2.  El Secretariat Nacional pot convocar l’Assemblea General, 
amb caràcter extraordinari, quan ho consideri convenient, 
i ho ha de fer si ho sol·licita, amb indicació dels punts a 
tractar, almenys un 5 % dels membres de l’Associació. En 
aquest cas, l’Assemblea General haurà de tenir lloc dins 
del termini de trenta (30) dies a comptar des de la data de 
recepció de la sol·licitud.

Article 15.

1.  L’Assemblea General és convocada pel Secretariat Naci-
onal. Entre la convocatòria i la data de la celebració de 
l’Assemblea General hi haurà d’haver un termini mínim de 
quinze (15) dies.

2.  La convocatòria ha d’expressar amb claredat, com a mí-
nim, els assumptes que s’han de tractar i el dia, lloc i hora 
de celebració de l’Assemblea General.

3.  Els òrgans col·legiats de l’Associació es podran reunir per 
mitjà de videoconferència o d’altres mitjans de comunica-
ció, sempre que resti garantida la identificació de les per-
sones assistents, la continuïtat de la comunicació, la pos-
sibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot.

4.  Per a la preparació de l’Assemblea General, el Secretari-
at Nacional nomenarà una Comissió Organitzadora, les 
funcions de la qual es determinaran en el Reglament de 
Règim Intern. Correspondrà a la Comissió Organitzadora 
proposar el Reglament de l’Assemblea General, que serà 
específic per a cadascuna de les seves sessions, i sotme-
tre’l a l’aprovació del Secretariat Nacional.

Article 16.

1.  Un mínim del 5% dels membres de l’Associació poden 
sol·licitar per escrit al Secretariat Nacional la inclusió d’un 
o més assumptes en l’ordre del dia, sempre que ho facin 
dins del primer terç del període comprès entre la recepció 
de la convocatòria i la data prevista per a la celebració de 
l’Assemblea General.

2.  Si la sol·licitud fa referència a destitucions de càrrecs del 
Secretariat Nacional, aquesta haurà d’estar avalada al-
menys pel 5% dels membres de l’Associació, i es tracta-
rà en una Assemblea General extraordinària amb aquest 
tema únic.

Article 17.

1.  L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin 
sigui el nombre de membres presents.

2.  En les reunions de l’Assemblea General correspon un vot 
a cada membre acreditat, d’acord amb el Reglament de 
l’Assemblea General.

3.  El Reglament de Règim Intern establirà el procediment 
per a l’exercici del vot delegat a l’Assemblea General de 
l’Associació.

Article 18.

1.  Els acords de l’Assemblea General es prenen per majoria 
simple dels vots vàlids emesos dels membres presents.

2.  Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la 
dissolució de l’Associació, la constitució d’una federació 
amb associacions similars o la integració en una de ja 
existent es requerirà una majoria qualificada del 65% dels 
vots vàlids emesos dels membres presents.

3.  Les votacions es podran fer per via electrònica, quan l’As-
sociació disposi dels mitjans tècnics que garanteixin el ca-
ràcter personal i la fiabilitat del vot expressat per aquesta 
via i el Secretariat Nacional així ho aprovi, o per altres vies 
previstes al Reglament de Règim Intern.

4.  Els acords de l’Assemblea General són executius des del 
moment en què s’adopten.
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Article 19.

1.  En començar les reunions de l’Assemblea General, i a pro-
posta del Secretariat Nacional, es designarà la Mesa que 
presidirà i moderarà l’Assemblea General.

2.  Exercirà com a secretari o secretària de l’Assemblea Ge-
neral qui en faci les funcions al Secretariat Nacional i, en 
cas d’absència o d’impossibilitat, qualsevol altra persona 
que designi l’Assemblea General a proposta del Secretari-
at Nacional. El secretari o la secretària redactarà l’acta de 
cada reunió, amb un extracte de les deliberacions, el text 
dels acords adoptats i el resultat de les votacions. L’acta 
serà aprovada i signada pel secretari o la secretària amb 
el vistiplau del president o la presidenta de Mesa i el dels 
cinc membres de l’Associació designats en el mateix acte 
per exercir d’interventors.

3.  Tota la documentació relativa als assumptes a tractar per 
l’Assemblea General ha d’estar a disposició dels membres 
de l’Associació en el domicili social a partir de la data de 
l’aprovació de l’ordre del dia de l’Assemblea General.

Capítol VII. El Secretariat Nacional
Article 20.

1.  El Secretariat Nacional, o simplement Secretariat, és l’òrgan 
de govern executiu que regeix, administra i representa l’As-
sociació entre dues Assemblees Generals, fa un seguiment 
de les tasques dels òrgans que en depenen i dona suport a 
les Assemblees de Base.

2.  El Secretariat Nacional estarà integrat per setanta-set (77) 
persones, que exerciran les seves funcions i responsabili-
tats de forma col·legiada.

3.  El Secretariat nomenarà, d’entre els seus membres, les di-
ferents persones que ocuparan els càrrecs de Presidència, 
Vicepresidència, Secretaria i Tresoreria.

4.  A l’empara del que estableix el Llibre Tercer del Codi Ci-
vil de Catalunya, l’elecció dels membres del Secretariat, 
que han de ser necessàriament membres de l’Associació, 
es farà d’acord amb el procediment electoral definit en 
aquest article i desenvolupat en el Reglament de Règim 
Intern i, si escau, per un Reglament Electoral.

El procediment electoral es fonamentarà en la següent re-
gulació:

a)  L’Assemblea Nacional Catalana, per a la seva operativa, 
té dividit territorialment el seu àmbit d’acció en Re-
gions. Les Regions es determinen en el Reglament de 
Règim Intern de l’Associació. En cada Regió hi operaran 
les Assemblees Territorials i Exteriors corresponents.

b)  Correspondrà al Secretariat Nacional, per delegació de 
l’Assemblea General, acordar la convocatòria del pro-
cediment electoral, fixar la data per a la celebració de 
les eleccions i determinar els càrrecs que s’hauran de 
proveir.

c)  Cinquanta-set (57) dels membres del Secretariat Naci-
onal tindran la consideració de membres de represen-
tació territorial, també anomenat bloc territorial. A tal 
fi, en el Reglament de Règim Intern es definirà quants 
membres corresponen a cada Regió, i aquests mem-
bres seran escollits per recompte del vot del conjunt 
dels membres de cada Regió, de manera que resultaran 
escollits els candidats que hagin obtingut més vots.

d)  Tretze (13) dels membres del Secretariat Nacional 
tindran la consideració de membres de representació 
nacional, també anomenat bloc nacional, seran esco-
llits per recompte del vot total de tots els membres de 
l’Associació i resultaran escollits els candidats que hi 
hagin obtingut més vots.

e)  Cinc (5) dels membres del Secretariat Nacional tindran 
la consideració de membres de representació sectorial, 
també anomenat bloc sectorial, hauran d’estar inscrits 
almenys a una Assemblea Sectorial, seran escollits per 
recompte del vot total de tots els membres inscrits a 
les Assemblees Sectorials i resultaran escollits els can-
didats que hagin obtingut més vots.

f)  Dos (2) dels membres del Secretariat Nacional tindran 
la consideració de membres de representació jove, 
també anomenat bloc jove, hauran d’estar inscrits a 
una Assemblea de Joves, tenir una edat màxima de 35 
anys en la data de la convocatòria, seran escollits per 
recompte del vot total de tots els membres de l’Associ-
ació amb una edat que no superi els 35 anys en la data 
de la convocatòria i resultaran escollits els candidats 
que hi hagin obtingut més vots.

5.  Les persones elegides entraran en funcions després d’ha-
ver acceptat el càrrec.

6.  Els membres del Secretariat exerciran el seu càrrec gra-
tuïtament, i no rebran cap retribució, sens perjudici del 
possible rescabalament de les despeses produïdes en 
l’exercici de la seva funció, que hauran de ser raonables 
i degudament justificades. En qualsevol cas, seran co-
berts per l’Associació els desplaçaments i manutenció a 
qualsevol lloc, d’aquells membres del Secretariat a qui 
correspongui fer-ho. Serà incompatible ser membre del 
Secretariat Nacional i estar contractat laboralment per 
l’Associació mentre s’exerceixi el càrrec.
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ESTATUTS
7.  És incompatible ser membre del Secretariat i tenir un càr-

rec públic o polític rellevant, d’acord amb el que s’establei-
xi en el Reglament de Règim Intern.

Article 21.

1.  Els membres del Secretariat exerciran el càrrec durant un 
termini de dos anys i podran ser reelegits, únicament, per 
un altre període d'igual durada.

2.  El cessament dels càrrecs del Secretariat Nacional abans 
d’extingir-se el termini del seu mandat podrà esdevenir-se 
per:

a)   Dimissió voluntària presentada per escrit.

b)  Mort o declaració d’absència.

c)  Incapacitat o incompatibilitat sobrevinguda.

d)  Baixa com a membre de l’Associació.

e)  Separació acordada per l’Assemblea General.

f)  Haver-se detectat que alguna de les dades de l’autocan-
didatura és falsa.

g)  Deixadesa de les seves responsabilitats i incompliment 
dels seus deures.

h)  Comissió d’una infracció greu o molt greu, segons el 
règim sancionador de l’Associació.

i)  Qualsevol altra que estableixin la Llei o els Estatuts.

Article 22.

1.  El Secretariat Nacional té les facultats següents:

a)  Representar, dirigir i administrar l’Associació de la ma-
nera més àmplia que reconegui la Llei.

b)  Complir i fer complir les decisions preses per l’Assem-
blea General.

c)  Designar les persones que hagin d’exercir de portaveus 
de l’Associació.

d)  Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici 
a l’Assemblea General perquè sigui aprovat, confeccio-
nar els pressupostos de l’exercici següent i proposar les 
quotes de l’Associació, que haurà d’aprovar l’Assemblea 
General.

e)  Contractar i acomiadar els empleats i les empleades 
que l’Associació pugui tenir.

f)  Adoptar l’acord de convocatòria de l’Assemblea General 
i establir-ne l’ordre del dia.

g)  Prendre els acords que calgui pel que fa a les relacions 

amb altres entitats, amb els mitjans de comunicació o 
amb la ciutadania en general.

h)  Establir i suprimir comissions i grups de treball, defi-
nir i regular-ne el criteris per establir-les i suprimir-les, 
i regular-ne el funcionament i objectius. Nomenar els 
membres de les comissions o grups de treball. Una 
persona no podrà coordinar ni representar més d’una 
comissió al mateix temps.

i)  Establir i suprimir Assemblees de Base, i fixar els crite-
ris per establir-les i suprimir-les.

j)  Supervisar la comptabilitat i el funcionament de l’As-
sociació.

k)  Concertar i signar tot tipus d’actes i contractes, ja si-
guin d’administració o de domini, sens perjudici de les 
competències de l’Assemblea General.

l)  Comparèixer davant dels organismes públics, exercir 
tot tipus d’accions legals i interposar els recursos per-
tinents, així com exercir la defensa dels interessos de 
l’Associació i dels seus membres. Atorgar poders per a 
plets.

m)  Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi a qualsevol 
establiment de crèdit, disposar dels fons en els termes 
establerts en l’article 41 i concertar i executar quals-
sevol altres actes i contractes relatius a la pràctica 
bancària.

n)  Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a 
l’aprovació de l’Assemblea General.

o)  Decidir, de comú acord amb l’Assemblea Territorial cor-
responent, sobre l’admissió de nous membres i sobre 
la suspensió o pèrdua de la qualitat de membre de l’As-
sociació. Les decisions relatives a la suspensió o pèrdua 
de la qualitat de membre per raons disciplinàries po-
dran ser definitivament ratificades, esmenades o anul-
lades per l’Assemblea General si el membre afectat hi 
recorre. Altrament, les decisions del Secretariat seran 
definitives.

p)  Proposar a l’Assemblea General l’aprovació i la modifi-
cació d’aquests Estatuts, del Reglament de Règim In-
tern i del Codi Ètic.

q)  Atorgar qualsevol document públic o privat necessari 
per a l’execució de les seves competències.

r)  Designar els membres del Comitè Deontològic i de la 
Junta Electoral, i regular-ne el funcionament.

2.  Tots els membres del Secretariat Nacional tenen, com a 
mínim, els drets següents:
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ESTATUTS
a)  Assistir a les reunions ordinàries que organitzi qualse-

vol Assemblea de Base o Comitè Comarcal, amb dret a 
veu i sense vot.

b)  Presentar a les sessions plenàries les propostes que 
considerin escaients.

c)  Estar informat de la situació econòmica i jurídica de 
l’Associació.

d)  Estar informat de les tasques realitzades per les perso-
nes contractades.

e)  Accedir a la informació d’altes i baixes de membres i 
persones simpatitzants de l’Associació. 

f)  Tenir accés a tota la documentació produïda per l’Asso-
ciació, sempre i quan no es vulneri la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades.

g)  Utilitzar els espais i materials de la seu, segons el pro-
cediment administratiu que pertoqui.

3.  Els membres del Secretariat Nacional tenen, com a mí-
nim, les responsabilitats següents:

a)  En el cas dels membres de representació territorial, as-
sistir a les reunions ordinàries dels Comitès Comarcals 
o de les Assemblees Territorials d’àmbit supralocal, si 
escau, del seu territori i/o regió, demanar l’opinió sobre 
els punts a tractar al Secretariat Nacional i reportar-ne 
els resultats, rebre informació dels actes i esdeveni-
ments territorials que s’organitzin, i també fer arribar 
regularment al territori la informació i els acords més 
rellevants del Secretariat Nacional. Els membres de re-
presentació sectorial i jove tindran la mateixa respon-
sabilitat envers les Assembles Sectorials i de Joves.

b)  Donar el suport necessari a les Assemblees de Base per 
tal de vetllar pel seu bon funcionament i coordinació.

c)  Assistir a totes les sessions plenàries. En cas de no po-
der assistir per una força major s’haurà de justificar.

d)  Respectar els posicionaments polítics i els projectes 
aprovats en el ple del Secretariat Nacional. En el cas 
de pronunciaments públics, tot respectant la llibertat 
d’expressió, si són contraris a aquests posicionaments 
s’haurà de manifestar que són opinions personals dife-
rents de les de l’Assemblea.

e)  No compartir amb gent externa al Secretariat Nacional 
cap tipus d’informació de caire intern o confidencial, 
mitjançant cap tipus de canal de comunicació. En cas 
que un membre del Secretariat tingui informació d’in-
compliment, estarà obligat a denunciar-ho.

Article 23.

1.  El Secretariat Nacional, convocat prèviament per la perso-
na titular de la Presidència amb una antelació d’almenys 
cinc (5) dies, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la pe-
riodicitat que estableixi el Reglament de Règim Intern.

2.  S’ha de reunir en sessió extraordinària quan Presidència 
la convoqui amb aquest caràcter en un d’aquests casos:

a)  Per iniciativa pròpia.

b)  Obligadament, si ho sol·licita una tercera (1/3) part 
dels membres que componen aquest òrgan.

En ambdós casos, la data del plenari és fixada per la Presi-
dència i, en el segon cas, en un màxim de quinze (15) dies.

3.  En els supòsits d’urgència, Presidència podrà convocar la 
sessió extraordinària amb una antelació mínima de qua-
ranta-vuit (48) hores. En aquest cas, el Secretariat hau-
rà de ratificar per majoria simple la urgència de la sessió 
abans de començar el tractament dels punts inclosos a 
l’ordre del dia.

Article 24.

1.  El ple del Secretariat queda constituït vàlidament si ha es-
tat convocat i assisteixen a la reunió més de la meitat dels 
seus membres.

2.  L’assistència del president o la presidenta i del secretari o 
la secretària, o de les persones que els substitueixen, és 
necessària sempre.

3.  El Secretariat, de forma sobirana, pren els acords per ma-
joria simple de vots dels membres assistents, i aquests 
acords obliguen tots els seus membres.

4.  En cas de votacions que afectin el nomenament o la se-
paració de persones per a les diferents funcions de l’As-
sociació, caldrà el vot favorable de dos terços (2/3) dels 
membres presents en la reunió del Secretariat. En aquests 
casos la votació serà secreta si així ho demanen almenys 
cinc (5) membres del Secretariat.

Article 25.

1.  Una vegada nomenats els membres del Secretariat Nacio-
nal d’acord amb el procediment electoral establert, aquest 
òrgan escollirà d’entre els seus membres els quatre càrrecs 
orgànics que, a més de les seves funcions pròpies del seu 
càrrec, i juntament amb el Comitè Permanent, assumiran 
totes aquelles funcions executives que el Secretariat Naci-
onal els delegui.

2.  El Comitè Permanent del Secretariat Nacional serà inte-
grat per un màxim de setze (16) membres, escollits en la 
forma que s’estableix en el Reglament de Règim Intern.
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ESTATUTS
3.  Per a la delegació de noves facultats executives en el Comi-

tè Permanent, així com per a la creació de noves comissi-
ons, caldrà el vot favorable de dos terços (2/3) dels mem-
bres presents en la reunió del Secretariat, i establir-ne les 
pautes de control i seguiment. No seran delegables les 
funcions relatives a la formulació dels comptes anuals per 
a la seva presentació a l’Assemblea General, la confecció 
dels pressupostos anuals d’ingressos i despeses ni la fixa-
ció de les quotes de membre de l’Associació.

4.  Per a la creació de grups de treball caldrà el vot favorable 
de dos terços (2/3) dels membres presents en la reunió 
del Secretariat, i establir-ne les pautes de control i segui-
ment.

Article 26.

1.  Els acords del Secretariat s’hauran de fer constar en el lli-
bre d’actes i han de ser signats pel president o la presiden-
ta i pel secretari o la secretària. Els acords del Secretariat 
que hagin de transcendir l’actual mandat hauran de cons-
tar en el llibre d’acords rellevants.

2.  En iniciar-se cada reunió del Secretariat s’haurà de llegir 
l’acta de la sessió anterior, perquè s’aprovi o es rectifiqui, 
si escau. La lectura no serà necessària quan l’esborrany de 
l’acta hagi estat tramès prèviament als membres del Se-
cretariat.

Capítol VIII. La Presidència  
i la Vicepresidència
Article 27.

1.  Són pròpies de la Presidència les següents funcions:

a)  Representar legalment l’Associació, per delegació de 
l’Assemblea General o del Secretariat.

b)  Presidir el Secretariat i dirigir-ne els debats, llevat que 
es nomeni una mesa ad hoc per a cada reunió.

c)  Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat, 
llevat de les Assemblees Generals i altres excepcions 
regulades, on el vot de qualitat decisori, si escau, l’exer-
cirà el president de la mesa.

d)  Signar la convocatòria de les reunions de l’Assemblea 
General, previ acord del Secretariat, i les reunions 
d’aquest últim òrgan.

e)  Visar les actes i els certificats confeccionats pel secre-
tari o per la secretària de l’Associació.

f)  Exercir les accions administratives i jurisdiccionals en 
representació de l’Associació.

g)  Aquelles altres que li siguin delegades per l’Assemblea 
General o pel Secretariat.

2.  En cas d’absència, les funcions del president o de la presi-
denta seran assumides per la persona que ocupi la vi-
cepresidència i, en absència seva, per la persona en qui 
aquesta delegui.

Article 28.

1.  Correspon a la Vicepresidència l’exercici de les funcions 
següents:

a)  Les que la Presidència li delegui.

b)  Aquelles pròpies de la Presidència quan aquesta no 
pugui exercir-les per absència, malaltia o altres causes 
justificades.

Capítol IX. La Secretaria  
i la Tresoreria
Article 29.

1.  El secretari o la secretària ha de custodiar la documenta-
ció de l’Associació, aixecar, redactar i signar les actes de 
les reunions de l’Assemblea General i del Secretariat Naci-
onal, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar i 
portar el llibre de registre de membres i simpatitzants de 
l’Associació, el llibre d’actes i el llibre d’acords rellevants. 
També li correspon la representació legal de l’Associació 
per als assumptes administratius de tràmit ordinari i, en 
particular, rebre, enviar i signar tota la correspondència de 
l’Associació. Així mateix, ha d’assegurar que la transferèn-
cia de funcions i el traspàs d’informació en la renovació del 
Secretariat Nacional es fa correctament.

2.  En cas d’absència del secretari o la secretària, la seva 
substitució serà assumida per qui designin les persones 
reunides.

Article 30.

1.  El tresorer o la tresorera té com a funció custodiar i con-
trolar els recursos de l’Associació, elaborar-ne el pressu-
post, el balanç i la liquidació de comptes, portar un llibre 
de caixa i altres documents de tresoreria, supervisar tota 
l’activitat econòmica de l’Associació, inclosa la de les As-
semblees de Base, i materialitzar el dipòsit dels ingressos 
en els comptes o llibretes oberts en establiments de crè-
dit o d’estalvi. Així mateix, li correspon examinar i aprovar 
les factures i rebuts que es presentin a l’Associació per ser 
pagats, i signar i lliurar rebuts relatius a quantitats perce-
budes per l’Associació.
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ESTATUTS
Capítol X. Les assemblees territorials i les as-
semblees exteriors
Article 31.

1.  L’Associació s’estructurarà, des del punt de vista territo-
rial, en Assemblees Territorials i Exteriors, que tindran la 
consideració de Seus Territorials de l’Associació. Els seus 
propòsits seran promoure en el seu territori les finalitats 
de l’Assemblea Nacional Catalana.

2.  L’àmbit de les Assembles Territorials, generalment, serà 
el municipal. A Barcelona serà el districte o el barri, com 
també podrà ser-ho en alguna altra ciutat gran. Excepcio-
nalment, l’àmbit territorial també podrà ser un o més nu-
clis separats del mateix municipi, l’agrupació de diferents 
municipis d’una comarca, o una regió, si és el cas.

3.  L’estructura i el funcionament de les Assemblees Territori-
als i Exteriors seran regulats mitjançant el Reglament de 
Règim Intern.

4.  Les Assemblees Territorials no tindran personalitat jurídi-
ca pròpia separada de l’Assemblea Nacional Catalana.

5.  Sense un acord previ del Secretariat, les Assemblees Terri-
torials i Exteriors no podran, en cap cas, pretendre repre-
sentar el conjunt de l’Associació, contreure deutes en el 
seu nom o contractar personal.

6.  Les Assemblees Territorials, per tal de distingir-les, 
tindran per nom el de l’àmbit territorial corresponent 
al poble, ciutat, barri, districte o àmbit supramunici-
pal, segons sigui el cas, seguit de la frase “per la In-
dependència”. El nom que utilitzaran les Assemblees 
Exteriors serà “Assemblea Nacional Catalana (o ANC), 
Assemblea Exterior a (Estat)”.

7.  Les Assemblees Territorials d’àmbit local constituïdes po-
dran agrupar-se en un Comitè Comarcal, corresponent a la 
comarca a què pertanyin. Aquest Comitè Comarcal només 
tindrà caràcter organitzatiu i coordinador de projectes, 
i les Assemblees Territorials que la integren mantindran 
totes les seves competències, drets i deures. S’aplica de 
manera similar a les Assemblees Exteriors.

Article 32.

1.  El Consell de les Assemblees Exteriors Catalanes, en en-
davant CAEC, serà l’òrgan de coordinació de les Assem-
blees Exteriors. Aquest òrgan no tindrà personalitat ju-
rídica pròpia separada de l’Associació.

2.  El CAEC estarà format pel conjunt de tots els coordinadors 
i les coordinadores de les Assemblees Exteriors.

3.  El CAEC tindrà un Reglament Intern que desenvoluparà la 
seva normativa de manera complementària.

Capítol XI. Les assemblees sectorials i les as-
semblees de Joves
Article 33.

1.  Les Assemblees Sectorials i les Assemblees de Joves es-
taran formades pels membres de l’Assemblea Nacional 
Catalana que lliurement s’hi vulguin adscriure i partici-
par-hi. Les Assemblees Sectorials s’estructuraran en fun-
ció d’àmbits o d’afinitats professionals, socials, culturals 
o de qualsevol altre tipus. L’àmbit juvenil serà exclusi-
vament de les Assemblees de Joves i cadascuna d’elles 
estarà vinculada a un àmbit territorial diferent.

2.  El funcionament de les Assemblees Sectorials i les Assem-
blees de Joves es regularà mitjançant el Reglament de Rè-
gim Intern.

3.  Les Assemblees Sectorials, per tal de distingir-les, tindran 
per nom el corresponent a l’activitat professional, àmbit 
social o especialitat cultural que correspongui, seguit de 
la frase “per la Independència”. El nom que utilitzaran les 
Assemblees de Joves serà “ANJI” seguit de l’àmbit territo-
rial corresponent al poble, ciutat o àmbit supramunicipal, 
segons sigui el cas.

Article 34.

1.  El propòsit de les Assemblees Sectorials i les Assemble-
es de Joves serà promoure les finalitats de l’Associació 
des de la perspectiva de cadascun dels diferents àmbits 
o sectors.

2.  A títol d’exemple, les funcions principals de les Assemble-
es Sectorials seran:

a)  Estructurar i impartir programes de formació dels mem-
bres de l’Associació en l’àmbit d’interès de cada Assem-
blea Sectorial.

b)  Divulgar i promoure les finalitats de l’Associació entre 
persones i entitats externes a l’Associació, però vincu-
lades als àmbits d’actuació de l’Assemblea Sectorial, 
així com procurar la seva adhesió a l’Associació.

c)  Produir argumentaris i materials de tota mena per a les 
finalitats formatives i divulgatives esmentades.

d)  Organitzar i participar en jornades, trobades, conferèn-
cies, fòrums i debats sobre els avantatges de disposar 
d’un estat independent en l’àmbit d’interès de l’Assem-
blea Sectorial.
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ESTATUTS
3.  Les Assemblees Sectorials seran úniques per a cada àmbit 

o sector, sens perjudici de poder-se estructurar en subdivi-
sions regionals o, si escau, subsectorials, o bé treballaran 
de forma coordinada amb altres sectorials del seu mateix 
àmbit o sector.

Article 35.

1.  L’Assemblea Nacional de Joves Independentistes, en enda-
vant ANJI, serà el jovent de l’Assemblea. L’ANJI no tindrà 
personalitat jurídica pròpia separada de l’Associació.

2.  Els òrgans de l’ANJI seran:

a)  Les Assemblees de Joves.

b)  La Coordinació de l’ANJI.

c)  El Secretariat de l’ANJI.

3.  La Coordinació de l’ANJI estarà formada pel conjunt de tots 
els coordinadors i totes les coordinadores de les Assemblees 
de Joves i pel propi Secretariat de l’ANJI.

Aquest òrgan tindrà les funcions següents:

a)  Representar de forma conjunta les Assemblees de Jo-
ves.

b)  Ser l’òrgan de debat i decisió de les estratègies conjun-
tes de les Assemblees de Joves.

c)  Ser un espai comú de comunicació, intercanvi i segui-
ment de les diferents campanyes i accions dutes a ter-
me a nivell juvenil.

d)  Representar l’ANJI en els diversos espais de l‘associaci-
onisme juvenil, siguin d’àmbit nacional, territorial (si 
no hi ha Assemblea de Joves) o internacional.

4.  El Secretariat de l’ANJI constarà d’un coordinador o una 
coordinadora, d’un secretari o una secretària, d’un treso-
rer o una tresorera i del nombre de vocals que consideri, 
que serà escollit pel conjunt de membres de les Assem-
blees de Joves.

5.  L’ANJI tindrà un Reglament Intern on desenvoluparà la 
seva normativa de manera complementària.

Capítol XII. El Consell d’Assemblees de Base
Article 36.

1.  La reunió de totes les Assemblees de Base rebrà el nom de 
Consell d’Assemblees de Base, en endavant CAB. Hi assis-
tirà un màxim de dos (2) representants de cada una de les 
Assemblees de Base constituïdes.

2.  El CAB s’haurà de convocar amb caràcter ordinari a la mei-
tat del període comprès entre dues reunions ordinàries 
de l’Assemblea General, i amb caràcter extraordinari quan 
sigui convocat pel Secretariat Nacional o quan ho sol·liciti 
un 15% dels membres de les Assemblees de Base, amb la 
indicació dels punts a tractar.

3.  El CAB serà el punt de trobada per establir la comunicació 
i l’intercanvi d’idees entre les persones que representin 
les Assemblees de Base i per compartir informació entre 
aquestes persones i el Secretariat Nacional. També servi-
rà per fer el seguiment de l’acompliment dels acords de 
l’Assemblea General que porta a terme el Secretariat Na-
cional.

4.  La representació de les Assemblees de Base a la reunió del 
CAB recaurà, preferiblement, en el seu coordinador o la 
seva coordinadora, a qui un altre membre del Secretariat 
Territorial o Sectorial podrà substituir o acompanyar.

5.  La convocatòria del CAB la farà el Secretariat Nacional, i 
entre la convocatòria i la data de la celebració del Consell 
hi haurà d’haver un termini mínim de quinze (15) dies. Les 
Assemblees de Base podran enviar al Secretariat les seves 
propostes de punts a incorporar a l’ordre del dia almenys 
deu (10) dies abans de la data de la reunió, i el Secretariat 
donarà a conèixer l’ordre del dia definitiu almenys set (7) 
dies abans de la celebració del Consell.

6.  En el CAB, el Secretariat Nacional presentarà un informe 
sobre les tasques que ha desenvolupat durant aquell se-
mestre i sobre els projectes que pretén desenvolupar al 
llarg dels propers sis mesos, escoltarà els comentaris que 
se li puguin fer arribar des de les Assemblees de Base i en 
prendrà nota. En cas que un 10% dels qui assisteixen a la 
reunió amb dret a vot s’oposi a una determinada actuació 
del Secretariat, aquest la sotmetrà a votació a tot el CAB i, 
si en sortís una majoria simple contrària, podrà optar per 
modificar-la o, si la vol mantenir, per realitzar una consul-
ta vinculant als socis i a les sòcies o per convocar una As-
semblea General extraordinària per tal que sigui aquesta 
la que decideixi.

7.  L’equip organitzador del CAB elaborarà un document amb 
les conclusions obtingudes i l’enviarà al Secretariat Nacio-
nal perquè aquest l’aprovi, i finalment l’enviï a totes les As-
semblees de Base en el termini màxim de 45 dies desprès de 
la trobada del CAB.
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ESTATUTS
Capítol XIII. El règim econòmic
Article 37.

1. L’Assemblea Nacional Catalana no té patrimoni fundaci-
onal.

Article 38.

1.  Els recursos econòmics de l’Assemblea Nacional Catalana 
provenen de:

a)  Les quotes dels seus membres.

b)  Les aportacions voluntàries.

c)  Les donacions, les herències o els llegats.

d)  Les rendes del seu patrimoni, si en tingués.

e)  Els rendiments de les activitats econòmiques accessò-
ries que aprovin els secretariats Nacionals, Territorials 
o Sectorials. Aquestes activitats (marxandatge, con-
certs, rifes, actes lúdics, venda de bons i similars) esta-
ran sempre subordinades a les finalitats de l’Associació 
i els seus rendiments s’hauran de destinar en qualsevol 
cas i de forma exclusiva a l’acompliment d’aquestes fi-
nalitats.

f)  Qualsevol altre ajut econòmic que l’Associació pugui 
percebre.

2.  No s’acceptarà cap tipus de subvenció pública ni donaci-
ons de persones o entitats que refusin posar de manifest 
la seva identitat.

Article 39.

1.  Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de soste-
nir-la econòmicament mitjançant les quotes que proposi 
el Secretariat Nacional i aprovi l’Assemblea General.

2.  Allò que s’estableix en el punt anterior s’entendrà sens 
perjudici de l’establiment d’altres formes de participació 
en l’Associació que no comportin l’obligació de pagar una 
quota.

3.  A petició de la majoria absoluta del Secretariat Nacional, 
o per acord de l’Assemblea General, es crearà un comitè 
independent que supervisi els comptes de l’Associació. 
Aquest comitè estarà integrat per cinc membres amb co-
neixements comptables acreditats.

Article 40.

1.  L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda 
tancat el 31 de desembre.

Article 41.

1.  En els comptes corrents o llibretes d’estalvi oberts hi han 
de figurar les signatures dels quatre càrrecs orgànics de 
l’Associació.

2.  Per poder disposar dels fons dipositats en establiments de 
crèdit o d’estalvi i adoptar compromisos amb contingut 
econòmic en nom de l’Associació, caldran almenys dues 
firmes autoritzades.

Capítol XIV. El règim disciplinari
Article 42.

1.  El Secretariat pot sancionar les infraccions comeses pels 
membres de l’Associació, en funció de les responsabilitats 
que tinguin.

2.  Les infraccions es qualificaran de lleus, greus i molt greus, 
i les sancions corresponents poden anar des d’una amo-
nestació fins a l’expulsió de l’Associació, segons el tipus 
d’infracció i la seva gravetat, determinats en el Reglament 
de Règim Intern.

3.  El procediment sancionador serà desenvolupat en el Re-
glament de Règim Intern de l’Associació i com a mínim 
consistirà en:

a)  Obertura de l’expedient, amb les dades personals de les 
parts tractades amb confidencialitat.

b)  Instrucció, amb audiència a la persona que presumpta-
ment hagi comès la infracció.

c)  Proposició i pràctica de proves, si n’hi ha.

4.  Així mateix, el Reglament de Règim Intern regularà el pro-
cés de recurs davant de la mateixa Assemblea General.

5.  L’Assemblea adoptarà un protocol d’actuació davant asset-
jaments i agressions masclistes i LGTBIfòbiques.

Capítol XV. La dissolució  
de l’Associació
Article 43.

1.  L’Assemblea Nacional Catalana, un cop assolits i fets efectius 
els objectius que consten en l’apartat 1 de l’article 2 d’aquests 
Estatuts, iniciarà el procés de dissolució.

2.  L’Associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea Gene-
ral, convocada amb caràcter extraordinari expressament 
per a aquest fi, i amb les majories indicades en els pre-
sents Estatuts.
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ESTATUTS
Article 44.

1.  Un cop acordada la dissolució, s’inicia la liquidació dels 
béns, els drets i les obligacions de l’Associació.

2.  El saldo que resulti de la liquidació, si n’hi hagués, es des-
tinarà a entitats culturals sense ànim de lucre i d’objecte 
similar al de l’Assemblea Nacional Catalana.

3.  Les funcions de liquidació són competència del Secreta-
riat Nacional, esdevingut comissió liquidadora, tret del 
cas que l’Assemblea General conferís aquesta missió a 
un comitè liquidador més reduït especialment designat a 
aquest efecte.

Capítol XVI. Arbitratge
Article 45.

1.  Totes les qüestions litigioses, i les que se’n derivin, que 
es plantegin entre l’Associació i els seus membres o entre 
ells, s’intentaran de dirimir amb la intervenció d’un medi-
ador nomenat per la comissió jurídica del Secretariat Naci-
onal. El mediador podrà ser extern al Secretariat.

2.  Si el litigi no es pot resoldre a través de la mediació, se sot-
metrà a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de 
Barcelona (TAB), de l’Associació Catalana per a l’Arbitrat-
ge, i s’encarrega al TAB la designació d’un o tres àrbitres 
i l’administració de l’arbitratge d’acord amb el seu regla-
ment. S’exceptuen d’aquesta submissió aquelles qüesti-
ons que no siguin de lliure disposició.

Capítol XVII. La Confederació d’Entitats Sobira-
nistes dels Països Catalans
Article 46.

1.  La Confederació d’Entitats Sobiranistes dels Països Cata-
lans és un òrgan de caràcter confederatiu constituït per 
l’Assemblea Nacional Catalana i les principals entitats de 
la resta dels Països Catalans amb les quals comparteix 
l’objectiu d’assolir el ple exercici del dret d’autodetermi-
nació i avançar en la consciència sobiranista dels Països 
Catalans.

2.  Per formar-ne part cal que les entitats es reconeguin re-
cíprocament i que prevegin aquest òrgan en els estatuts 
respectius. En cap cas no hi pot haver més d’una entitat 
que representi un mateix territori.

3.  Les entitats membres es comprometen a escoltar els 
acords de la Confederació i adoptar-los sempre que no in-
terfereixin en les estratègies d’actuació de cada territori.

Article 47.

1.  Són funcions de la Confederació d’Entitats Sobiranistes dels 
Països Catalans les següents:

a)  Ser l’òrgan de debat i decisió de les estratègies con-
juntes de tots els territoris dels Països Catalans, sens 
perjudici de l’especificitat i l’estratègia particular de 
cada territori.

b)  Representar de forma conjunta les entitats que la in-
tegren.

c)  Ser un espai comú de comunicació i d’intercanvi que 
garanteixi el seguiment de les actuacions dutes a 
terme i dels avenços assolits als diferents territoris de 
la nació catalana.

d)  Establir i coordinar les formes de suport a les actua-
cions de la resta d’entitats membres.

e)  Les altres funcions que cadascuna de les entitats rep-
resentades en la Confederació acordin transferir-hi o 
delegar-hi.

Article 48.

1.  La Confederació d’Entitats Sobiranistes dels Països Cata-
lans està integrada per representants de l’Assemblea Na-
cional Catalana i de les altres entitats que en formen part.

2.  Aquests representants han de ser membres de l’òrgan 
de govern de cada entitat o bé persones designades per 
aquesta funció pels esmentats òrgans de Govern.

3.  El nombre de representants corresponents a cada entitat 
ha de ser determinat per acord conjunt de les entitats par-
ticipants en la Confederació i ha d’assegurar la participa-
ció de tots els territoris, de cadascun dels blocs territorials 
següents:

  Principat de Catalunya, Catalunya del Nord i Franja de Po-
nent.

  Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

  País Valencià.

En qualsevol cas, el nombre de representants de cada 
bloc no pot ser inferior a tres (3).

Article 49.

1.  La Confederació d’Entitats Sobiranistes dels Països Cata-
lans s’ha de regir pel seu propi reglament.
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ESTATUTS
Article 50.

1.  La Confederació s’ha de reunir amb la periodicitat que es-
tableixi el reglament, que en cap cas no pot ser inferior a 
una reunió cada tres (3) mesos.

2.  Les reunions de la Confederació s’han de fer de manera ro-
tatòria en localitats dels diferents territoris representats 
per les entitats que la integren.

Disposicions transitòries

Primera. La Confederació d’Entitats Sobiranistes dels Països 
Catalans s’ha d’encarregar de redactar el seu reglament.

Disposició transitòria segona: suprimida perquè s’ha dut a terme 
el que s'hi indicava.

[Text eliminat: Es crearà un grup de treball integrat per 3 mem-
bres del Secretariat Nacional, més una persona delegada de cada 
regió, dues persones delegades del conjunt d’assemblees secto-
rials i una persona delegada del conjunt d’assemblees de joves, 
amb l'objectiu de redactar una proposta de modificació dels ar-
ticles 20.2 i 20.4 c) i d) del capítol VII dels Estatuts i dels articles 
corresponents del Reglament de règim intern, que fan referència 
a la composició del Secretariat Nacional. El grup de treball es cre-
arà abans del 15 de juny de 2019; la proposta haurà d'estar redac-
tada abans del 30 de desembre de 2019 i es portarà a votació a 
l'Assemblea General Ordinària.]


