
Una secció local podrà dotar-se, a més dels estatutaris, d’altres òrgans en forma de comissions de 
treball o d’altres tipus que podran ser oberts a la ciutadania en general. 

Article 19

La proposta política d’Esquerra Republicana en una població s’ha d’articular sempre a partir de 
l’actuació coordinada del Grup Municipal i la Secció Local. La relació dels grups municipals amb 
les seccions locals es regiran pels principis de col·laboració, coordinació i lleialtat. 

Article 20

L’Executiva Comarcal, d’acord amb la respectiva Executiva Regional, podrà dissoldre una secció 
local per decisió motivada adoptada per majoria i nomenar una Gestora Local perquè en un termi-
ni màxim de sis mesos procedeixi a convocar un procés d’elecció de la direcció local. Tanmateix, 
aquesta dissolució podrà dur-la a terme l’Executiva Nacional prèvia consulta a l’Executiva Local 
implicada, així com a les executives comarcal i regional corresponents. 

La seva dissolució no significarà que la militància de l’Executiva Local afectada en perdi la condició.

Article 21

La constitució de seccions locals fora del territori nacional requerirà l’autorització expressa de 
l’Executiva Nacional, òrgan del qual en dependran directament. Si s’escau, disposaran d’un règim 
específic propi aprovat pel Consell Nacional. 

CAPÍTOL III. LES FEDERACIONS COMARCALS

Article 22

La Federació Comarcal és l’òrgan territorial comarcal. La compon la militància adscrita a les secci-
ons locals del seu àmbit territorial. 

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

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

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

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

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

Barcelona, atenent al seu factor de capitalitat, s’estructura en les següents federacions de distric-
te: Barcelona Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinar-
dó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. Aquestes federacions tindran la consideració de federa-
cions comarcals d’Esquerra Republicana a tots els efectes organitzatius i estatutaris, i prendran la 
denominació de «Federació de Districte de». 



Article 23

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

Si en una comarca no hi ha federació comarcal, la militància s’adscriurà temporalment a la federa-
ció comarcal d’una comarca veïna, preferentment de la mateixa Federació Regional o Territorial. 

Aquesta militància adscrita temporalment no podrà participar en la votació de temes que afectin 
estrictament a la comarca receptora.

Article 24

Els òrgans de la Federació Comarcal són, com a mínim: el Congrés Comarcal, l’Executiva Comarcal, 
la Permanent Comarcal i la Presidència.

El Congrés Comarcal és el màxim òrgan de la Federació Comarcal i l’integra tota la militància ads-
crita a les seccions locals del seu àmbit territorial. El Congrés ha de debatre les grans línies políti-
ques i ha de marcar el contingut de l’actuació de la direcció pel següent període. El Congrés també 
escollirà els consellers i conselleres nacionals territorials. 

Se celebrarà Congrés almenys un cop l’any, i també quan sigui convocat per la Presidència, per 
decisió majoritària de l’Executiva Comarcal o a petició, per escrit, d’almenys una quarta part de la 
militància. Durant els dos mesos següents a la renovació de l’Executiva Territorial o Regional, i per 
acord del Consell Nacional, haurà de tenir lloc un Congrés Comarcal per a l’elecció de la Perma-
nent Comarcal.

La Permanent Comarcal estarà composta per la Presidència, la Secretaria d’Organització, la Se-
cretaria d’Administració i Finances, la Secretaria d’Imatge i Comunicació, la Secretaria de la Dona, 
la Secretaria de Política Municipal i la Secretaria de Política Parlamentària. Una mateixa persona 
militant podrà assumir dues secretaries. 

També es podran nomenar fins a un màxim de sis altres càrrecs més a criteri del Congrés. En 
aquest cas caldrà tenir en compte l’estructura que hagi establert l’Executiva Nacional. La perso-
na portaveu al Consell Comarcal o al Consell de Districte també en formarà part si no ho és per 
cap altre motiu, així com una persona representant de les JERC, sempre que estiguin constituïdes 
formalment. 

Els membres amb dret a vot que conformin les executives comarcals provinents d’un mateix mu-
nicipi o Secció Local, mai no podran arribar a representar més del 50% del total dels seus com-
ponents. Atenent la singularitat de les federacions de districte de la ciutat de Barcelona, aquests 
òrgans en resten exclosos d’aquest compliment. 

És preceptiu que a tota federació comarcal, la seva Permanent elabori un pla de treball anual que 
haurà de ser conegut pel conjunt de la militància d’aquella federació comarcal. El seu grau de 
compliment serà avaluat al cap d’un any per aquest mateix organisme. 



Les funcions bàsiques de la federació comarcal són:

1. Intervenir políticament i social en el seu àmbit territorial.
2. Difondre, aplicar i defensar la política d’Esquerra Republicana.
3. Apropar a la ciutadania el projecte d’Esquerra Republicana, incorporant nova militància i noves 

persones simpatitzants o amigues a l’organització.
4. Administrar els recursos econòmics d’acord amb allò establert en aquests Estatuts.
5. Fomentar el debat polític i la formació contínua de la militància de totes aquelles matèries que 

l’activitat política en requereixen coneixement i posicionament polític. 
6. Elevar als òrgans superiors aquelles inquietuds o informacions que considerin importants pel 

conjunt del partit o pels òrgans territorials corresponents.
7. Fer un seguiment de les activitats dels càrrecs institucionals i de confiança del partit en els 

consells comarcals i altres òrgans de caràcter supralocal o mancomunat. 
8. Articular un discurs i una activitat política del partit a nivell comarcal en col·laboració amb el 

conjunt de les seccions locals i els grups municipals dels seus corresponents territoris.

Article 25

La direcció i administració de la federació comarcal serà responsabilitat de l’Executiva Comarcal, 
que estarà formada per la Permanent Comarcal i les presidències locals o les persones que en 
substitució d’aquestes hagi nomenat cada Executiva Local. Com a mínim, es reunirà trimestral-
ment. En cas de baixa o dimissió d’una persona membre de la Permanent Comarcal, l’Executiva 
Comarcal nomenarà una persona substituta fins al proper Congrés. No obstant, si les baixes o di-
missions en la Permanent Comarcal afecten a més del 50% de les persones membres, s’haurà de 
convocar necessàriament un Congrés Comarcal en el termini màxim d’un mes. En aquest còmput 
no s’inclouen els membres nats de les executives que tenen veu però no vot. 

Si la baixa o dimissió es produeix en la figura del Presidència Comarcal, el conjunt de l’Executiva 
Comarcal haurà d’escollir per una majoria de dues terceres parts una nova Presidència provisio-
nal fins que tingui lloc el proper Congrés Comarcal. En el cas que no hagi estat possible arribar a 
aquesta majoria, en un termini d’un mes s’haurà de convocar un Congrés Comarcal per a escollir 
una nova Presidència i Permanent Comarcal. 

De manera ordinària, la representació de la Federació Comarcal rau en la figura de la Presidèn-
cia. La Presidència podrà delegar la seva assistència en algun membre de l’Executiva amb veu i 
vot, de manera permanent o accidental, a les reunions dels òrgans dels quals formi part per raó 
del càrrec, excepte al Consell Nacional, per qualsevol mitjà fefaent amb tots els drets inherents a 
la Presidència. Aquesta delegació serà comunicada a l’òrgan al qual s’hagi de participar. En el cas 
d’absència forçosa o baixa de la Presidència, qui ostenta la representació temporal és la Secreta-
ria d’Organització fins a l’elecció d’una nova Presidència.

Article 26

Les federacions comarcals tindran autonomia plena en tot allò que fa referència a la seva activitat 
interna en el seu àmbit territorial. Pel que fa a les qüestions polítiques, s’hauran de subjectar a la 
línia general establerta pels òrgans directius d’Esquerra Republicana i podran aplicar-la i desenvo-
lupar-la amb autonomia. 



Tanmateix, per subscriure pactes o acords amb altres organitzacions, caldrà sempre la conformi-
tat de l’Executiva Nacional, prèvia consulta a les executives regionals implicades.

Les persones representants d’Esquerra Republicana als consells comarcals seran designades per 
l’Executiva Nacional, a proposta de l’Executiva Comarcal i prèvia consulta a les executives regio-
nals implicades. 

Article 27

L’Executiva Regional o Territorial, d’acord amb l’Executiva Nacional, podrà dissoldre una federació 
comarcal per decisió motivada adoptada per majoria i nomenar una Gestora Comarcal perquè en 
un termini de sis mesos procedeixi a convocar un procés d’elecció de la direcció comarcal. Tanma-
teix, aquesta dissolució podrà dur-la a terme l’Executiva Nacional, prèvia consulta a les executives 
comarcals, regionals o territorials corresponents.

Article 28 

A la ciutat de Barcelona es podran constituir noves seccions locals dins dels límits dels seus dis-
trictes. No obstant, en primer terme caldrà que, prèviament, aquestes s’adeqüin a les divisions de 
rang inferior delimitades per l’Ajuntament de Barcelona o a agrupacions d’aquestes, i que comp-
tin, com a mínim, amb 30 militants residents. En segon terme, caldrà que una majoria qualificada 
de dues terceres parts de la militància assistent a un Congrés de Districte hi doni el seu suport. I 
finalment, serà preceptiu el vistiplau de l’Executiva Regional de Barcelona. 

Les seccions locals de Barcelona, així com les federacions de districte, podran constituir seccions 
de barri o seccions censals, d’acord amb allò resolt a l’article 14 dels presents Estatuts.

CAPÍTOL IV. LES FEDERACIONS REGIONALS

Article 29

La Federació Regional és l’òrgan territorial regional. La compon la militància de les federacions 
comarcals de cada regió.

Les 9 federacions regionals d’Esquerra Republicana agrupen les següents comarques:

1. Regió Metropolitana de Barcelona:
 Baix Llobregat, Barcelonès Nord, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental. 
2. Regió de Girona:
 Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Ripollès i Selva.
3. Regió del Camp de Tarragona:
 Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès.
4. Regió de l’Ebre:
 Baix Ebre, Matarranya, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta.
5. Regió de la Catalunya Central:
 Anoia, Bages, Berguedà, Osona i Solsonès.
6. Regió de Lleida:
 Baix Cinca, Garrigues, Llitera, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià i Urgell.


