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índex
TÍTOL I: DENOMINACIÓ, DEFINICIÓ, FINALITAT I OBJECTIUS
1- Denominació (article 1)
2- Finalitat, definició i objectius (art. 2 i 3)
3- Personalitat jurídica (art. 4)
4- Àmbit territorial i temporal (art. 5 i 6)
5- Domicili social (art. 7)
6- Logotip (art. 8)
TITOL II: FUNCIONAMENT I ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
CAPÍTOL I: PRINCIPIS I FORMES DE FUNCIONAMENT

1- Afiliació i baixa individual (art. 9 i 10)
2- Partits, moviments socials, organitzacions i corrents (art. 11, 12, 13, 14, 15 i 16)
3- Organització federal (art. 17)
4- Democràcia i participació (art. 18 i 19)
5- Pluralisme i unitat programàtica (art. 20, 21 i 22)
6- Consens (art. 23, 24 i 25)
7- Limitació interna i externa de mandats i incompatibilitats (art. 26, 27 i 28)
8- Privilegis i responsabilitats (art. 29 i 30)
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CAPÍTOL III: ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ I COORDINACIÓ

1- Assemblees de base (art. 38 i 39)
2- Coordinador/a de les assemblees de base (art. 40)
3- Comissió local, comarcal, i intercomarcal (art. 41, 42 i 43)
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CAPÍTOL VI: REFERÈNDUM, CONSULTES VINCULANTS I INICIATIVES DE BASE
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2- Iniciatives de base (art. 66)
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TÍTOL I: DENOMINACIÓ,
DEFINICIÓ, FINALITAT I OBJECTIUS
1er DENOMINACIÓ
Article 1.- Els presents Estatuts tenen per objecte la regulació de la Federació ESQUERRA
UNIDA I ALTERNATIVA com a Moviment Polític i Social.

2on FINALITAT, DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Article 2.- Esquerra Unida i Alternativa és un Moviment Polític i Social, nacional català i republicà, federal, anticapitalista, internacionalista i solidari en què conflueixen forces polítiques,
socials i persones d’esquerres.
Article 3.- Esquerra Unida i Alternativa és una formació sobirana políticament i jurídicament,
compromesa en un projecte autònom de l’esquerra transformadora que, generant dinàmiques participatives i concretant les propostes programàtiques, té l’objecte de lluitar pels drets
humans i democràtics, contribuir al desenvolupament d’una alternativa de transformació de
manera que pugui impulsar un sistema de vida, producció i consum diferent de l’existent: una
societat socialista més justa i igualitària, entesa com una democràcia radical participativa
estesa a tots els àmbits de la societat.

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

4art ÀMBIT TERRITORIAL I TEMPORAL
Article 5.- Esquerra Unida i Alternativa té com a àmbit territorial el de Catalunya.
Article 6.- Esquerra Unida i Alternativa es constitueix per temps indefinit.

5è DOMICILI SOCIAL
Article 7.- El domicili social d’Esquerra Unida Alternativa és: Carrer Doctor Aiguader, 10-12
baixos de la ciutat de Barcelona. 08003.Tel: 93 3170 034 - Fax: 933 179 251 – E-mail: euia@
euia.cat – Web: www.euia.cat
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6è LOGOTIP
Article 8.- La denominació serà ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA. La sigla serà EUiA i el
distintiu en el que les sigles “eua” ocupen la part central i en lletres minúscules, amb la diferencia que l’última està representada per la primera, de forma invertida, retallada en blanc
damunt d’una banda rectangular vertical de color vermell; la “e” es negra i la “u” es verda, a
la dreta apareix la denominació en lletres minúscules de color negre.
Quan correspongui, la denominació electoral que figurarà a les paperetes de vot serà Esquerra Unida i Alternativa-Izquierda Unida, això s’assegurarà presentant les corresponents
coalicions electorals amb Izquierda Unida; la sigla en coalició serà EUiA-IU, i el distintiu en
coalició serà el d’EUiA més el de IU; en el cas de que EUiA es presentés amb altres forces a
les eleccions, es podrà afegir altre denominació, però sempre es mantindrà Esquerra Unida i
Alternativa-Izquierda Unida.

TITOL II: FUNCIONAMENT
I ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
CAPÍTOL I: PRINCIPIS
I FORMES DE FUNCIONAMENT
1er AFILIACIÓ I BAIXA (art. 6 i 95)
Article 9.- L’afiliació a Esquerra Unida i Alternativa és voluntària e individual. Cada persona
s’afilia a l’assemblea de base que desitja. Poden ser afiliats/des tots els homes i dones que
coincideixin amb la Declaració de Principis, les Línies Programàtiques i que acceptin els seus
estatuts i les normes de funcionament. En una proposta com Esquerra Unida i Alternativa
que fomenta la participació i és flexible i oberta, els nivells de dedicació dels afiliats/des són
opcionals i voluntaris. Estaran inscrits en el cens central i en el de la seva assemblea de base.
Article 10.- Tota persona afiliada a Esquerra Unida i Alternativa pot donar-se de baixa per
decisió pròpia o per resolució motivada, prèvia incoació d’expedient contradictori del Consell
Nacional. En aquest darrer cas la persona expulsada podrà recórrer la decisió mitjançant els
mecanismes previstos als Estatuts. Així mateix, serà causa de baixa el impagament reiterat
i injustificat de quota durant un període superior a sis mesos, una vegada requerit per escrit
el pagament.
Veure també article 71.7.

2on PARTITS, MOVIMENTS SOCIALS, ORGANITZACIONS, I CORRENTS
Article 11.- En podran formar part els partits, moviments socials i organitzacions que ho sol·
licitin siguin acceptats: per decisió del Consell Nacional, a proposta de la Comissió Nacional,
i ratificats per l’Assemblea Nacional. Les expressions de col·lectius i organitzacions d’àmbit
local, comarcal, intercomarcal o sectorial en podran formar part a partir de l’acceptació de
l’Assemblea a proposta de la Comissió de l’àmbit corresponent.
Article 12.- A Esquerra Unida i Alternativa s’hi poden integrar totes aquelles persones, col·
lectius i partits que estiguin d’acord amb les seves finalitats i principis, Estatuts i Programa.
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La integració es farà efectiva en el moment de l’alta en el cens dels afiliats/des a nivell individual a les seves respectives assemblees de base.
Article 13.- La integració d’un partit o col·lectiu, després de la seva sol·licitud, es farà a proposta del Consell Nacional i serà ratificada per l’Assemblea Nacional. En qualsevol cas, el
principi d’adhesió individual segueix sent d’aplicació en aquest supòsit.
Article 14.- Els partits polítics i col·lectius que s’integrin a Esquerra Unida i Alternativa, voluntàriament realitzaran una delegació de facultats que li són pròpies i seran exercides exclusivament pel moviment polític i social, que seran:
a) Presentar-se a qualsevol tipus de procés electoral.
b) Representacions institucionals.
c) Política d’aliances institucional.
d) Relacions institucionals amb partits i forces socials i sindicals.
Article 15.- Els diferents criteris i sensibilitats podran existir al si d’Esquerra Unida i Alternativa com a corrents d’opinió estables o puntuals de caràcter concret o general, sempre que es
comuniqui al Consell Nacional, que ho informarà posteriorment a l’Assemblea Nacional. Els
corrents podran defensar, reunir-se, editar les seves propostes en els instruments d’Esquerra
Unida i Alternativa, i donar a conèixer les seves opinions lliurement.
Article 16.- Els corrents d’opinió hauran de tenir en compte i acceptar els principis continguts
a la Declaració de Principis, Programa i Estatuts d’Esquerra Unida i Alternativa.

3er ORGANITZACIÓ FEDERAL
Article 17.- Esquerra Unida i Alternativa s’organitza de forma federal. Els membres de la
Federació contribueixen i sustenten els programes d’actuació política i assumeixen les obligacions organitzatives.

4art DEMOCRÀCIA I PARTICIPACIÓ
Article 18.- El principi d’una persona un vot expressa una concepció profundament democràtica en la presa de decisions, en tot tipus d’elecció i és la característica bàsica de funcionament. Així també, per aconseguir-ho, es buscaran formes organitzatives que assegurin la
informació i discussió col·lectiva a tots els nivells del Moviment Polític Social.
Article 19.- Qualsevol persona afiliada a Esquerra Unida i Alternativa a la seva assemblea de
base podrà participar a les Àrees Programàtiques que consideri oportú.

5è PLURALISME I UNITAT PROGRAMÀTICA
Article 20.- A Esquerra Unida i Alternativa hi participen de forma unitària i democràtica persones, col·lectius i partits amb diferents tradicions, experiències emancipatòries i d’esquerres.
Article 21.- La definició donada té la característica ideològica plural. Aquesta és una riquesa
que caracteritza el projecte i que se sintetitza, fruit de l’elaboració col·lectiva, en la Declaració
de Principis, en les Línies Programàtiques. El pluralisme i la unitat programàtica són signes
d’identitat i de la pràctica política d’Esquerra Unida i Alternativa.
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Article 22.- El punt bàsic de funcionament democràtic és el respecte a la pluralitat, abans i
després dels debats, la qual cosa implica la llibertat d’expressió interna i externa de les diferències. Això significa la necessitat de l’aplicació col·lectiva dels acords i no posar-hi impediment, sense perjudici de la llibertat d’expressió individual en totes les seves facetes.

6è CONSENS
Article 23.- A la presa de decisions es buscarà sempre com a forma de funcionament
el consens.
Article 24.- En el cas d’impossibilitat de consens, la presa d’acords es realitzarà pel lliure
vot de les persones de l’organització corresponent, prenent l’acord en base a l’opinió majoritària expressada a la votació.
Article 25.- Després de la presa de l’acord, en base al respecte de la pluralitat, l’organització
s’encarregarà de la coherència en la posada en practica dels acords presos.

7è LIMITACIÓ INTERNA I EXTERNA DE MANDATS I INCOMPATIBILITATS
Article 26.- La plena dedicació a qualsevol responsabilitat política interna o externa tindrà
una limitació d’exercici ininterromput de 8 anys, excepte a les assemblees de base, que
serà orientatiu, però no obligatori. De forma extraordinària, el Consell Nacional o òrgan de
direcció corresponent podrà autoritzar una única pròrroga de 4 anys més com a màxim.
Aquesta pròrroga haurà de ser aprovada per majoria dels components del Consell Nacional
o òrgan de direcció corresponent.
Article 27.- El Consell Nacional establirà el règim d’incompatibilitats i elaborarà un Reglament dels Càrrecs Polítics, interns i externs, en el que constaran les incompatibilitats entre
càrrecs, els barems salarials i les condicions de dedicació, entre d’altres possibles. Aquest
reglament haurà de ser aprovat per majoria qualificada de 2/3 parts dels vots emesos.
Article 28.- S’aplicarà als òrgans de coordinació i direcció, a tots els nivells, una quota màxima del 25% de càrrecs institucionals, sempre que sigui possible.

8è PRIVILEGIS I RESPONSABILITATS
Article 29.- A l’activitat, tant individual com col·lectiva, i als afiliats i afiliades de les estructures en els termes que s’acordin, als òrgans i organitzacions d’Esquerra Unida i Alternativa
ha de prevaler la desaparició total dels privilegis. Els membres dels organismes de direcció
i coordinació participaran a les seves assemblees de base en les tasques d’exteriorització
d’EUiA, enganxaran cartells, repartiran fulls, atendran els estands...
Article 30.- A l’activitat, tant individual com col·lectiva, d’Esquerra Unida i Alternativa ha de
prevaler l’exigència d’acomplir les tasques, i als afiliats i afiliades de les estructures en els termes que s’acordin, tant internes com de representació política o institucional, retent compte
als òrgans en els quals es participi o correspongui.

9è RENDIMENT DE COMPTES
Article 31.- Els organismes de coordinació i direcció d’Esquerra Unida i Alternativa i els seus
components han d’exercir el dret i el deure de retre i que se li retin comptes als àmbits de la
seva activitat i a tots els nivells, tant internament com externament, quan sigui necessari.
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10è CENS
Article 32.- El cens del Moviment Polític i Social es realitzarà mitjançant les assemblees de
base, estarà composat per totes les persones que han omplert el full d’adhesió i cotitzen,
consten en el cens del Consell Nacional. La Comissió de Garanties i Control és, en darrera
instància, la valedora del cens.
El cens per participar en una Assemblea Nacional es tancarà tres mesos abans de la seva
data de celebració. Tan sols podran votar als processos democràtics d’Esquerra Unida i Alternativa totes aquelles persones afiliades que es trobin a l’esmenta’t cens. Els canvis d’assemblea de base que no vinguin determinats pel canvi efectiu de residència o sector laboral
no es podran produir més que en el període que anualment estableixi el Consell Nacional.
Per a les eleccions municipals s’elaborarà un cens municipal que inclourà les persones afiliades a una assemblea de base sectorial i que podran participar de ple dret en els processos
d’eleccions municipals.

11è EXTERIORITZACIÓ PÚBLICA
Article 33.- Des de tots els organismes d’Esquerra Unida i Alternativa es promocionarà l’aparició pública múltiple de les persones que realitzen les tasques, siguin internes o externes.

CAPÍTOL II: MÈTODES
DEMOCRÀTICS D’ELECCIÓ I REVOCACIÓ
1er ELECCIÓ
Article 34.- El principi d’una persona un vot és la norma de funcionament d’Esquerra Unida
i Alternativa. La presa de decisions i qualsevol tipus d’elecció es realitzarà en base a aquest
principi, per aconseguir-ho els òrgans competents posaran els mitjans necessaris.
Article 35.- En totes les eleccions de caràcter intern d’Esquerra Unida i Alternativa es buscarà una proposta de consens per part dels organismes corresponents. Hi podrà haver llistes
alternatives proporcionals, tancades i bloquejades per a la seva presentació i l’única condició
serà d’assegurar el 25% del nombre dels components de les llistes. S’hauran d’assegurar els
mecanismes tècnics i polítics per aconseguir la presència dels percentatges mínims per sexe
i màxims de càrrecs públics que corresponguin. En cas que es demani, aquestes votacions
es realitzaran mitjançant el vot secret.
Article 36.- Totes les propostes de candidatures electorals es realitzaran pels organismes competents, que intentaran proposar una llista de consens, diferenciant segons cada cas, entre el
cap de llista, els primers de la llista i la resta de la llista. Hi podrà haver llistes alternatives proporcionals tancades bloquejades.
Per a la seva presentació s’haurà d’assegurar un nombre mínim del 25% de la llista a cobrir,
i es disposarà de 15 dies per presentar-la. La resta de les llistes es completarà respectant
la pluralitat pels organismes competents. S’hauran d’assegurar els mecanismes tècnics i
polítics per aconseguir la presència dels percentatges mínims per sexe i màxims de càrrecs
públics que corresponguin.
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Aquestes es passaran a votació de tots els i les militants mitjançant vot secret. En el cas
d’haver-hi més d’un/a candidat/a al primer lloc de les llistes i en el cas d’haver-hi més d’una
candidatura electoral es faran primàries, tant en el cas del candidat/a com en el cas de les
candidatures, aquestes hauran de tenir el suport d’un 20% dels/les afiliats/des o del 10%
dels membres dels organismes corresponents per a ser acceptades, es farà una votació
secreta alhora i de forma diferenciada de la resta de les llistes. En el cas d’haver-hi una sola
candidatura, només es farà una votació entre la totalitat de l’afiliació si la demana un 15%
d’aquesta afiliació o un 10% dels membres dels òrgans corresponents.
2on REVOCACIÓ
Article 37.- Tots els càrrecs interns o externs podran ser revocats pels organismes competents, si no actuen en l’aplicació del projecte col·lectiu de l’ètica inherent al projecte d’Esquerra Unida i Alternativa. La revocació es farà en coherència i respectant el sistema d’elecció
utilitzat en el seu dia.
Caldran 3/4 parts dels components dels organismes corresponents per a fer-ho efectiu i
els i les afectats/des podran recórrer a la Comissió de Garanties i Control. En queda exclòs
d’aquest procediment les situacions que donin lloc a l’aplicació del punt ‘t’ de l’article 57.

CAPÍTOL III: ÒRGANS DE
PARTICIPACIÓ I COORDINACIÓ
1er ASSEMBLEES DE BASE
Article 38.- Les assemblees de base d’Esquerra Unida i Alternativa són els òrgans de sobirania als àmbits respectius i la unitat bàsica d’afiliació. Estaran formades pels i les afiliats/des
del seu àmbit territorial o sectorial i obertes a la participació de persones col·laboradores i
electors. L’àmbit territorial correspon al municipi. A més, a les grans ciutats, es podran constituir assemblees de barri o districte.
L’Assemblea Sectorial es constituirà per actuar políticament en el sector corresponent per
desenvolupar temàtiques i alternatives al seu àmbit. Els/les afiliats/des en assemblees sectorials participaran, en la mesura de les seves possibilitats, en les assemblees territorials especialment en aquelles qüestions de transcendència, tal com mobilitzacions locals, comarcals
i/o intercomarcals, eleccions municipals i altres similars.
Article 39.- Les assemblees de base seran convocades per la Comissió corresponent o a
petició d’un 20% de les persones afiliades respectant la flexibilitat de l’organització però de
forma regular i periòdica, quatre vegades l’any com a mínim. En el supòsit que es convoqui
per elegir els òrgans serà necessari un 50% i l’assemblea local o sectorial serà convocada i
organitzada en el més breu termini possible pel Consell Nacional. Aquestes assemblees seran obertes i tindran les funcions següents:
a) Aprovar el programa i les línies d’actuació a l’àmbit corresponent.
b) Participar en l’elaboració, discussió i desenvolupament de les polítiques d’Esquerra Unida
i Alternativa.
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c) Relació amb els moviments socials i alternatius, així com promoure la mobilització social.
d) Participar en l’elaboració del programa electoral i a la configuració i elecció de les candidatures a les eleccions municipals en funció de les normes establertes, que posteriorment
hauran d’ésser ratificades pel Consell Nacional.
e) Incorporar nous/ves afiliats/des, difusió dels materials i administració dels recursos d’Esquerra Unida i Alternativa que li corresponguin.
f) Escollir les persones que formaran part de les comissions corresponents.
g) Participació a les propostes d’elecció i revocació dels caps de llista i l’elaboració de les
diferents candidatures a eleccions, que posteriorment hauran d’ésser ratificades pel Consell
Nacional.
h) Realitzar per pròpia iniciativa o col·laborar amb el Consell Nacional en la realització de
referèndums i consultes vinculants en el seu àmbit competent.
i) Els i les afiliats/des a les assemblees sectorials participaran en l’elecció de les candidatures
i elaboració del programa per a les eleccions municipals en les assemblees locals del lloc on
visquin, també per les candidatures a nivell estatal, autonòmic i europeu.
j) Elecció i revocació dels membres al Consell Nacional que correspongui al seu àmbit específic.
k) Fer el seguiment, en el seu cas, de les relacions entre l’organització i el regidor/s i/o el
grup municipal d’EUiA a la ciutat, tant si esta format només per afiliats/des com si es tracta d’independents o participant en un grup municipal amb una altra denominació. També
vetllarà pel seguiment i compliment del programa acordat en el moment de presentar-se a
les eleccions municipals.

2on COORDINADOR/A DE LES ASSEMBLEES DE BASE
Article 40.- El/la coordinador/a de l’Assemblea actuarà per delegació d’aquesta, ostentant
funcions representatives, de coordinació i direcció. Serà elegit/da per l’Assemblea, en base
als mecanismes que s’estableixin, i d’entre els i les membres de la Comissió corresponent.
Aquest/a retrà comptes de la seva activitat a la Comissió i a l’Assemblea.

3er COMISSIÓ LOCAL, COMARCAL I D’ÀMBIT SUPERIOR AL COMARCAL
Article 41.- De les comissions locals. La Comissió Local és l’òrgan de coordinació i direcció elegit per l’Assemblea local per a realitzar el seguiment de l’activitat d’Esquerra Unida i
Alternativa en el seu territori. Disposarà d’un nombre de persones adequat a les activitats a
realitzar i per garantir el funcionament de l’organització local. En les grans ciutats que tinguin
assemblees de barri o districte, aquestes podran constituir una comissió del seu territori.
Article 42.- De les comissions comarcals. La Comissió Comarcal és l’òrgan de coordinació
i gestió de les tasques quotidianes d’àmbit comarcal de l’organització. A més, tindrà les següents funcions:
1. Treballarà per estendre l’organització a totes les localitats de la comarca, prioritzant l’activitat per a la constitució de les assemblees locals, d’acord amb la Comissió d’Organització.
Coordinarà l’activitat a la seva comarca per a l’aplicació dels acords del Consell Nacional.
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2. La concreció de la política d’EUiA en l’àmbit comarcal d’acord amb les organitzacions locals;
en cas de discrepàncies, les decisions d’àmbit comarcal se sotmetran a l’Assemblea Comarcal.
3. Establir i garantir els recursos materials i financers per al seu bon funcionament.
4. La interlocució amb els organismes, entitats, organitzacions d’àmbit supralocal.
5. A les comarques on no estiguin constituïdes les assembles locals, amb l’objectiu de donar
un marc de participació, discussió i elecció als i les afiliats/des d’aquelles localitats, prioritzant l’activitat per a la constitució de les assemblees locals.
Les comissions comarcals, a més dels membres nats, podran elegir un equip de companys y
companyes, que tindran la funció de desenvolupar les tasques executives. El seu nombre serà
acordat per la Comissió Comarcal, coincidint amb la convocatòria de l’Assemblea Comarcal.
Seran membres nats de la Comissió Comarcal els i les coordinadors/es de les assembles locals que estiguin constituïdes, així com els membres del Consell Nacional escollits pel territori
i els membres dels consells comarcals.
L’Assemblea Comarcal elegirà el/la coordinador/a comarcal.
L’Assemblea Comarcal, a fi i efecte de facilitar l’operativitat de les tasques quotidianes i facilitar la coordinació, podrà acordar la constitució de 2 àmbits de coordinació.
La Comissió Permanent Comarcal, que serà l’encarregada de desenvolupar les tasques
executives.
La Comissió Comarcal, que serà l’òrgan de coordinació comarcal i es reunirà amb l’objectiu
de debatre l’actuació conjunta en els aspectes polítics comuns a diverses localitats i convocaran les assemblees comarcals necessàries per a l’aprovació i realització dels objectius expressats. També coordinarà els afiliats/des d’aquelles localitats de la comarca que no tinguin
encara constituïda l’assemblea local.
Les comissions comarcals tindran las mateixa vigència que l’Assemblea Nacional, es reuniran
3 vegades l’any, com a mínim, i convocaran una Assemblea Comarcal a l’any com a mínim.
L’Assemblea Comarcal també pot ser convocada, com a màxim una vegada l’any, pel 20%
dels afiliats i afiliades de la comarca. Aquesta assemblea no podrà ser convocada per elegir
una nova direcció.
En qualsevol convocatòria de l’assemblea anirà inclòs l’ordre del dia i els documents que
s’hagin de debatre.
Article 43.- De les comissions d’àmbit superior al comarcal.
Podran organitzar-se comissions d’àmbit superior al comarcal en aquells territoris que, existint o
no assemblees comarcals, siguin necessàries per a garantir la coordinació i l’extensió de l’organització i la interlocució amb els organismes, les entitats i organitzacions d’àmbit supracomarcal.
Aquestes comissions supracomarcals, l’àmbit de les quals serà acordat per la direcció del o
dels àmbits i la Comissió d’Organització, podran triar un equip de companys i companyes,
amb un nombre acordat per la comissió corresponent, coincidint amb la convocatòria de la
citada assemblea.
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La comissió de l’àmbit corresponent serà l’òrgan de coordinació de l’esmenta’t àmbit, es reunirà amb l’objectiu de debatre l’actuació conjunta en els aspectes polítics comuns a diverses
localitats i comarques i convocarà les assemblees necessàries per a l’aprovació i realització
dels objectius expressats. També coordinarà els afiliats/des d’aquelles localitats que no tinguin encara constituïda l’assemblea local o comarcal; el seu treball fonamental serà estendre
l’organització a totes les localitats de les seva zona.
També seran membres nats d’aquesta Comissió els i les coordinadors/es de les assembles
comarcals constituïdes del seu àmbit, així com els membres del Consell Nacional escollits pel
territori o que pertanyien al mateix.
L’assemblea de l’àmbit superior al comarcal triarà el/la coordinador/a de l’àmbit corresponent.

4art ORGANISMES DE COORDINACIÓ i DIRECCIÓ
TERRITORIALS I SECTORIALS
Article 44.- La Comissió Local -i, en el seu cas, Sectorial, Comarcal o Intercomarcal- és
l’òrgan de coordinació i/o direcció per a realitzar el seguiment de l’activitat d’Esquerra Unida
i Alternativa en el seu àmbit. Disposarà d’un nombre de persones adequat a les activitats a
realitzar i per a garantir el funcionament.
Tots els responsables d’Organització participaran en la Comissió d’Organització ampliada
que es reunirà almenys trimestralment.
Article 45.- En l’elecció i revocació dels organismes de direcció es garantirà -sempre que sigui possible- la presència d’un mínim del 30% de dones, amb tendència a la paritat. I en cap
cas la proporció de dones dels organismes de direcció serà inferior al % de dones afiliades
en el respectiu nivell. També es tindran en compte les persones joves, immigrants i minories
ètniques, i totes aquelles persones implicades en els moviments socials i la màxima representativitat de la diversitat social.

5è ÀREES D’ELABORACIÓ, FORMACIÓ I ACCIÓ
Article 46.- Àrees.
El funcionament de les àrees ha de ser democràtic, horitzontal i obert a la participació plural
de qualsevol persona d’EUiA (afiliació, amic i amiga, simpatitzant, votant...), independentment de la seva assemblea de base. Seran eines fonamentals d’elaboració, formació i acció.
S’obriran mitjans virtuals de participació. Cada àrea tindrà algunes de les seves tasques definides: responsabilitat de l’àrea i secretaria, per poder tenir actes de les reunions de l’àrea,
i persones dedicades a recollir els temes que es tractin a les institucions, relacionats amb la
seva àrea. Les àrees no són àmbits orgànics d’afiliació, sinó espais transversals, on afiliats/
des i amics/gues podran participar de manera oberta i, per tant, tindran formes organitzatives
diferents a les assemblees de base. Elaboraran la política d’EUiA pel que fa al seu tema de
treball i una de les seves tasques fonamentals serà anar actualitzant aquesta política en funció dels canvis (polítics, socials...) que es vagin produint. Tenir contacte, diàleg i comunicació
de forma continuada amb persones i experts/es, organitzacions i moviments socials.
S’encarregaran de la formació de l’afiliació i de donar suport formatiu, teòric i d’acció (activi
tats) a les assemblees de base que ho sol·licitin. De la mateixa manera, els òrgans de direcció
consultaran les àrees a l’hora de fer propostes polítiques sobre l’àmbit en qüestió.
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Es crearà un nucli, flexible quant a la seva composició numèrica, que s’encarregarà de dinamitzar el grup. Algun dels seus membres participarà en la Comissió Nacional.
Aquestes àrees han d’estar estretament lligades a aquelles assembles sectorials amb les que
estiguin relacionades.
Acompanyaran les assemblees de base d’EUiA perquè puguin desenvolupar les propostes
per a l’acció i els objectius nacionals al territori, així com la relació, el posicionament i el diàleg
amb les organitzacions i moviments socials pel que fa als temes relacionats amb l’àmbit/àrea.
Article 47.- Grups de Treball.
Tindran un funcionament similar a les àrees. Es constituiran per a l’elaboració, formació i acció política en aquell temes puntals que no es tractin en un àrea o bé tractant-se en una, si
per la seva urgència o complexitat tècnica així ho requereixin.

Joves
Article 48.- Joves.
L’àmbit d’organització pròpia dels joves d’Esquerra Unida i Alternativa és Alternativa JoveJoves d’Esquerra Unida i Alternativa.

Dones
Article 49.- Dones.
EUiA es dotarà d’un àmbit de la Dona i d’un Fòrum Autònom de Dones, donada la importància i la problemàtica específica d’aquest col·lectiu.

Gais i lesbianes
Article 50.- Gais i lesbianes.
EUiA es dotarà d’un àmbit d’alliberament de gais i lesbianes, tenint present el caràcter alternatiu del Moviment Polític i Social.

CAPÍTOL IV: ÒRGANS DE DIRECCIÓ NACIONALS
1er ASSEMBLEA NACIONAL (art. 15, 16, 17)
Article 51.- L’Assemblea Nacional estarà constituïda pel conjunt de l’afiliació de les organitzacions de base del moviment polític i social, a través dels delegats i delegades que elegeixin segons els criteris de proporcionalitat i d’acord amb les normes establertes pel Consell
Nacional. El Consell Nacional participarà en l’Assemblea Nacional amb veu. Les persones
del Consell Nacional que siguin elegides com a delegats/des a l’Assemblea Nacional per les
seves assemblees de base ho faran amb veu i vot. El Consell Nacional podrà determinar que
un nombre que no superi el 10% del Consell Nacional, siguin delegats/des nats/es a l’Assemblea Nacional en funció de les seves responsabilitats en la Comissió Nacional o Permanent.
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Article 52.- L’Assemblea Nacional és el màxim òrgan d’Esquerra Unida i Alternativa. L’Assemblea Nacional aprova el seu reglament de funcionament intern a proposta del Consell Nacional. Escolta, discuteix l’informe de gestió i adopta les resolucions corresponents. Examina
i resol les qüestions referents al
programa i els Estatuts. Determina la línia política del moviment polític i social. Elegeix el 50%
del Consell Nacional, la Comissió de Comptes, la de Garanties i Control.
Article 53.- L’Assemblea Nacional es reunirà com a mínim cada quatre anys. Es podran realitzar assemblees nacionals extraordinàries a proposta del Consell Nacional, a petició del 25%
del conjunt total d’afiliats/des o organitzacions que representin el 50%.

2on CONFERÈNCIA POLÍTICA NACIONAL
Article 54.- La Conferència Política Nacional és un òrgan compost pels membres del Consell
Nacional més els coordinadors i coordinadores de les assemblees de base. El Consell Nacional podrà convidar un nombre de persones no superior al 10% del seu total respectant la
proporcionalitat expressada dins el mateix Consell Nacional.
Les seves reunions seran convocades pel Consell Nacional per incrementar la participació
de l’organització, amb motiu de debats polítics extraordinaris sobre l’aprofundiment de continguts programàtics i l’estratègia política d’EUiA o d’altres funcions que el Consell Nacional
consideri oportunes.
No seran atribucions de la Conferència Política l’aprovació d’acords i coalicions amb altres
forces polítiques, l’elecció de representants per als òrgans propis d’Esquerra Unida i Alternativa, de representants en òrgans de direcció de coalicions de les quals formi part EUiA ni de
membres de qualsevol òrgan de direcció d’IU, ni cap altre tipus d’elecció nominal.
El Consell Nacional establirà un reglament de participació per donar cabuda a les assemblees
de base que no tenen elegit coordinador o coordinadora o en el cas de coordinadors o coordinadores que no puguin assistir-hi.

3er CONSELL NACIONAL
Article 55.- El Consell Nacional és un òrgan federal, col·lectiu, de coordinació i de direcció
d’Esquerra Unida i Alternativa. El nombre total de persones que conformen el Consell Nacional el decideix l’Assemblea a proposta del Consell Nacional sortint. Els criteris d’elecció
i revocació, amb la finalitat d’assegurar la participació i el reflex del conjunt del moviment
polític i social, són:
Reflectir que EUiA treballa institucionalment i és un moviment d’activistes i votants.
Recollir la diversitat de persones d’EUiA representatives dels moviments i organitzacions socials de tot tipus també és convenient.
a) El 50% del total del Consell Nacional serà elegit a l’Assemblea Nacional mitjançant vot individual, procurant aconseguir el consens, respectant la pluralitat i assegurant la paritat entre
homes i dones, per a la qual cosa es prendran les mesures polítiques i tècniques necessàries.
La substitució d’aquells membres que hagin presentat la dimissió o d’aquells que hagin estats
separats per falta d’assistència, d’acord amb la reglamentació pròpia del Consell al respecte,
o d’aquells que hagin estat revocats segons l’article 26, es realitzarà mitjançant la incorpora-
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ció del següent de la llista o del suplent que correspongui. En el cas de que es presenti més
d’una candidatura, el procediment d’elecció serà l’establert al capítol VI, articles 65, 66 i 67.
b) L’altre 50% del Consell Nacional serà elegit per les delegacions que assisteixin a l’Assemblea Nacional d’acord amb el nombre i mecanismes acordats a la mateixa. En tot cas es garantirà, sempre que sigui possible, la presència d’un mínim del 30% de dones, amb tendència
a la paritat. Les substitucions d’aquells membres que hagin presentat la dimissió o d’aquells
que hagin estats separats per falta d’assistència, d’acord amb la reglamentació pròpia del
Consell al respecte, es produiria al mateix nivell i segons el mateix mecanisme d’elecció que
quan es van elegir per primera vegada. Procurant que la substitució asseguri el criteri d’un
mínim del 30% de dones. Es podran substituir les conselleres i els consellers que hagin modificat la seva responsabilitat per la que van ser escollits en les assemblees de base.
c) Es garantirà, com a mínim, el mateix percentatge de joves al Consell Nacional que d’afilia
ció juvenil (menors de 31 anys). Els i les membres de la Comissió Jove d’Alternativa Jove (AJ)
que no siguin ja membres del Consell Nacional, s’hi incorporaran automàticament amb veu
i vot, fins que siguin rellevats en la seva responsabilitat a AJ. Llavors, si es considera oportú
en funció de la seva tasca a EUiA, podrien incorporar-s’hi de manera definitiva mitjançant el
mecanisme d’ampliació consensuada del Consell Nacional.
d) Els consellers i conselleres escollits per assemblees podran ser substituïts puntualment
quan, per qüestions personals, no puguin anar a un Consell Nacional per a garantir així la
representació de l’àmbit pel que han estat escollits. Es garantirà que les actes del Consell
Nacional puguin arribar a totes les assemblees de base. Amb l’objectiu de poder incorporar
a persones d’especial rellevància (fruit de creixements d’afiliació d’EUiA, de la projecció de
nous quadres i de la incorporació d’activistes socials d’EUiA a responsabilitats importants
en organitzacions socials), el Consell Nacional, en períodes interassemblearis nacionals, es
podrà ampliar fins a un 10% dels i les seves membres.
e) Criteris per al funcionament del Consell Nacional
• En plenari: per prendre els acords estatutàriament assignats (candidatures, coalicions,
elecció de càrrecs, valoracions col·lectives...). S’haurà de celebrar una sessió plenària
cada 2 mesos, com a mínim.
• En comissió: no més de 40 consellers i conselleres per comissió. Per discutir qüestions
programàtiques, organitzatives... Per tractar qüestions relacionades amb grups de treball, podran participar del debat els i les membres del grup de treball.
• Si els temes a tractar ho requerissin, el Consell es podrà fer en sessió de matí i tarda;
aquestes sessions hauran de realitzar-se els dies que major assistència es garanteixi.
• Quan el treball en comissió vagi després al plenari, un o una portaveu de la comissió
presentarà els acords majoritaris. Altres membres de la comissió podran defensar els
minoritaris si han obtingut un suport mínim d’1/5 part dels i les membres de la comissió.
Aquestes intervencions disposaran del temps suficient per a la seva exposició. En tot
cas, aquells posicionaments minoritaris que no obtinguin 1/5 part de suport podran ser
defensats en les intervencions individuals (que funcionaran com fins ara).
• El Consell, en plenari o en comissions, podrà convidar a aquelles persones que consideri oportú per ajudar, tècnicament o políticament, a prendre una decisió.

f) Els i les conselleres tindran un seguit de drets i obligacions

Podran participar dels debats i de les comissions del Consell. Hauran de rebre els documents
a debatre amb un mínim de 2 dies d’antelació, i les actes del Consell en no més d’una setmana des de la celebració del Consell.
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Hauran d’estar adscrits o adscrites a alguna de les àrees d’EUiA que es formin. Els consellers
i conselleres elegits per les assemblees de base podran ser revocats per les assemblees a
les que representen.
Els consellers i conselleres podran perdre el seu càrrec per absència injustificada a més d’2/3
dels consells en un any o a la meitat dels consells en més de 2 anys. Si les absències no són
justificades, aquests requisits es reduiran a: 1/3 dels consells en un any o període superior.
En casos de motius perllongats en el temps (malalties, etc.), el càrrec de conseller/consellera
podrà quedar en suspens pel període de baixa, sent substituït o substituïda per l’assemblea
de base o per la següent persona de la llista en la qual va ser escollit/da. Un cop passat
aquest període de suspensió, el conseller o consellera recuperarà el seu càrrec.
Article 56.- El Consell Nacional assumirà les següents atribucions i funcions:
a) Elaborar, acordar i aplicar, en funció de les directrius de l’Assemblea Nacional, els criteris
polítics i el programa d’Esquerra Unida i Alternativa, adoptar les resolucions pertinents i dirigir
estratègia parlamentària i institucional.
b) Promoure les relacions amb els moviment socials i alternatius, elaborant criteris i propostes per a aquestes relacions.
c) Aprovar i ratificar totes les candidatures que presenti Esquerra Unida Alternativa, sola o en
coalició amb altres forces polítiques a les eleccions al Parlament Europeu, Congrés, Senat,
Parlament de Catalunya, i ratificar les presentades a les eleccions municipals en base als
mecanismes d’elecció i revocació acordats.
d) Representació d’Esquerra Unida i Alternativa a nivell nacional i establiment dels pactes
generals en funció de la política aprovada.
e) Adopció de les mesures organitzatives i administratives adequades a la bona fi del moviment polític i social. Administració dels recursos i mitjans econòmics patrimonials i financers
de la mateixa.
f) El control de la gestió econòmica, administrativa, patrimonial i política.
g) El control dels recursos i accions judicials interposats, en interès del moviment polític i
social, davant de qualsevol instància administrativa, judicial o de qualsevol altre tipus, tant de
caràcter nacional, estatal com internacional.
h) Assegurar l’aplicació dels Estatuts.
i) Acordar i gestionar la comptabilitat consolidada i el pressupost nacional d’Esquerra Unida
i Alternativa.
j) Establir i organitzar quants òrgans pugui precisar per a l’adequada gestió de les funcions
que té atribuïdes.
k) Organitzar i convocar les reunions ordinàries extraordinàries de l’Assemblea Nacional, la
convocatòria de jornades quan calgui, per tal de desenvolupar la participació i discutir l’elaboració de programes, així com convocar i organitzar la Conferència Política Nacional.
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l) Organitzar, estructurar i proveir les comissions sectorials que d’ella en depenguin quan raons de participació i elaboració així ho requereixin.
m) Acordar la incorporació de noves organitzacions polítiques i socials d’àmbit nacional que
ho sol·licitin a Esquerra Unida i Alternativa.
n) La convocatòria de referèndums i consultes vinculants en base al funcionament establert.
o) El Consell Nacional es dotarà d’un reglament d’audiència pública per a tractar temes amb
les diferents assemblees de base d’EUiA.
p) Qualsevol altra funció que es derivi dels presents Estatuts o sigui necessària per al normal
funcionament d’Esquerra Unida i Alternativa, tant des del punt de vista econòmic, administratiu i polític.
q) Cobrir les vacants que es produeixin al si de la Comissió Nacional.
r) Garantir que en tots els òrgans propis hi hagi presència de la pluralitat que composa EUiA,
assegurant com a mínim la proporció obtinguda en el marc de l’Assemblea Nacional.
s) Aprovar o ratificar els pactes i aliances pre i post electorals a nivell estatal, nacional, provincial, comarcal i local.
t) En casos excepcionals i després d’un incompliment reiterat de la política i/o acords adoptats col·lectivament i democràticament en els òrgans corresponents, Assemblea Nacional,
Consell Nacional i conferències polítiques nacionals, el Consell Nacional podrà acordar la dissolució d’una comissió local o sectorial i elegir una comissió que tindrà caràcter provisional i
sols funcionarà fins que s’elegeixi una nova direcció local o sectorial.

4art COMISSIÓ NACIONAL
Article 57.- La Comissió Nacional és elegida pel Consell Nacional en la seva total composició, en el termini màxim de dos mesos des de la celebració de l’Assemblea Nacional, a
proposta de la Coordinació General. Constitueix la coordinació i direcció executiva entre els
intervals de reunions del Consell Nacional, al qual retrà comptes. La Comissió Nacional es
reunirà amb una periodicitat d’una vegada mínima al mes per a fer el seguiment dels acords el
Consell Nacional, així com d’un mètode que permeti el treball col·lectiu en aquesta direcció.
A la Comissió Nacional estan representades totes les àrees d’elaboració d’EUiA. Els mesos
que no hi hagi prevista reunió del Consell Nacional, a les reunions de la Comissió Nacional
es convidarà, sempre que sigui possible, a les persones responsables de les assemblees de
base d’àmbit comarcal i sectorial. Quan es tractin qüestions sobre un tema que afecti de manera especial a un o varis territoris, es convidarà a les persones responsables dels territoris
afectats. En aquests casos de comissions ampliades, les persones assistents no membres
de la Comissió Nacional participaran dels debats amb veu però sense dret a vot. Les actes
de les comissions nacionals es faran arribar a totes i tots els membres del Consell Nacional i,
en la mesura de les possibilitats, als coordinadors/es de les assemblees de base.

5è COORDINACIÓ COL·LEGIADA
Article 58.- La Coordinació col·legiada és elegida pel Consell Nacional a proposta del/la
Coordinador/a General i entre els membres de la Comissió Nacional o del propi Consell, en el
termini màxim de dos mesos des de la celebració de l’Assemblea Nacional.
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La Coordinació col·legiada és un òrgan que executa les polítiques acordades a la Comissió
Nacional i el Consell Nacional. La seva composició serà en base a criteris de responsabilitats
executives i les pluralitats tindran com a mínim un representant.
El nombre s’acordarà al Consell Nacional.

6è COORDINACIÓ GENERAL
Article 59.- De les funcions de la Coordinació General.
El Consell Nacional, en la seva primera reunió en el marc de l’Assemblea Nacional, elegirà
una Coordinació General.
Article 60.- Són funcions de la Coordinació General:
a) La representació política d’Esquerra Unida i Alternativa.
b) Convocar, presidir i coordinar el Consell Nacional, la Comissió Nacional i la Permanent
col·legiada.
c) Dirigir l’elaboració del programa i estratègia electoral.
d) Presentar davant l’Assemblea Nacional i el Consell Nacional l’informe polític i
l’informe de gestió.
e) Presentar la proposta de la Permanent col·legiada davant el Consell Nacional.
f) Atorgar poders en ordre a la gestió econòmica, administrativa, patrimonial i política.
g) Acordar la interposició de recursos i accions judicials, en interès del Moviment Polític i Social, davant de qualsevol instància administrativa, judicial o de qualsevol altre tipus, tant de
caràcter nacional, estatal com internacional.

CAPÍTOL VI: COMISSIÓ DE GARANTIES
I CONTROL I COMISSIÓ DE COMPTES
1er COMISSIÓ DE GARANTIES I CONTROL
Article 61.- La Comissió de Garanties i Control vetllarà per l’aplicació de les normes de funcionament i el respecte a la democràcia interna. Aquesta comissió serà elegida a l’Assemblea
Nacional i retrà comptes davant d’ella. Aquesta intervindrà a petició de les persones afectades o dels organismes. Les seves decisions es podran recórrer a l’Assemblea Nacional.
Article 62.- Estarà composada per un nombre de membres que s’acordi a l’Assemblea Nacional que elegirà amb criteris de pluralitat. Ser integrant de la Comissió de Garanties i Control
és incompatible amb altres responsabilitats d’Esquerra Unida Alternativa. L’activitat de la comissió es reflectirà en un informe a l’Assemblea Nacional. La comissió de Garanties i Control
podrà assistir a les reunions del Consell Nacional amb veu però sense vot. Podrà haver-hi
vots particulars dels seus membres. El Consell Nacional elaborarà i aprovarà un reglament
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per aquesta comissió. La substitució del membre que dimiteixi o que calgui substituir es realitzarà mitjançant la incorporació del següent de la llista o del suplent que correspongui. En
el cas que s’acabi la llista, el Consell Nacional podrà acordar la substitució per un company
o una companya proposat/da per la candidatura a la qual s’hagi produït la baixa i/o renuncia.

2on COMISSIÓ DE COMPTES (art. 29 i 30)
Article 63.- La Comissió de Comptes controlarà les iniciatives econòmiques, el patrimoni, la
comptabilitat consolidada i els pressupostos nacional, local i sectorial. En aquests dos últims
casos, el control de les finances es farà d’acord i a petició dels organismes corresponents.
Vetllarà per tal que l’activitat econòmica del Moviment Polític i Social estigui marcada per
criteris d’autofinançament, austeritat, transparència interna i externa i solidaritat. Així mateix,
haurà de vetllar per tal que les activitats de l’assemblea de base del Moviment Polític i Social
s’emmarquin en els criteris abans esmentats.
Article 64.- Estarà composada per un nombre de membres que s’acordi a l’Assemblea Nacional que elegirà. Ser integrant de la comissió de Comptes és incompatible amb altres responsabilitats d’Esquerra Unida i Alternativa.
L’activitat de la comissió es reflectirà en un informe a l’Assemblea Nacional. La Comissió
de Comptes podrà assistir a les reunions del Consell Nacional amb veu però sense vot. La
substitució del membre que dimiteixi o que calgui substituir es realitzarà mitjançant la incorporació del següent de la llista o del suplent que correspongui. En el cas que s’acabi la llista,
el Consell Nacional podrà acordar la substitució per un company o una companya proposat/
da per la candidatura a la qual s’hagi produït la baixa i/o renuncia.

CAPÍTOL VII: REFERÈNDUM, CONSULTES VINCULANTS I
INICIATIVES DE BASE
1er REFERÈNDUMS I CONSULTES VINCULANTS
Article 65.- Esquerra Unida i Alternativa realitzarà referèndums i consultes vinculants internes
quan així s’acordi, sobre temes de caràcter programàtic o per prendre decisions importants.
Els referèndums i les consultes vinculants es realitzaran per acord del màxim òrgan regular de
l’àmbit corresponent, a petició del 20% de les persones afiliades en aquell àmbit. Seran convocades per l’òrgan corresponent que tindrà cura del seu desenvolupament. Es convocaran
referèndums vinculants per a resoldre les qüestions següents:
Per a decidir un acord electoral amb altre o altres forces polítiques (locals, comarcals, nacionals).
Per a decidir respecte un pacte de govern o de legislatura amb altre o altres forces polítiques
(locals, comarcals, nacionals). Quan no sigui possible realitzar prèviament el referèndum,
aquest es realitzarà en el termini més breu per tal de ratificar o no el principi d’acord sobre el
pacte de govern o legislatura. Els acords o pactes locals o comarcals hauran de ser informats
i ratificats pel Consell Nacional.
Els referèndums sempre seran referits a temes de competència de l’òrgan que els convoca i
que afectin a l’àmbit en que són convocats.
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2on INICIATIVES DE BASE
Article 66.- El Consell Nacional haurà de discutir i resoldre sobre Iniciatives de Base a petició
del 5% de l’afiliació d’Esquerra Unida i Alternativa, que elegiran un/a portaveu per a representar-los i defensar la proposta davant el Consell Nacional.

TÍTOL III: DRETS I DEURES
DELS AFILIATS I AFILIADES
Afiliació personal i voluntària (art. 55)
Article 67.- L’afiliació a Esquerra Unida i Alternativa és voluntària i personal. Cada persona
s’afilia a l’assemblea de base que desitgi. En una proposta com Esquerra Unida i Alternativa,
que fomenta la participació i és flexible i oberta, els nivells de dedicació dels afiliats/des són
opcionals i voluntaris.

1er DRETS
Article 68.- Els afiliats i les afiliades del Moviment Polític i Social gaudeixen dels següents drets:
a) Participar a les activitats i decisions d’Esquerra Unida i Alternativa.
b) Participar en l’elaboració política i del programa d’Esquerra Unida i Alternativa i intervenir,
des de la lliure expressió, en els debats interns o externs.
c) Elegir, ser elegit/da i presentar candidatures a qualsevol òrgan d’Esquerra Unida i Alternativa, a qualsevol procés electoral intern o extern.
d) Exercir el dret a vot a la seva assemblea de base en tots els casos que sigui necessari,
amb els mètodes específics de cada consulta. Tots els afiliats i les afiliades militaran en una
assemblea territorial o sectorial i podran participar en altres assemblees del seu interès sense
poder exercir el dret a vot.
e) Expressar les idees, opinions i crítiques que considerin oportunes sobre les decisions preses respecte als equips i persones d’Esquerra Unida i Alternativa, sempre en base al respecte
a les persones.
f) Ple respecte a la seva ideologia, idees polítiques, conviccions religioses, morals i a la seva
vida privada.
g) Rebre la formació i informació precisa per garantir la seva participació, les seves funcions
polítiques i els presents drets.
h) Formar part de corrents, partits o col·lectius. Ser atès/a en tots els casos en què s’hagi de
decidir sobre la seva actuació política.
j) Sol·licitar la intervenció i ser assistits pels organismes corresponents i per la Comissió de
Garanties i Control en aquelles mesures que l’afecten personalment i no consideri justes.
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k) A la confidencialitat de les dades personals de l’afiliat/da a Esquerra Unida i Alternativa.
l) La garantia a la llibertat d’expressió internament i externament.
m) Dret a l’objecció de consciència.
n) Conèixer el cens complet d’afiliació de la seva assemblea de base, especialment en els
processos assemblearis.

2on DEURES
Article 69.- Els afiliats i les afiliades del Moviment Polític i Social tenen els següents deures:
a) Estar inscrits en una assemblea de base.
b) Ajustar la seva activitat política al nivell voluntàriament decidit.
c) Desenvolupar i donar a conèixer els acords i programes d’Esquerra Unida i Alternativa.
d) Posar en practica les activitats polítiques que democràticament siguin aprovades en el
Moviment Polític i Social, en els medis on actuï i en les institucions on estigui representant a
Esquerra Unida Alternativa.
e) Pagar regularment una quota.
f) Participar, en la mesura del possible, en un moviment social.

3er INCOMPLIMENT DE DEURES I RESPONSABILITATS I MESURES DE
SANCIÓ (art. 45 i 46)
Article 70.1) El Consell Nacional podrà incoar expedient, amb proposta de sanció, front a les conductes
dels afiliats i les afiliades que suposin incompliment o infracció dels seus deures o responsabilitats o que presentin un comportament que perjudiqui greument la imatge pública d’Esquerra Unida i Alternativa.
2) Davant la resolució a l’expedient que adopti el Consell Nacional en el cas d´estimar-lo, els
afectats o afectades podran recórrer davant de la Comissió de Garanties en el termini de 20
dies hàbils després de la comunicació.
3) Les infraccions es qualifiquen de lleus, greus o molt greus.
4) Es consideraran infraccions lleus aquells incompliments dels deures dels afiliats i afiliades
compresos a l’article 54 dels presents Estatuts.
5) Es consideraran infraccions greus la reiteració de les conductes de l’apartat anterior sempre que hi hagi hagut advertiment previ de l’òrgan de direcció nacional.
6) Es consideraran infraccions molt greus:
a) la reiteració de les conductes segons l’expressat a l’apartat anterior.
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b) La subscripció o suport de moció de censura amb un altre partit o coalició o a iniciativa
pròpia, contra alcaldes o altres càrrecs electes d’EUiA o d’altres coalicions acordades per
EUiA o anant en contra d’acords electorals i de govern establerts per EUiA en el seus òrgans
segons la metodologia que plantegen els estatuts.
c) Les conductes d’afiliats i afiliades que realitzin o avalin comportaments racistes i xenòfobs,
de violència de gènere, homòfobs i d’altres comportaments violents, insultants o vexatoris
amb les persones.
7) La participació i confrontació electoral en llistes no acordades ni avalades per EUiA, serà
causa automàtica de baixa de l’organització per part d’aquells afiliats i/o afiliades que les
integrin.
Article 71.- Les mesures de sanció podran ser:
a) Amonestació interna i/o pública.
b) Suspensió dels drets com afiliat o afiliada, totalment o en part, per un període no superior
a 12 mesos. Només s’aplicarà a les sancions greus o molt greus.
c) Expulsió d’EUiA. És una sanció excepcional que sols pot produir-se en casos de reincidència o d’especial gravetat, en els supòsits contemplats a l’article 45 punt 6, apartats a fins d).

4art GENT D’EUiA
Article 72.- Esquerra Unida i Alternativa promourà formes obertes i flexibles de participació.
Per això, les assemblees obriran un cens de Gent d’EUiA i contemplaran en el seu funcionament la seva aportació.
Article 73.- Gent d’EUiA és aquella persona o col·lectiu de persones que participen als nostres actes, gent que col·labora a diversos nivells de la proposta d’EUiA (interventors/es, que
signen propostes, venen loteria...), els que es comuniquen amb nosaltres per web i correu
electrònic, aquells/es que utilitzen o reben el suport dels grups institucionals, aquells que
col·laboren en l’elaboració de propostes i amb la Fundació, els votants de la coalició, etc. I
que vol ser convocada a participar a les assemblees i/o àrees d’elaboració amb tots els drets
excepte el de votar i ser elegible per a càrrecs de l’estructura d’Esquerra Unida i Alternativa.
Article 74.- Gent d’EUiA tenen el dret de dirigir les propostes, iniciatives crítiques que considerin oportunes, possibilitant que aquestes arribin a les assemblees corresponents, i de ser
informats de totes les activitat que realitzi l’organització, així com dels acords dels seus òrgans.

TÍTOL IV: GRUPS INSTITUCIONALS
Article 75.- Incumbeix als òrgans de direcció dels àmbits corresponents l’aprovació del programa electoral i el seguiment per a la seva aplicació. En aquest sentit, els grups institucionals retran compte als òrgans de direcció i als afiliats i les afiliades dels àmbits corresponents.
Article 76.- Correspon als i les elegits/des en els diferents àmbits la constitució de grups
institucionals d’Esquerra Unida i Alternativa, que retran comptes als òrgans corresponents de
les seves activitats.
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Article 77.- Els grups institucionals en els seus diferents àmbits, es dotaran dels seus propis
reglaments de funcionament intern que remetran als òrgans corresponents i, si aquests no
hi tenen objecció, es donaran per aprovats. Els grups elegiran d’entre els seus membres les
persones i els organismes necessaris per al seu bon funcionament.
Article 78.- El règim econòmic dels càrrecs dels grups institucionals serà el resultat de
l’acord d’aquests amb l’òrgan competent d’Esquerra Unida i Alternativa en l’elaboració d’un
Reglament. Aquest es basarà en els principis de no privilegis de l’article 44. Per això es considerarà un ventall salarial de 1 a 3 que partirà del salari mínim proposat políticament i no en
sobrepassarà el triple en les remuneracions que qualsevol càrrec institucional percebi. La
diferència econòmica s’ingressarà voluntàriament a un fons de solidaritat integrat en el pressupost global. En tot cas, l’organització haurà de garantir fórmules perquè cap militant que
tingui plena dedicació institucional o per l’intern d’EUiA percebi menys ingressos que en el
seu àmbit laboral regular.

TÍTOL V: RÈGIM FINANCER
Article 79.- El finançament de l’activitat política ha d’estar marcat pels principis de suficiència, austeritat, transparència i solidaritat. El Consell Nacional debatrà i aprovarà els Pressupostos i Balanços Integrats en els quals aniran inclosos els de totes les assemblees sectorials
i territorials, així com els dels grups institucionals.
Article 80.- El Consell Nacional disposa de la Carta Financera que s’actualitzarà quan ho
consideri necessari i elaborarà en el termini de 9 mesos, des de la celebració de la 3a Assemblea, un Reglament del càrrecs públics i alliberats polítics d’Esquerra Unida i Alternativa i un
Reglament dels treballadors d’EUiA.
Article 81.- Esquerra Unida i Alternativa podrà adquirir, administrar i alienar els béns i drets
que resultin necessaris per a l’acompliment de les seves finalitats.
Article 82.- Els recursos econòmics d’Esquerra Unida i Alternativa estaran constituïts pels
rendiments del seu patrimoni, els productes de l’activitat del Moviment Polític i Social, els
donatius, herències, llegats i subvencions que rebi, els crèdits que concerti, i totes aquelles
que prevegi la legislació vigent i el codi ètic de finançament que haurà de contemplar la Carta
Financera i l’ètica de l’esquerra, les subvencions que rebi Esquerra Unida i Alternativa per
escó i vot en cadascuna de les eleccions a que concorri i en cadascuna de les institucions en
que es trobi representada, els ingressos corresponents als grups parlamentaris o als grups
que es puguin constituir a les administracions locals.
Article 83.- Les cotitzacions s’establiran pel Consell Nacional i seran pagades de forma individual. La liquidació de la quota corresponent, conjuntament amb l’adhesió, serà la que donarà dret a vot als organismes corresponents. El Consell Nacional, a proposta de la Comissió
d’Organització i Finances, prendrà l’acord del percentatge de les cotitzacions que restaran a
l’assemblea de base en el marc del pressupost d’EUiA.
Article 84.- Tots els recursos d’Esquerra Unida Alternativa s’integraran en el pressupost que
haurà de ser d’autosuficiència.
Article 85.- La Carta Financera aprovada pel Consell Nacional reflectirà, a més del règim de
cotitzacions, la quota bàsica i les excepcionalitats, els criteris dels articles anteriors i la part
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de les quotes i/o pressupost que correspongui a les organitzacions de base.
Article 86.- La gestió financera de les campanyes electorals es realitzarà sumant tots els
recursos econòmics i amb caràcter centralitzat.

TÍTOL VI: CORRESPONSABILITAT AMB
IZQUIERDA UNIDA (art. 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93 i 94)
Article 87.- Esquerra Unida i Alternativa, com a Moviment Polític i Social de les esquerres
transformadores de Catalunya, des de la seva plena sobirania es corresponsabilitza en el
projecte comú d’IU a nivell estatal i europeu i és el seu referent polític a Catalunya.
Article 88.- Esquerra Unida i Alternativa participa en els òrgans de direcció d’IU, amb veu i
vot, corresponsabilitzant-se dels seus acords i de la seva aplicació a Catalunya. Els representants d’EUiA en els òrgans de direcció d’IU són elegits pel Consell Nacional.
Article 89.- Esquerra Unida i Alternativa participarà en totes les comissions i reunions de les
àrees de coordinació i elaboració d’IU, d’acord amb les normes establertes.
Article 90.- Representants de la direcció d’IU podran participar a les reunions dels òrgans de
direcció i de qualsevol estructura d’EUiA.
Article 91.- Esquerra Unida i Alternativa articularà la seva participació en les relacions internacionals conjuntament amb IU en l’expressió del projecte comú.
Article 92.- En tant Esquerra Unida i Alternativa participa i és corresponsable del projecte
estatal d’IU, a les Corts espanyoles (Congrés i Senat) els i les electes d’Esquerra Unida i
Alternativa formaran part del Grup Parlamentari Federal d’IU. Per a les eleccions europees,
Esquerra Unida i Alternativa proposarà a IU els i les candidats/es per formar part de les llistes
d’Izquierda Unida per la circumscripció electoral del conjunt de l’estat i els i les electes formaran part del grup parlamentari on participi IU.
Article 93.- La participació d’Esquerra Unida i Alternativa als Congressos federals d’IU es
realitzarà amb les normes generals que s’estableixin a IU amb el nombre de delegats/des que
correspongui a la proporció d’afiliats/des d’Esquerra Unida i Alternativa. La discussió dels
documents dels congressos federals d’IU es realitzarà a les assembles de base i culminarà
en un debat del Consell Nacional.
Article 94.- Esquerra Unida i Alternativa participarà de forma corresponsable en el Fons de
Solidaritat establert per IU.
Article 95.- En la representació institucional, EUiA actuarà conjuntament amb IU davant dels
òrgans centrals de l’Administració de l’Estat, sempre que les matèries no siguin pròpies de la
Comunitat Autònoma de Catalunya.
Article 96.- Correspon a EUiA fixar la política general d’aliances, en el seu marc territorial,
dins de la coherència i contingut programàtic amb el projecte comú amb IU.
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Article 97.- Tot afiliat/da d’IU que traslladi el seu domicili a Catalunya serà considerat/da
automàticament, si ho desitgen, com a afiliat/da d’Esquerra Unida i Alternativa amb tots els
drets i deures i, recíprocament a l’invers quan un/a afiliat/da d’Esquerra Unida i Alternativa
traslladi el seu domicili a qualsevol indret de la resta de l’Estat espanyol.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Dissolució d’EUiA
Esquerra Unida i Alternativa es podrà extingir per l’acord del 75% dels seus afiliats/ des, reunits a l’Assemblea Nacional.
Segona. Fundació
Podrà crear-se una Fundació d’estudis, debats i formació d’Esquerra Unida i Alternativa.
Actualment, la fundació de referència és la Fundació L’Alternativa.
Tercera. Formació
Es dedicarà especial atenció a la formació dels afiliats/des i a la formació dels càrrecs públics.
Quarta. Publicacions i butlletins interns informatius
S’editaran publicacions i butlletins interns informatius que recullin, entre d’altres coses, els
acords dels organismes de coordinació i direcció amb la finalitat de difondre les polítiques
i posicionaments d’Esquerra Unida i Alternativa. D’acord amb allò establert als Estatuts es
garantirà el pluralisme a les publicacions i per tant l’accés als mateixos dels corrents d’opinió
existents a EUiA.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera.- S’encomana al nou Consell Nacional l’elaboració d’un reglament per a si mateix
durant el primer trimestre de 2013, com a màxim.
Segona.- S’encomana al Consell Nacional que durant el primer trimestre del 2013, com a
màxim, realitzi una Conferència Política per debatre amb profunditat la Carta Financera, el
Codi ètic i la limitació de mandats.
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