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TÍTOL PRELIMINAR. PRINCIPIS POLÍTICS I ORGANITZATIUS

Article 1. Definició. 

Més - Compromís és l'organització política unitària del nacionalisme valencià 

progressista, d’esquerres, ecologista, feminista, republicà i antifeixista.

Article 2. Denominació, logotip, contacte i domicili social. 

La denominació del partit és Més – Compromís i el seu logotip... 

 [PENDENT D’APROVAR PEL CONSELL NACIONAL] 

La pàgina web és mes.compromis.net i l'adreça electrònica mes@compromis.net. El 

domicili social del partit està ubicat al carrer de Sant Jacint, número 28 (entresol) de 

València, amb codi postal 46008.

Article 3. Objectius. 

L’objectiu de Més - Compromís és la construcció nacional i popular del País Valencià i la 

millora de la qualitat de vida del conjunt del poble valencià, així com garantir les 

condicions necessàries de llibertat, igualtat i equitat per a què totes i cadascuna de les 

persones que el conformen puguen desenvolupar el seu projecte vital. 

Els documents aprovats pel Congrés Nacional determinaran tant les línies d'actuació a 

seguir per a la consecució d'aquest objectiu principal, com els altres objectius polítics de 

l'organització que se'n deriven.

Article 4. Àmbit territorial. 

Més - Compromís és una organització d'estricta obediència valenciana i està al servei de 

la ciutadania del País Valencià.

Article 5. Estructura territorial. 

Més - Compromís s'estructura en diferents àmbits territorials: nacional, comarcal, local i, 

quan escau, de districte. Les comarques valencianes constitueixen l'àmbit territorial bàsic 

dels òrgans comarcals, els quals són els garants de la comunicació i la unitat d'acció en el 

si de l'organització. 
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A tots els efectes, el col·lectiu de la ciutat de València tindrà consideració de comarca, de 

la qual participaran els col·lectius locals dels diferents districtes.

Article 6. Paritat. 

1. La composició de tots els òrgans de direcció i de representació de Més - Compromís 

mantindrà la paritat exacta si el nombre de persones membres és parell, i amb una 

diferència no superior a una persona si és senar. 

2. Les llistes electorals de Més - Compromís seran cremallera, i des de l’organització es 

treballarà perquè també ho siguen les llistes de coalicions en què participe.. 

3. La representació institucional de Més - Compromís serà paritària tant pel que fa a les 

persones nomenades en cada institució com pel que fa a cada nivell de responsabilitats. 

4. Els òrgans executius i els càrrecs institucionals de Més - Compromís seran 

responsables de garantir l'equilibri de representativitat dins del seu àmbit, tant pel que fa a 

la presència pública i els àmbits de decisió, com als nomenaments en institucions. 

5. La perspectiva feminista ha d’estar present en totes les accions polítiques de Més – 

Compromís: 

a) Els actes, xarrades o activitats que organitze o en els quals participe Més - Compromís 

tindran en compte, a més de la paritat, la perspectiva feminista en el seu contingut. 

b) Els càrrecs de Més - Compromís declinaran la seua participació en actes públics on no 

es respecte la paritat. 

c) Tota la formació, convencions i activitats per a la militància, persones simpatitzants o 

activistes hauran de tindre perspectiva feminista. 

d) Les persones membres de Més - Compromís procuraran que la seua participació en 

actes respecte els criteris d’igualtat i paritat com a criteris bàsics.

Article 7. Perspectiva de joventut. 

 

1. Més - Compromís treballarà activament per augmentar la quantitat de persones joves 

vinculades a l’organització, alhora que establirà mecanismes per tal que, en la tria de les 

persones membres dels òrgans del partit, la presència orgànica de persones joves 

assolisca, com a mínim, la mateixa proporció que en el cens de l’àmbit. 
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2. La representació institucional de Més - Compromís comptarà amb persones joves, tant 

pel que fa a les persones nomenades en cada institució com pel que fa a cada nivell de 

responsabilitats. 

3. Les llistes electorals de Més - Compromís garantiran la presència de persones joves i la 

posterior elecció amb fórmules correctores, si s’escau. 

Article 8. Llengua. 

La llengua vehicular de Més - Compromís és el valencià. En les comarques de predomini 

lingüístic històricament castellanoparlant serà indistintament el valencià o el castellà.

Article 9. Autonomia i corresponsabilitat. 

1. Tots els òrgans de Més - Compromís tenen autonomia per a actuar en allò que fa 

referència a la seua competència, sempre que no contradiguen els acords d'òrgans 

superiors i que seguisquen aquelles directrius polítiques, estratègiques, tàctiques i 

d'imatge i estil que emanen d'aquests acords. 

2. La consulta prèvia als òrgans territorials s'incorpora com a norma general al procés de 

decisió dels òrgans superiors. 

3. El respecte a l'autonomia dels col·lectius territorials i el foment de la participació de la 

militància han de complementar-se amb la corresponsabilitat a l'hora d'assumir com a 

pròpies tant les decisions dels òrgans superiors com les del conjunt de l'organització.

Article 10. Conciliació i gestió del temps. 

 

1. La corresponsabilitat i la bona gestió del temps són fonamentals per a la participació 

igualitària al si de l’organització. Per això promourem la conciliació a les activitats 

quotidianes, tenint en compte les distintes realitats i les càrregues familiars.  

2. Més - Compromís aposta per un model d’organització que faça un ús responsable del 

temps en les reunions, actes i vida orgànica del partit, tot adaptant-se a les diverses 

necessitats. 

3. S’implementaran actuacions, com ara serveis de cura o altres, per possibilitar la 

participació en igualtat de condicions de totes les persones en els actes, reunions i vida 

orgànica de Més - Compromís. 
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TÍTOL I. LA VINCULACIÓ AMB MÉS - COMPROMÍS

CAPÍTOL I. REQUISITS, ADMISSIÓ I BAIXA.

Article 11. Formes i requisits de vinculació. 

1. Totes aquelles persones que tenen Més - Compromís com a referent polític i que 

comparteixen els valors i principis que defensa es poden vincular a l’organització fent-se 

militants, simpatitzants o activistes. 

2. Per a accedir a la condició de persona militant, simpatitzant o activista, cal: 

a) Ser major d’edat i no tindre cap impediment legal. 

b) Acceptar els Estatuts, el Codi Ètic i tota la normativa del partit, així com els principis 

polítics i organitzatius que es deriven de les ponències. 

c) No tindre cap deute contret amb l’organització, ni haver-ne estat expulsada per un 

procediment disciplinari. 

d) Sol·licitar-ho de manera personal i individual pels canals que establisca l’organització. 

e) Acceptar el cobrament de les quotes i les aportacions aprovades per l’organització i que 

escauen en funció del nivell de vinculació, com també l’ús de les dades personals. 

3. Les persones militants, simpatitzants i activistes estaran adscrites al col·lectiu local més 

pròxim a la seua residència habitual, al lloc de treball o al municipi on estiguen censades i, 

en cas que siguen municipis diferents, la persona sol·licitant n’indicarà la preferència. En 

situacions de conflicte, l’adscripció la proposarà l’Executiva Comarcal i la ratificarà 

l’Executiva Nacional.

Article 12. Admissió. 

1. La sol·licitud d’admissió com a persona militant, simpatitzant o activista de Més - 

Compromís haurà de cursar-se oficialment a través dels canals establerts per l’Executiva 

Nacional, de manera que aquesta n’estiga assabentada. 
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2. Cada sol·licitud haurà de ser aprovada per l’Executiva Local del col·lectiu on s’adscriurà 

la persona sol·licitant o, en cas que l’Executiva no estiga constituïda, per l’Assemblea 

Local. Si en el municipi que indica com a preferent la persona sol·licitant no hi ha col·lectiu 

local, l’aprovació serà competència de l’Executiva Comarcal. En tot cas, cada sol·licitud 

d’admissió haurà de ser informada a l’Executiva Comarcal i ratificada per l’Executiva 

Nacional. 

3. El rebuig de la sol·licitud d’admissió per part del col·lectiu local o de l’Executiva 

Comarcal, o la no ratificació per part de l’Executiva Nacional, hauran de ser motivades. 

Qualsevol de les parts implicades podrà elevar la qüestió a la Comissió de Garanties, la 

qual haurà de resoldre sobre l’admissió. 

4. Si en un període de tres mesos a comptar a partir del moment en què la sol·licitud és 

notificada a l’Executiva Nacional, el col·lectiu local o l’Executiva Comarcal competent no 

s’ha pronunciat sobre l’admissió, i sempre i quan l’Executiva Nacional no es pronuncie en 

sentit contrari, la sol·licitud serà admesa. 

5. L’admissió sempre tindrà data, a tots els efectes, del moment en què la sol·licitud va 

arribar a través dels canals oficials establerts per l’Executiva Nacional.

Article 13. Baixa. 

1. Les persones vinculades a Més - Compromís com a militants, simpatitzants o activistes 

deixen d’estar-ho per les causes següents: 

a) Per voluntat pròpia manifestada expressament a través dels canals establerts per 

l’Executiva Nacional. En cas que la voluntat es manifeste davant de qualsevol altre òrgan 

de Més - Compromís, la baixa tindrà efecte en el moment en què aquest òrgan l’haja feta 

arribar, pels canals oficials, a l’Executiva Nacional. 

b) Per expulsió, per les causes i segons el procediment determinat pels Estatuts i el Codi 

Ètic. 

c) Per defunció. 

d) En el cas de les persones activistes, per acord motivat de l’Executiva o Assemblea 

Local del col·lectiu on estiguen adscrites, amb la ratificació de l’Executiva Nacional. 
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2. En el cas de persones militants que es donen de baixa voluntàriament, podran 

romandre com a simpatitzants si així ho manifesten en el moment de sol·licitar la baixa.

Article 14. Base de dades. 

1. L’Executiva Nacional mantindrà actualitzada la base de dades de totes les persones 

vinculades a Més - Compromís, la qual estarà sotmesa a la legislació vigent sobre dades 

de caràcter personal. 

2. Qualsevol persona vinculada a Més - Compromís podrà exercir el seu dret d’accés i 

rectificació de les seues dades personals.

CAPÍTOL II. LA MILITÀNCIA.

Article 15. Definició. 

Serà militant de Més - Compromís tota aquella persona que accepte els principis polítics i 

organitzatius, els Estatuts i la resta de normativa del partit, i que, una vegada haja estat 

admesa la seua sol·licitud d’afiliació, estiga al corrent de les seues aportacions 

econòmiques, tant pel que fa a quotes com a aportacions en condició de representant 

institucional.

Article 16. Drets de la militància. 

1. Les persones militants de Més - Compromís tenen els drets següents: 

a) Participar en el debat de tots els assumptes que afecten l’organització i votar en aquells 

òrgans de què siguen membres i de la manera en què reglamentàriament estiga disposat. 

b) Elegir i ser elegides per als òrgans de direcció i representació de l’organització, amb la 

possibilitat de dimitir, si escau, i amb les limitacions regulades per aquests Estatuts. 

c) Ser proposades per a representar institucionalment Més - Compromís. 

d) Discrepar de les posicions majoritàries, sempre que en la pràctica això no comporte un 

bloqueig, boicot o perjudici polític greu envers l’execució de les decisions preses per la 

majoria. Els conflictes d’interpretació al respecte seran resolts per l’Executiva de l’àmbit 

territorial que s’haja vist afectat, i qualsevol resolució podrà ser elevada a l’Executiva 
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Nacional, que serà qui decidirà en últim extrem i adoptarà les mesures necessàries per a 

solucionar el conflicte. 

e) Plantejar als òrgans de direcció aquelles qüestions que considere d’interés per a 

l’organització, i rebre una contestació en un termini màxim de dos mesos. 

f) Rebre informació de l’activitat i la situació de l’organització en els termes que regulen els 

Estatuts i la normativa aplicable. 

g) Crear i formar part de corrents al si de l’organització. 

h) Rebre el suport de l’organització davant els problemes derivats de la seua militància. 

i) Demanar raonadament la reducció o supressió de la quota de militància, en els termes 

que planteja la Carta Financera i sempre de manera temporal fins al següent Congrés 

Nacional Ordinari. 

j) Impugnar els acords dels òrgans del partit que estimen contraris a la llei, als Estatuts o 

al cos normatiu de Més - Compromís. 

k) Adreçar-se a la Comissió de Garanties per a la defensa dels seus drets. 

2. La persona militant només podrà exercir els drets de vot i representació després del 

termini de tres mesos d’haver-ne obtingut la condició, excepte en allò que regulen aquests 

Estatuts pel que fa al període precongressual. 

3. L’Executiva Nacional podrà suspendre els drets de militància en els termes, condicions i 

casos que figuren en aquests Estatuts.

Article 17. Deures de la militància. 

Les persones militants de Més - Compromís tenen els deures següents: 

a) Actuar de conformitat amb els principis polítics i organitzatius, els Estatuts, el Codi Ètic i 

la resta de la normativa de Més - Compromís, i amb la legalitat vigent. 
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b) Acatar i respectar les decisions preses per la majoria, així com respectar els drets de la 

resta de la militància, i fer servir els mecanismes interns de l’organització per a resoldre 

discrepàncies. 

c) Aplicar i desenvolupar la política de l’organització en el seu àmbit social. 

d) Estar inscrites en el col·lectiu més pròxim a la seua residència habitual, lloc de treball o 

municipi on estiguen censades. 

e) Contribuir econòmicament al sosteniment de l’organització mitjançant el pagament de 

les quotes aprovades pel partit i que els corresponguen, i col·laborar en aquelles activitats 

l’objectiu de les quals siga incrementar els recursos econòmics de Més - Compromís. 

f) En el cas de persones que ocupen càrrecs institucionals i personal de lliure elecció a les 

institucions, contribuir econòmicament al sosteniment de l’organització mitjançant el 

pagament de les aportacions aprovades pel partit. 

g) No pertànyer a cap alta organització política amb implantació al País Valencià excepte 

aquelles que puguen estar integrades en Més - Compromís i en Joves PV – Compromís. 

En el cas de residència a l’exterior, només serà compatible la doble militància amb partits 

o organitzacions amb afinitat ideològica amb Més - Compromís, fet que determinarà en 

últim extrem l’Executiva Nacional. 

h) No donar suport ni formar part d’una llista electoral d’una altra opció política que 

competisca electoralment amb Més - Compromís, amb una candidatura associada a Més - 

Compromís o amb una coalició de què forme part, o pertànyer a qualsevol entitat que 

defense una ideologia política o finalitat incompatible amb la de Més - Compromís.

CAPÍTOL III. LES PERSONES SIMPATITZANTS.

Article 18. Definició. 

Serà simpatitzant de Més - Compromís tota aquella persona que accepte els principis 

polítics i organitzatius, els Estatuts i la resta de normativa del partit i que tinga la voluntat 

de col·laborar amb el projecte de Més - Compromís sense assumir la condició de persona 

militant. 

Les persones simpatitzants estaran subjectes al règim disciplinari sempre que siga 

aplicable, tot seguint un procediment anàleg al de les persones militants.
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Article 19. Drets de les persones simpatitzants. 

Les persones simpatitzants de Més - Compromís tenen els drets següents: 

a) Participar en tots els actes i les activitats de Més - Compromís oberts a la militància. 

b) Assistir, amb veu i sense vot, a aquelles assemblees locals o comarcals que hagen 

estat convocades obertes a les persones simpatitzants, així com participar de l'estructura 

sectorial de la manera en què es determine. 

c) Assistir i participar de les Convencions o d’altres trobades programàtiques o polítiques 

obertes a les persones simpatitzats. 

d) Ser proposades per a representar institucionalment Més - Compromís en aquells casos 

en què reglamentàriament no siga necessari ser militant. 

e) Elevar consultes i propostes als diferents òrgans de Més - Compromís. 

f) Expressar les seues opinions sobre l’actuació política de Més - Compromís sense 

perjudicar el partit ni la seua imatge pública. 

g) Rebre informació de les activitats i propostes de Més - Compromís. 

h) Rebre atenció, informació i col·laboració per part de les persones que representen Més 

- Compromís en les institucions.

Article 20. Deures de les persones simpatitzants. 

Les persones simpatitzants de Més - Compromís tenen els deures següents: 

a) Respectar els principis polítics i organitzatius, els Estatuts, el Codi Ètic i la resta de la 

normativa de Més - Compromís i els acords dels òrgans del partit, així com la legalitat 

vigent. 

b) Aplicar i desenvolupar la política de l’organització en el seu àmbit social. 
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c) Estar inscrites en el col·lectiu més pròxim a la seua residència habitual, lloc de treball i 

municipi on estiguen censades. 

d) En el cas de persones que ocupen càrrecs institucionals i personal de lliure elecció a 

les institucions, contribuir econòmicament al sosteniment de l’organització mitjançant el 

pagament de les aportacions aprovades pel partit. 

e) No pertànyer a cap altra organització política amb implantació al País Valencià, excepte 

a aquelles que puguen estar integrades en Més - Compromís i en Joves PV – Compromís. 

En el cas de residència a l’exterior, només serà compatible la doble inscripció amb partits 

o organitzacions amb afinitat ideològica amb Més - Compromís, fet que determinarà en 

últim extrem l’Executiva Nacional. 

f) No donar suport ni formar part d’una llista electoral d’una altra opció política que 

competisca electoralment amb Més - Compromís, amb una candidatura associada a Més - 

Compromís o amb una coalició de què forme part, o pertànyer a qualsevol entitat que 

defense una ideologia política o finalitat incompatible amb la de Més - Compromís.

CAPÍTOL IV. L'ACTIVISTA.

Article 21. Definició. 

Serà activista de Més - Compromís tota aquella persona que s’identifique amb els 

principis polítics i organitzatius de Més - Compromís, i que tinga la voluntat de participar 

de les activitats que organitze el partit i de difondre les propostes i actuacions de Més - 

Compromís.

Article 22. Drets de les persones activistes. 

Les persones activistes de Més - Compromís tenen els drets següents: 

a) Participar en tots els actes i les activitats públiques de Més - Compromís. 

b) Assistir i participar de les Convencions o d’altres trobades programàtiques obertes a les 

persones activistes. 

c) Elevar consultes i propostes als diferents òrgans de Més - Compromís. 
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d) Expressar les seues opinions sobre l’actuació política de Més - Compromís sense 

perjudicar el partit ni la seua imatge pública. 

e) Rebre informació de les activitats, propostes i actuacions de Més – Compromís que 

puguen ser del seu interés. 

f) Rebre atenció, informació i col·laboració per part de les persones que representen Més - 

Compromís en les institucions.

Article 23. Deures de les persones activistes. 

Les persones activistes de Més - Compromís tenen els deures següents: 

a) Respectar els principis polítics i organitzatius, els Estatuts, el Codi Ètic i la resta de la 

normativa de Més - Compromís i els acords dels òrgans del partit, així com la legalitat 

vigent. 

b) Difondre les activitats, les propostes i actuacions de Més - Compromís. 

c) Estar inscrites en el col·lectiu més pròxim a la seua residència habitual, lloc de treball i 

municipi on estiguen censades. 

d) No pertànyer a cap alta organització política amb implantació al País Valencià, excepte 

aquelles que puguen estar integrades en Més - Compromís i en Joves PV – Compromís. 

En el cas de residència a l’exterior, només serà compatible la doble inscripció amb partits 

o organitzacions amb afinitat ideològica amb Més - Compromís, fet que determinarà en 

últim extrem l’Executiva Nacional. 

e) No donar suport ni formar part d’una llista electoral d’una altra opció política que 

competisca electoralment amb Més - Compromís, amb una candidatura associada a Més - 

Compromís o amb una coalició de què forme part, o pertànyer a qualsevol entitat que 

defense una ideologia política o finalitat incompatible amb la de Més - Compromís.

TÍTOL II. DEMOCRÀCIA INTERNA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA.

CAPÍTOL I. DEMOCRÀCIA INTERNA I PLURALISME.
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Article 24. Democràcia interna. 

1. L’acció política i el funcionament intern de Més - Compromís hauran de ser 

democràtics. La normativa de Més - Compromís potenciarà i facilitarà amb tots els mitjans 

al seu abast la participació de les persones militants, simpatitzants i activistes tant en el 

debat com en els processos de votació. 

2. Les persones militants, simpatitzants i activistes de Més - Compromís seran tractades 

pels òrgans de Més - Compromís de manera equitativa, imparcial i formalment correcta, i 

rebran resposta a qualsevol sol·licitud en exercici dels seus drets dins d’un termini 

raonable, que en cap cas podrà excedir els tres mesos, i passat el qual es considerarà 

que la resposta és positiva cap al dret de la persona vinculada a Més - Compromís. 

3. Les decisions democràtiques preses per qualsevol òrgan o mitjançant qualsevol 

mecanisme de participació hauran de ser respectades i executades per les persones i 

òrgans que en siguen els responsables. 

4. Les persones militants podran impugnar aquelles decisions d’òrgans del partit que 

consideren contràries a aquests Estatuts, la normativa del partit o la legislació vigent, tot 

presentant-ho per escrit al Registre Nacional de Més - Compromís dins dels 30 dies 

següents a produir-se la decisió.

Article 25. Pluralisme. 

1. Més - Compromís reconeix l’existència de distintes tendències polítiques al seu si, tot i 

que la vinculació a l’organització és individual. 

2. Més - Compromís reconeix explícitament la llibertat d’expressió de les persones 

militants, simpatitzants i activistes, de manera que es puga produir el necessari debat 

previ a la presa de decisions. Aquest debat s’haurà de produir dins l’estructura orgànica i 

de participació delimitada en aquests Estatuts.

Article 26. Majories i minories. 

Les decisions orgàniques i els posicionaments polítics de Més - Compromís s’adopten per 

majoria i vinculen totes les persones per igual. Es garanteix el dret de les posicions 

minoritàries a la defensa pública i a la discrepància legítima, sempre que això no 

comporte un bloqueig, boicot o perjudici polític greu envers l’execució de les decisions 

preses per la majoria.
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CAPÍTOL II. FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS.

Article 27. Òrgans del partit. 

1. Tenen consideració d’òrgans de Més - Compromís els següents: 

a) El Congrés Nacional i la seua Mesa. 

b) El Consell Nacional i la seua Mesa. 

c) L’Executiva Nacional i la seua Permanent. 

d) El Consell de Coordinació Política i la seua Permanent. 

e) El Consell de Coordinació Territorial. 

f) El Referèndum Virtual. 

g) Les Assemblees Comarcals i Locals i els Congressos Comarcals i Locals. 

h) Les Executives Comarcals i Locals. 

i) La Comissió de Garanties. 

j) La Comissió Revisora de Comptes. 

k) Joves PV – Compromís. 

l) L’Espai Feminista. 

m) La Comissió Organitzadora del Congrés en període precongressual. 

n) Els corrents i partits. 

o) Les Convencions Nacionals i els òrgans sectorials. 

p) El Comité Electoral Nacional. 

q) L’Assemblea Municipalista del País Valencià. 

2. Tots els òrgans del partit podran aprovar reglaments de funcionament, els quals no 

contradiran el que determinen aquests Estatuts i hauran de ser notificats a l’Executiva 

Nacional per tal que tinguen validesa. Els reglaments aprovats per executives hauran de 

ser informats a l’assemblea de l’àmbit, que en el cas de l’Executiva Nacional serà el 

Consell Nacional. 

3. Tret d’allà on ho determinen explícitament aquests Estatuts, la competència per 

proposar el text del reglament serà del propi òrgan, excepte en els casos de les 

Assemblees Comarcals i Locals que serà de l’Executiva de l’àmbit, i en els casos del 

Consell Nacional, els Consells de Coordinació, el Referèndum Virtual, les Convencions 

Nacionals, els òrgans sectorials, el Comité Electoral Nacional i l’Assemblea Municipalista 

del País Valencià, que serà de l’Executiva Nacional. 

4. Tots els òrgans hauran d’alçar acta, almenys, dels acords presos en cada reunió, i 

sotmetre-la posteriorment a aprovació. 

5. Per tal de poder votar o optar a un càrrec intern en els òrgans de Més - Compromís és 

necessari tindre la condició de persona militant, excepte en allò que determinen aquests 
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Estatuts per a persones que formen part del Congrés Nacional sense ser militants. En 

aquest cas concret, aquestes persones hauran d’adquirir la condició de militant durant els 

dos mesos següents a la finalització del Congrés per tal de poder mantindre qualsevol 

càrrec per al qual puguen haver estat elegides.

Article 28. Convocatòries. 

1. Es considerarà que una convocatòria està feta dins del termini i en la forma escaient 

quan s’haja realitzat per escrit, pels canals oficials i amb un mínim de deu dies naturals 

d’antelació a la reunió. 

2. La convocatòria haurà de comptar amb l’ordre del dia i amb la documentació adjunta. Si 

per qüestions de conjuntura política o organitzativa cal afegir més documentació a la 

facilitada en la convocatòria, s’haurà d’enviar a les persones membres amb un mínim de 

48 hores d’antelació. 

3. Es podran convocar reunions d’òrgans amb caràcter d’urgència amb un mínim de 48 

hores d’antelació, només en els casos en què estiga justificat per motius de caire polític o 

organitzatiu. 

4. En aquells casos en què no estiga explícitament regulat en aquests Estatuts, s’haurà de 

convocar reunió d’un òrgan quan ho demanen un terç de les persones membres, les quals 

hauran de fer proposta d’ordre del dia. 

5. La convocatòria ha de comptar amb una hora d'inici, una hora de finalització i, en la 

mesura d’allò possible, una temporalització de l'ordre del dia. L'hora d'inici podrà incloure, 

específicament, una primera convocatòria i una segona convocatòria, de manera que la 

reunió s’iniciaria en primera convocatòria en el cas de comptar ja amb l’assistència de 

més de la meitat de les persones convocades.

Article 29. Desenvolupament de les reunions. 

1. Les reunions han de comptar sempre amb ordre del dia. En cap reunió es podran 

prendre acords que no consten expressament en l’ordre del dia. Es podran afegir punts a 

l’ordre del dia en la mateixa reunió sempre i quan siguen declarats d’urgència per majoria 

absoluta. 

2. La confecció de l’ordre del dia serà responsabilitat de qui tinga la potestat de 

convocatòria, tret que aquests Estatuts ho determinen d’una altra manera. El procediment 

i terminis per a incloure nous punts en l’ordre del dia o per a enviar documentació adjunta 
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a algun punt ja existent vindrà determinat pel reglament de l’òrgan, i, en cas que no n’hi 

haja, s’atendrà la petició sempre que un 10% de membres de l’òrgan ho demane a la 

Mesa, òrgan o persona responsable de la convocatòria, motivadament, amb un mínim de 

48 hores d’antelació. 

3. En tots els punts de l’ordre del dia hi haurà un temps d’exposició per part de la persona 

o les persones ponents, i en acabant s’obrirà un torn de paraula per a garantir el contrast 

de posicionaments abans de la votació. Sempre que siga possible per disposició de 

temps, el torn de paraula inclourà també rèplica i contrarèplica. En tot cas, des de la 

moderació es farà per distribuir els temps per complir amb l’hora de finalització i la 

possible temporalització de l’ordre del dia. 

4. En aquells casos en els quals els Estatuts determinen que cal l’aprovació per part d’un 

òrgan, s’haurà d’establir reglamentàriament, o, si no hi ha reglament, s’establirà per part 

de la Mesa, òrgan o persona responsable de la convocatòria, un període d’esmenes al 

document o documents presentats. En aquells casos en què els Estatuts determinen que 

cal ratificació, no cabrà la presentació d’esmenes. Com a norma general, es duran a 

ratificació els documents tancats després de negociació amb altres forces polítiques. 

5. La proposta de celebració de reunions de caire no presencial haurà de ser motivada i 

prèviament aprovada per majoria qualificada del propi òrgan, i en cap cas podrà 

representar l’incompliment de les normes establertes en aquests estatuts pel que fa a 

convocatòria, debats, règim de votacions inclòs el que es determina per al vot secret i, en 

general, tot allò aplicable al funcionament dels òrgans del partit.

Article 30. Règim general de votacions. 

1. Les votacions es realitzaran mitjançant el vot directe i personal amb la norma general 

de realitzar-les a mà alçada i, en cas que s’efectuen amb un altre mètode, caldrà 

explicitar-lo i explicar-lo abans de la votació. Hauran de ser secretes si ho demana el 10% 

de les persones amb dret a vot o si es vota sobre persones. 

2. Tret que estatutàriament s’establisca expressament d’una altra manera, en totes les 

votacions s’inclourà l’opció de l’abstenció. 

3. Els acords dels diferents òrgans de Més - Compromís es prendran per majoria simple, 

és a dir, més vots favorables que negatius, excepte quan s’indique expressament una 

altra cosa en aquests Estatuts. 
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4. En aquells casos en què aquests Estatuts requerisquen de majoria absoluta caldrà que 

els vots favorables superen el 50%. 

5. En aquells casos en què aquests Estatuts requerisquen una majoria qualificada, caldrà 

un mínim de dos terços de vots favorables. 

6. Totes les majories s’entendran sobre vots emesos per les persones presents amb dret a 

vot convocades reglamentàriament, excepte quan s’indique expressament una altra cosa 

en aquests Estatuts. 

7. Un acord només podrà ser revocat amb la mateixa majoria que resulte exigible 

estatutàriament per a la seua adopció.

Article 31. Votacions per llistes obertes. 

Les votacions per a triar persones a través de llistes obertes es regiran per les normes 

següents: 

a) Les persones candidates podran presentar-se agrupades en llistes, i tindran dret a 

defensar la seua candidatura conjuntament. 

b) Cada persona amb dret a vot podrà marcar, com a màxim, tantes persones com 

determine el resultat de calcular dos terços de la quantitat de llocs a cobrir. 

c) Cada vot haurà de ser paritari, és a dir, haurà de contindre tants homes com dones en 

cas que la quantitat de persones marcada siga parell, o un màxim d’una persona de 

diferència en cas que la quantitat marcada siga senar. En el cas que, per falta de 

persones candidates, no es puga efectuar un vot plenament paritari, cada vot haurà 

d’aproximar-se el més possible a la paritat segons està definida en aquest article. 

d) Una vegada produïda la votació i efectuat el recompte, les persones elegides hauran de 

complir també el criteri de paritat. 

e) En el cas de no acceptació del nomenament, la llista correrà sempre respectant el 

criteri de paritat.
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Article 32. Notificacions i terminis. 

1. Qualsevol elecció de càrrecs o de nomenament que es produïsca en un òrgan del partit 

haurà de ser notificada a l’Executiva Nacional dins d’un termini de quinze dies, i no serà 

efectiva fins que s’haja notificat. L’Executiva Nacional, una vegada assabentada, 

n’informarà: 

a) En el cas de càrrecs locals, a l’Executiva Comarcal corresponent. 

b) En el cas de nomenaments de representants en altres òrgans del partit, a la Mesa de 

l’òrgan on acudiran i a l’Executiva de l’àmbit, tot explicitant, si escau, ordre de tria i 

suplències. 

2. En el cas de creació de nous col·lectius locals, l’Executiva Comarcal haurà de notificar 

en un termini de quinze dies a l’Executiva Nacional l’aprovació o la no aprovació de la 

creació. En aquest segon cas, l’Executiva Nacional tindrà uns altres quinze dies per a 

autoritzar-la, si així ho considera. 

3. Els terminis de ratificació per part de l’Executiva Nacional de les propostes dels 

col·lectius locals relatives a coalicions preelectorals, pactes postelectorals, formació, 

entrada i trencament de governs i presentació i participació en mocions de censura seran 

els següents: 

a) Per a propostes de coalicions preelectorals, quinze dies. 

b) Per a propostes de pactes postelectorals i formació, entrada i trencament de govern, 

deu dies. 

c) Per a propostes de presentació o participació en mocions de censura, cinc dies.

Article 33. Suplències. 

1. Les suplències per a les persones membres del Consell Nacional elegides per llistes 

obertes seran ocupades per aquelles que segueixen per ordre descendent de vots, 

sempre respectant la paritat. Si es volen triar més suplents, s’haurà de tornar a convocar 

en temps i forma l’òrgan on es va produir la votació, i el punt haurà de figurar en l’ordre del 

dia. 
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2. Les persones membres del Consell Nacional pel fet de ser-ho de l’Executiva Nacional 

només podran tindre suplències en el cas que l’Executiva estiga composta per més de 33 

persones. En aquest cas, l’Executiva podrà aprovar, a proposta de la Secretaria General, 

un llistat ordenat de suplències format per les persones membres que no ho siguen del 

Consell Nacional. 

3. Les suplències de les secretaries comarcals i locals per als òrgans de què en formen 

part en representació del seu àmbit es triaran en el mateix Congrés on hagen estat 

elegides.

Article 34. Dimissions i substitucions. 

1. En cas de dimissió d’un càrrec elegit pel sistema de llistes obertes, accedirà al càrrec la 

persona següent més votada, sempre respectant la paritat. Si no queden més persones 

disponibles, s’haurà de tornar a convocar, en temps i forma, l’òrgan on es va produir la 

votació, i el punt haurà de figurar en l’ordre del dia, excepte quan s’indique específicament 

de manera diferent en aquests Estatuts. 

2. Les persones representants de cada comarca en el Consell Nacional només podran ser 

substituïdes segons el que es determina en el punt anterior, o per renovació en el Congrés 

Comarcal preceptiu després d’un Congrés Nacional Ordinari. 

3. En cas de dimissió de la Secretaria General, la Presidència de la Mesa del Consell 

Nacional convocarà un Consell Nacional en un període no superior a quinze dies, en 

l’ordre del dia del qual figuraran, a proposta de l’Executiva Nacional, totes dues o almenys 

una d’aquestes qüestions: 

a) La convocatòria de Congrés Nacional Extraordinari, l’ordre del dia del qual haurà 

d’incloure com a mínim l’elecció de nova Executiva Nacional. 

b) La tria d’una nova Secretaria General, a proposta de l’Executiva Nacional i d’entre les 

persones que en siguen membres. 

Fins a la tria de nova Secretaria General, serà la persona que ocupe la Presidència qui 

n’assumisca provisionalment les funcions i, si aquesta també ha dimitit, les assumirà una 

persona elegida per l’Executiva Nacional d’entre les membres. 



 
 

 

Estatuts Provisionals aprovats al 8é Congrés Nacional el 27 de juny de 2021 
 

22 
 

4. En cas de dimissió de persones membres de l’Executiva Nacional, la Secretaria 

General, prèvia aprovació per part de l’Executiva Nacional, podrà proposar persones 

substitutes a ratificació del Consell Nacional. 

5. Pel que fa a les substitucions per dimissió en les Executives Comarcals s’aplicarà, 

anàlogament i dins del seu àmbit, el mateix que s’indica per a l’Executiva Nacional. En 

aquests casos, serà la persona responsable de les funcions d’Organització comarcal qui 

assumirà provisionalment, si escau, les funcions de la Secretaria Comarcal. 

6. Pel que fa a les substitucions per dimissió de la Secretaria Local, l’Executiva Comarcal 

de l’àmbit convocarà Congrés Local en un període no superior a quinze dies. 

7. Pel que fa a la substitució per dimissió de membres del Consell Nacional elegits pel 

Congrés Nacional, Comissió Revisora de Comptes i Comissió de Garanties, i sempre que 

ja no hi haja persones suplents disponibles, s’inclourà un punt en l’ordre del dia del 

Consell Nacional següent per a elegir noves persones membres i noves suplències. A 

aquests càrrecs, podrà optar el conjunt de la militància, sempre tenint en compte les 

limitacions i les exigències que marquen aquests Estatuts. 

8. En el cas de dimissió de membres de la Mesa d’un òrgan durant la celebració d’una 

reunió, i sempre i quan no n’hi haja suplències suficients o s’indique d’una altra manera en 

el reglament de l’òrgan, caldrà elegir les substitutes d’entre les persones assistents.

Article 35. Pèrdua de la condició de membre d'un òrgan o de càrrec orgànic. 

1. Com a norma general, i sempre i quan els reglaments de cada òrgan no establisquen 

altres condicions, una persona amb un càrrec orgànic o membre d’un òrgan per al qual ha 

estat elegida perdrà la condició de membre o el càrrec si falta sense justificació a tres 

reunions seguides de l’òrgan o a cinc d’alternes, i sempre i quan això represente un 

període superior a tres mesos des de la primera reunió fins a l’última. 

2. A efectes de substitucions, la pèrdua de la condició de càrrec orgànic o de membre d’un 

òrgan serà equivalent a la dimissió. El mateix passarà amb la pèrdua de la condició de 

militància. 

3. En el cas de suspensions temporals de militància de persones membres d’òrgans 

executius, aquestes persones podran ser substituïdes si així ho acorda el propi òrgan, 

l’assemblea de l’àmbit o, en el cas de l’àmbit nacional, el Consell Nacional.
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CAPÍTOL III. PARTICIPACIÓ.

Article 36. Registre Nacional. 

1. A través del Registre Nacional de Més - Compromís es donarà entrada oficial a tota la 

documentació dirigida a l’Executiva Nacional i al conjunt dels òrgans nacionals del partit. 

També servirà de registre per a les comunicacions dirigides a qualsevol òrgan del partit, al 

qual se li derivarà la documentació rebuda. 

2. El Registre Nacional tindrà una seu física, preferentment la Seu Nacional del partit, i 

comptarà amb mecanismes per fer-se accessible a través de mitjans no presencials. 

3. El Registre Nacional també registrarà les eixides de les comunicacions que, des dels 

òrgans nacionals, s’adrecen a altres òrgans o a la militància. 

4. El Registre Nacional comptarà amb un registre documental, en el qual s’inclourà el 

registre de persones militants, simpatitzants i activistes, d’actes, d’inventaris i de 

comptabilitat.

Article 37. Comunicació interna. 

L’Executiva Nacional establirà els canals oficials en les comunicacions internes amb totes 

les persones vinculades a Més - Compromís i entre els diferents òrgans del partit.

Article 38. Mobilització. 

L’Executiva Nacional promourà i regularà espais de debat, participació i mobilització de la 

militància, les persones simpatitzants i les activistes. Aquests espais hauran de propiciar 

accions de difusió de les propostes i l’actuació de govern de Més - Compromís, com 

també hauran de servir per a mobilitzar a totes les persones vinculades a Més - 

Compromís.

Article 39. Assistència a òrgans. 

Els diferents òrgans del partit podran establir reglamentàriament la participació activa de 

les persones militants que no en siguen membres, així com de les persones simpatitzants 

o d’altres que per la seua ideologia propera puguen participar del projecte.

CAPÍTOL IV. TRANSPARÈNCIA.
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Article 40. El Portal de Transparència. 

Més - Compromís publicitarà mitjançant un Portal de Transparència els Estatuts, el Codi 

Ètic, els drets de la militància, les persones simpatitzants i les activistes, l’Organigrama 

Nacional, les retribucions i perfils de les persones que ocupen els càrrecs institucionals i 

personal de lliure elecció, les fonts de finançament del partit, el balanç de comptes anuals, 

l’informe anual de la Comissió Revisora de Comptes i els informes sobre el partit del 

Tribunal de Comptes.

Article 41. Informació financera i comptable. 

1. Totes les persones membres del Consell Nacional tindran accés, prèvia sol·licitud a 

l’Executiva Nacional, a la documentació sobre la gestió financera i comptable de Més - 

Compromís, en un termini no superior a un mes. 

2. Més - Compromís remetrà anualment, segons els terminis legalment establerts per la 

llei, la comptabilitat del partit al Tribunal de Comptes.

Article 42. Càrrecs institucionals. 

Les persones amb càrrecs institucionals de Més - Compromís hauran de comunicar al 

partit les dades següents, així com qualsevol modificació que es puga produir, per a 

incloure-les en el Portal de Transparència: 

a) El salaris i altres classes de retribucions que puguen rebre. 

b) El patrimoni i les activitats econòmiques privades. 

c) El personal de lliure elecció, les seues retribucions, l’organisme on desenvolupen 

l’activitat i si tenen alguna vinculació familiar o econòmica amb aquestes persones.

Article 43. Organigrama nacional. 

1. L’Organigrama Nacional de Més - Compromís constarà de la següent informació: 

a) Organització de l’aparell tècnic, administratiu i polític en l’àmbit nacional. 
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b) Funcions, perfil, relació laboral i retribució de tot el personal contractat de Més - 

Compromís en l’àmbit supramunicipal. 

2. L’Organigrama Nacional serà informat al Consell Nacional, al Consell de Coordinació 

Territorial i al Consell de Coordinació Política dins dels sis mesos posteriors a cada 

Congrés Nacional Ordinari i en període preelectoral.

Article 44. Accés a la informació. 

Les persones militants de Més - Compromís tenen dret a accedir a informació sobre el 

funcionament dels òrgans del partit i sobre les decisions que s’hi duen a terme. En aquest 

sentit, s’estableix aquest règim d’accés a la informació: 

1. Qualsevol persona militant de Més - Compromís que ho sol·licite formalment haurà de 

tindre accés, preferentment en format digital i en un període no superior a deu dies, a una 

còpia de la documentació següent: 

a) Les actes d’acords del Consell Nacional. 

b) Els informes de gestió de les diferents àrees de l’Executiva Nacional 

c) Els informes de la Comissió Revisora de Comptes. 

d) Els reglaments de funcionament i altra normativa interna vigent. 

e) Tota aquella documentació que, segons els Estatuts, és susceptible d'accés, excepte 

quan s’indique explícitament el contrari. 

f) Tota aquella documentació que haja de ser pública per a la ciutadania segons la 

legislació vigent. 

2. Qualsevol persona membre del Consell Nacional de Més - Compromís que ho sol·licite 

formalment haurà de tindre accés a consultar presencialment i a una còpia preferentment 

en format digital d’allò que sol·licite, prèvia l’eliminació de les dades personals i de 

caràcter confidencial, i en un període no superior a trenta dies, la documentació següent : 

a) Les actes d’acords de l’Executiva Nacional. 
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b) Les resolucions de la Comissió de Garanties. En aquest cas, no es podrà obtindre 

còpia quan la divulgació de les resolucions puga vulnerar l’honor o el dret a la privacitat de 

les persones implicades. 

c) La informació financera i comptable de Més - Compromís, excepte aquella que segons 

la legislació vigent haja de ser necessàriament pública per a la ciutadania. 

3. Qualsevol persona membre del Consell Nacional de Més - Compromís que ho sol·licite 

formalment haurà de tindre accés a consultar presencialment, en un període no superior a 

trenta dies, els expedients interns elaborats per l’Executiva Nacional o per altres òrgans 

executius o fiscalitzadors del partit, sempre i quan estiguen definitivament tancats.

TÍTOL III. LA REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL DE MÉS - COMPROMÍS

CAPÍTOL I. CÀRRECS INSTITUCIONALS.

Article 45. Definició. 

Són càrrecs institucionals de Més - Compromís aquelles persones militants o 

simpatitzants de Més - Compromís que exerceixen un càrrec a les institucions per elecció 

directa de la ciutadania o per elecció indirecta mitjançant el vot o la designació d'altres 

càrrecs institucionals.

Article 46. Drets i deures dels càrrecs institucionals. 

1. Els drets de les persones amb càrrecs institucionals són: 

a) Rebre informació de les decisions que afecten o siguen de la seua competència, per 

part dels òrgans corresponents de Més - Compromís. 

b) Rebre assistència tècnica per al desenvolupament de la seua activitat. 

c) Rebre assessorament jurídic en els problemes derivats de l'exercici del seu càrrec. 

2. Els deures de les persones amb càrrecs institucionals són: 

a) Aplicar en la seua gestió el programa electoral de Més - Compromís i, en allò no 

previst, la línia política que marque l'organització, així com mantindre un posicionament 
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públic coherent amb els objectius del partit i representar-lo en la institució de què forme 

part. 

b) Defensar els interessos del poble valencià, així com promoure l’autogovern del País 

Valencià i l’assoliment i el traspàs del màxim nivell de competències a les institucions que 

li són pròpies, així com la supressió de les províncies. 

c) Complir i aplicar allò disposat en els Estatuts, el Codi Ètic, la Carta Financera i tota la 

resta de normativa de Més - Compromís, així com el que determina la legalitat vigent pel 

que fa a l'exercici del càrrec. 

d) Complir els acords dels òrgans de Més - Compromís. 

e) Renunciar al seu càrrec en cas de tindre una condemna ferma per delictes relacionats 

amb la corrupció, la violència masclista i qualsevol que comporte discriminació ideològica 

pel motiu que siga. Renunciar, a requeriment de l’Executiva Nacional, al seu càrrec o a les 

responsabilitats de govern o de representativitat quan, una vegada iniciat un procediment 

judicial, existisquen indicis de culpabilitat suficients que puguen causar un perjudici greu a 

la imatge pública o a l’acció política de Més - Compromís per actuacions que vagen en 

contra dels principis ètics del partit. 

f) Informar i retre comptes de la seua gestió periòdicament al partit i a la militància a través 

dels òrgans competents, així com tindre comunicació amb les sectorials corresponents als 

seus àmbits competencials.

Article 47. Tria de càrrecs institucionals. 

1. Càrrecs d'elecció directa: les persones candidates a càrrecs d’elecció directa seran 

elegides mitjançant un procediment de primàries entre, com a mínim, la militància de 

l’àmbit, d’acord amb el reglament proposat per l'Executiva Nacional i aprovat pel Consell 

Nacional. 

2. Diputades i diputats provincials: la designació de les persones candidates a diputades 

provincials, així com la de les suplents, es decidirà a través de votació per llistes obertes 

en una assemblea on es convocaran, i tindran dret a vot, a totes les persones regidores 

de Més - Compromís de l’àmbit del partit judicial corresponent. Aquesta decisió haurà de 

ser ratificada pel Consell Nacional. 
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3. Càrrecs d'elecció indirecta: excepte per a allò que disposen aquests Estatuts pel que fa 

a la designació de les persones candidates a diputades provincials, el nomenament de les 

persones que exerceixen un càrrec a les institucions designades en funció de la 

representació institucional de Més - Compromís es produirà a proposta de l'Executiva de 

l'àmbit en què desenvolupen la seua activitat, amb ratificació de l'assemblea 

corresponent. En el cas de càrrecs d'àmbit supracomarcal, serà l'Executiva Nacional qui 

propose i el Consell Nacional qui ratifique.

Article 48. Substitució de càrrecs institucionals. 

1. Se procedirà a la substitució d’un càrrec institucional abans de la finalització del mandat 

quan es produïsca alguna d’aquestes situacions: 

a) Dimissió de la persona que ocupa el càrrec institucional. 

b) Pèrdua de la condició de càrrec institucional per motius legals. 

c) Pèrdua de la condició de militant o simpatitzant per qualsevol motiu. 

d) Abandonament de la disciplina de la candidatura o del partit. 

2. Els càrrecs institucionals se substituiran de les maneres següents: 

a) Si el càrrec formava part d’una llista, accedirà al càrrec la persona següent de la 

candidatura. 

b) Si el càrrec no formava part d’una llista, es triarà la persona substituta segons el que 

determinen aquests Estatuts per a tria de càrrecs institucionals.

CAPÍTOL II. PERSONAL DE LLIURE ELECCIÓ.

Article 49. Definició. 

Són personal de lliure elecció totes aquelles persones militants o simpatitzants de Més - 

Compromís amb funcions d'assessorament o suport a càrrecs institucionals, i que hagen 

estat nomenades en les institucions. 
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El personal de lliure elecció tindrà els mateixos drets i deures que els càrrecs 

institucionals, dins de l’àmbit de les seues funcions. 

Article 50. Tria del personal de lliure elecció.

1. La tria del personal de lliure elecció serà a proposta dels càrrecs o grups institucionals a 

qui correspon el nomenament, amb la ratificació de l'Executiva de l'àmbit en què 

desenvolupen la seua activitat. En el cas de personal d'àmbit supracomarcal, serà 

l'Executiva Nacional qui haurà de ratificar. Una vegada nomenats, s'informarà a 

l'assemblea de l'àmbit, i al Consell Nacional en els casos d'àmbit supracomarcal. El 

mateix procediment se seguirà per a substitucions produïdes abans que finalitze el 

mandat o la legislatura. 

2. Serà responsabilitat dels càrrecs o grups institucionals informar l’Executiva de l’àmbit 

de qualsevol incompliment dels estatuts, normativa o acords dels òrgans de Més - 

Compromís per part de les persones que han nomenat, així com acatar i fer complir les 

resolucions que se’n deriven.

CAPÍTOL III - PERSONAL LABORAL DELS GRUPS INSTITUCIONALS 

 

Article 51. Definició. 

 

Tindran la consideració del personal laboral dels grups institucionals totes aquelles 

persones militants o simpatitzants de Més - Compromís amb funcions d'assessorament o 

suport a càrrecs institucionals que hagen estat contractades com a personal laboral en els 

grups institucionals. 

 

El personal laboral dels grups institucionals tindrà els mateixos drets i deures que els 

càrrecs institucionals, dins l'àmbit de les seues funcions sense perjuí dels que resulten de 

la seua relació laboral. 

 

Article 52. Tria del personal laboral dels grups institucionals. 

 

1. La tria del personal laboral dels grups institucionals serà competència dels grups 

institucionals, en el marc, si escau, dels protocols de coalició electoral per a les eleccions 

que els donen origen. 

 

2. Les noves contractacions que es realitzen per aquests grups i que estiguen associades 

a càrrecs públics que siguen militants o simpatitzants de Més - Compromís hauran de 

comptar amb la ratificació de l'Executiva de l'àmbit en què desenvolupen la seua activitat. 

En el cas de personal d'àmbit supracomarcal, serà l'Executiva Nacional qui haurà de 
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ratificar. Una vegada contractats, s'informarà a l'assemblea de l'àmbit, i al Consell 

Nacional en els casos d'àmbit supracomarcal. El mateix procediment se seguirà per a 

substitucions produïdes abans que finalitze el mandat o la legislatura. 

 

3. Serà responsabilitat dels grups institucionals informar l’Executiva de l’àmbit de 

qualsevol incompliment dels estatuts, normativa o acords dels òrgans de Més - 

Compromís per part de les persones que han contractat, així com acatar i fer complir les 

resolucions que se’n deriven. 

 
CAPÍTOL IV. INCOMPATIBILITATS DE CÀRRECS I LIMITACIÓ DE MANDATS.

 

◦ SECCIÓ PRIMERA. INCOMPATIBILITATS.

Article 53. Incompatibilitats de càrrecs. 

1. No es poden exercir diferents càrrecs institucionals en àmbits territorials diferents, a 

excepció d’aquells casos en què es tracte d’una elecció indirecta i el primer càrrec siga 

condició per a l’exercici del segon. 

2. Ocupar el càrrec de la Secretaria General és incompatible amb qualsevol càrrec 

institucional o orgànic. 

3. Ocupar el càrrec de Cap d’àrea de l’Executiva Nacional és incompatible amb ser: 

• Diputat/da a Corts, Diputacions, Congrés o Parlament Europeu. 

• Senador/a. 

• Càrrec institucional de govern supramunicipal. 

• Secretari Comarcal 

4. Ocupar la Secretaria Local o la Secretaria Comarcal és incompatible amb ser: 

▪ Diputat/da a Corts, Diputacions, Congrés o Parlament Europeu. 

▪ Senador/a. 
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▪ Alcalde/ssa. 

▪ Càrrec institucional de govern supramunicipal. 

5. Es permetrà compatibilitzar la Secretaria Local o Comarcal amb els càrrecs 

institucionals referits, sempre i quan l’assemblea de l’àmbit local o comarcal així ho acorde 

per majoria qualificada. 

6. Ocupar l'Alcaldia d'un municipi és incompatible amb: 

◦ Ser membre de l'Executiva Nacional. 

◦ Ser diputat/da provincial. 

7. Ser membre de la Comissió de Garanties és incompatible amb ser membre de 

qualsevol òrgan executiu del partit, del Consell Nacional i de la Comissió Revisora de 

Comptes. 

8. Ser membre de la Comissió Revisora de Comptes és incompatible amb ser membre de 

qualsevol òrgan executiu del partit i de la Comissió de Garanties.

◦ SECCIÓ SEGONA. LIMITACIÓ DE MANDATS.

Article 54. Limitació de mandats. 

Totes les persones amb càrrecs institucionals i orgànics de Més - Compromís d'àmbit 

supramunicipal tindran una limitació d'un màxim de dotze anys consecutius en el mateix 

càrrec, i en tot cas fins a acabar el mandat en què han estat elegits.

TÍTOL IV. ELS ÒRGANS NACIONALS DE DIRECCIÓ I REPRESENTACIÓ DE MÉS - 
COMPROMÍS.

CAPÍTOL I. EL CONGRÉS NACIONAL.

Article 55. Definició. 

El Congrés Nacional és el màxim òrgan de decisió de Més - Compromís.
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Article 56. Atribucions del Congrés Nacional. 

1. Determinar la línia política i estratègica de Més - Compromís. 

2. Valorar la gestió dels òrgans nacionals de direcció de Més - Compromís des de la 

celebració del darrer Congrés. 

3. Elegir l’Executiva Nacional. 

4. Elegir, per llistes obertes, les persones membres del Consell Nacional elegides 

directament pel Congrés, les persones membres de la Comissió de Garanties i les de la 

Comissió Revisora de Comptes. 

5. Aprovar el seu propi Reglament congressual i elegir una Mesa, a proposta de la 

Comissió Organitzadora del Congrés. 

6. Debatre i aprovar, si escau, tots aquells documents polítics, estratègics i organitzatius, i 

les ponències, que figuren en l’ordre del dia. 

7. Debatre i aprovar, si escau, propostes de resolució. 

8. Modificar i aprovar els Estatuts de Més - Compromís.

 

Article 57. Composició del Congrés Nacional. 

1. El Congrés Nacional està constituït per totes aquelles persones militants de Més - 

Compromís que s’hi inscriguen a través del procés que establisca la Comissió 

Organitzadora del Congrés. 

2. També formaran part del Congrés Nacional totes aquelles persones militants 

d’organitzacions que, per afinitat ideològica, puguen confluir amb els objectius polítics de 

Més - Compromís, sempre i quan el Consell Nacional així ho aprove per majoria 

qualificada i que aquestes persones s’hi inscriguen a través del procés que establisca la 

Comissió Organitzadora del Congrés. 
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3. Podrà assistir al Congrés Nacional amb veu i sense vot, i sempre a criteri de la Mesa 

del Congrés, qualsevol persona militant de Més - Compromís. 

4. Excepcionalment, i sempre i quan el Consell Nacional ho aprove per majoria 

qualificada, el Congrés Nacional podrà estar format per persones militants delegades dels 

col·lectius locals, en la proporció que determine el propi Consell Nacional i elegides 

mitjançant un reglament proposat per la COC i aprovat pel Consell Nacional, el qual haurà 

de tindre en compte la paritat i la representació de les persones joves.

Article 58. Procés precongressual. 

1. El Congrés Nacional haurà d’estar precedit d’un ampli debat sobre les qüestions 

polítiques, estratègiques i organitzatives previstes en l’ordre del dia. 

2. El Consell Nacional aprovarà, a proposta de l’Executiva Nacional, el Reglament del 

procés precongressual, que haurà d’establir com a mínim: 

a) La data límit per a l’afiliació que permeta tindre dret de participar en el Congrés, que en 

cap cas podrà ser abans de sis mesos de la celebració del Congrés ni anterior a la data 

en què se n’acorde la convocatòria. 

b) La data límit per a formalitzar la inscripció en el Congrés. 

c) El nombre de persones que conformaran la Comissió Organitzadora del Congrés. 

3. El Consell Nacional elegirà mitjançant llistes obertes la Comissió Organitzadora del 

Congrés, que serà la responsable dels processos organitzatius per a dur a terme el 

Congrés Nacional. La Comissió Organizadora del Congrés comptarà amb una secretaria 

tècnica, sense dret a vot, elegida a proposta de l’Executiva Nacional d’entre el personal 

administratiu i tècnic del partit.

Article 59. Mesa del Congrés Nacional. 

1. La Mesa del Congrés Nacional dirigirà el Congrés, tot vetllant perquè es desenvolupe 

ordenadament, d’acord amb allò previst als Estatuts i al Reglament congressual. 

2. La Mesa del Congrés estarà formada per: 
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a) Presidència. 

b) Vicepresidència. 

c) Secretaria. 

d) Vicesecretaria. 

e) Tres vocalies. 

3. La Presidència i la Vicepresidència moderaran els debats i presidiran el Congrés 

Nacional, i la Secretaria la Vicesecretaria alçaran acta dels acords presos. 

4. La Mesa podrà distribuir-se els treballs, nomenar meses per a comissions, establir el 

procediment de les votacions i distribuir el temps de les intervencions.

Article 60. Congrés Nacional Ordinari. 

1. El Congrés Nacional es reunirà de manera ordinària com a mínim una vegada cada 

quatre anys, convocat pel Consell Nacional a proposta de l’Executiva Nacional, amb un 

termini mínim de sis mesos d’antelació a la celebració. 

2. L’Executiva Nacional proposarà a l’aprovació del Consell Nacional un ordre del dia del 

Congrés Nacional Ordinari, així com els equips redactors de les ponències. 

3. L’ordre del dia del Congrés Nacional Ordinari haurà de comptar com a mínim amb els 

punts següents: 

a) Informe de gestió de la Secretaria General. 

b) Elecció de l’Executiva Nacional. 

c) Renovació de les persones membres del Consell Nacional elegides directament pel 

Congrés i nomenament de les persones membres de la Comissió de Garanties i de la 

Comissió Revisora de Comptes. 
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4. La Comissió Organitzadora del Congrés iniciarà les activitats sis mesos abans de la 

celebració del Congrés Nacional Ordinari.

Article 61. Congrés Nacional Extraordinari. 

1. El Consell Nacional convocarà Congrés Nacional Extraordinari, amb un termini mínim 

de tres mesos d’antelació a la celebració, en els casos següents: 

a) Per iniciativa pròpia, sempre i quan l’acord es prenga per majoria absoluta i el punt 

estiga inclòs en la proposta d’ordre del dia adjunta a la convocatòria del Consell Nacional. 

b) Quan ho acorde l’Executiva Nacional per majoria qualificada. 

c) A petició d’assemblees que representen, com a mínim, la meitat de l’afiliació del partit. 

d) A petició nominal d’una quarta part de la militància. 

e) En cas de dimissió de la meitat més un de l’Executiva Nacional. 

2. La iniciativa de convocatòria haurà d’incloure la proposta d’ordre del dia per al Congrés 

Nacional Extraordinari; en el cas del supòsit e), l’ordre del dia haurà d’incloure com a 

mínim l’elecció de nova Executiva Nacional. 

3. La Comissió Organitzadora del Congrés iniciarà les activitats tres mesos abans de la 

celebració del Congrés Nacional Extraordinari.

Article 62. Elecció de l'Executiva Nacional. 

1. Les candidatures per a l’Executiva Nacional, i sempre i quan complisquen amb els 

requisits mínims que determinen aquests Estatuts, podran plantejar l’estructura 

organitzativa que consideren més oportuna. 

2. Cada candidatura haurà d’especificar quines persones ocuparan els càrrecs 

unipersonals mínims que figuren explícitament en aquests Estatuts, i podrà presentar un 

organigrama de funcionament. 
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3. Les candidatures a l’Executiva Nacional hauran de comptar amb un mínim d’un 10% 

avals de persones membres del Congrés Nacional, els quals hauran de presentar a la 

Mesa juntament amb l’acceptació per escrit de cada persona membre de la candidatura. 

4. Serà elegida la candidatura que obtinga majoria absoluta en primera votació o majoria 

simple en segona.

CAPÍTOL II. EL CONSELL NACIONAL

Article 63. Definició. 

El Consell Nacional (CN) és el màxim òrgan de Més - Compromís entre congressos i és 

responsable de fixar la direcció de Més - Compromís d'acord amb les directrius polítiques 

marcades pel Congrés Nacional, i de supervisar l'activitat organitzativa i institucional de 

Més - Compromís.

Article 64. Òrgans i composició del Consell Nacional. 

Són òrgans del Consell Nacional la Mesa i el Plenari: 

1. La Mesa del Consell Nacional és el seu òrgan permanent, i estarà formada per cinc 

persones: Presidència, Vicepresidència, Secretaria i dues Vocalies. Es triarà mitjançant 

dos processos de llistes obertes, un per a Presidència i Vicepresidència i les dues 

Vocalies, i l’altre per a la Secretaria. 

2. El Plenari del Consell Nacional el componen: 

a) Les persones elegides pel Congrés Nacional Ordinari, per llistes obertes, en una 

proporció d’una per cada seixanta militants i resta de quaranta en el moment de tancar el 

cens del Congrés Nacional. 

b) Les persones membres de l’Executiva Nacional. Cas que l’EN, dins de la seua 

capacitat d’autoorganització, supere els 33 membres, haurà de triar a proposta de la 

Secretaria General un màxim de 33 persones membres del Consell Nacional, les quals 

hauran d’incloure necessàriament els càrrecs unipersonals que figuren en els Estatuts, 

totes les persones Caps d’Àrea, la persona designada per l’Espai Feminista i la persona 

designada per Joves PV – Compromís. 
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c) Les persones que ocupen les Secretaries Comarcals. Cas que en una comarca la 

Secretaria Comarcal siga també membre de l’Executiva Nacional, l’Assemblea Comarcal 

afectada podrà elegir una persona substituta. 

d) Les persones integrants de la Comissió Revisora de Comptes. 

e) Les persones elegides pels Congressos Comarcals immediatament posteriors al 

Congrés Nacional Ordinari, per llistes obertes, en una proporció d’una per cada trenta 

militants de la comarca i resta de vint en el moment de tancar el cens del Congrés 

Comarcal. 

f) Les persones elegides per Joves PV – Compromís en el seu Congrés Nacional, en 

proporció d’una persona per cada trenta militants que també ho siguen de Més - 

Compromís o resta de vint. Aquestes persones elegides hauran de ser militants de Més - 

Compromís. 

g) Una persones representant de cada corrent intern reconegut o partit membre de Més - 

Compromís.

Article 65. Convocatòria. 

El Consell Nacional es reunirà: 

a) En sessió ordinària amb caràcter trimestral. 

b) A iniciativa de l’Executiva Nacional, tantes vegades com la situació política ho faça 

convenient. 

c) A iniciativa de la seua Mesa, o per assemblees que representen un 25% de l’afiliació. 

d) Dins del termini d’un mes després de la celebració de qualsevol convocatòria electoral, 

per a analitzar-ne els resultats i aprovar les línies estratègiques. 

Es promouran les convocatòries ordinàries del Consell Nacional itinerants al llarg del País.

Article 66. Funcions de la Mesa del Consell Nacional. 

Són funcions de la Mesa del Consell Nacional: 
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a) Coordinadament amb l’Executiva Nacional, convocar les reunions del Plenari del 

Consell Nacional i fixar-ne l’ordre del dia de les reunions. 

b) Dirigir els debats del Plenari del Consell Nacional. 

c) Alçar acta i vetlar pel compliment dels acords del Consell Nacional, tot traslladant a la 

Comissió de Garanties els possibles incompliments reiterats. 

d) Representar públicament el Consell Nacional. 

e) Totes les que reglamentàriament se li assignen i les que li assigne el Plenari del Consell 

Nacional.

Article 67. Funcions del Plenari del Consell Nacional. 

Són funcions del Plenari del Consell Nacional: 

a) Elegir la Mesa i aprovar el Reglament del Consell Nacional en la primera reunió 

constituent. 

b) Marcar línies polítiques i estratègiques que s’ajusten a les circumstàncies del moment, 

d’acord amb la línia marcada pel Congrés Nacional, així com aprovar els programes 

electorals. 

c) Assegurar que els diferents òrgans de direcció despleguen correctament les línies 

polítiques i estratègiques aprovades. 

d) Rebre i discutir en cada sessió ordinària l’informe dels diferents àmbits de 

responsabilitat de l’Executiva Nacional, i adoptar les resolucions que escaiguen. 

e) Ratificar, si escau, a proposta de l’Executiva Nacional, les coalicions preelectorals 

d'àmbit supramunicipal, així com les propostes d'acords preelectorals globals en l'àmbit 

local. 

f) Aprovar el reglament de primàries per a l'elecció de totes les persones de Més - 

Compromís candidates a Corts Valencianes, Corts Generals i Parlament Europeu i, si 

escau, per a les candidatures locals, així com ratificar a les persones candidates a les 

Diputacions Provincials. 
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g) A proposta de l'Executiva Nacional, aprovar els criteris dels pactes postelectorals i 

ratificar-ne els pactes i la formació i el trencament de governs supramunicipals. 

h) Convocar Congrés Nacional de Més - Compromís, elegir la Comissió Organitzadora del 

Congrés i aprovar, a proposta de l’EN, el Reglament precongressual. 

i) Aprovar el reconeixement d’un corrent intern o l’admissió d’un nou partit dins de Més - 

Compromís. 

j) Aprovar un nou Codi Ètic de Més - Compromís o modificar-ne l'existent. 

k) Aprovar, a proposta de l’Executiva Nacional, la Carta Financera de Més - Compromís i 

les seues modificacions, així com les possibles quotes o aportacions de càrrecs 

institucionals extraordinàries. 

l) Rebre de l’Executiva Nacional abans de l’últim Consell Nacional de l’any el pressupost 

de Més - Compromís per a l’exercici següent, així com els pressupostos electorals, i 

aprovar-los, si escau. 

m) Rebre de l’Executiva Nacional l’informe de liquidació del pressupost de l’any anterior. 

n) Rebre de la Comissió Revisora de Comptes el balanç de comptes per a l’aprovació, si 

escau, dins dels sis primers mesos de l’any. 

o) Rebre de l’Executiva Nacional els pressupostos i l’estat de comptes, i de la Comissió 

Revisora de Comptes l’estat de comptes i l’informe d’execució dels grups parlamentaris on 

participa Més - Compromís, així com de les entitats amb què Més - Compromís tinga 

signats convenis o a les quals faça aportacions. 

p) Modificar els Estatuts de Més - Compromís només en els casos d’adaptacions del text 

a un requeriment legal, o a canvi de les dades de contacte, seu social o grafisme del logo. 

q) Totes aquelles que se li atribueixen en aquests Estatuts o la reglamentació vigent.
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Article 68. Consell Nacional telemàtic. 

1. S'entén com a Consell Nacional telemàtic la votació de qüestions incloses dins les 

funcions del plenari del Consell Nacional per part de les persones membres del Consell 

Nacional mitjançant procediments telemàtics. 

2. La Mesa del Consell Nacional convocarà Consell Nacional de caràcter telemàtic quan hi 

concórreguen totes les circumstàncies següents: 

a) Petició per part de l'Executiva Nacional d'aquesta convocatòria. 

b) Inclusió en l'ordre del dia de qüestions que requerisquen l'aprovació o ratificació del 

Consell Nacional i que, per motius d'urgència política inajornable, requerisquen una 

resolució en un període inferior a 72 hores. 

c) Que la qüestió o qüestions a votar en el Consell Nacional telemàtic, per les seues 

característiques polítiques, no siguen susceptibles de rebre esmenes per part de les 

persones membres del Consell Nacional.

CAPÍTOL III. L'EXECUTIVA NACIONAL

Article 69. Definició. 

L'Executiva Nacional de Més - Compromís (EN) és un òrgan executiu col·legiat, amb 

capacitat d'autoorganització dins d'allò que determinen aquests Estatuts.

Article 70. Funcions. 

Són funcions de l'Executiva Nacional: 

a) Vetlar pel desenvolupament quotidià del funcionament de l'organització, per a la qual 

cosa es dotarà d'una Permanent. 

b) Executar les línies polítiques, programàtiques, estratègiques i organitzatives aprovades 

pel Congrés Nacional i pel Consell Nacional. 

c) Informar el Consell Nacional de la situació política i orgànica, i proposar-li accions 

estratègiques i tàctiques per a acomplir els objectius de Més - Compromís. 
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d) Proposar, a ratificació del Consell Nacional, i davant de cada contesa electoral, el 

Comité Electoral Nacional, així com els comités d'àmbit inferior que s'adapten a cada 

demarcació electoral. 

e) Proposar al Consell Nacional les coalicions preelectorals d'àmbit supramunicipal i els 

acords preelectorals globals en l'àmbit local per a la ratificació, si escau. Ratificar, si 

escau, les propostes de coalicions preelectorals locals que no entren dins de cap acord 

global. 

f) Proposar per a l'aprovació del Consell Nacional el reglament de primàries per a l'elecció 

de totes les persones de Més - Compromís candidates a Corts Valencianes, Corts 

Generals i Parlament Europeu i, si escau, per a candidatures locals. 

g) Proposar al Consell Nacional els criteris dels pactes postelectorals en tots els àmbits 

per a l'aprovació, així com els pactes postelectorals i la formació, entrada i trencament de 

govern en l’àmbit supramunicipal per a la ratificació. Ratificar, si escau, les propostes de 

pactes postelectorals i de formació, entrada i trencament de govern dels col·lectius locals. 

h) Ratificar, si escau, les propostes o la participació en mocions de censura en qualsevol 

institució. 

i) Coordinar totes les persones que representen Més - Compromís a les institucions, i la 

seua acció política. 

j) Dirigir la gestió econòmica del partit, proposar a l'aprovació del Consell Nacional el 

pressupost de Més - Compromís i els pressupostos electorals, aprovar-ne les liquidacions 

i reconèixer les despeses que es deriven de l'execució pressupostària. 

k) Oferir assistència tècnica, recursos formatius i assessorament jurídic a les persones 

que representen Més - Compromís en les institucions i els càrrecs orgànics. 

l) Dinamitzar la participació de la militància, les persones simpatitzants i activistes del 

partit. 

m) Dissenyar, crear i gestionar l'estructura sectorial, nomenar-ne les persones 

responsables i aprovar les conclusions que se’n deriven, convocar Convencions Nacionals 

programàtiques i proposar al Consell Nacional els diferents programes electorals per a la 

seua aprovació. 
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n) Executar les resolucions de la Comissió de Garanties i aplicar les sancions que se'n 

deriven, així com establir mesures cautelars i requerir la renúncia d'un càrrec o de les 

responsabilitats de govern o representativitat d’un càrrec en els casos previstos en els 

Estatuts i el Codi Ètic. 

o) Coordinar les relacions amb Joves PV – Compromís. 

p) Totes aquelles que se li atribueixen en aquests Estatuts, en el Codi Ètic, en la Carta 

Financera i en la resta del cos normatiu de Més - Compromís, així com aquelles que no 

estiguen específicament adscrites a cap altre òrgan.

Article 71. Composició i organització. 

1. L'Executiva Nacional estarà composta, com a mínim, pels càrrecs unipersonals 

següents: 

• Secretaria General. 

• Presidència. 

• Secretaria Cap d'Àrea d'Organització i Finances. 

• Secretaria Cap d'Àrea d'Estratègia i Comunicació. 

• Secretaria Cap d'Àrea d'Acció Política i Institucional. 

A més a més, seran membres nats de l'Executiva Nacional una persona designada per 

l’Espai Feminista i una designada per Joves PV – Compromís. 

2. Cada candidatura a l'Executiva Nacional que es presente per a l’elecció al Congrés 

Nacional podrà plantejar l'estructura organitzativa que considere més oportuna, tot 

adscrivint Secretaries en cadascuna de les Àrees abans esmentades, o també creant 

altres Àrees noves que podran eixir de la divisió de les anteriors. Les Secretaries 

responsables de cada Àrea tindran consideració de Cap d'Àrea. 

3. L'Executiva Nacional haurà d'incloure en la seua estructura persones que exercisquen 

funcions de representació territorial. 
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4. L'Executiva Nacional es dotarà d'una Permanent de la qual formaran part, com a mínim, 

els càrrecs unipersonals que figuren en el punt 1, així com la persona designada per 

l’Espai Feminista i la designada per Joves PV – Compromís. La proposta de composició 

de Permanent la farà la Secretaria General i l'aprovarà l'Executiva Nacional. La 

Permanent de l'EN gestionarà els assumptes ordinaris i garantirà el desenvolupament dels 

acords presos pel plenari i les diferents àrees de gestió.

Article 72. La Secretaria General. 

1. Les funcions de la Secretaria General de Més - Compromís són: 

a) La direcció política de Més - Compromís, dins les línies marcades pel Congrés Nacional 

i el Consell Nacional. 

b) Liderar la relació de Més - Compromís amb altres organitzacions polítiques, socials, 

cíviques i professionals. 

c) Representar políticament Més - Compromís en tots els àmbits, i exercir-ne de portaveu 

nacional. 

d) Representar legalment l'organització. 

e) Amb acord previ de l'Executiva Nacional, sol·licitar crèdits, així com fer compres i 

inversions, les quals, en cas que, acumulades anualment, superen el 20% dels ingressos 

del darrer exercici, requeriran ratificació del Consell Nacional. 

f) Convocar les sessions de l'Executiva Nacional i de la Permanent, així com elaborar-ne 

els ordres del dia i visar els certificats d'acords presos. 

g) Coordinar les tasques de les diferents Àrees de l'Executiva Nacional. 

h) Totes aquelles que se li atribueixen en aquests Estatuts o la reglamentació vigent. 

2. La Secretaria General podrà delegar o compartir qualsevol de les seues funcions en 

altres membres de l'Executiva Nacional, previ informe a l'Executiva Nacional.
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Article 73. La Presidència. 

Les funcions de la Presidència de Més - Compromís són: 

a) Presidir les sessions de l'Executiva Nacional. 

b) Cooperar amb la Secretaria General en la relació de Més - Compromís amb altres 

organitzacions polítiques, socials, cíviques i professionals. 

c) Qualsevol altra que se li delegue per part de la Secretaria General o de l'Executiva 

Nacional.

Article 74. Les Àrees de l'Executiva Nacional. 

1. El treball de l'Executiva Nacional de Més - Compromís s'organitza per Àrees, les quals 

seran coordinades per la Secretaria General. 

2. Per cada Àrea de l'Executiva Nacional hi haurà una persona que ocupe la Secretaria 

Cap d'Àrea, que serà responsable d'impulsar-la i de fer seguiment de les actuacions que 

corresponen al seu àmbit, així com de coordinar les Secretaries adscrites a l'Àrea. 

3. L'Àrea d'Organització i Finances s'encarregarà de: 

a) Coordinar l'estructura territorial i vetlar-ne pel bon funcionament i per augmentar la 

implantació i l'afiliació de Més - Compromís. Proposar la creació, impulsar i fer seguiment 

dels treballs dels Equips d'Organització. 

b) Proposar a l’Executiva Nacional l’organització de l’aparell tècnic i administratiu nacional, 

així com ocupar-se’n de la gestió i de la gerència de personal. 

c) Garantir assistència tècnica, recursos formatius i assessorament jurídic als càrrecs 

orgànics de Més - Compromís. 

d) Coordinar-se amb Joves PV – Compromís i amb les entitats amb convenis de 

col·laboració amb Més - Compromís. 

e) Garantir la política de dinamització i participació interna de Més - Compromís. 
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f) Garantir la política de transparència de Més - Compromís, i elaborar-ne un informe 

anual per al Consell Nacional. 

g) Elaborar els pressupostos i la comptabilitat de Més - Compromís i controlar l'execució 

dels pressupostos, així com remetre anualment la comptabilitat, segons els terminis que 

determina la llei, al Tribunal de Cuentas. En el cas de les conteses electorals on Més - 

Compromís es presente en coalició, participar de l'elaboració i control dels pressupostos 

electorals. 

h) Vetlar pel funcionament correcte de l'administració financera de Més - Compromís i 

administrar el patrimoni de l'organització. 

i) Proposar a l'Executiva Nacional la redacció o modificació de la Carta Financera de Més 

- Compromís i vetlar-ne pel compliment. 

4. L'Àrea d'Estratègia i Comunicació s'encarregarà de: 

a) Planificar l'estratègia política de Més - Compromís. 

b) Assessorar els càrrecs de Més - Compromís i fer seguiment de les actuacions 

necessàries per a aplicar l'estratègia política nacional de Més - Compromís. 

c) Planificar i fer seguiment dels treballs corresponents als processos electorals. 

d) Gestionar la comunicació interna i externa de Més - Compromís, la seua marca, les 

seues propostes i gestió política. 

e) Elaborar directius d'imatge i estil del partit i vetlar-ne per l’aplicació. 

5. L'Àrea d'Acció Política i Institucional s'encarregarà de: 

a) Coordinar l'elaboració del posicionament polític de Més - Compromís en els diferents 

àmbits sectorials, així com els programes electorals. 

b) Impulsar les Convencions Nacionals programàtiques que acorde l'Executiva Nacional i 

dissenyar i coordinar el treball de l’estructura sectorial. 
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c) Garantir l'aplicació de la línia política de Més - Compromís a les institucions, i coordinar 

i cohesionar el treball dels càrrecs institucionals. 

d) Oferir suport tècnic, formatiu, discursiu i jurídic als càrrecs institucionals de Més - 

Compromís.

Article 75. Les Secretaries i les Vocalies de l'Executiva Nacional. 

1. Les Secretaries de l'Executiva Nacional tindran funcions concretes i podran ser Caps 

d'Àrea o estar adscrites, bé a alguna de les Àrees, bé directament a la Secretaria General. 

2. L'Executiva Nacional podrà comptar també amb persones membres que ocupen 

Vocalies, i que podran també estar adscrites a una Àrea específica o directament a la 

Secretaria General. 

3. L'Executiva Nacional, a proposta de la Secretaria General, aprovarà dins del seu 

Reglament de Funcionament una distribució de les tasques que durà a terme cada 

Secretaria, així com l'assignació de les Secretaries i de les Vocalies dins l'organigrama de 

l'Executiva. 

4. L'Executiva Nacional podrà nomenar, a proposta de la Secretaria General, Secretaries 

Adjuntes, amb veu però sense vot.

Article 76. Els Equips d'Organització. 

1. L'Executiva Nacional definirà àrees territorials que abasten tot el País i constituirà en 

cadascuna un Equip d’Organització per tal de coordinar la gestió ordinària de 

l’organització en cada territori, així com per facilitar eixa coordinació entre els territoris i 

l'estructura nacional. 

2. La composició dels Equips d'Organització es proposarà i aprovarà per l'EN. En 

formaran part, com a mínim: 

a) Les persones membres de l'EN amb funcions de representació territorial. 

b) Si escau, una o diverses persones representants dels Grups de cada una de les 

Diputacions. 
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c) Si escau, una o diverses persones representants de les Oficines territorials del Grup 

Parlamentari. 

d) Si escau, una o diverses persones representants del Grup en la FVMP que tinguen 

funcions vinculades a algun territori en concret. 

e) Si escau, persones representants en institucions supramunicipals que tinguen funcions 

vinculades a algun territori en concret.

CAPÍTOL IV. EL CONSELL DE COORDINACIÓ POLÍTICA

Article 77. Definició. 

El Consell de Coordinació Política (CCP) és l'òrgan responsable de coordinar l'activitat del 

partit en l'àmbit institucional i de desenvolupar tàcticament de manera unitària i coherent, 

conjuntament amb l'Executiva Nacional, l'estratègia de Més - Compromís en aquest àmbit.

Article 78. Composició. 

Formen el CCP de Més - Compromís: 

a) La Secretaria General, les persones Caps d’Àrea de l'Executiva Nacional, una persona 

nomenada per Joves PV – Compromís que necessàriament haurà de ser militant de Més - 

Compromís, una persona nomenada per l’Espai Feminista, una persona representant de 

cada partit o corrent intern, i totes aquelles persones membres de l'EN que la Secretaria 

General designe. 

b) La persona de Més - Compromís que ostente la màxima representació institucional en: 

◦ La Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 

◦ Els Ajuntaments de Castelló, València, Elx i Alacant. 

◦ El Grup Parlamentari a les Corts Valencianes. 

◦ La Mesa de les Corts Valencianes. 

◦ El Grup Parlamentari al Congrés. 
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◦ El Grup Parlamentari al Senat. 

◦ El Grup Parlamentari al Parlament Europeu. 

◦ Cadascuna de les tres Diputacions. 

◦ Cadascuna de les Conselleries i la Presidència de la Generalitat. 

La Secretaria General podrà convidar a les reunions del CCP persones que representen a 

Més - Compromís a les institucions en funció de la situació política a tractar.

Article 79. Convocatòria. 

La Secretaria General convocarà el Consell de Coordinació Política ordinàriament amb 

caràcter trimestral, i tantes vegades com la situació política ho faça convenient. També es 

convocarà quan ho demane un terç de les persones membres.

Article 80. Funcions. 

Són funcions del CCP: 

a) Coordinar les polítiques de Més - Compromís en l'àmbit institucional. 

b) Concretar, conjuntament amb l'Executiva Nacional, l'aplicació de l'estratègia de Més - 

Compromís a les institucions. 

c) Coordinar, conjuntament amb l’Executiva Nacional, l’activitat dels càrrecs institucionals 

de Més Compromís amb el conjunt de l’organització.

Article 81. La Permanent del CCP. 

1. La Secretaria General podrà convocar una Permanent del CCP per a la coordinació 

dels assumptes ordinaris dins l'àmbit institucional de Més - Compromís. 

2. La Permanent del CCP estarà composta per la Secretaria General i les persones 

membres del CCP que la Secretaria General designe. 
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3. La Secretaria General podrà convidar a les reunions de la Permanent del CCP 

persones que representen Més - Compromís a les institucions en funció de la situació 

política a tractar.

CAPÍTOL V. EL CONSELL DE COORDINACIÓ TERRITORIAL.

Article 82. Definició. 

El Consell de Coordinació Territorial (CCT) és l'organisme responsable de coordinar 

l'activitat de l'organització en l'àmbit territorial i de desenvolupar tàcticament i de manera 

unitària i coherent l'estratègia de Més - Compromís en aquest àmbit, així com d'informar i 

interrelacionar l'activitat quotidiana de les comarques i els col·lectius locals amb la de 

l'Executiva Nacional i el conjunt de l'organització.

Article 83. Composició. 

Formen el CCT de Més - Compromís: 

a) La Secretaria General, les persones Caps d’Àrea de l'Executiva Nacional, una persona 

nomenada per Joves PV – Compromís que necessàriament haurà de ser militant de Més - 

Compromís, una persona nomenada per l’Espai Feminista, i totes aquelles persones 

membres de l'EN que la Secretaria General designe. 

b) Les persones membres de l’EN que exerceixen les funcions de representants 

territorials. 

c) Les secretaries comarcals. 

d) Les secretaries locals de Castelló, Elx i Alacant.

Article 84. Convocatòria. 

La Secretaria d’Organització convocarà el Consell de Coordinació Territorial ordinàriament 

amb caràcter trimestral, i tantes vegades com la situació política ho faça convenient. 

També es convocarà quan ho demane un terç de les persones membres.
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Article 85. Funcions. 

Són funcions del CCT: 

a) Coordinar les polítiques i les estratègies de Més - Compromís en l’àmbit territorial. 

b) Informar el conjunt de l’estructura territorial sobre la situació organitzativa i política, i 

traslladar les decisions adoptades en l’àmbit nacional per a aplicar territorialment 

l’estratègia de Més - Compromís.

CAPÍTOL VI. EL REFERÈNDUM VIRTUAL.

Article 86. Definició. 

El Referèndum Virtual (RV) és l'òrgan democràtic de consulta directa i vinculant a les 

bases de Més - Compromís mitjançant procediments telemàtics.

Article 87. Participació. 

Tindran dret a participar en el Referèndum Virtual com a mínim totes les persones que 

tinguen la condició d'afiliades de ple dret d'acord amb el que recullen els presents 

Estatuts.

Article 88. Funcions. 

1. El Referèndum Virtual pot fixar posicionaments oficials de Més - Compromís sobre 

temes polítics, així com prendre decisions que per la seua importància o actualitat 

susciten ser referendades mitjançant aquesta eina. 

2. Seran atribucions del Referèndum Virtual la ratificació de propostes, en els àmbits 

corresponents, que impliquen: 

a) Entrar a formar part o abandonar governs en què participe o done suport Més - 

Compromís. 

b) Reglaments sobre tria de càrrecs institucionals. 

c) Acords preelectorals i postelectorals. 
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d) Aquelles que, per decisió de l'òrgan competent, siguen traslladades a ratificació. 

3. En cap cas es podrà sotmetre a Referèndum Virtual una proposta que no haja passat 

per un procés d'esmenes i d’aprovació pels òrgans que en siguen competents i segons 

allò que determinen aquests Estatuts i els reglaments que s'hi apliquen.

Article 89. Convocatòria. 

1. En l'àmbit nacional, el Referèndum Virtual podrà ser convocat: 

a) A proposta de l'Executiva Nacional de Més - Compromís, per a qüestions que siguen 

competència de l'EN. 

b) A proposta del Consell Nacional de Més - Compromís, per a qüestions que siguen 

competència d'aquest òrgan. 

c) A proposta d'Assemblees Comarcals que representen el 20% de l'afiliació a Més - 

Compromís, o a proposta del 10% de la militància de Més - Compromís, per a qüestions 

que siguen competència del Consell Nacional, i sempre que aquestes hagen estat 

debatudes prèviament en algun punt de l'ordre del dia d'una sessió d'aquest òrgan. 

2. En l'àmbit comarcal i local s'adaptarà allò que es determina en els apartats a) i b) del 

punt anterior. També es podrà convocar per la sol·licitud d'un 20% de la militància 

comarcal o local, amb les condicions que marca l'apartat c) del punt anterior adaptades a 

l'àmbit corresponent .

Article 90. Regulació. 

1. La Secretaria d'Organització recollirà la sol·licitud de convocatòria de Referèndum 

Virtual i el convocarà dins del termini i en la forma escaient. Una vegada recollida aquesta 

sol·licitud, i sempre que aquesta s'ajuste al que determinen aquests Estatuts, el RV haurà 

de ser posat en marxa en un període no superior a quinze dies. 

2. Serà potestat de l'òrgan o les persones que el proposen estendre el dret de vot més 

enllà de la militància, bé a les persones simpatitzants, bé al conjunt de la ciutadania. 

3. El RV s'haurà de convocar amb un mínim de deu dies d'antelació a la votació, per a 

garantir el debat previ entre la militància. 
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4. El temps mínim per a exercir el dret a vot serà de 72 hores, i el màxim, d'una setmana. 

5. La Secretaria d'Organització posarà en marxa un mètode no presencial que permeta al 

cos electoral de cada Referèndum Virtual poder exercir el dret al vot. Aquest mètode 

haurà de garantir el secret de vot i la transparència del procés. 

6. En cas que per motius d'urgència política siga impossible complir els terminis marcats 

en el punts 3 i 4 d'aquest article, i només en aquells RV convocats segons les vies a) i b) 

que determina el punt 1. de l'article anterior, els terminis es podran acurtar per a adaptar-

se a aquesta urgència, amb un mínim de 24 hores per a exercir el dret al vot. En aquests 

casos, l'òrgan convocant haurà d'aprovar la proposta de referèndum per majoria 

qualificada. 

7. Una vegada convocat i resolt un Referèndum Virtual sobre una qüestió concreta, no 

podrà tornar a convocar-se'n un que plantege la mateixa qüestió en idèntiques condicions 

en un període de sis mesos després de la resolució, excepte en el cas que el nou 

Referèndum s'adrece a un cos electoral més ampli.

CAPÍTOL VII. L'ASSEMBLEA MUNICIPALISTA DEL PAÍS VALENCIÀ.

Article 91. Definició. 

L'Assemblea Municipalista del País Valencià és l'òrgan de coordinació de l'acció política 

municipal.

Article 92. Composició. 

Formen part de l'Assemblea: 

a) Totes les persones regidores electes en les llistes de Més - Compromís, o en coalicions 

en què participa Més - Compromís sempre que siguen militants o simpatitzants de Més - 

Compromís. 

b) Totes les persones caps de llista no electes que siguen militants o simpatitzants de Més 

- Compromís. 

c) Totes aquelles persones regidores que l'Assemblea mateixa, reglamentàriament, 

acorde admetre.
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Article 93. Mesa de l'Assemblea. 

1. L'Assemblea es dotarà d'una Mesa, la qual en serà l'òrgan permanent de representació. 

2. La Mesa estarà formada per: 

a) Sis persones triades d'entre les membres, en llistes obertes, la més votada de les quals 

ostentarà la Presidència. 

b) Una persona membre de l'Executiva Nacional que tinga responsabilitats en l'àmbit de 

polítiques municipals, nomenada per la pròpia EN. 

c) Una persona membre de cadascun dels grups de les Diputacions Provincials, 

nomenades per la persona que en siga màxima representant institucional. 

d) Una persona membre de la FVMP, nomenada per la persona que en siga màxima 

representant institucional. 

3. La Mesa serà l'encarregada d'impulsar els treballs de l'Assemblea, i de fer-ne 

seguiment.

Article 94. Convocatòria. 

L'Assemblea podrà convocar-se en l'àmbit nacional, intercomarcal o comarcal atenent a 

criteris de necessitat o oportunitat segons la Mesa considere.

Article 95. Funcions. 

Seran funcions de l'Assemblea: 

a) La coordinació de les polítiques de gestió de les persones que representen Més - 

Compromís a les institucions municipals. 

b) L'emissió de declaracions polítiques i la realització d'accions públiques, en coordinació 

amb l'Executiva Nacional, per a visibilitzar l'actuació municipal de Més - Compromís. 

c) L'impuls d'accions de formació per a les persones regidores i que ocupen alcaldies.
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CAPÍTOL VIII. EL COMITÉ ELECTORAL NACIONAL.

Article 96. Definició. 

El Comité Electoral Nacional és un òrgan que té com a finalitat optimitzar el treball 

organitzatiu, estratègic i polític durant els períodes electorals. La seua creació la proposa 

l'Executiva Nacional i la ratifica el Consell Nacional.

Article 97. Funcionament. 

El Comité Electoral Nacional assumirà la gestió ordinària de precampanya, campanya i 

jornada electoral. Haurà de tindre assignat un personal tècnic i administratiu, tindrà 

capacitat per a proposar actuacions i despeses, i necessàriament comptarà amb Comités 

d'àmbit inferior que s'adequaran a cada demarcació electoral supramunicipal.

TÍTOL V. L'ESTRUCTURA TERRITORIAL DE MÉS - COMPROMÍS

CAPÍTOL I. LES COMARQUES.

◦ SECCIÓ PRIMERA. L'ASSEMBLEA COMARCAL.

Article 98. Definició. 

L’Assemblea Comarcal és el màxim òrgan de presa de decisions en l’àmbit comarcal.

Article 99. Composició. 

L’Assemblea Comarcal estarà constituïda per tota la militància de la comarca.

Article 100. Convocatòria. 

1. L’Assemblea Comarcal es reunirà de manera ordinària almenys una vegada a l’any i 

abans de cada Consell Nacional, així com davant d’una convocatòria electoral. 

2. Se celebrarà Assemblea Comarcal Extraordinària: 

a) Quan ho acorde l’Executiva Comarcal. 
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b) A petició de col·lectius locals que representen almenys un terç del total de persones 

militants de la comarca. 

c) A petició nominal d’una quarta part de la militància de la comarca. 

d) A petició de l’Executiva Nacional o del Consell Nacional. 

3. En els casos de les Assemblees Extraordinàries, la iniciativa de convocatòria s’adreçarà 

a la Secretaria Comarcal i haurà d’incloure la proposta d’ordre del dia per a l’Assemblea. 

4. L’Assemblea Comarcal podrà obrir-se a la participació de les persones simpatitzants, 

amb veu i sense vot.

Article 101. Congrés Comarcal. 

1. Dins del mes següent a la celebració d’un Congrés Nacional Ordinari, se celebrarà una 

Assemblea Comarcal que tindrà qualitat de Congrés Comarcal. 

2. La convocatòria del Congrés Comarcal correspon a la Secretaria Comarcal i, si no ho fa 

dins del termini establert, a l'Executiva Nacional. 

3. El Congrés Comarcal serà presidit per una Mesa composta per un mínim de tres 

persones elegides per llistes obertes entre la militància de la comarca, amb funcions 

anàlogues a la Mesa del Congrés Nacional. 

4. En l’ordre del dia del Congrés Comarcal haurà de figurar com a mínim: 

a) Informe de la Secretaria Comarcal ixent. 

b) Informe econòmic. 

c) Debat sobre l’aplicació a la comarca de les ponències i les resolucions aprovades en el 

Congrés Nacional de Més - Compromís. 

d) Elecció de l’Executiva Comarcal. Per a aquesta elecció s’aplicaran les mateixes 

condicions i normes que per a l’elecció de l’Executiva Nacional. 
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5. Elecció, per llistes obertes, de les persones que representaran la comarca en el Consell 

Nacional.

Article 102. Fusió de comarques. 

1. Quan alguna comarca no tinga la suficient infraestructura organitzativa, el Consell 

Nacional, a proposta de l’Executiva Nacional, podrà acordar-ne la fusió temporal amb una 

altra de limítrofa per a garantir-ne l’activitat normal. Aquesta fusió es revisarà com a mínim 

una vegada en cada període entre Congressos Nacionals Ordinaris. 

2. Dues o més comarques veïnes podran acordar, per motius polítics i amb un acord per 

majoria absoluta de les seues assemblees respectives, la fusió permanent en una única 

estructura comarcal. Aquesta integració haurà de ser ratificada pel Consell Nacional i 

s’haurà de tornar a aprovar després de cada Congrés Nacional Ordinari. 

3. Per revocar una fusió de comarques caldrà els mateixos acords i condicions que van 

ser necessaris per a la dur-la a terme originàriament.

◦ SECCIÓ SEGONA. L'EXECUTIVA COMARCAL.

Article 103. Definició. 

L’Executiva Comarcal és l’òrgan executiu col·legiat de l’àmbit comarcal.

Article 104. Funcions. 

Són funcions de l'Executiva Comarcal: 

a) Garantir la presència i el funcionament de l'organització en la comarca. 

b) Dinamitzar els col·lectius de la comarca. 

c) Promoure la implantació de Més - Compromís en la comarca i crear nous col·lectius. 

d) Vetlar pel compliment dels acords presos per l'organització en l'àmbit de la comarca. 

e) Gestionar els recursos econòmics que corresponen a la comarca. 
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f) En coordinació amb l'Executiva Nacional, crear i gestionar l'estructura sectorial de la 

comarca, i nomenar-ne les persones responsables. 

g) Retre comptes de la seua gestió davant l'Assemblea Comarcal com a mínim una 

vegada a l'any i tantes vegades com l'Assemblea li ho requerisca, i davant del Consell 

Nacional si aquest òrgan li ho requereix. 

h) Coordinar les relacions amb el col·lectiu comarcal de Joves PV – Compromís.

Article 105. Composició i organització. 

1. L'Executiva Comarcal estarà composta, com a mínim, pels següents càrrecs 

unipersonals: 

• Secretaria Comarcal. 

• Secretaria d'Organització i Finances. 

• Secretaria d'Estratègia i Comunicació. 

• Secretaria d'Acció Política i Institucional. 

A més a més, seran membres nats de l’Executiva Comarcal una persona de la comarca 

designada per l’Espai Feminista i una designada per Joves PV – Compromís. 

2. Cada candidatura a l’Executiva Comarcal que es presente per a l’elecció al Congrés 

Comarcal podrà plantejar l’estructura organitzativa que considere més oportuna, de 

manera anàloga al que es determina en els Estatuts per a l’Executiva Nacional.

Article 106. La Secretaria Comarcal. 

Són funcions de la Secretaria Comarcal: 

a) Representar l'organització en l'àmbit de la comarca. 

b) Convocar l'Executiva Comarcal totes les vegades que considere necessari, i almenys 

després de cada Consell de Coordinació Territorial. 
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c) Presidir l'Executiva Comarcal i l'Assemblea Comarcal, i elaborar-ne els ordres del dia. 

d) Representar la comarca en els òrgans del partit on siga requerida, i mantindre 

informada l'Assemblea.

CAPÍTOL II. ELS COL·LECTIUS LOCALS.

◦ SECCIÓ PRIMERA. QÜESTIONS GENERALS.

Article 107. Definició. 

1. Els col·lectius locals són els òrgans de base de Més - Compromís. La referència 

territorial d'un col·lectiu local és el municipi o grup de municipis, o els districtes en el cas 

singular del col·lectiu de la Ciutat de València. 

2. Es podran constituir agrupacions de barri, pedania o entitat local menor, que 

funcionaran com a col·lectius locals, sempre que la realitat política i la implantació així ho 

recomane. 

3. També es podran constituir col·lectius locals fora del País Valencià corresponents a 

àmbits territorials concrets. El conjunt d'aquests col·lectius locals de fora del País Valencià 

es considerarà a efectes de funcionament equivalent a una comarca.

Article 108. Funcions. 

Són funcions dels col·lectius locals: 

a) Desplegar en l'àmbit local la línia política de Més - Compromís. 

b) Conèixer les problemàtiques en l'àmbit local i traslladar-les als òrgans del partit. 

c) Difondre entre la ciutadania les actuacions i propostes de Més - Compromís. 

d) Realitzar, a través d'acords de la seua assemblea, i seguint la normativa i la línia 

política i estratègica aprovada en els òrgans de Més - Compromís, les propostes i les 

decisions en l'àmbit local sobre coalicions preelectorals, confecció de candidatures, pactes 

postelectorals, formació, entrada i trencament de governs i presentació o participació en 
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mocions de censura, així com traslladar prèviament a l’òrgan competent les que 

requerisquen ratificació d’acord amb els Estatuts. 

e) Elevar als òrgans comarcals o nacionals aquelles propostes que excedisquen el seu 

àmbit d'actuació.

Article 109. Constitució. 

1. Es podrà constituir un col·lectiu local en un municipi o grup de municipis quan en 

aquest àmbit territorial hi haja un mínim de cinc persones militants i no existisca cap altre 

col·lectiu. 

2. L'Executiva Comarcal haurà d'aprovar la creació del col·lectiu. En cas de ser rebutjada, 

la militància afectada es podrà adreçar a l'Executiva Nacional, que podrà autoritzar-ne la 

creació. 

3. En cas que el nombre de persones afiliades no arribe a cinc, s'adscriuran temporalment 

en un col·lectiu local limítrof. Excepcionalment, l'Executiva Nacional podrà autoritzar la 

constitució d'un col·lectiu local amb un nombre menor de persones membres. 

4. Les mateixes consideracions s'aplicaran per a la constitució d'agrupacions de barri, 

pedania o entitat local menor. En aquests casos, caldrà acord de l'Assemblea Local que 

n'aprove la creació.

◦ SECCIÓ SEGONA. L'ASSEMBLEA LOCAL.

Article 110. Definició. 

L’Assemblea Local és el màxim òrgan de presa de decisions en l’àmbit del col·lectiu o 

agrupació local.

Article 111. Composició. 

L’Assemblea Local estarà constituïda per tota la militància del col·lectiu o agrupació local.
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Article 112. Convocatòria. 

1. L’Assemblea Local es reunirà de manera ordinària almenys una vegada cada dos 

mesos, així com davant d’una convocatòria electoral. 

2. Se celebrarà Assemblea Local Extraordinària: 

a) Quan ho decidisca la Secretaria Local. 

b) A petició nominal d'un terç de la militància del col·lectiu local. 

c) A petició de l'Executiva Nacional, de l'Executiva Comarcal o del Consell Nacional. 

d) En els casos de les Assemblees Extraordinàries, la iniciativa de convocatòria 

s’adreçarà, si escau, a la Secretaria Local, i haurà d’incloure la proposta d’ordre del dia 

per a l’Assemblea. 

3. L’Assemblea Local podrà obrir-se a la participació de les persones simpatitzants, amb 

veu i sense vot.

Article 113. Congrés Local. 

1. Dins dels quinze dies següents a la celebració del Congrés Comarcal, se celebrarà una 

Assemblea Local que tindrà qualitat de Congrés Local. 

2. La convocatòria del Congrés Local correspon a la Secretaria Local i, si no ho fa dins del 

termini establert, a l'Executiva Comarcal primer, i a l'Executiva Nacional en últim terme. 

3. En l’ordre del dia del Congrés Local haurà de figurar com a mínim l’elecció de la 

Secretaria Local i, si escau, de l'Executiva Local, per a la qual s'aplicaran les mateixes 

condicions i normes que per a l’elecció de l’Executiva Nacional.

◦ SECCIÓ TERCERA. L'EXECUTIVA LOCAL.

Article 114. Definició. 

L’Executiva Local és l’òrgan executiu col·legiat de l’àmbit local. Serà obligatòria l'elecció 

d'Executiva Local en els col·lectius amb més de deu persones militants.
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Article 115. Funcions, composició i organització. 

Les funcions, composició i organització de l'Executiva Local són les mateixes que les de 

l'Executiva Comarcal, aplicades a l'àmbit local.

Article 116. La Secretaria Local. 

Són funcions de la Secretaria Local: 

a) Representar l'organització en l'àmbit local. 

b) Convocar l’Executiva Local, si s’escau, totes les vegades que considere necessari, així 

com l’Assemblea Local. 

c) Presidir l'Executiva Local, si escau, i l'Assemblea Local, i elaborar-ne els ordres del dia. 

d) Representar el col·lectiu local en els òrgans del partit on siga requerida, i mantindre 

informada l'Assemblea. 

e) Assumir les funcions de l'Executiva Local en aquells col·lectius que no en tinguen.

TÍTOL VI. L'ESTRUCTURA SECTORIAL DE MÉS - COMPROMÍS

Article 117. Definició. 

Les sectorials són els espais de participació de la militància i de la societat civil en el 

desenvolupament del marc establert en la ponència política i en els programes electorals,  

així com punts de trobada i diàleg amb els càrrecs institucionals que tenen la 

responsabilitat de dur endavant aquestes polítiques. 

Les sectorials es configuren com un eix estratègic bàsic on es desenvolupa de manera 

plena la democràcia interna de les persones que conformen les nostres bases i la relació 

amb la societat civil. Són per tant, un element troncal, ideològic i estratègic integrat en el 

funcionament intern de Més - Compromís.
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Article 118. Funcionament. 

1. L’Executiva Nacional dissenyarà i crearà els diferents espais sectorials, en regularà les 

normes de participació i en nomenarà les persones responsables. Aquests espais 

sectorials es configuraran con a grups de treball que podran tractar temes puntuals i 

limitats en el temps o àmbits més globals i amb continuïtat, i estaran integrats per 

militància de Més - Compromís, simpatitzants, activistes, persones expertes i 

representants de la societat civil, i per càrrecs orgànics i persones representants de Més - 

Compromís a les institucions l’àmbit de treball de les quals estiga relacionat amb les 

qüestions tractades sectorialment. 

2. Les reunions podran ser periòdiques, tot i que també podran ser específiques en funció 

dels temes a tractar. L’acompliment d’aquesta periodicitat, si s’escau, serà coordinada i 

garantida per la persona responsable de l’àrea sectorial en l’Executiva Nacional. 

3. Els diferents espais sectorials podran convocar jornades obertes, distribuïdes pel 

territori i amb metodologies que garantisquen la participació, amb l’objectiu de debatre 

amb la militància i les persones simpatitzants, així com amb la societat civil, els diferents 

assumptes tractats. Es buscarà sempre que aquests debats es puguen realitzar de 

manera territorialment equilibrada. 

4. Les conclusions dels diferents espais sectorials seran traslladades a l’Executiva 

Nacional per a la seua valoració i, si escau, aprovació i incorporació al programa electoral.

Article 119. Les Convencions Nacionals. 

1. Les Convencions Nacionals són convencions de polítiques públiques que compten amb 

la participació de persones expertes en la matèria i que són obertes a la participació de la 

militància i de persones vinculades a Més - Compromís. Serveixen per a aprofundir en les 

línies polítiques marcades pel Congrés Nacional, de manera que es concreten en 

propostes per a l’acció institucional, tot enriquint-la amb polítiques públiques innovadores i 

transformadores, i representen espais de trobada, de participació i de radicalitat 

democràtica. 

2. Com a mínim se celebrarà una Convenció Nacional després de cada Congrés Nacional 

Ordinari, en un termini màxim de dos anys. 

3. L’Executiva Nacional tindrà la potestat exclusiva de convocatòria i organització de les 

Convencions Nacionals.
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TÍTOL VII. L'ESPAI FEMINISTA.

Article 120. Definició. 

L’Espai Feminista és l’espai de desenvolupament de la sobirania feminista al si de Més - 

Compromís. Més - Compromís entén el feminisme com un dels seus principis polítics en 

base al qual es defensa la igualtat de drets de totes les persones i el dret a 

l’autodeterminació com a subjecte polític. Així, el foment de la participació de les dones, la 

feminització del partit i les polítiques feministes són estratègiques per a Més - Compromís, 

de manera que transcendeixen de l’organització sectorial i travessen tota l’acció política. 

Així doncs, l’Espai Feminista és l’instrument de participació per al foment de la reunió, 

debat i difusió del feminisme inclusiu que Més - Compromís representa.

Article 121. Composició de l'Espai Feminista. 

1. Pertanyen a l’Espai Feminista totes les dones militants de Més - Compromís que 

manifesten expressament la seua voluntat de pertànyer-hi. 

2. En votació en reunió plenària, l’Espai Feminista podrà decidir obrir-se a la participació 

de tota la militància i així passar a ser un òrgan mixt. 

3. L’Espai Feminista podrà funcionar també en l’àmbit comarcal i local, per a la qual cosa 

comptarà amb les persones de cada àmbit que en siguen membres.

Article 122. Funcions de l'Espai Feminista i participació en els òrgans de Més - 
Compromís. 

1. Seran funcions de l’Espai Feminista: 

a) Organitzar, en coordinació amb l’Executiva de l’àmbit, formació amb perspectiva 

feminista de caràcter mixt i no mixt, que serà com a mínim obligatòria per a les persones 

que siguen càrrecs de Més - Compromís, i per a la qual es dotarà l’Espai Feminista de 

pressupost. 

b) Generar espais mixtos i no mixtos per tal de treballar la deconstrucció dels masclismes, 

les noves masculinitats i l’empoderament femení, entre d’altres. Els espais seran 

autogestionats per les persones que els integren. 
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c) Constituir, en l’àmbit nacional, una Comissió d’Igualtat que elaborarà informes i 

propostes relatives al compliment de la igualtat al si de Més - Compromís, per tal que 

siguen traslladats als òrgans del partit que considere oportuns. 

d) Organitzar actes i xarrades per a la difusió del feminisme inclusiu de Més - Compromís. 

2. Les persones que representen l’Espai Feminista en els diferents òrgans del partit 

segons allò que determinen aquests Estatuts, seran triades d’entre les dones que hagen 

manifestat expressament la seua voluntat de pertànyer-hi a l’Espai Feminista, en la reunió 

de l'Espai Feminista de cada àmbit, a la qual tindran l’obligació de donar compte i de 

traslladar informes anuals de les seues actuacions. Les dones representants comarcals i 

locals treballaran en xarxa per tal de coordinar accions

TÍTOL VIII. JOVES PV – COMPROMÍS. 

Article 123. Definició. 

 

Joves PV – Compromís (o Joves PV) és una organització política juvenil sobirana. Atesa 

la coincidència ideològica, programàtica i d'origen entre Joves PV i Més - Compromís, el 

partit reconeix Joves PV com la seua secció juvenil, en tant que l’organització política 

referent a l’àmbit juvenil, i Joves PV reconeix Més - Compromís com el seu partit polític de 

referència i sobre el que s'empara jurídicament. 

 

Article 124. Relacions entre Joves PV – Compromís i Més - Compromís. 

 

1. Joves PV i Més - Compromís mantenen relacions estables, les quals s’inspiraran en els 

principis de lleialtat, bona fe i cooperació. 

 

2. Les relacions entre Joves PV i Més - Compromís s’ordenaran mitjançant un protocol de 

relacions. 

 

3. Aquest protocol serà proposat per una comissió mixta i paritària d’ambdues 

organitzacions i ratificat pel Consell Nacional de Més - Compromís. 

 

Article 125. Membres de Joves PV – Compromís. 

 

Són membres de Joves PV les persones que també ho siguen de Més - Compromís, 

menors de 31 anys, que no hagen manifestat expressament l'opinió contrària, així com 

aquelles altres persones que permeten els seus Estatuts. 

 

Article 126. Funcionament de Joves PV – Compromís. 
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1. Joves PV s'autoorganitzarà amb total llibertat i es dotarà d'uns Estatuts propis aprovats 

pel seu Congrés Nacional i que no podran entrar en contradicció amb els de Més - 

Compromís. 

 

2. Joves PV tindrà autonomia financera, sempre dins del marc de la legalitat vigent. Més - 

Compromís assegurarà el finançament adequat de Joves PV. 

 

Article 127. Participació de Joves PV – Compromís en el projecte de Més - 

Compromís. 

 

1. Correspon íntegrament a Joves PV el disseny, la planificació i el desenvolupament de 

les polítiques de joventut de Més - Compromís, de forma coordinada entre els seus 

diferents òrgans i espais. 

 

2. Més - Compromís reconeix que Joves PV ha de participar en el disseny, la planificació i 

el desenvolupament de totes les seues polítiques de forma que se’n garantisca la 

perspectiva juvenil. 

 

3. Més - Compromís garantirà l’adequada representació orgànica de Joves PV en tots els 

seus òrgans i espais de decisió i coordinació, segons allò que determinen aquests 

Estatuts i el protocol de relacions entre ambdues organitzacions. 

 

4. Més - Compromís garantirà l’adequada representació política de Joves PV en totes les 

institucions en què obtinga representació. 

 

TÍTOL IX. ELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ.
 
Article 128. Convenis de col·laboració. 
 

1. Més - Compromís podrà establir convenis de col·laboració amb associacions, 

fundacions, partits polítics, cooperatives, centres d'estudis, organitzacions professionals i 

d'altres entitats legalment constituïdes, sempre que ni en els seus Estatuts ni en les seues 

finalitats hi haja contradiccions amb els principis polítics i els documents i les resolucions 

aprovades pels òrgans nacionals de Més - Compromís. 

 

2. La col·laboració es formalitzarà per mitjà d'un conveni en el qual s'especificaran els 

deures i els drets de les organitzacions col·laboradores, que haurà de ser aprovat per 

l'Executiva Nacional i ratificat pel Consell Nacional de Més - Compromís.

 

TÍTOL X. ELS CORRENTS INTERNS I PARTITS MEMBRES DEL MÉS - COMPROMÍS.
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Article 129. Definició. 

1. Les persones militants de Més - Compromís tenen dret a constituir corrents i a 

adscriure-s'hi, així com a afiliar-se a partits membres de Més - Compromís d'acord amb 

les seues afinitats ideològiques, sense perjudici de la igualtat de drets i deures de tota la 

militància. 

2. Les persones adscrites als corrents interns i als partits integrats en Més - Compromís 

hauran d'estar afiliades, necessàriament, a Més - Compromís. Cada persona militant 

només podrà estar adscrita a un únic corrent o partit, i en cas que hi consten diverses 

adhesions serà vàlida la més recent.

Article 130. Reconeixement de corrents interns i admissió en Més - Compromís de 
partits preexistents. 

1. Per al reconeixement d'un corrent de Més - Compromís o per a l'admissió dins de Més - 

Compromís d'un partit preexistent, caldrà realitzar una sol·licitud a l'Executiva Nacional en 

la qual figuren els principis polítics i organitzatius del corrent o partit, la documentació de 

constitució, la composició dels seus òrgans de govern, el domicili i un llistat de les 

persones que en formen part. 

2. En el cas dels corrents, caldrà que compten amb un mínim d'un 3% de total de la 

militància de Més - Compromís i ser present a tres o més comarques, amb una proporció 

no inferior al 10% de l'afiliació en cada una d'aquestes comarques. 

3. En el cas dels partits preexistents, hauran de presentar en la seua sol·licitud les fitxes 

d'afiliació individual a Més - Compromís de cada membre. 

4. L'Executiva Nacional elevarà al al Consell Nacional una proposta que inclourà la 

documentació aportada per les persones sol·licitants, una valoració política respecte a 

l'adequació als principis i els objectius de Més - Compromís i les circumstàncies polítiques 

del moment i, en el cas dels partits preexistents, l'acord d'integració negociat. La proposta 

de reconeixement o admissió haurà de ser aprovada pel Consell Nacional per majoria 

absoluta. 

5. Els responsables orgànics dels corrents i dels partits hauran d'informar l'Executiva 

Nacional de les altes i baixes que es vagen produint dins el corrent o partit. 

6. Un corrent o partit perdrà el reconeixement o la condició d'integrant de Més - 

Compromís si: 
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a) Així ho acorda, raonadament, el Consell Nacional per majoria absoluta, a proposta de 

l'Executiva Nacional o d'un 25 % de les persones membres del Consell Nacional. En el 

cas dels partits, la Comissió de Garanties determinarà la situació en la qual queda la 

militància adscrita al partit. 

b) Per la pèrdua de qualsevol dels requisits que determinen aquests Estatuts, fet que es 

comprovarà per part de l'Executiva Nacional necessàriament abans de la celebració del 

primer Consell Nacional de l'any, al qual informarà sobre qualsevol canvi.

TÍTOL XI. EL RÈGIM ECONÒMIC DEL MÉS - COMPROMÍS.

CAPÍTOL I. LES FINANCES DEL MÉS - COMPROMÍS.

 

Article 131. La Carta Financera. 

1. La Carta Financera té com a objecte regular la gestió i l'administració dels recursos 

econòmics i financers de l'organització, sempre dins dels criteris de transparència, eficàcia 

i distribució justa entre tots els àmbits del partit. 

2. En tot cas, la Carta Financera determinarà la quota de militància amb les possibles 

exempcions i reduccions, així com les aportacions de càrrecs institucionals i personal de 

lliure elecció. Tant les quotes com les aportacions s’hauran de satisfer necessàriament de 

manera individual. 

3. La Carta Financera té consideració d'annex als Estatuts de Més - Compromís, i serà 

aprovada i modificada pel Consell Nacional a proposta de l'Executiva Nacional. 

4. En la Carta Financera s’adoptaran mesures per garantir el principi d’igualtat salarial 

entre totes aquelles persones les retribucions de les quals siguen determinades 

directament per Més - Compromís.

Article 132. Els recursos econòmics de Més - Compromís. 

Els recursos econòmics de Més - Compromís estan formats per: 

a) Les quotes de la militància. 
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b) Les aportacions econòmiques dels càrrecs institucionals i del personal de lliure elecció. 

c) Les quotes i aportacions extraordinàries que aproven els òrgans de Més - Compromís. 

d) Les aportacions dels grups institucionals, segons allò que determina la legislació. 

e) El rendiments del patrimoni. 

f) El producte de les activitats. 

g) Les donacions, els llegats i les subvencions que reba. 

h) Els crèdits o préstecs que concerte. 

i) Les campanyes de “crowdfunding” (finançament col·lectiu) engegades pel partit.

 

Article 133. Les aportacions de les persones amb càrrecs institucionals i del 
personal de lliure elecció. 

Les persones amb càrrecs institucionals i el personal de lliure elecció hauran de satisfer 

les aportacions econòmiques que determina la Carta Financera de Més - Compromís, així 

com aquelles de caràcter extraordinari aprovades pel Consell Nacional.

Article 134. Els pressupostos de Més - Compromís. 

1. L'Àrea d'Organització i Finances elaborarà anualment el pressupost ordinari d'ingressos 

i despeses de Més - Compromís, el qual haurà de ser aprovat per l'Executiva Nacional i 

pel Consell Nacional, i que haurà de comptar amb un informe preceptiu de la Comissió 

Revisora de Comptes. El mateix s'aplicarà per als pressupostos electorals. 

2. Les bases d'execució dels pressupostos inclouran, necessàriament: 

a) Les normes generals de tramitació de la despesa. 

b) Les normes d'aplicació especial i les relatives a les despeses de representació. 
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c) Els procediments de modificació pressupostària. 

3. En cas que no s'aprove el pressupost anual, es prorrogarà el ja existent.

Article 135. Gestió ètica de les finances. 

 

Els recursos econòmics de Més - Compromís es dipositaran i es gestionaran sempre de 

forma prioritària a través d'entitats financeres de banca ètica, cooperatives o caixes 

d'estalvis. Així mateix, es tindran en compte criteris ètics i de responsabilitat social per a la 

compra o contractació de qualsevol bé o servei per part de Més - Compromís, tot tractant 

de prioritzar alternatives produïdes d'una forma justa que asseguren la qualitat de 

l'ocupació i el màxim respecte al medi ambient. 

 
CAPÍTOL II. LA COMISSIÓ REVISORA DE COMPTES.
 
Article 136. Definició. 
 

La Comissió Revisora de Comptes és el màxim òrgan de fiscalització comptable de Més – 

Compromís. 

 

Article 137. Funcions. 
 

Són funcions de la Comissió Revisora de Comptes: 

 

a) Revisar la comptabilitat de Més - Compromís i el compliment del pressupost. 

b) Elaborar els informes preceptius per a l'aprovació dels pressupostos de Més - 

Compromís. 

c) Auditar la comptabilitat dels col·lectius comarcals, locals i de Joves PV – Compromís. 

d) Sol·licitar i revisar la comptabilitat dels grups parlamentaris dels quals forme part Més - 

Compromís a les Diputacions, Corts Valencianes, Corts Generals i Parlament Europeu, 

així com d'aquelles entitats de qualsevol tipus amb les quals Més - Compromís tinga 

alguna vinculació econòmica. 

e) Donar compte anualment al Consell Nacional del grau d’acompliment del principi 

d’igualtat salarial entre totes aquelles persones les retribucions de les quals siguen 

determinades directament per Més-Compromís.  

f) Reunir-se de manera ordinària cada tres mesos per revisar la comptabilitat i l'evolució 

de les despeses i els ingressos. 

 

Article 138. Composició.

 

1. La Comissió Revisora de Comptes estarà formada per tres persones elegides pel 

Congrés Nacional de Més - Compromís, en llistes obertes, entre la militància amb més de 

tres anys d'antiguitat el dia de la votació. 
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2. La persona que resulte més votada serà triada Presidenta de la Comissió Revisora de 

Comptes. 

 

3. També en formarà part una persona amb perfil tècnic, que n’exercirà la secretaria i que 

en serà membre amb veu però sense vot. Aquesta persona serà proposada per la 

Comissió Revisora de Comptes i ratificada en la primera sessió del Consell Nacional 

després de la constitució de la Comissió, i no podrà formar part del personal tècnic o 

administratiu de Més - Compromís. 

 

CAPÍTOL III. EL PERSONAL DE MÉS - COMPROMÍS.
 
Article 139. Definició. 
 

Tindran la consideració del personal de Més - Compromís totes aquelles persones 

contractades amb els recursos propis del partit. 

 

El personal de Més - Compromís haurà de ser militant del partit. 

 

Article 140. Personal administratiu i tècnic. 
 

1. El personal administratiu i tècnic és aquell que efectua tasques organitzatives i de caire 

tècnic per a l'aparell del partit. 

 

2. La selecció del personal administratiu i tècnic es farà amb els criteris d'igualtat, mèrit, 

capacitat i transparència mitjançant un procés públic de contractació regulat per unes 

bases aprovades per l'Executiva de l'àmbit que es faça càrrec dels costos derivats de la 

contractació. Aquestes bases, juntament amb un informe econòmic que garantisca la 

viabilitat de la contractació, hauran de ser ratificades per l'Assemblea de l'àmbit 

corresponent, així com per l'Executiva Nacional. 

 

3. En el cas del personal que haja de treballar en l'àmbit nacional, les bases seran 

elaborades per l'Àrea de l'Executiva Nacional a la qual s'adscriurà la persona contractada, 

aprovades per l'Executiva Nacional i ratificades pel Consell Nacional. 

 

Article 141. Personal alliberat polític. 

1. El personal alliberat polític és aquell que efectua tasques polítiques, bé com a càrrec 

orgànic, bé com a suport a càrrecs orgànics o institucionals. 

2. La contractació del personal alliberat polític en l'àmbit nacional es produirà a proposta 

de la Secretaria General, i haurà de ser aprovada per l'Executiva Nacional i ratificada pel 

Consell Nacional. 
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3. En el cas d'altres àmbits, es farà anàlogament a l'àmbit nacional, però a més a més la 

proposta haurà d'incloure un informe de viabilitat econòmica i haurà de ser ratificada per 

l'Executiva Nacional.

TÍTOL XII. LA COMISSIÓ DE GARANTIES I EL CODI ÈTIC DEL MÉS - COMPROMÍS.
 
CAPÍTOL I. LA COMISSIÓ DE GARANTIES.
 
Article 142. Definició. 
 

La Comissió de Garanties és l'òrgan responsable de garantir el respecte a la democràcia 

interna del partit i els drets de les persones militants, així com d'interpretar els Estatuts i la 

normativa interna de Més - Compromís.

 
Article 143. Funcions. 
 

Són funcions de la Comissió de Garanties: 

 

a) Enjudiciar conductes contràries al cos normatiu de Més - Compromís. La Comissió de 

Garanties serà l'encarregada de conduir els procediments sancionadors, per a la qual 

cosa tindrà la facultat d'obrir, instruir i resoldre els expedients disciplinaris, excepte en els 

casos en què s'especifique el contrari en aquests Estatuts. 

b) Resoldre consultes sobre la interpretació i aplicació dels Estatuts i de la normativa que 

se'n deriva. 

c) Dictaminar l'adequació estatutària de la normativa i els reglaments elaborats per òrgans 

de partit. 

d) Resoldre impugnacions d'acords presos per òrgans del partit. 

e) Elaborar un informe anual que serà sotmès a aprovació del Consell Nacional, en el qual 

se n’informarà de l’activitat, així com del compliment dels Estatuts i de la normativa del 

partit, i on podrà instar els òrgans pertinents a prendre mesures per a garantir aquest 

compliment.

 
Article 144. Composició. 
 

1. La Comissió de Garanties estarà formada per cinc persones elegides pel Congrés 

Nacional de Més - Compromís, en llistes obertes, entre la militància amb més de tres anys 

d’antiguitat el dia de la votació. 

 

2. La persona que resulte més votada serà elegida Presidenta de la Comissió de 

Garanties. 

 

3. També en formarà part una persona amb perfil tècnic jurista, que n’exercirà la secretaria 

i que en serà membre amb veu però sense vot. Aquesta persona serà proposada per la 

Comissió de Garanties i ratificada en la primera sessió del Consell Nacional després de la 
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constitució de la Comissió, i no podrà formar part del personal tècnic o administratiu de 

Més - Compromís.

 
CAPÍTOL II. EL RÈGIM DISCIPLINARI.

 
◦ SECCIÓ PRIMERA. QÜESTIONS GENERALS.
 
Article 145. Règim disciplinari. 
 

La militància s'obliga al compliment dels deures, així com a respectar els drets d'altres 

membres de l'organització, alhora que tots els òrgans del partit respectaran els drets de 

les persones afiliades. El règim disciplinari tindrà en compte la pluralitat d'opcions, i les 

llibertats de discrepància i d'expressió. Podrà ser objecte d'expedient disciplinari 

l'incompliment dels Estatuts, del Codi Ètic, de la Carta Financera i de la resta de la 

normativa interna, així com l'incompliment dels deures i les accions que perjudiquen o 

violenten els drets de la militància, i les actuacions contràries a les decisions majoritàries 

si perjudiquen o entrebanquen les finalitats de l'organització o la seua imatge pública.

 
◦ SECCIÓ SEGONA. PROCEDIMENT SANCIONADOR.
 
Article 146. Procediment sancionador. 
 

S'iniciarà procediment sancionador davant dels incompliments als quals fa referència el 

Règim disciplinari de Més - Compromís. El procediment sancionador estarà presidit pels 

principis d'objectivitat, legalitat, audiència i defensa.

 
Article 147. Expedients disciplinaris. 
 

1. Els expedients disciplinaris tenen com a funció l'enjudiciament de conductes contràries 

al cos normatiu del partit dutes a terme per persones militants o simpatitzants. 

 

2. Per a iniciar un expedient disciplinari, i davant d'un incompliment del Règim disciplinari, 

es podran adreçar a la Comissió de Garanties: 

a) L'Executiva Nacional, després d'una decisió motivada. 

b) Altres òrgans del partit, després d'una decisió motivada, i amb l'obligació de comunicar 

aquesta decisió a l'Executiva Nacional. 

c) Qualsevol persona militant en defensa dels seus drets o per a impugnar acords 

d'òrgans. 

 

3. La Comissió de Garanties analitzarà la documentació aportada i podrà reclamar als 

òrgans de Més - Compromís i a les parts implicades la informació complementària que 

necessite. 
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4. L'expedient es tramitarà sota el principi de confidencialitat, dins del que determinen els 

Estatuts i la normativa del partit pel que fa a la transparència dels processos interns. En 

tot cas, s'assegurarà que les persones o òrgans afectats tinguen ple coneixement del 

procés.

 
Article 148. Obertura de l'expedient, instrucció i resolució. 
 

1. La Comissió de Garanties notificarà l'obertura d'expedient a la persona o persones 

afectades, mitjançant correu certificat o alguna altra manera que n’assegure un justificant 

de la recepció. En aquesta comunicació s'informarà, com a mínim, de l'òrgan impulsor, si 

escau, i dels fets que motiven l'expedient. 

 

2. Pel que fa a la instrucció de l'expedient, la Comissió de Garanties concedirà un termini 

de 30 dies hàbils a la persona o persones afectades, a comptar des de la recepció de la 

notificació d'obertura, perquè formulen un plec de descàrrecs, aporten la documentació 

que consideren oportuna i proposen proves en la seua defensa. En cas que ho considere 

oportú, i en qualsevol moment de la instrucció, la Comissió de Garanties podrà obrir un 

nou termini d'un màxim de 30 dies hàbils per a poder recopilar més informació o requerir 

més documentació o aclariments a la persona o persones afectades. 

 

3. Una vegada tancada la instrucció, la Comissió de Garanties tindrà un termini de 30 dies 

hàbils per a resoldre sobre l'expedient disciplinari. Aquesta resolució s'elevarà a 

l'Executiva Nacional perquè siga executada i s'apliquen, si escau, les sancions que se'n 

deriven. 

 

4. Les resolucions de la Comissió de Garanties són inapel·lables. 

 

5. La resolució motivada de la Comissió de Garanties, que inclourà, en el cas d'haver-la, 

la sanció imposada, es notificarà a la persona o persones afectades en un termini màxim 

de deu dies des de l'endemà de l'acord, mitjançant correu certificat o alguna altra manera 

que n’assegure un justificant de la recepció. En cas que no es puga lliurar la notificació, la 

resolució es podrà consultar, durant el període d'un mes, a la Seu Nacional, amb la qual 

cosa la resolució es considerarà notificada. 

 

6. En el cas específic de les infraccions considerades com a lleus, i sempre que es 

produïsquen en el si d'un òrgan del partit, la Mesa de l'òrgan estarà facultada per a aplicar 

la sanció corresponent amb un acord per majoria simple de les persones que la 

componen. L'òrgan haurà d'informar la Comissió de Garanties i l'Executiva Nacional de la 

sanció imposada. 

 

Article 149. Mesures cautelars. 
 



 
 

 

Estatuts Provisionals aprovats al 8é Congrés Nacional el 27 de juny de 2021 
 

74 
 

1. La Comissió de Garanties podrà acordar, de manera motivada i mentre es resolga 

l'expedient disciplinari, les mesures cautelars que considere convenients, entre les quals 

la suspensió de militància. 

 

2. L'Executiva Nacional podrà també acordar cautelarment, en el moment que s'adrece a 

la Comissió de Garanties per a demanar l'inici d'un expedient disciplinari, la suspensió de 

militància. Aquesta suspensió de militància només es podrà aplicar en casos d'infraccions 

greus o molt greus, i podrà ser revocada en qualsevol moment per acord motivat de la 

Comissió de Garanties. 

 

3. En el cas concret d’impagament de quotes o aportacions tipificat com a infracció molt 

greu, l’Executiva Nacional aplicarà d’ofici la suspensió cautelar de militància. Prèviament 

que aquesta suspensió tinga efecte, l’Executiva Nacional ho notificarà a la persona 

afectada amb un mínim de deu dies hàbils perquè puga esmenar la situació. 

 

4. S’aplicarà la suspensió automàtica de militància per a les persones militants que 

incórreguen en un procés penal respecte del qual s’haja dictat auto d’obertura de judici 

oral per delicte relacionat amb la corrupció, la violència masclista i qualsevol que 

comporte discriminació ideològica pel motiu que siga. 

 

◦ SECCIÓ TERCERA. INFRACCIONS.
 
Article 150. Definició. 
 

Constitueixen infraccions els actes o conductes que, per acció o omissió, siguen 

contràries al cos normatiu de Més - Compromís. 

 

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

 
Article 151. Infraccions lleus. 
 

Tenen la consideració d'infraccions lleus: 

 

a) Faltar al respecte als companys i companyes. 

b) No assistir o absentar-se, sense causa justificada, de reunions d'òrgans per als quals 

s'ha estat triat, sempre i quan hagen estat convocades degudament. 

c) Pertorbar l'ordre en les reunions dels òrgans del partit, tot incomplint els acords de la 

persona o òrgan col·legiat encarregat de presidir-lo. 

d) Incomplir qualsevol dels deures de les persones militants i, si escau, de les persones 

amb càrrecs institucionals o orgànics, sempre i quan aquest incompliment no estiga 

catalogat com a falta greu o molt greu. 

e) Aquelles infraccions lleus recollides en el Codi Ètic i altre cos normatiu de Més - 

Compromís.
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Article 152. Infraccions greus. 
 

Tenen consideració d'infraccions greus: 

 

a) Faltar al respecte als companys i companyes de manera greu i, en tot cas, sempre que 

s'ofenga alguna persona per raó de la seua ideologia, religió o creences, raça, sexe, 

orientació sexual, situació familiar, malaltia, diversitat funcional o en base a qualsevol 

discriminació del tipus que siga. 

b) Faltar al respecte als companys i companyes en mitjans de comunicació, xarxes socials 

o qualsevol altre entorn públic fora dels òrgans del partit. 

c) Incomplir reiteradament les obligacions pròpies del càrrec orgànic o institucional que 

s'ocupe. 

d) Incomplir el deure de convocatòria o la convocatòria reiterada fora de temps o forma 

dels òrgans del partit. 

e) Procedir a la votació en òrgans del partit dels quals no es forma part. 

f) Mantindre's en diferents càrrecs que siguen incompatibles segons els Estatuts o la 

legalitat, o vulnerar les limitacions de mandats que marca la normativa. 

g) Incomplir reiteradament la normativa de Més - Compromís pel que fa a transparència. 

h) Incomplir les obligacions que determina la Carta Financera, excepte en aquells casos 

considerats infraccions molt greus. 

i) Utilitzar en nom o benefici propi la representativitat dels càrrecs orgànics o institucionals 

dels quals es forma part, o el nom i la simbologia del partit sense tindre autorització. 

j) Fer conscientment declaracions falses que impliquen el partit. 

k) Acceptar regals obtinguts a través de la condició de càrrec orgànic o institucional, 

excepte de tipus protocol·lari o simbòlic, i sempre i quan es facen públics. 

l) Donar suport o formar part de la llista electoral d'una altra formació política sense 

l'autorització de l'Executiva Nacional, en aquells casos en què en la circumscripció on es 

produeix el fet no concórrega ni Més - Compromís ni cap candidatura associada a Més - 

Compromís, ni cap coalició de què en forme part. 

m) Incomplir els acords adoptats pels òrgans del partit o no sol·licitar autorització o 

aprovació als òrgans competents per prendre una decisió, excepte els casos considerats 

infraccions molt greus. 

n) Aquelles infraccions greus recollides en el Codi Ètic i altre cos normatiu de Més - 

Compromís. 

o) La reincidència de dos o més faltes lleus en dos anys.

 
Article 153. Infraccions molt greus. 
 

Tenen consideració d'infraccions molt greus: 

 

a) Agredir físicament un company o companya. 
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b) Menystenir els drets d'un company o companya per raó de la seua ideologia, religió o 

creences, raça, sexe, orientació sexual, situació familiar, malaltia, diversitat funcional o en 

base a qualsevol discriminació del tipus que siga. 

c) Negar públicament o treballar en contra des de les institucions, dels objectius, principis i 

finalitats de Més - Compromís. 

d) Donar suport, expressament o tàcitament, o militar en un altre partit polític, excepte en 

els casos en què aquest altre partit no compartisca àmbit territorial amb Més - Compromís 

ni defense una ideologia política o finalitat incompatible amb la de Més - Compromís i, a 

més a més, es compte amb l’autorització de l’Executiva Nacional. 

e) Donar suport o formar part de la llista electoral d'una altra opció política que competisca 

electoralment amb Més - Compromís, amb una candidatura associada a Més - 

Compromís o amb una coalició de què en forme part. 

f) Pertànyer a qualsevol moviment, associació o col·lectiu que defense una ideologia 

política o finalitat incompatible amb la de Més - Compromís. 

g) Manifestar-se públicament de manera contrària a candidatures o persones candidates 

de Més - Compromís, d'una llista associada a Més - Compromís o d'una coalició de què 

en forme part. 

h) Incomplir els acords adoptats pels òrgans del partit o no sol·licitar autorització o 

aprovació dels òrgans competents per a prendre una decisió, en casos relatius a 

coalicions preelectorals, confecció de candidatures, pactes postelectorals, formació o 

trencament de governs i mocions de censura. 

i) Fer ús dels recursos públics o de la seua posició en les institucions per a finalitats 

particulars, per a beneficiar-se personalment o per a beneficiar, per acció o omissió, altres 

interessos que no siguen el servei de la ciutadania dins del marc de la legalitat i l'ètica 

més estricta. 

j) Esdevindre trànsfuga o recolzar-se en trànsfugues per a constituir o modificar governs. 

k) No renunciar, després de requeriment per part de l’Executiva Nacional, al seu càrrec o 

a les responsabilitats de govern o de representativitat quan, una vegada iniciat un 

procediment judicial, existisquen indicis de culpabilitat suficients que puguen causar un 

perjudici greu a la imatge pública o a l’acció política de Més - Compromís per actuacions 

que vagen en contra dels principis ètics del partit. 

l) Tindre una condemna ferma per delictes relacionats amb la corrupció, la violència 

masclista i qualsevol que comporte discriminació ideològica pel motiu que siga. 

m) Prestar serveis en empreses o entitats privades, durant els quatre anys següents a 

abandonar un càrrec institucional, que s'hagen vist afectades per decisions en les quals 

s'haja participat, o que hagen estat supervisades o regulades a través del càrrec 

institucional ocupat. 

n) No pagar les quotes d'afiliació durant dos semestres consecutius, o les aportacions de 

càrrecs institucionals durant tres mesos consecutius, tot considerant com un semestre de 

quota o com una mensualitat d'aportació les derrames extraordinàries aprovades pel 

Consell Nacional. 

o) Aquelles infraccions molt greus arreplegades en el Codi Ètic i altre cos normatiu de Més 

- Compromís. 
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p) No comunicar a l'Executiva Nacional una possible infracció molt greu de la qual es té 

constància. 

q) La reincidència de dos o més faltes greus en dos anys.

 
◦ SECCIÓ QUARTA. SANCIONS.
 
Article 154. Sancions. 
 

Les sancions que s'atribueixen a les infraccions segons la gravetat són: 

 

a) Quan la infracció siga lleu s'advertirà o amonestarà la persona infractora, verbalment o 

per escrit. Si el comportament continua, i cas que s'estiga produint en un òrgan del partit, 

la persona infractora podrà ser expulsada de la reunió. 

b) Quan la infracció siga greu, s'imposarà la suspensió de la militància de la persona o 

persones que l'hagen comesa, amb durada no inferior a un mes ni superior a un any. La 

suspensió comportarà, mentre dure, la impossibilitat d'exercir el sufragi actiu i passiu en 

els òrgans de Més - Compromís i el sufragi passiu en els processos d’elecció de 

candidatures electorals. 

c) Quan la infracció siga molt greu, s'imposarà l'expulsió de la persona o persones 

militants que l'hagen comesa. En aquests casos, la decisió es prendrà prèvia audiència 

per part de la Comissió de Garanties de la persona o persones afectades, i una vegada 

siga ferma se n'informarà al Consell Nacional.

 
CAPÍTOL III. EL CODI ÈTIC DE MÉS - COMPROMÍS.
 
Article 155. Definició. 
 

El Codi Ètic regula el comportament públic i intern de totes les persones vinculades a Més 

- Compromís. S'aplica a militants i càrrecs, així com a totes les persones de lliure elecció i 

contractades Més - Compromís. 

 

El Codi Ètic té consideració d'annex als Estatuts de Més - Compromís. 

 

Article 156. Aprovació i aplicació. 
 

1. La competència per a aprovar un nou Codi Ètic o per a fer modificacions en el vigent 

serà del Consell Nacional. 

 

2. Serà competència de l'Executiva Nacional encetar el procés per aprovar un nou Codi 

Ètic, per la qual cosa proposarà la creació d'una Comissió de redacció que serà elegida 

pel Consell Nacional pel sistema de llistes obertes. 

 

3. L'aplicació del Codi Ètic correspon a la Comissió de Garanties i a l'Executiva Nacional, 

en els termes que es regulen en aquests Estatuts.



 
 

 

Estatuts Provisionals aprovats al 8é Congrés Nacional el 27 de juny de 2021 
 

78 
 

 
TÍTOL XIII. COMPROMÍS.
 
Article 157. La Coalició Compromís. 
 

Més - Compromís forma part de la Coalició Compromís, entesa com una coalició 

políticoelectoral estable i permanent, regida per les Bases i Normes de Funcionament de 

la coalició o per qualsevol altres acords als quals s’arribe al si de la coalició. Més - 

Compromís manté l’autonomia i la independència per a l’acció, el pronunciament, 

l’actuació, la defensa i la participació en l’esdevenidor polític i social. 

 

Des de Més - Compromís es treballarà per a enfortir les relacions amb la resta 

d’organitzacions i persones que componen Compromís, així com per a potenciar òrgans i 

espais comuns de debat, coordinació, mobilització i presa de decisions.

 
Article 158. Participació en Compromís. 
 

1. Els òrgans de Més - Compromís podran acordar la cessió de competències als òrgans 

de Compromís, així com aprovar reglamentació i normativa d’aplicació comuna per a tota 

la coalició. 

 

2. Les persones de Més - Compromís que, fruit d’acords al si de la coalició, hagen de ser 

triades per a formar part d’òrgans de Compromís en representació de Més - Compromís, 

ho seran de la manera següent: 

 

a) Quan siga per a formar part del màxim òrgan executiu nacional de Compromís, la 

meitat de les persones serà proposada per l’Executiva Nacional de Més - Compromís i 

ratificada pel Consell Nacional, i l’altra meitat s’elegirà per llistes obertes per part del 

Consell Nacional d’entre les seues persones membres. 

b) Quan siga per a formar part d’altres òrgans, l’Executiva de l’àmbit proposarà a 

l’Assemblea corresponent un mètode de tria, que haurà de ser ratificat. 

 

3. L’Executiva Nacional es coordinarà organitzativament i política amb el màxim òrgan 

executiu nacional de Compromís. En aquest sentit, cas que hi haja persones de Més - 

Compromís que formen part de l’òrgan de Compromís però no de l’Executiva Nacional, 

assistiran amb veu però sense vot a les reunions d’aquesta. 

 

4. Els col·lectius locals i les executives comarcals, així com la resta d’òrgans del partit, es 

coordinaran i participaran de la dinàmica de Compromís arreu del territori.

 
DISPOSICIONS ADDICIONALS. 
 

Primera. Interpretació dels Estatuts. 
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Qualsevol dubte en la interpretació d’aquests Estatuts serà resolt per la Comissió de 

Garanties.

 
Segona. Reforma dels Estatuts. 
 

La reforma d’aquests Estatuts és competència del Congrés Nacional, excepte en els 

casos puntuals que apareixen de manera explícita en els propis Estatuts.

 

Tercera. Normativa en vigor. 

 

A tots els efectes la normativa del Bloc Nacionalista Valencià en vigor en el moment de 

l’aprovació d’aquests Estatuts serà s’aplicació per a Més - Compromís. 

 
Quarta. Ajornaments per motius de força major. 
 

Els terminis que determinen aquests Estatuts quedaran suspesos en cas que, per 

qüestions sanitàries o catàstrofes naturals, siga inviable o perillosa la convocatòria 

d’òrgans del partit.

 
Cinquena. Estructura comarcal. 
 

En un termini no superior a sis mesos després de cada Congrés Nacional Ordinari, 

l’Executiva Nacional informarà el Consell Nacional sobre l’estructura organitzativa 

comarcal que es fa servir a tots els efectes orgànics, incloent-hi la denominació de les 

comarques i els municipis que formen part de cada una d’elles.

 
Sisena. Extinció de Més - Compromís. 
 

Més - Compromís podrà extingir-se per acord del Congrés Nacional adoptat per majoria 

qualificada. En aquest acord es determinarà la destinació que s’haja de donar al patrimoni 

que existisca. Aquest patrimoni es podrà donar de nou al partit en cas d’integració en un 

altre partit o refundació, o bé a entitats sense ànim de lucre vinculades al territori valencià, 

o a activitats d'interès social que es duguen a terme al País Valencià.

 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.
 
Primera. Duplicitat de càrrecs. 
 

En els casos d’incompatibilitats de càrrecs vigents a partir de l’aprovació d’aquests 

Estatuts, però que no ho estaven abans, la prohibició de duplicitat s’aplicarà a partir del 

primer procés electoral posterior a l’aprovació.

 
Segona. Carta Financera. 
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En un termini no superior a sis mesos després de l’aprovació d’aquests Estatuts, 

l’Executiva Nacional impulsarà una reforma de la Carta Financera de Més - Compromís a 

través de la qual, com a mínim, s’inclouran els canvis derivats dels nous Estatuts.

 
DISPOSICIÓ FINAL. 
 

Aquests Estatuts entraran en vigor en el moment de l’aprovació. 

 

 

Aquests estatuts han estat aprovats en el 8é Congrés Nacional del BLOC celebrat a 

València els dies 26 i 27 de juny de 2021 

 


