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PREÀMBUL

La nació catalana, formada pel conjunt dels Països Catalans, amb 
la seva llengua pròpia i la seva cultura, és un poble europeu mediter-
rani mil·lenari que ha viscut èpoques de plenitud i autogovern, i èpo-
ques de foscor i empobriment. governada des de fora per elits d’altres 
nacions que la voldrien sotmesa i assimilada. Catalunya, així com la 
resta dels Països Catalans, és dipositària de drets històrics, de lleis i 
constitucions pròpies que han format un llegat de sobirania al llarg 
dels segles. El poble català, en unes formes o altres, ha lluitat sempre 
per la seva llibertat, contra el seu sotmetiment, i per la justícia i el 
benestar de la seva gent. I això continua fent, ben entrat el segle XXI, 
en un món de forces globalitzadores i combats de sobirania constants.

En un procés d’apoderament cívic i nacional, en el marc d’una 
mobilització popular excepcional, els representants democràtics 
del poble de Catalunya van aprovar les lleis per a fer un referèndum 
d’independència i la desconnexió legal del Regne d’Espanya, en cas 
de la victòria del sí. El referèndum es va celebrar el Primer d’Octubre 
de 2017 amb una victòria aclaparadora dels vots favorables a la inde-
pendència, malgrat la forta repressió violenta que l’estat espanyol va 
desfermar contra els ciutadans que anaven a votar. Un 90,18% dels 
votants van optar per formar la República Catalana independent, que 
va rebre l’oposició del 7,83% dels votants.

El Parlament de Catalunya va declarar, per majoria absoluta, la 
independència el 27 d’octubre de 2017 amb les següents afirmacions:

“CONSTITUÏM la República catalana, com a Estat independent i 
sobirà, de dret, democràtic i social. DISPOSEM l’entrada en vigor de 
la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República. INICI-
EM el procés constituent, democràtic, de base ciutadana, transversal, 
participatiu i vinculant.”

La reacció de l’estat espanyol a la declaració del 27 d’octubre fou 
la supressió de l’autonomia, la destitució del Govern de Catalunya, la 
dissolució del Parlament, la fi de la legislatura vigent, la persecució, 
empresonament i exili del president, M. Hble. Sr. Carles Puigdemont, 
i el seu Govern, així com l’activació de centenars de processos judici-
als contra independentistes arreu de Catalunya. Amb les institucions 
autonòmiques posades en funcionament, després de les eleccions del 
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21 de desembre de 2017 sotmeses a la vigilància política i l’amenaça 
constant dels tribunals espanyols, l’autonomia de Catalunya és avui 
un engranatge més de la maquinària unificadora de l’estat espanyol.

Davant d’aquesta realitat, d’acord amb el marc jurídic internaci-
onal i l’article I del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics de 
l’Organització de les Nacions Unides —que reconeix el dret d’auto-
determinació de tots els pobles—, obeint el mandat democràtic del 
referèndum del Primer d’Octubre i la declaració d’independència del 
27 d’octubre, el Consell de la República es constitueix en Autoritat 
Nacional Catalana amb l’objectiu inequívoc de restaurar l’efectivitat 
del dret històric del poble català a la sobirania nacional i de desplegar 
la República Catalana independent. I per això, es dota d’aquest Codi 
General per al funcionament i articulació de la seva dimensió institu-
cional, representativa i democràtica.

Aquest text recull la normativa de caràcter general que configura 
el Consell de la República, i és la norma de la qual es desprenen totes 
les altres.

El Codi General és conformat per deu títols; en cadascun es regu-
len els aspectes més rellevants i els principis relatius a l’àrea respectiva, 
que han d’inspirar la normativa posterior que els tracti i desenvolupi.

Així, el Títol Preliminar recull les qüestions més genèriques i 
d’abast definitori del Consell. En fa una descripció genèrica de l’es-
tructura bàsica, tant pel que fa als òrgans institucionals que el con-
formen, com pel que fa a les normes que els regulen. En aquest títol 
és destacable el canvi de denominació de Consell per la República a 
Consell de la República.

Els títols següents regulen, en primer lloc, els òrgans propis del 
Consell, de major a menor legitimitat democràtica: el primer és per 
al Registre Ciutadà i el Registre d’Entitats; el segon, per als seus repre-
sentants, l’Assemblea de Representants; el tercer, per al Govern. Els 
títols quart, cinquè i sisè tracten de les estructures territorials, de l’òr-
gan de mediació, arbitratge i resolució de conflictes i d’altres òrgans 
independents que serveixen per a reforçar i enriquir l’organització 
del Consell. El títol setè tracta dels comptes i finances del Consell i de 
l’estructura administrativa corresponent .. El títol vuitè estableix el 
marc de relacions institucionals i socials del Consell a l’interior dels 
Països Catalans i a l’exterior. El títol novè fonamenta la creació d’un 
règim disciplinari que protegeixi el bon funcionament de la institució 
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davant de conductes il·lícites. El desè tracta de la reforma d’aquest 
codi i els mecanismes que l’habiliten. Gairebé tots aquests títols o 
aspectes requereixen una major concreció normativa, i del text se’n 
deriva l’obligació de crear-la.

El Títol Primer regula el Registre Ciutadà, que és el cens del con-
junt de persones que s’hi han volgut inscriure, i el Registre d’Entitats, 
que reuneix les entitats que donen suport i se sumen al Consell de 
la República. S’hi defineixen uns principis rectors. Aquests registres 
permeten la inscripció de persones físiques i persones jurídiques, tot i 
que es doten d’uns drets i deures diferents.

El Títol Segon regula, de manera genèrica, els elements essenci-
als que conformen l’Assemblea de Representants. En fa la definició i 
n’estipula la composició, la durada, les funcions, així com el que és es-
sencial per al funcionament. Aquest títol s’inspira en els tractaments 
dels òrgans legislatius que són propis i tradicionals a l’àmbit territori-
al dels Països Catalans, presents i històrics, però alhora en simplifica 
el funcionament i l’adapta als nous temps i a les possibilitats de les 
tecnologies de la informació i la comunicació. Destaquen en aquest 
apartat l’exigència de transparència, l’obligatorietat que els represen-
tants mantinguin la comunicació amb els seus electors territorials i 
l’impuls de les pràctiques participatives i consultives de la totalitat de 
la base ciutadana del Consell.

El Títol Tercer defineix i estructura el Govern del Consell. El prin-
cipi rector d’aquest títol és que el President o Presidenta del Govern 
del Consell és escollit per l’Assemblea, tot i que hi ha previstos me-
canismes de control i d’impuls de l’activitat del Govern per part dels 
ciutadans inscrits al Consell. El president nomena un Govern, que rep 
l’encàrrec de desplegar les polítiques concretes d’un pla de govern, 
les característiques del qual també es defineixen en aquest títol. És 
rellevant en aquest cas la capacitat de l’Assemblea d’exercir el con-
trol de l’activitat i les decisions del president i del Govern, així com 
la capacitat de remoure’l en cas de disconformitat majoritària dels 
representants.

El Títol Quart parla dels Consells Locals i les estructures terri-
torials com a forma de desplegar l’acció del Consell al territori. Se’n 
fa una regulació ampla i genèrica, i es remet a una normativa més 
específica. Determina el principi bàsic d’autonomia organitzativa de 
les estructures territorials i les seves funcions bàsiques.
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El Títol Cinquè tracta de l’òrgan de mediació, arbitratge i resolu-
ció de conflictes que ha de permetre el bon funcionament del Consell 
de la República, així com evitar que els conflictes legítims que puguin 
sorgir es resolguin de manera satisfactòria per als objectius que han 
justificat la seva creació.

El Títol Sisè desenvolupa les diferents Sindicatures del Consell. 
Les Sindicatures són òrgans independents destinats a arbitrar i dic-
taminar sobre els àmbits dels diferents organismes del Consell. Se’n 
destaquen els criteris d’independència i autoritat professional. Són 
la Sindicatura Electoral, de Processos Participatius i Afers Jurídics, la 
Sindicatura del Registrat i la Sindicatura d’Ètica, Disciplina i Transpa-
rència. Aquests òrgans tindran normativa reguladora pròpia.

La resta de títols tracten i regulen qüestions generals i principis 
bàsics sobre els comptes i finances del Consell, la seva estructura ad-
ministrativa, les relacions institucionals i socials, el règim sanciona-
dor intern basat en principis democràtics, i les vies per a modificar 
aquest Codi General. Finalment, les disposicions addicionals, transi-
tòries, derogatòries i finals completen l’articulat d’aquest document 
fonamental del Consell de la República.
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TÍTOL PRELIMINAR – Disposicions generals

Codi General del Consell de la República Catalana

TÍTOL PRELIMINAR – DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL I.
Del Consell de la República Catalana

Secció 1a.
De la definició del Consell

Article 11. Què és el Consell de la República

1. El Consell de la República Catalana es constitueix en la 
institució democràtica de representació política provisi-
onal de la República Catalana proclamada pel Parlament 
de Catalunya el 27 d’octubre de 2017, d’acord amb el man-
dat atorgat pel referèndum d’independència del Primer 
d’Octubre.

2. El Consell de la República Catalana exerceix com a Autori-
tat Nacional fins que es constitueixi un nou estat indepen-
dent en forma de República.

3. El mandat del referèndum del Primer d’Octubre i la pro-
clamació de la República Catalana de 2017 són d’aplicació 
a l’espai geogràfic delimitat avui per les comarques que 
conformen la comunitat autònoma de Catalunya dins de 
l’estat espanyol. El Consell de la República també té com 
a finalitat impulsar processos democràtics d’autodetermi-
nació per assolir, respectant els ritmes de cada territori, el 
mandat de la independència a la resta de Països Catalans.

4. Formen part del Consell de la República Catalana totes les 
persones físiques i jurídiques que manifesten llur accep-
tació dels objectius, significació i valors del Consell, que 
s’inscriuen amb aquest compromís i per lliure voluntat al 
Registre Ciutadà i al Registre d’Entitats, respectivament.

5. La sobirania del Consell de la República rau en el conjunt 
dels membres de ple dret del Registre Ciutadà.



Assemblea
de Representants

Text definitiu, esmenat 
i aprovat en ple ordinari 
de l’Assemblea de 
Representants el diumenge, 
18 de setembre de 2022.

Revisió i edició del 19 
d’octubre. 

Vist i plau,

La Presidenta de la 
Mesa de l’Assemblea de 
Representants.

Assemblea 
de Representants

2 / 51

TÍTOL PRELIMINAR – Disposicions generals

Codi General del Consell de la República Catalana

Secció 2a.
De la forma jurídica del Consell

Article 12. La forma jurídica del Consell i la seva independència 
del marc espanyol

El Consell, per la seva estricta naturalesa política, tal com es des-
criu a l’article 11 d’aquest codi, no manté, com a tal, cap submissió 
jurídica a cap ordenament territorial concret, més enllà de la voluntat 
legítima dels qui el constitueixen o representen.

Article 13. La seu del Consell i l’àmbit territorial del Consell

1. El Consell té la seva seu a la Casa de la República. El Go-
vern n’estableix el domicili.

2. El seu àmbit d’actuació territorial s’estableix arreu del 
món.

Secció 3a.
De la normativa del Consell i de la seva norma marc

Article 14. De la normativa del Consell

Per al seu funcionament el Consell es dota de diferents normes:

1. Norma de nivell marc i general:

El conforma un únic text que s’anomena CODI GENERAL DEL 
CONSELL. Té rang superior a qualsevol altra norma que emani de 
l’Assemblea de Representants o del Govern del Consell de la República.

El seu contingut és aprovat per l’Assemblea de Representants, 
per majoria absoluta dels seus components, i referendat pel Registre 
Ciutadà, amb el vot favorable de la majoria dels qui participin en la 
votació.

2. Normes de nivell ordinari:
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S’anomenen CODI, acompanyat del títol propi de la norma, i re-
gulen qualssevol dels aspectes que, segons el Codi General, poden ser 
susceptibles de ser regulades en el marc de les funcions pròpies del 
Consell o del seu àmbit d’actuació.

Aquestes normes són elaborades i aprovades per l’Assemblea de 
Representants, de conformitat amb el que es disposa en el seu propi 
Codi regulador, i seguint el procediment legislatiu que s’hi recull.

3. Normes de nivell subordinat:

S’anomenen CODI DE DESPLEGAMENT, acompanyat del títol 
propi de la norma.

El seu contingut desplega i concreta el que disposa un CODI dels 
de nivell ordinari, prèviament aprovat, i el qual no pot contradir, ni 
ultrapassar. És aprovat pel Govern, i l’Assemblea de Representants 
disposa d’un mecanisme d’impugnació d’aquestes normes, que s’esta-
bleix en el Codi que regula el funcionament de l’Assemblea.

Així mateix, es considera normativa del Consell:

4. Les normes de nivell projectiu:

S’anomenen CODI PROJECTIU, acompanyat del títol propi de la 
norma.

El Consell impulsarà propostes legislatives al si de l’Assemblea 
de Representants que anticipin el que haurà de ser la legislació de la 
República.

5. Els DECRETS del Govern:

Són normes emeses pel Govern del Consell en virtut de la seva 
potestat reglamentària mitjançant les quals el Govern regula aquelles 
matèries que són de la seva competència o regula aquelles matèries 
que li siguin delegades per part de l’Assemblea de Representants.

6. Les RESOLUCIONS de les Sindicatures, dels òrgans inde-
pendents o dels òrgans amb capacitat decisòria d’acord 
amb la normativa existent en el Consell de la República 
Catalana.
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Aquestes resolucions expressen la voluntat o decisió d’aquests 
òrgans, d’acord amb un tema de la seva competència que li ha estat 
plantejat d’acord amb allò que es determini en la seva pròpia norma 
de regulació.

En cap cas no poden contradir regulacions prèvies, ni establir 
normes d’obligat compliment que no es desprenguin directament de 
normes ordinàries prèvies.

Article 15. De les Declaracions del Consell

En el marc del Consell, tant el Govern com l’Assemblea de Re-
presentants, com conjuntament Govern i Assemblea, poden emetre 
DECLARACIONS, que són posicionaments polítics de l’òrgan o òrgans 
del qual emanen. Les Declaracions han de respectar els principis del 
Consell de la República establerts en aquest Codi General.

Article 16. Del Butlletí Oficial del Consell

El Consell disposa d’un Butlletí Oficial del Consell (BOC), telemà-
tic i obert almenys a tot el Registre Ciutadà, que recull totes les nor-
matives (generals, ordinàries, subordinades i projectives) que siguin 
dictades en el marc del Consell, així com tots els decrets del Govern, 
les resolucions i les declaracions que es dictin en el Consell.

CAPÍTOL II.
Dels òrgans institucionals del consell

Article 21. El Registre Ciutadà

El Registre Ciutadà del Consell de la República el conformen tots 
aquells qui voluntàriament s’hi inscriguin una vegada acreditades la 
seva identitat i la seguretat de la comunicació.

Article 22. L’Assemblea de Representants

L’Assemblea de Representants és la institució que representa la 
totalitat dels inscrits al Registre Ciutadà del Consell de la República.
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Exerceix la potestat legislativa, la potestat designativa, aprova el 
pressupost del Consell de la República i controla i impulsa l’acció polí-
tica del Govern del Consell, entre més funcions que li són d’assignació 
en el present Reglament.

L’Assemblea de Representants és formada per un nombre de 
membres entre 100 i 140 escollits democràticament per sufragi uni-
versal d’acord amb el Reglament Electoral del Consell de la República.

Article 23. El Govern

El Govern del Consell de la República és l’òrgan col·legiat que diri-
geix l’acció política i l’administració del Consell de la República.

El Govern exerceix la funció executiva, la iniciativa legislativa, 
la potestat de desplegament reglamentari i la representació institu-
cional del Consell, entre més funcions que li són d’assignació en el 
present Reglament.
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TÍTOL I. — EL REGISTRE CIUTADÀ I EL REGISTRE 
D’ENTITATS

Article 101. De la definició, finalitat i composició

1. El Registre Ciutadà del Consell de la República i el Re-
gistre d’Entitats els conformen totes aquelles persones 
físiques i jurídiques, respectivament, que, voluntàriament, 
hi constin inscrites, en forma de cens, un cop acreditada 
la seva identitat i la seguretat de la comunicació.

2. La seva finalitat és que els inscrits puguin fer propostes a 
l’Assemblea de Representants; participar en l’impuls i el 
desenvolupament dels actes organitzats pels altres òrgans 
del Consell de la República; participar en l’impuls i el 
desenvolupament de l’acció política del Consell, i facilitar 
a l’estructura administrativa del Consell de la República 
totes les dades necessàries per mantenir-hi una comuni-
cació segura i eficient.

Article 102. Els integrants del Registre Ciutadà

Les persones físiques que integren el Registre Ciutadà són totes 
aquelles inscrites, que gaudeixen dels drets i deures que els són reco-
neguts per les normes del Consell de la República Catalana.

Article 103. Els integrants del Registre d’Entitats

Les persones jurídiques que integren el Registre d’Entitats són 
totes aquelles inscrites per voluntat dels seus òrgans de representació, 
i estan subjectes als drets i deures que s’estableixin en qualsevol nor-
mativa, per raó de la seva naturalesa jurídica.

Article 104. Drets i deures dels integrants

1. Els integrants del Registre Ciutadà i del Registre d’Entitats 
són titulars dels drets i deures que els són reconeguts en 
aquest i altres codis i normes que els siguin d’aplicació en 
cada moment.
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2. Els menors de setze anys que s’inscriuen en el Registre 
Ciutadà ho fan amb el complement de la capacitat d’obrar 
prestada pels seus representants legals i adquireixen la 
plenitud de drets i deures en assolir els setze anys.

Article 105. Identitat digital

Els membres del Registre Ciutadà tenen el dret de disposar d’una 
identitat digital com a membres del Consell de la República. Aquesta 
identitat digital oferirà la possibilitat de certificar la pròpia identitat, 
així com participar en les comunicacions, les activitats, les eleccions i 
els processos participatius del Consell de la República i de les entitats 
o institucions amb qui aquest subscrigui convenis de reconeixement.

Article 106. Informació i coneixement

Els membres del Registre Ciutadà tenen el dret d’estar informats 
dels acords adoptats pels diversos òrgans del Consell de la República, 
així com de l’activitat política que s’hi promogui. Aquesta informació 
es proveirà mitjançant el Butlletí Oficial, així com pels canals oficials 
i xarxes que cada òrgan del Consell de la República habiliti.

Article 107. Mecanismes d’inscripció i baixa

L’Estructura Administrativa del Consell ha d’articular, mitjan-
çant el Registre electrònic general o altres instruments, el sistema de 
mecanismes d’inscripció i baixa del Registre Ciutadà.

Article 108. Del Registre del Consell de la República com a cens 
de l’Autoritat Nacional Catalana

Totes les persones físiques inscrites en el Registre Ciutadà, que 
gaudeixin de plenitud de drets, formen part del cens de l’Autoritat 
Nacional Catalana.
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TÍTOL II. — L’ASSEMBLEA DE REPRESENTANTS

CAPÍTOL I.
Qüestions generals de l’Assemblea

Article 211. L’Assemblea com a òrgan del Consell

L’Assemblea de Representants és la cambra parlamentària de l’in-
dependentisme català, elegida pels inscrits al Consell de la República 
Catalana. És l’òrgan del Consell encarregat de desplegar les funcions 
que s’expliciten a l’Article 22, i totes aquelles que es determinen en el 
Codi de l’Assemblea de Representants.

Article 212. Regulació de l’Assemblea de Representants

L’Assemblea de Representants es regeix pel que es disposa en 
aquesta norma i en el seu desplegament normatiu específic, que és el 
Codi de l’Assemblea de Representants.

Article 213. Composició i estructura

1. D’acord amb el que es disposa a l’Article 22 del present 
codi, l’Assemblea de Representants és formada per un 
nombre de membres entre 100 i 140. Aquests represen-
tants són escollits, d’acord amb allò que s’estableixi a 
la normativa electoral, per sufragi universal d’entre els 
inscrits al Registre Ciutadà majors de 16 anys que acredi-
tin una antiguitat mínima de sis mesos.

2. Tots els representants ho seran d’un territori concret en 
funció d’allò que es determini en el Codi Electoral del 
Consell.

3. L’Assemblea de Representants té un president i una Mesa 
elegits pel Ple, de conformitat amb el procediment d’elec-
ció establert en el Codi de l’Assemblea de Representants.
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4. El president de l’Assemblea de Representants ostenta la 
màxima representació de la cambra en tots els actes als 
quals assisteix i desenvolupa les funcions que li són atri-
buïdes en el Codi de l’Assemblea de Representants.

5. La Mesa és l’òrgan rector col·legiat de l’Assemblea de 
Representants, que actua sota la direcció del president de 
l’Assemblea, la representa en tots els actes als quals assis-
teixi, i fa les funcions que li són atribuïdes en el Codi de 
l’Assemblea de Representants.

6. L’Assemblea de Representants escollirà una Diputació 
Permanent, d’acord amb el Codi de l’Assemblea de Re-
presentants, que vetllarà pels poders de la cambra quan 
aquesta no estigui reunida, quan hagi finit el mandat i 
quan hagi estat dissolta. En cas de finament de la legisla-
tura o de dissolució de l’Assemblea de Representants, el 
mandat de la Diputació Permanent serà prorrogat fins a 
la constitució d’una nova Assemblea de Representants.

Article 214. Vigència

S’estableix que la vigència de la legislatura és de tres anys, a par-
tir de la data de la constitució de cada Assemblea. Exhaurit el termini, 
sense una nova convocatòria electoral, l’Assemblea queda dissolta 
automàticament.

Article 215. Les decisions a l’Assemblea, els sistemes de vot i la 
periodicitat

1. L’Assemblea de Representants prendrà totes les seves 
decisions per mitjà del vot de la majoria.

2. El sistema de votació es regula en el Codi de l’Assemblea 
de Representants. El vot serà preferentment telemàtic.

3. L’Assemblea de Representants es reunirà un mínim de 
quatre vegades l’any.
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CAPÍTOL II.
Les funcions i els instruments legislatius de l’Assemblea i els 

Òrgans de Designació

Article 221. Les funcions de l’Assemblea de Representants

1. L’Assemblea de Representants exerceix la potestat legisla-
tiva i, en conseqüència, és l’òrgan encarregat d’elaborar i 
aprovar la normativa interna del Consell de la República 
Catalana, de conformitat amb el que s’estableix en l’arti-
cle 14 del present Codi.

2. Aquestes funcions són:

a) FUNCIÓ LEGISLATIVA

És l’òrgan encarregat d’elaborar, de debatre, d’esme-
nar i d’aprovar la normativa interna del Consell i que 
li sigui d’afectació, mitjançant els Codis, d’acord amb 
l’article 13 d’aquest codi.

Així mateix, i d’acord amb el que s’estableix en el 
Codi de Mecanismes de Consulta i Participació, els 
inscrits en el Registre Ciutadà tenen dret d’iniciativa 
legislativa popular. Aquest es canalitzarà mitjançant 
l’Assemblea i la seva concreció vindrà regulada en el 
Codi de Mecanismes de Consulta i Participació.

b) FUNCIÓ DESIGNATIVA

Designarà i nomenarà els membres que integren els 
òrgans que s’assenyalen a continuació, i es detallen en 
els Títols III i V d’aquest mateix codi:

i. Presidència del Govern del Consell de la República

ii. Sindicatura del Registrat

iii. Sindicatura Electoral, de Processos Participatius i 
Afers Jurídics
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iv. Sindicatura d’Ètica, Disciplina i Transparència.

El Consell es dotarà de codis que les regulin.

c) FUNCIÓ D’IMPULS I CONTROL AL GOVERN

L’Assemblea té com una de les seves funcions bàsiques 
controlar i impulsar l’acció del Govern del Consell. És 
per això que disposa dels següents instruments:

i. Les PREGUNTES.

Els representants podran formular preguntes tant 
al president del Govern com a qualssevol dels seus 
consellers, per tal que els sigui donada, per part 
d’aquests, informació pertinent respecte d’allò 
que ha estat preguntat. Les preguntes podran 
ser formulades oralment en la sessió plenària i 
respostes de la mateixa manera, o bé per escrit 
en qualsevol moment i respostes de la mateixa 
manera. La regulació del mecanisme de les pre-
guntes es determina al Codi de l’Assemblea de 
Representants.

S’habilita un sistema per tal que totes les pregun-
tes escrites i les seves respostes siguin conegudes 
per tots els representants.

ii. Les PROPOSTES.

Són proposicions concretes i puntuals dirigides 
al Govern, instant-lo a portar a terme determi-
nades actuacions. Les propostes són votades per 
l’Assemblea de Representants. La regulació de les 
proposicions no normatives es determina al Codi 
de l’Assemblea de Representants.

iii. Les COMPAREIXENCES

Són els mecanismes de l’Assemblea mitjançant els 
quals el president del Govern del Consell de la Re-
pública, o qualsevol membre del seu Govern, han 
de participar en un debat de caràcter monogràfic 
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sobre un tema que estigui en curs, sigui en Ple 
o en Comissió. La regulació de les comparei-
xences es regula en el Codi de l’Assemblea de 
Representants.

iv. Formen part també de la funció d’impuls i control 
del Govern, el DEBAT GENERAL, les MOCIONS 
de CENSURA i la QÜESTIÓ DE CONFIANÇA, 
regulades en el Títol III, Capítol VIII d’aquest codi. 
La regulació procedimental específica d’aquests 
instruments es troba al Codi de l’Assemblea de 
Representants.

d) FUNCIÓ DECLARATIVA

És la potestat que exerceix l’Assemblea de Represen-
tants mitjançant la qual pot fer declaracions i posici-
onaments en relació amb qualsevol qüestió d’interès 
del Consell de la República Catalana, dels seus inscrits 
o del país. Totes les declaracions de l’Assemblea de 
Representants han de ser aprovades per majoria 
absoluta dels presents i d’acord amb allò que s’exposa 
a l’article 15 d’aquest codi.

L’Assemblea disposa de l’instrument de les PROPOS-
TES DE RESOLUCIÓ. Aquestes propostes de resolució 
poden tenir forma de comunicat dirigit al país i lla-
vors s’anomenaran DECLARACIONS.

El desplegament específic d’ambdós instruments es 
troba al Codi de l’Assemblea de Representants.

e) FUNCIÓ RELACIONAL

L’Assemblea de Representants pot mantenir, mitjan-
çant el seu president, la mesa o aquells en qui aquesta 
delegui, relacions, puntuals o estables, amb entitats i 
organismes del país i d’arreu del món. Aquesta funció 
relacional es determina al Codi de l’Assemblea de 
Representants.
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Article 222. Els qüestionaris prospectius de consensos i 
dissensos

L’Assemblea, amb caràcter previ al desplegament normatiu de 
qualssevol de les funcions prèvies, podrà usar l’instrument anomenat 
QÜESTIONARI PROSPECTIU consultiu i no vinculant que estarà re-
gulat en el Codi de l’Assemblea de Representants.

CAPÍTOL III.
Drets i deures dels representants

Article 231. Drets i deures dels representants

Els membres de l’Assemblea de Representants han de complir 
i vetllar pel compliment dels drets i deures dels seus membres esta-
blerts en el Codi de l’Assemblea de Representants i en el Codi d’Ètica, 
Disciplina i Transparència.

CAPÍTOL IV.
L’organització de l’Assemblea de Representants

Article 241. De la forma de treballar de l’Assemblea de 
Representants

1. L’òrgan màxim i l’únic sobirà en el qual l’Assemblea exer-
ceix les seves funcions pròpies és el Ple, conformat per la 
totalitat dels seus membres.

2. L’Assemblea de Representants funciona en Ple i en Comis-
sions. Tots els representants participen en les Comissions 
en els termes i condicions que s’estableixin en el Codi de 
l’Assemblea de Representants.
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CAPÍTOL V.
De la transparència i comunicació

Article 251. Qüestions generals de la transparència i comunicació

De manera general, els treballs, els debats i les votacions de l’As-
semblea de Representants són públics, llevat que es declarin com a 
secrets, d’acord amb allò que estableixi el seu Codi regulador.

Totes aquelles votacions i informes que no siguin declarats secrets 
poden ser consultats pels membres del Registre Ciutadà en la forma 
que s’estableix en el Codi de l’Assemblea de Representants, dins dels 
7 dies posteriors a la reunió o sessió de l’Assemblea de Representants 
en què s’han produït.

CAPÍTOL VI.
Del referendament de decisions pel Registre Ciutadà

Article 261. Qüestions generals

El Codi de l’Assemblea de Representants estableix els criteris pels 
quals una decisió de l’Assemblea ha de ser referendada pel Registre 
Ciutadà.
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TÍTOL III. — EL GOVERN

CAPÍTOL I.
Dels òrgans del Govern

Article 311. Presidència

El president del Govern té la més alta representació del Consell de 
la República i dirigeix i coordina l’acció política del seu Govern.

És potestat del president del Govern nomenar els membres del 
Govern i cessar-los, dissoldre l’Assemblea de Representants i convocar 
noves eleccions de manera anticipada, entre més facultats que li són 
atribuïdes en el present Reglament.

Article 312. Conselleries

Els consellers conformen, juntament amb el president i el vice-
president o vicepresidents, l’òrgan superior col·legiat que dirigeix 
l’acció política del Consell de la República.

El Govern pot ser format per un total de cinc a quinze membres, 
comptant-hi el president i el vicepresident o vicepresidents.

CAPÍTOL II.
Del president del Govern: funcions, requisits, procediment 

d’elecció, votació, nomenament, suplència, substitució i 
cessament

Article 321. De les funcions del president del Govern

1. Corresponen al president del Govern, en exercici de la 
direcció de l’acció de govern, les atribucions següents:

a) Representar el Consell de la República.

b) Establir i desplegar les directrius generals de l’acció 
de govern i assegurar-ne la continuïtat.
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c) Acordar el nomenament i el cessament dels mem-
bres del Govern en els termes establerts en aquest 
Reglament.

d) Dirigir l’acció de govern i coordinar l’actuació dels 
seus membres.

e) Convocar i presidir les reunions del Govern.

f) Convocar les eleccions a l’Assemblea de Representants 
i decretar-ne la dissolució anticipada o la fi de la 
legislatura.

g) Presentar a l’Assemblea de Representants, amb delibe-
ració prèvia del Govern, una qüestió de confiança.

h) Sol·licitar la convocatòria d’una sessió extraordinària 
de l’Assemblea de Representants.

i) Sol·licitar la convocatòria d’un debat general d’acció 
política a l’Assemblea de Representants.

j) Delegar en algun dels membres del Govern les funci-
ons que li són pròpies, a excepció de les establertes als 
apartats c), f), g) i i) perquè són facultats exclusives i 
indelegables del president del Govern del Consell de la 
República.

2. El president del Govern pot recuperar en qualsevol mo-
ment les funcions que hagi delegat en un membre del 
Govern.

3. El president del Govern ha de donar compte a l’Assemblea 
de Representants dels decrets de delegació i de reassump-
ció de competències.

Article 322. Dels requisits per a optar a la presidència del Govern

1. Per a presentar candidatura a ocupar la presidència del 
Govern, en els termes establerts en el present Reglament, 
cal que el candidat reuneixi els següents requisits:
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a) Formar part del Registre Ciutadà del Consell de la 
República, com a mínim, des de 3 mesos abans de les 
eleccions.

b) Elaborar un programa d’acció política per presen-
tar-lo davant l’Assemblea de Representants durant el 
procediment de debat i elecció en els termes exposats 
en el present Reglament.

Article 323. Del procediment per a esdevenir president del 
Govern

1. El president del Govern del Consell de la República és 
elegit per l’Assemblea de Representants.

2. Per a poder ser candidat a ocupar la presidència del 
Govern, cal haver obtingut un mínim del 20% dels avals 
exclusius dels membres de l’Assemblea de Representants.

3. L’Assemblea de Representants té un termini màxim de 
seixanta dies naturals, a comptar d’ençà de l’endemà 
d’haver estat constituïda, per a investir el president del 
Govern. Si se supera aquest termini i el president no ha 
estat investit, la legislatura es dissol automàticament i 
el president en funcions convoca eleccions de manera 
immediata d’acord amb allò que disposa el Reglament 
Electoral.

4. Els candidats presentaran davant el Ple de l’Assemblea de 
Representants el seu programa d’acció política i sol·licita-
ran la confiança del plenari. Tot seguit, es procedirà a la 
votació.

5. Si a la primera votació cap dels candidats no obté la majo-
ria absoluta dels vots emesos, els dos candidats que hagin 
obtingut més vots se sotmetran a una segona votació i 
serà escollit el candidat que obtingui els vots de la majo-
ria simple dels membres de l’Assemblea de Representants.

6. En cas d’empat es repetirà la votació. Si hi ha empat 
en dues votacions successives, la legislatura es dissol 
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automàticament i el president en funcions convoca elec-
cions de manera immediata d’acord amb allò que disposa 
el Reglament Electoral.

Article 324. El nomenament del president del Govern

El president del Govern del Consell de la República és nomenat de 
manera automàtica en haver estat elegit. El nomenament es publica 
al Butlletí Oficial del Consell (BOC) i entra en vigor el mateix dia del 
nomenament.

Article 325. Suplència del president del Govern

1. En cas d’absència, malaltia o impediment del president 
del Govern, n’exerceix la suplència el vicepresident, si 
ha estat nomenat; en cas contrari, el president ha de 
designar un conseller. En cas de manca de designació, la 
suplència recau en el conseller que ocupi el primer lloc en 
l’ordre de prelació protocol·lària.

2. Si concorre un dels supòsits de cessament del president 
que determinen els apartats d), e) i f) de l’article 326, 
n’exerceix la suplència el vicepresident, si ha estat nome-
nat; en cas contrari, la suplència recau en el conseller que 
ocupi el primer lloc en l’ordre de prelació protocol·lària.

3. La suplència del president no permet d’exercir les atribu-
cions del càrrec relatives a la presentació d’una qüestió de 
confiança, a la designació i el cessament dels consellers ni 
a la dissolució anticipada de la legislatura.

4. La suplència del president s’acorda per mitjà d’un decret, 
del qual cal donar compte a l’Assemblea de Representants, 
i es publica al BOC.

5. En el supòsit que la suplència superi el termini de noran-
ta dies d’ençà que es va iniciar, l’Assemblea de Represen-
tants ha de ratificar-la per majoria simple. La ratificació 
per part de l’Assemblea de Representants es repetirà 
cada seixanta dies de manera successiva. En el cas que 
l’Assemblea de Representants no la ratifiqui, de manera 
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immediata s’obre el procés per a investir un nou presi-
dent en els termes establerts a l’article 323 del present 
Reglament.

Article 326. De la pèrdua de la condició de president

1. El president del Govern cessa en el càrrec per les causes 
següents:

a) Per la finalització de legislatura a conseqüència 
d’unes eleccions.

b) Per l’aprovació d’una moció de censura o la denegació 
d’una qüestió de confiança.

c) Per dimissió, que ha de comunicar per escrit al presi-
dent de l’Assemblea de Representants.

d) Per incapacitat permanent, física o mental, que l’inha-
biliti per a l’exercici del càrrec. El cessament ha de ser 
sol·licitat per la majoria absoluta dels representants i 
ratificat per una majoria de dos terços.

e) Per defunció.

f) Per destitució derivada del procés corresponent ini-
ciat a instàncies de l’Assemblea de Representants o 
del Registre Ciutadà d’acord amb allò que disposa el 
Reglament de l’Assemblea de Representants.

2. En els supòsits a), b) i c) de l’apartat 1, el president con-
tinua ocupant el càrrec en funcions fins que no en pren 
possessió el successor.

3. En els supòsits d), e) i f) de l’apartat 1, el president és 
substituït interinament, i el president de l’Assemblea de 
Representants inicia el procediment que estableix l’article 
323 per a elegir un nou president del Govern.
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CAPÍTOL III.
De la composició del Govern

Article 331. Composició del Govern

El Govern es compon del president, el vicepresident, o vicepresi-
dents, i la resta de consellers.

Article 332. De l’elecció dels membres del Govern

1. Correspon al president del Govern acordar el nomena-
ment i el cessament dels membres del Govern. Al decret 
de nomenament, el president haurà d’establir l’ordre de 
prelació protocol·lària dels membres del Govern. L’esmen-
tat decret s’ha de publicar al BOC.

2. El nomenament dels membres del Govern té efectes a 
partir de la presa de possessió. El Govern queda constituït 
quan tots els seus membres han pres possessió del càrrec.

3. El cessament d’un conseller té efectes a partir de la data 
de publicació, llevat que el decret determini una data 
d’efectes concreta.

4. El president del Govern dona compte a la següent sessió 
ordinària del Ple de l’Assemblea de Representants de qual-
sevol nomenament o cessament de membres del Govern.

Article 333. Del mecanisme per a esdevenir conseller

1. El nomenament dels consellers i de la resta de membres 
del Govern és potestat exclusiva i indelegable del presi-
dent del Govern.

2. Per a ser nomenat conseller del Govern no és necessari 
ostentar la condició de membre de l’Assemblea de Re-
presentants. N’hi ha prou amb ser membre del Registre 
Ciutadà del Consell de la República.
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3. El nomenament dels consellers per part del president és 
automàtic. Es publica al BOC i entra en vigor el mateix dia 
del nomenament.

Article 334. Dels consellers

1. Corresponen als consellers, com a integrants del Govern, 
les atribucions següents:

a) Participar en les reunions del Govern.

b) Dirigir, desplegar, desenvolupar i executar l’acció polí-
tica en l’àmbit de les funcions que els són assignades.

c) Proposar al Govern l’ampliació del Pla de Govern, la 
creació de comissions i subcomissions de treball i 
l’ampliació de l’estructura administrativa.

d) Proposar al Govern el programa d’actuació relatiu a 
llurs funcions i àmbit de competències.

e) Executar les previsions contingudes al Pla de Govern 
d’acord amb l’assignació de responsabilitats que els 
siguin atribuïdes.

f) Representar el Consell de la República per delegació 
del president o del vicepresident del Govern.

g) Assumir les funcions de portaveu del Govern per 
delegació del president, si s’escau.

h) Assumir totes les funcions que el president del Govern 
els delegui.

Article 335. Del vicepresident

1. El president del Govern pot nomenar un vicepresident o 
més.

2. El vicepresident és membre del Govern i pot ser titular de 
l’àrea de govern que el president determini.
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3. Corresponen al vicepresident les atribucions següents:

a) Suplir el president del Govern en els termes que deter-
mina l’article 325 del present Reglament.

b) Complir les funcions de desplegament i coordinació 
de l’acció de govern, de caràcter administratiu i execu-
tiu, que li siguin assignades pel president.

4. El president del Govern pot delegar en el vicepresident les 
atribucions a què fan referència les lletres a), b), d), e) i h) 
de l’article 321 del present Reglament.

Article 336. Dels drets i deures dels membres del Govern

1. Són drets dels membres del Govern:

a) Participar en les sessions de govern i en les Comissi-
ons de Govern que s’acordi de constituir. El dret de 
participació inclou el dret d’assistència a les sessions, 
el dret d’intervenir i el dret de manifestar-se i deixar 
constància d’una opinió en relació amb les qüestions 
que es presentin.

b) Rebre còpia de convocatòries, actes i tots els docu-
ments necessaris per al desenvolupament de les seves 
funcions.

c) Assistir a les reunions de l’Assemblea de Represen-
tants i de les comissions i prendre-hi la paraula.

d) Poder rebre, amb càrrec als pressupostos del Consell, 
les dietes o indemnitzacions que derivin de les seves 
funcions.

e) Obtenir dels òrgans i de les Comissions de Govern tota 
la informació relativa als afers que els sigui necessà-
ria per a l’exercici de les seves funcions.

f) Obtenir de les Comissions de l’Assemblea de Repre-
sentants tota la informació i documentació referent 
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als treballs que han fet i que tingui relació amb l’àrea 
funcional de responsabilitat del membre del Govern 
que la sol·licita.

g) Disposar dels mitjans i del suport tècnic necessaris 
per al desenvolupament de les seves funcions, d’acord 
amb el pressupost aprovat.

2. Són deures dels membres del Govern:

a) Exercir el càrrec d’acord amb els principis d’integritat, 
independència, honestedat, transparència, diligència, 
austeritat, responsabilitat i respecte als ciutadans i a 
la institució que representen.

b) Actuar sempre en benefici de l’interès públic i 
evitar d’incórrer en qualsevol situació de conflicte 
d’interessos.

c) No acceptar, demanar ni rebre cap benefici econòmic 
ni cap altre favor a canvi d’exercir influència o de 
votar en un determinat sentit.

d) Respectar els principis ètics i les regles establertes al 
Codi d’Ètica, Disciplina i Transparència del Consell de 
la República.

e) Assistir a les reunions del Govern i de les Comissions 
de Govern.

f) Comparèixer davant l’Assemblea de Representants 
quan els membres ho sol·licitin formalment, tot 
seguint el procediment establert al Reglament de 
l’Assemblea de Representants.

g) Comparèixer davant les Comissions de l’Assemblea 
de Representants a l’efecte d’informar sobre l’estat de 
l’execució del Pla de Govern en les àrees funcionals i 
de responsabilitat corresponents.

h) Complir i fer complir el Codi d’Ètica, Disciplina i 
Transparència del Consell de la República.
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CAPÍTOL IV.
Del control, remoció, destitució i cessament dels consellers

Article 341. Dels mecanismes de control, remoció, destitució i 
cessament

1. Correspon al president del Govern d’acordar el nomena-
ment i el cessament dels membres del Govern i la remoció 
dels membres del Govern quan ho consideri oportú. El 
decret corresponent s’ha de publicar al BOC.

2. El cessament d’un conseller té efectes a partir de la data 
de publicació, llevat que el decret ho determini altrament.

3. Els consellers cessen en el càrrec per les causes següents:

a) Quan cessa en el càrrec el president del Govern.

b) Per dimissió, que requereix l’acceptació del president 
del Govern.

c) Per revocació del nomenament.

d) Per defunció.

e) Per petició de l’Assemblea de Representants de confor-
mitat amb allò que n’estableixi el reglament intern de 
funcionament.

CAPÍTOL V.
Del funcionament del Govern

Article 351. De les funcions del Govern

Les funcions del Govern del Consell de la República són:

1. Dirigir l’acció política i administrativa del Consell de la 
República, en el marc de les directrius generals de l’acció 
de govern establertes pel president del Govern.
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2. Elaborar i aprovar el Pla de Govern i enviar-lo a l’Assem-
blea de Representants per al seu coneixement.

3. Executar les previsions del Pla de Govern.

4. Elaborar i executar el projecte de pressupost del Consell 
de la República i remetre’l a l’Assemblea de Representants 
per al seu coneixement, debat, valoració i aprovació.

5. Dictar decrets.

6. Exercir la potestat reglamentària.

7. Qualsevol altra que li atribueixin els decrets i reglaments 
del Consell de la República aprovats per l’Assemblea de 
Representants.

Article 352. De les atribucions del Govern en funcions

1. El Govern, quan es troba en funcions, ha de limitar la 
seva actuació al despatx ordinari dels assumptes públics i 
s’ha d’abstenir, llevat que ho justifiquin raons d’urgència 
o d’interès general degudament acreditades, d’adoptar 
qualssevol altres mesures.

2. El Govern, quan es troba en funcions, no pot aprovar el 
projecte de pressupostos del Consell de la República.

Article 353. De les reunions ordinàries

1. El Govern es reuneix amb caràcter ordinari amb la pe-
riodicitat que estableix el president, o el vicepresident, si 
s’escau.

2. Les reunions del Govern poden ser presencials o per via 
telemàtica.

3. A la primera reunió el president ha de designar un secre-
tari del Govern.



Assemblea
de Representants

Text definitiu, esmenat 
i aprovat en ple ordinari 
de l’Assemblea de 
Representants el diumenge, 
18 de setembre de 2022.

Revisió i edició del 19 
d’octubre. 

Vist i plau,

La Presidenta de la 
Mesa de l’Assemblea de 
Representants.

Assemblea 
de Representants

26 / 51

TÍTOL III. — El Govern

Codi General del Consell de la República Catalana

4. L’ordre del dia de les reunions ordinàries el fixa el presi-
dent. Cal informar la data, hora, lloc i ordre del dia de les 
reunions ordinàries com a mínim tres dies abans de la 
data de la reunió.

5. La convocatòria ha d’incloure els documents necessaris 
per al debat i la deliberació.

6. L’ordre del dia de les reunions del Govern es pot modificar 
a proposta del president o a proposta de la meitat més un 
dels membres del Govern.

7. Al final de cada reunió ordinària es fixa la data de la 
reunió següent.

Article 354. De les reunions extraordinàries

1. El Govern es pot reunir amb caràcter extraordinari mit-
jançant convocatòria feta pel president.

2. L’ordre del dia de les reunions extraordinàries el fixa el 
president. Cal informar la data, hora, lloc i ordre del dia 
de les reunions extraordinàries com a mínim tres dies 
abans de la data de la reunió.

3. La convocatòria ha d’incloure els documents necessaris 
per al debat i la deliberació.

Article 355. De la votació i de l’adopció vàlida dels acords

1. Els membres del Govern poden participar i votar en les 
reunions per via telemàtica sempre que en quedin acredi-
tades fefaentment la identitat i l’actuació independent, la 
seguretat i la certitud de la comunicació.

2. Per a l’adopció vàlida d’acords cal que hi siguin el presi-
dent, o el vicepresident, i la meitat més un dels membres 
del Govern. Altrament, es pot reunir amb finalitat mera-
ment deliberativa.

3. Els acords són vàlids si han estat aprovats per vot favora-
ble de la meitat més un dels participants.
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4. En cas d’empat en una votació el president té vot de 
qualitat.

5. Els acords adoptats pel Govern vinculen tots els membres 
encara que no hagin participat en la reunió. Els membres 
del Govern poden desvincular-se d’algun dels acords 
adoptats mitjançant escrit enviat al president en el termi-
ni de vint-i-quatre hores d’ençà que ha estat adoptat.

6. El secretari del Govern ha de redactar acta de cadascuna 
de les reunions. A l’acta han de constar el lloc, la data, la 
durada, els participants, l’ordre del dia, les intervencions 
i els acords adoptats a la reunió. L’acta ha de ser aprova-
da a la reunió següent del Govern i signada després pel 
president.

Article 356. Del secret de les deliberacions

Les deliberacions del Govern, les opinions i els vots que s’hi eme-
ten tenen caràcter secret. Els assistents a les reunions del Govern han 
de mantenir el secret fins i tot quan hauran cessat en el càrrec.

Els membres del Govern no poden divulgar, mentre no es facin 
públics oficialment, els documents que coneixen per raó del càrrec.

CAPÍTOL VI.
De l’organització funcional del Govern

Article 361. De les Comissions de Govern

1. El Govern pot crear, en el seu si, Comissions de Govern, de 
caràcter temporal o permanent, que tindran les funcions 
que específicament els atribueixi o els delegui.

2. El decret de creació de cada Comissió de Govern n’ha de 
determinar el president, la composició i el règim general 
de funcionament.
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Article 362. De la secretaria

1. Correspon al president del Govern d’acordar el nomena-
ment i el cessament de qui ocupi la secretaria del Govern.

2. El secretari presta assistència jurídica i suport tècnic al 
Govern, en prepara les reunions, en redacta l’acta corres-
ponent, custodia la documentació generada en cadascuna 
de les sessions del Govern i compleix les funcions que li 
atribueixi el president del Govern.

CAPÍTOL VII.
Del Pla de Govern

Article 371. Del Pla de Govern

1. El Pla de Govern és el pla estratègic de legislatura que 
recull els objectius i les línies d’actuació més destacades 
que impulsarà el Govern del Consell de la República, més 
enllà de la seva activitat ordinària.

A més de ser un instrument de planificació, el Pla serveix 
per a retre compte de l’actuació del Govern i avaluar 
el compliment dels compromisos adoptats. Per aquest 
motiu, el Pla ha d’incorporar un seguit d’indicadors que 
permetin de valorar el desenvolupament i el compliment 
de les mesures durant la legislatura.

2. El Pla de Govern s’ha de desenvolupar a partir del progra-
ma d’acció política que el president va exposar al debat 
d’investidura.

Article 372. De l’aprovació del Pla de Govern

1. El Govern del Consell de la República, una vegada consti-
tuït, té quaranta-cinc dies per a aprovar el Pla de Govern.
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2. Una vegada aprovat el Pla de Govern, el president del 
Govern ha de sol·licitar a la Mesa de l’Assemblea de Repre-
sentants la convocatòria d’una sessió plenària als efectes 
d’exposar-lo.

Article 373. Dels mecanismes de control i seguiment del Pla de 
Govern

1. El debat general sobre l’acció política i de govern es fa una 
vegada l’any, d’acord amb allò que disposa el Reglament 
de l’Assemblea de Representants. És al debat general so-
bre l’acció política i de govern que el president del Govern 
ret comptes davant el plenari de l’Assemblea de Represen-
tants sobre l’actuació i l’execució del Pla de Govern.

2. Quant a les sessions de control al Govern, és la Mesa de 
l’Assemblea de Representants qui té la facultat de convo-
car-les, i es poden fer de manera presencial o telemàtica.

3. El president, el vicepresident i qualsevol conseller del 
Govern poden sol·licitar motu proprio de comparèixer da-
vant l’Assemblea de Representants per tractar qualsevol 
punt del Pla de Govern. El procediment per a sol·licitar la 
dita compareixença es regula al Reglament de l’Assemblea 
de Representants.

4. L’Assemblea de Representants pot promoure la comparei-
xença, en qualsevol moment, del president, del vicepresi-
dent i dels consellers del Govern. El procediment es regula 
al Reglament de l’Assemblea de Representants.

CAPÍTOL VIII.
De la responsabilitat política del president del Govern, del 

Govern i de les relacions amb l’Assemblea de Representants

Article 381. Responsabilitat política del president i del Govern

1. El president del Govern i la resta de membres del Go-
vern responen políticament davant l’Assemblea de 
Representants.
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2. La responsabilitat política del president és exigible per 
mitjà dels tres instruments previstos en aquest reglament: 
la moció de censura, la qüestió de confiança i la iniciativa 
del Registre Ciutadà per a revocar-lo.

Article 382. Moció de censura

1. La moció de censura ha de ser proposada com a mínim 
per un terç dels membres de l’Assemblea de Represen-
tants i ha d’incloure un candidat a ocupar la presidència 
del Govern del Consell de la República.

2. Presentada una moció de censura, el president de l’Assem-
blea de Representants ho ha de comunicar al president 
del Govern.

3. El debat d’una moció de censura s’ha de convocar deu 
dies naturals d’ençà d’haver estat presentada, comptats a 
partir de l’endemà de la presentació. El debat i la votació 
es tenen d’acord amb allò que estableix el Reglament de 
l’Assemblea de Representants.

4. Els signants d’una moció de censura la poden retirar en 
qualsevol moment.

5. Una moció de censura es considera aprovada si la voten 
afirmativament la majoria absoluta dels membres de 
l’Assemblea de Representants.

6. Si una moció de censura és aprovada, el president del 
Govern i els seus membres cessen automàticament en el 
càrrec i s’entén que el candidat proposat és investit com a 
nou president del Govern.

Article 383. Qüestió de confiança

1. El president del Govern pot presentar a l’Assemblea de 
Representants una qüestió de confiança sobre el seu pro-
grama, sobre una declaració de política general o sobre 
una decisió de transcendència excepcional.
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2. El debat i la votació d’una qüestió de confiança es tenen 
d’acord amb allò que estableix el Reglament de l’Assem-
blea de Representants.

3. Si en la votació d’una qüestió de confiança el president 
del Govern obté la majoria simple dels vots emesos, s’en-
tén que la confiança li ha estat atorgada. Si l’Assemblea 
de Representants li denega la confiança, el president del 
Govern cessa en el càrrec i l’Assemblea de Representants 
ha d’escollir un nou president del Govern, d’acord amb 
aquest reglament.
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TÍTOL IV. — ELS CONSELLS LOCALS I LES ESTRUCTURES 
TERRITORIALS

Article 401. Definició dels Consells Locals i de les estructures 
territorials

1. El Consell de la República Catalana es dota d’una estruc-
tura territorial per articular la seva estratègia política a 
tot el territori dels Països Catalans.

2. Els Consells Locals i les estructures territorials del Consell 
de la República reben el nom i la forma que s’estableix en 
el Codi de Consells Locals i Estructures Territorials.

Article 402. Les funcions dels Consells Locals i de les estructu-
res territorials

Els Consells Locals i les estructures territorials tenen les següents 
funcions:

1. Transmetre, projectar i aplicar les campanyes, accions i 
propostes que siguin d’aplicació general del Consell de 
la República, nascudes del Govern o de l’Assemblea de 
Representants.

2. Esdevenir l’agent de referència independentista al seu 
àmbit local o supralocal per preparar l’estratègia de con-
trol del territori en la proclamació de la República Catala-
na, allà on existeixi el mandat democràtic per a fer-ho.

3. Establir relació i col·laboració amb altres agents indepen-
dentistes del seu àmbit territorial amb l’objectiu de sumar 
forces i créixer.

4. Promoure accions i campanyes que puguin ser comparti-
des o assumides pel Govern del Consell.

5. Altres funcions definides al Codi de Consells Locals i Es-
tructures Territorials, a les Cartes Mútues de Compromís i 
a qualssevol documents amb caràcter subsidiari.
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Article 403. El funcionament dels Consells Locals i de les estruc-
tures territorials

1. Els Consells Locals i les estructures territorials del Consell 
de la República Catalana tenen un funcionament regit per 
principis democràtics d’acord amb el que s’estableixi al 
propi Codi de Consells Locals i Estructures Territorials.

2. Cada Consell Local i estructura territorial té una Assem-
blea composta per tots els inscrits al Registre Ciutadà 
d’aquell àmbit territorial i una Junta Rectora, que funcio-
na com un govern executiu, escollida pels Registrats.

3. La Junta Rectora signa una Carta Mútua de Compromís 
amb el Govern del Consell de la República que estipula 
els compromisos i mecanismes de funcionament que cal 
complir.

4. La composició mínima i la forma organitzativa de les 
Juntes Rectores queda definida al Codi de Consells Locals i 
Estructures Territorials.

Article 404. La subsidiarietat, autonomia i coordinació dels 
Consells Locals i de les estructures territorials

1. Els Consells Locals i les estructures territorials es relaci-
onen amb el Govern del Consell de la República Catalana 
d’acord amb el principi de subsidiarietat i el principi 
d’autonomia organitzativa en el marc d’allò que estableixi 
la Carta Mútua de Compromís. La concreció d’aquests 
principis es defineix al Codi de Consells Locals i Estructu-
res Territorials.

2. El Govern establirà un sistema de coordinació entre els 
Consells Locals i les estructures territorials d’acord amb 
allò que estipula el Codi de Consells Locals i Estructures 
Territorials per aconseguir la màxima eficiència de les 
accions i determinarà un responsable concret d’entre els 
consellers del Govern.
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Article 405. El mecanisme de creació dels Consells Locals i de 
les estructures territorials

1. La creació dels Consells Locals i de les estructures territo-
rials queda regulada al Codi de Consells Locals i Estructu-
res Territorials.

2. Prèviament a la creació formal d’un Consell Local o de 
qualsevol altra estructura territorial, hi ha una fase de 
preparació articulada mitjançant un Grup Impulsor.

3. El Govern del Consell de la República és qui autoritza 
la creació de qualsevol nou Consell Local o estructura 
territorial.
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TÍTOL V. — L’ÒRGAN DE MEDIACIÓ, ARBITRATGE I 
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Article 501. L’Òrgan de Mediació, Arbitratge i Resolució de 
Conflictes

El Consell es dota d’un Òrgan de Mediació, Arbitratge i Resolu-
ció de Conflictes, que tindrà per funció d’intervenir en la resolució 
de conflictes, per si mateix, o derivant-ho a altres entitats externes al 
Consell, en aquelles qüestions de jurisdicció voluntària o voluntària 
que admetin, laude, arbitri, mediació o conveni, que els pugui ser tras-
lladat per qualsevol membre del Registre Ciutadà.

Article 502. La regulació de l’Òrgan de Mediació, Arbitratge i 
Resolució de Conflictes

La regulació concreta de l’Òrgan de Mediació, Arbitratge i Re-
solució de Conflictes es determina en el Codi d’Ètica, Disciplina i 
Transparència.
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TÍTOL VI. — ELS ÒRGANS INDEPENDENTS

CAPÍTOL I.
La Sindicatura Electoral, de Processos Participatius i d’Afers 

Jurídics del Consell de la República

Article 611. La Sindicatura Electoral, de Processos Participatius 
i d’Afers Jurídics del Consell de la República

1. La Sindicatura Electoral, de Processos Participatius i 
d’Afers Jurídics del Consell de la República és un òrgan 
independent i imparcial.

2. Té les següents funcions:

a) Garantir la transparència, la igualtat, l’exercici efectiu 
dels drets electorals i l’objectivitat dels processos 
electorals i dels processos de participació ciutadana i 
democràcia directa del Consell mitjançant consultes o 
altres mecanismes participatius que es dissenyin.

b) Prestar assessorament jurídic general a tots els òr-
gans que conformen el Consell i donar suport en la 
interpretació dels textos normatius del Consell.

c) Dirimir els conflictes de competències entre els dife-
rents òrgans del Consell.

3. Les resolucions adoptades per la Sindicatura Electoral, de 
Processos Participatius i d’Afers Jurídics són susceptibles 
de ser recorregudes pels interessats, d’acord amb el que 
estableix el codi corresponent.

4. Està integrada per un mínim de tres i un màxim de set 
membres titulars i dos de suplents, preferentment juristes 
i politòlegs amb experiència en processos electorals i par-
ticipació ciutadana. Els membres d’aquesta Sindicatura 
seran escollits pel Govern i l’Assemblea de Representants. 
El procediment concret es regula al Codi de Sindicatures.
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5. El mandat de la Sindicatura és de quatre anys, cessant 
automàticament en complir-se aquest termini.

6. La condició de membre de la Sindicatura Electoral, de 
Processos Participatius i d’Afers Jurídics és incompatible 
amb qualsevol altre càrrec o responsabilitat tècnica del 
Consell de la República.

7. Els membres de la Sindicatura Electoral, de Processos 
Participatius i d’Afers Jurídics escullen d’entre si aquells 
qui assumiran les funcions de president i secretari.

8. Els diferents òrgans que componen el Consell de la Re-
pública tenen el deure de col·laborar amb la Sindicatura 
Electoral, de Processos Participatius i d’Afers Jurídics del 
Consell de la República per al correcte compliment de les 
seves funcions.

9. Els membres de la Sindicatura Electoral, de Processos Par-
ticipatius i d’Afers Jurídics poden requerir la participació, 
en les seves reunions, de tècnics i experts que hi podran 
assistir amb veu i sense vot.

10. El Codi de Sindicatures en regula les funcions, competèn-
cies, procediments, elegibilitat, funcionament i qualsevol 
altre aspecte que sigui necessari per a la seva eficàcia.

CAPÍTOL II.
El Síndic del Registrat

Article 621. El Síndic del Registrat

1. El Síndic del Registrat és un òrgan independent, imparcial 
i unipersonal que gaudeix d’autonomia organitzativa 
i funcional, de conformitat amb el que es disposa en el 
present codi.

2. El Síndic del Registrat vetlla per la protecció i la defensa 
dels drets i deures dels inscrits al Consell de la República, 
reconeguts en aquest Codi General i en qualsevol altra 
normativa del Consell.
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3. El Síndic del Registrat fa les recomanacions i els adverti-
ments que consideri oportuns per corregir una situació 
irregular. També pot recomanar la introducció de modi-
ficacions en aquelles normes en què observi una vulne-
ració dels drets de les persones. El Síndic no imposa, no 
sanciona ni sentencia.

4. El Síndic del Registrat és proposat pel Ple de l’Assemblea 
de Representants i el Govern i és escollit pels Registrats. El 
sistema de proposició i elecció del candidat es fa d’acord 
amb allò que estableix el Codi del Registre Ciutadà.

5. El seu mandat és de quatre anys i pot ser reelegit per un 
únic mandat immediatament posterior.

6. Al Codi del Registre Ciutadà es regulen les funcions, 
competències, procediments, elegibilitat, funcionament 
i qualsevol altre aspecte que sigui necessari per a la seva 
eficàcia.

7. La condició de Síndic del Registrat és incompatible amb 
qualsevol altre càrrec o responsabilitat tècnica del Consell 
de la República.

CAPÍTOL III.
La Sindicatura d’Ètica, Disciplina i Transparència

Article 631. La Sindicatura d’Ètica, Disciplina i Transparència

1. La Sindicatura d’Ètica, Disciplina i Transparència és un 
òrgan consultiu, executiu i assessor del Consell de la 
República davant de possibles vulneracions o interpreta-
cions del Codi Ètic, de Disciplina i Transparència.

2. La Sindicatura d’Ètica, Disciplina i Transparència té una 
doble funció: per una banda, de caràcter imperatiu i, per 
una altra, de caràcter consultiu, tant pel que fa a l’asses-
sorament dels membres del Govern i dels integrants del 
Registre Ciutadà com pel que fa a la intervenció relaciona-
da amb els conflictes relatius a l’aplicació del Codi Ètic, de 
Disciplina i Transparència per via de la mediació.
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3. La Sindicatura d’Ètica, Disciplina i Transparència és inte-
grada per tres membres que s’elegiran tenint en compte la 
seva expertesa en la resolució de conflictes.

4. Els membres d’aquesta Sindicatura són escollits per l’As-
semblea de Representants i el Govern en un procés amb la 
participació del Registre Ciutadà. El procediment concret 
es regula al Codi Ètic, de Disciplina i Transparència.

5. El seu mandat és de quatre anys, i cessa automàticament 
en complir-se aquest termini.

6. Les funcions, competències, procediments, elegibili-
tat, funcionament i qualsevol altre aspecte d’aquesta 
Sindicatura es regula en el Codi Ètic, de Disciplina i 
Transparència.

7. La condició de membre d’aquesta Sindicatura és incom-
patible amb qualsevol altre càrrec o responsabilitat tècni-
ca del Consell de la República.
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TÍTOL VII. — ELS COMPTES I LES FINANCES, I 
L’ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Article 701. Dels comptes i les finances del Consell

Els comptes i les finances del Consell de la República són sotme-
sos a seguiment, valoració i control d’una comissió mixta de mem-
bres de l’Assemblea de Representants i del Govern que es reuneix 
trimestralment. La informació i les deliberacions de la comissió tenen 
caràcter reservat. La funció de la comissió mixta és rebre la infor-
mació d’ingressos i despeses del Consell de la República de part dels 
responsables de gestionar-ne les finances. A principi de cada semestre 
(els mesos de gener i de juliol), la comissió eleva al ple de l’Assemblea 
de Representants un informe d’avaluació dels comptes del Consell. 
Aquesta comissió mixta de seguiment, valoració i control de comptes 
queda regulada en el Codi de l’Assemblea de Representants.

Article 702. De l’estructura administrativa del Consell

El Consell disposa d’una estructura administrativa i tècnica que 
té per funció donar suport als diversos òrgans del Consell i assegurar 
el desenvolupament de les activitats del Consell de la República, la pu-
blicitat i l’execució dels acords adoptats pels seus òrgans. El Govern és 
el responsable de la seva gestió i contractació. Aquesta estructura, les 
funcions i la seva gestió queden regulats per un codi de desplegament 
específic del Govern.
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TÍTOL VIII. — LES RELACIONS INSTITUCIONALS

Article 801. De les relacions institucionals del Consell de la Re-
pública Catalana

De conformitat amb el que s’exposa en l’article 11 del present Codi 
General, el Consell de la República Catalana, com a Autoritat Nacional, 
inicia, desplega i manté relacions amb institucions oficials, organis-
mes, entitats, agents socials i organitzacions no governamentals, tant 
a l’interior dels Països Catalans, com també en l’àmbit internacional.

CAPÍTOL I.
Relacions del Consell de la República Catalana amb la societat 

civil catalana

Article 811. De les relacions del Consell de la República Catalana 
amb la societat civil catalana

El Govern i l’Assemblea de Representants del Consell de la Repú-
blica Catalana promouen relacions de col·laboració i cooperació amb 
els organismes, els agents socials i les entitats representatives de la so-
cietat civil dels Països Catalans, a l’efecte de col·laborar i cooperar de 
forma activa en la construcció de la República Catalana. Els Consells 
Locals i les altres estructures territorials també actuaran en aquest 
mateix sentit d’acord amb el seu àmbit d’actuació.

CAPÍTOL II.
Relacions del Consell de la República Catalana amb les 

institucions a l’interior del país

Article 821. De les relacions del Consell de la República Catala-
na amb les institucions a l’interior del país

El Consell de la República Catalana manté relacions amb qualse-
vol institució, tant local, com supramunicipal o autonòmica, circums-
crita dins del territori dels Països Catalans, amb l’únic objectiu de fer 
efectiva la República Catalana.
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Article 822. Del Consell de la República Catalana com a ens im-
pulsor i coordinador

El Consell de la República Catalana, impulsa i coordina relacions 
de col·laboració i cooperació amb les institucions interiors, impulsant 
convenis de col·laboració o de qualsevol altra acció política específica 
que superi el marc de dependència actual de les institucions catalanes, 
per contribuir a la desconnexió de totes les institucions respecte del 
marc legal, polític, jurídic i judicial dels estats actuals.

CAPÍTOL III.
Relacions institucionals en l’àmbit internacional

Article 831. L’acció internacional

L’acció internacional del Consell de la República Catalana té per 
finalitat el reconeixement internacional de la República Catalana com 
a nou estat independent. Aquesta acció internacional aspira també 
a desenvolupar la normativització avançada del reconeixement del 
dret d’autodeterminació de tots els pobles del món.

Article 832. La interlocució amb actors polítics internacionals

El Consell de la República Catalana, ja sigui tant a través del 
Govern, o també de l’Assemblea de Representants, pot establir una 
interlocució permanent amb diferents actors polítics internacionals, 
des de partits polítics, passant per governs, parlaments o parlamen-
taris, representants diplomàtics, organismes i entitats internacionals, 
o organitzacions no governamentals, entre d’altres, amb la finalitat 
de forjar aliances i complicitats que consolidin la voluntat d’aquests 
actors de reconèixer la República Catalana.

Article 833. La presència en l’àmbit internacional

Tanmateix, el Consell de la República Catalana, des de l’esfera 
internacional té voluntat de participar i tenir presència en tots els fò-
rums, esdeveniments o iniciatives que contribueixin a desenvolupar 
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la normativització avançada del reconeixement del dret d’autodeter-
minació de tots els pobles del món i projectin el nostre país com a 
subjecte polític de ple dret.

Article 834. Els Delegats exteriors

Per enfortir les relacions institucionals en l’àmbit internacional, 
el Govern del Consell de la República Catalana desplega una xarxa 
de Delegats exteriors, amb la finalitat de construir les coalicions, i 
d’iniciar, mantenir i desplegar relacions estables amb institucions i 
organismes internacionals, governs i organitzacions no governamen-
tals, de tot el món.

Article 835. Del nomenament, durada i renovació del mandat 
dels Delegats Exteriors

Els Delegats exteriors són nomenats pel Govern del Consell de 
la República Catalana per un període de 2 anys, podent ser renovat 
aquest nomenament per mutu acord, a proposta del Govern. Un cop 
finalitzat el mandat sense acord de renovació, o per voluntat pròpia 
en qualsevol moment, els Delegats exteriors cessen del seu càrrec.

Article 836. De la cessió, relleu i control dels Delegats exteriors

1. El Govern del Consell de la República Catalana pot cessar 
o rellevar qualsevol Delegat exterior per Acord de Govern.

2. Els Delegats tenen l’obligació de comparèixer davant la 
Comissió d’Afers Internacionals de l’Assemblea de Repre-
sentants sempre que aquesta ho sol·liciti.

Article 837. Estratègies, coordinació i objectius dels Delegats 
exteriors

La concreció i priorització de les estratègies a desenvolupar pels 
Delegats exteriors, així com la seva coordinació i objectius, es deter-
minen pel Govern del Consell de la República Catalana.
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TÍTOL IX. — EL RÈGIM DISCIPLINARI I SANCIONADOR

Article 901. Principis generals

Si es donés el cas que en el si del Consell, algú tingués un com-
portament que fos èticament reprovable i que causés un perjudici evi-
dent, el Consell es dota d’un règim disciplinari i sancionador. Aquest 
règim disciplinari i sancionador ve regulat al Codi Ètic, de Disciplina 
i Transparència del Consell, conforme a uns principis democràtics 
bàsics.
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TÍTOL X. — LA REFORMA DEL CODI GENERAL

Article 1001. La reforma d’aquest Codi General

1. La reforma del Codi General s’ha d’ajustar al procediment 
següent:

a) La iniciativa de reforma correspon a l’Assemblea 
de Representants, a proposta d’un terç dels seus 
membres.

b) La iniciativa de reforma també correspon als inscrits, 
mitjançant una iniciativa legislativa popular, de 
conformitat amb allò que s’estableixi en el Codi de 
Mecanismes de Consultes, Referèndum i Iniciatives 
Legislatives Populars.

c) La iniciativa de reforma també correspon al Govern, 
per unanimitat dels seus membres.

2. L’aprovació de la reforma requereix el vot favorable de la 
majoria absoluta dels representants de l’Assemblea que 
hagin participat en la votació, i la ratificació per part de la 
majoria simple dels inscrits al Registre Ciutadà del Con-
sell de la República que hi participin.

3. Si la proposta de reforma no és aprovada per l’Assemblea 
de Representants, o bé no ha estat ratificada per la ma-
joria simple dels inscrits al Registre Ciutadà, la reforma 
proposada no pot ser sotmesa novament al debat i la 
votació de l’Assemblea fins que no hagi transcorregut un 
any.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA. Còmput dels terminis

Els terminis indicats en dies en aquest codi per a qualssevol de 
les actuacions previstes es computen com a dies naturals, llevat que 
s’indiqui expressament en un altre tipus de còmput.

SEGONA. Denominació del Consell de la República

Atès que en el Capítol I del Títol Preliminar s’acorda denominar a 
aquesta institució Consell de la República en lloc de Consell per la Re-
pública, es procedeix a adaptar aquesta terminologia al Títol III, que 
fou aprovat pel Ple de l’Assemblea de Representants, per dictamen 
1/2022, de 13 de febrer.

TERCERA. Denominació de les normatives del Consell de la 
República

Atès que en l’article 13 del present Codi General s’estableix que 
la nomenclatura de la normativa, emanada tant de l’Assemblea de 
Representants com del Govern del Consell de la República, passa a de-
nominar-se “Codi” en comptes de “Reglament”, es procedeix a adaptar 
aquesta terminologia al Títol III, que fou aprovat pel Ple de l’Assem-
blea de Representants, per dictamen 1/2022, de 13 de febrer.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA. Entrada en vigor

Aquest Codi General del Consell de la República Catalana entra 
en vigor de manera provisional l’endemà de la seva aprovació per 
l’Assemblea de Representants i ha de ser refrendat pel cens del Regis-
tre Ciutadà, en el termini màxim dels 3 mesos posteriors. En cas de 
no obtenir la ratificació del cens del Registre Ciutadà, l’Assemblea de 
Representants té un termini de 2 mesos més per a incorporar canvis 
al text, aprovar-lo novament i, finalment, dur-lo a un nou procés de 
referèndum de ratificació que s’ha de produir en el termini màxim d’1 
mes posterior.

Durant tot aquest període continua essent vigent de manera pro-
visional l’aplicació d’aquest Codi General. Si no supera el segon tràmit 
plenari o bé la segona ratificació, l’Assemblea de Representants ha de 
tornar a començar el procés d’elaboració del Codi General per part de 
la Comissió Legislativa Orgànica, que haurà d’acordar el relleu o la 
renovació dels membres de la ponència responsable.

SEGONA. Termini de creació de les Sindicatures del Consell

El conjunt de sindicatures del Consell:

1. Sindicatura Electoral, de Processos Participatius i Afers 
Jurídics

2. Síndic del Registrat

3. Sindicatura d’Ètica, Disciplina i Transparència

Han d’haver-se creat en el termini màxim de 5 mesos a partir de 
l’entrada en vigor del present codi.

Aquests òrgans, malgrat no tenir encara el seu desplegament, po-
den ser creats, de manera provisional, des del moment d’entrada en 
vigor d’aquest codi. La Mesa regularà aquesta provisionalitat.
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TERCERA. Desplegament normatiu

Com a continuació de l’aprovació d’aquest text, el Codi General 
(CG.00), cal que de manera subsegüent es porti a aprovació el següent 
recull de normes:

1. Codi de l’Assemblea de Representants del Consell (CO.01).

2. Codi de Consells Locals i estructures territorials (CO.02).

3. Codi del Registre Ciutadà (CO.03)

4. Codi d’Ètica, Disciplina i Transparència del Consell 
(CO.04).

5. Codi Electoral del Consell (CO.05).

6. Codi de Mecanismes de Consulta i altres processos parti-
cipatius (CO.06).

7. Codi de la Sindicatura Electoral, de Processos Electorals i 
d’Afers Jurídic (CO.07)

Aquestes normes han de ser presentades per la Comissió Legis-
lativa Orgànica per a debat i votació en sessió plenària abans dels 6 
mesos de l’entrada en vigor del present Codi General.

Es crearà una comissió, integrada pel Govern del Consell, l’Assem-
blea de Representants i experts en la matèria, designats per cada òrgan, 
encarregada de desenvolupar i regular el Codi de l’Òrgan de Mediació, 
Arbitratge i Resolució de Conflictes del Consell de la República.

QUARTA. Nomenclatura

La nomenclatura de les normes i dels òrgans del Consell és, provi-
sionalment, la que s’estableix en aquest Codi General. No obstant això, 
la Comissió de Drets Històrics emetrà un informe consultiu per tal de 
valorar la conveniència de modificar-la i d’adaptar-la a una altra de 
més pròpia per al Consell.
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CINQUENA. Reglament fundacional

El Reglament Fundacional mantindrà la validesa en aquells as-
pectes que no quedin regulats en decrets, reglaments o codis fins que 
aquests no siguin aprovats pel Ple de l’Assemblea de Representants. 
Per tant, el Reglament Fundacional té caràcter subsidiari mentre no 
sigui derogat.
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DISPOSICIONS DEROGATÒRIES

PRIMERA. Derogació del dictamen 1/2022 de 13 de febrer, pel 
qual s’aprovaren els títols preliminar, I i III del Reglament Ge-
neral i de Funcionament

Amb l’entrada en vigor d’aquest Codi General del Consell de la 
República queda derogat el dictamen 1/2022, de 13 de febrer, atès que 
el seu contingut queda íntegrament incorporat en el present Codi Ge-
neral del Consell de la República Catalana.
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DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. Sobre el gènere morfològic dels substantius referits 
a persones

El present Codi General pretén ser, quant a la llengua, correcte 
i entenedor, concís i concret. Amb aquesta intenció s’ha redactat tot 
evitant desdoblaments de gènere morfològic que poguessin sobrecar-
regar-lo i dificultar-ne la coherència i la concordança gramatical. Per 
això s’ha optat per l’ús del gènere morfològic no marcat i genèric quan 
es fa referència a substantius que designen persones.

La mateixa finalitat de concisió i claredat ha decantat la redacció 
envers la tria de substantius referits a persones en compte d’alguns 
altres sovint mal emprats com a falsos genèrics (com és el cas del mot 

“presidència”, emprat erròniament per designar una persona quan el 
seu significat apel·la tan sols al càrrec).

En conclusió, l’ús del gènere morfològic masculí en aquest redac-
tat cal entendre’l com a genèric i, per tant, inclou totes les sensibilitats 
i identitats.

El Consell de la República Catalana reconeix expressament 
l’existència d’un debat obert, social i acadèmic, sobre la determinació 
gramatical dels gèneres i de les identitats sexuals i sobre la manera 
de definir un codi lingüístic neutral i inclusiu amb l’ús del qual cap 
persona se senti discriminada. Cap solució —ni tan sols la que aquest 
text assumeix— genera actualment els consensos necessaris per a ser 
considerada òptima. No és l’objectiu del present Codi General ni con-
dicionar l’opinió pública ni posicionar-se en aquest debat.
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