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Preàmbul

Codi de Consells Locals i Estructures Territorials

PREÀMBUL

Els Consells Locals, arreu dels Països Catalans, han estat, d’ençà 
de la posada en marxa del Consell de la República, la baula necessària 
per a implantar la nova institució republicana sobre el terreny. El man·
dat del Primer d’Octubre és un mandat democràtic d’independència 
que resta pendent d’esdevenir efectiu a tot Catalunya. I aquesta és la 
missió central de l’estructura territorial del Consell de la República 
que és objecte d’aquest codi: procurar per l’efectivitat de la República 
Catalana amb el control de tot el territori del Principat, com a pas 
previ de la independència de la nació completa.

El Codi de Consells Locals i Estructures Territorials conté set capí·
tols, a banda de les disposicions addicionals finals. El primer capítol 
defineix què són els Consells Locals i els Equips d’Acció Internacional i 
n’apunta els principals objectius i funcions. El capítol segon assenyala 
la fórmula i els procediments per a la constitució dels Consells Locals, 
de l’autorització inicial a la convocatòria de l’Assemblea Ciutadana 
i la signatura de la Carta de Compromís. El capítol tercer descriu el 
funcionament dels Consells Locals amb els seus òrgans principals: 
l’Assemblea Ciutadana i la Junta Rectora, de la qual concreta la du·
rada del mandat i el sistema d’eleccions. El capítol quart emmarca 
l’actuació dels Consells Locals en el principi d’autonomia i el princi·
pi de subsidiarietat per a facilitar la bona relació entre ells, amb el 
Govern i amb l’Assemblea de Representants. El capítol cinquè tracta 
dels criteris d’ètica i transparència que s’exigeixen a les estructures 
territorials del Consell de la República, així com la capacitat d’apel·
lació a la Sindicatura d’Ètica, Disciplina i Transparència. El capítol 
sisè apunta les vies per als recursos econòmics i tècnics dels Consells 
Locals. Finalment, el capítol setè disposa el mecanisme de reforma del 
present codi.
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TÍTOL ÚNIC

CAPÍTOL I.
Definició, objectius i funcions

Article 11. Definició

1. Les estructures territorials del Consell de la República, 
constituïdes per membres del Registre Ciutadà, són de dos 
tipus:

a. Els Consells Locals, dins els Països Catalans.

b. Els Equips d’Acció Internacional, fora dels Països 
Catalans.

2. Els Consells Locals són les organitzacions de base del 
Consell de la República. Es constitueixen i es despleguen 
en l’àmbit nacional català, sense restriccions de límits 
interns polítics ni administratius aliens. Poden ser de tres 
tipus:

a. Consell Local municipal.

b. Consell Local inframunicipal: agrupa els registrats 
d’un barri o districte.

c. Consell Local supramunicipal: agrupa els registrats de 
més d’un municipi.

Són independents entre si i sempre preval el de l’àrea 
d’actuació més petita.

3. Els Equips d’Acció Internacional són organitzacions de 
suport al Consell de la República formades pels inscrits 
al Registre Ciutadà a les circumscripcions exteriors. Es 
constitueixen i es despleguen en l’àmbit internacional, 
amb les especificitats territorials o funcionals acordades 
en ser constituïts.
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4. L’àrea d’actuació prioritària d’un Consell Local és el barri, 
districte, municipi o conjunt de municipis on es constitu·
eix, sense que cap Consell Local no integri ni intersequi 
cap altre. L’àrea d’actuació prioritària d’un Equip d’Acció 
Internacional és la de l’àmbit on es constitueix.

Article 12. Objectius i funcions

1. Els Consells Locals i els Equips d’Acció Internacional 
tenen els objectius descrits a continuació:

a. Impulsar, en llur àrea d’actuació, l’estratègia política 
del Consell de la República per fer efectiva la Repú·
blica Catalana independent i defensar la llengua, la 
cultura i la nació catalana completa.

b. Esdevenir l’agent de referència independentista al 
seu àmbit d’actuació per preparar l’estratègia de 
control del territori en la proclamació de la República 
Catalana.

c. Expandir el Consell de la República i incrementar el 
nombre d’inscrits al Registre Ciutadà.

2. Els Consells Locals i Equips d’Acció Internacional tenen 
les funcions descrites a continuació:

a. Transmetre, projectar i aplicar les campanyes, accions 
i propostes generals del Consell de la República pro·
mogudes pel Govern.

b. Promoure accions i campanyes d’iniciativa pròpia que 
puguin ser compartides o assumides pel Govern del 
Consell.

c. Establir relació amb agents socials, culturals, econò·
mics i polítics del seu àmbit territorial amb l’objectiu 
de sumar forces i créixer per assolir la independència.

d. Incentivar i vehicular la participació dels membres 
del Registre Ciutadà.
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CAPÍTOL II.
Constitució

Article 21. Autorització

1. Els membres del Registre Ciutadà d’una determinada 
àrea que vulguin formar un Consell Local han de comuni·
car·ho al Govern del Consell de la República, a qui corres·
pon atorgar l’autorització de l’inici de la tramitació.

2. El Govern del Consell de la República notifica l’autoritza·
ció susdita a tots els registrats de l’àrea corresponent i els 
informa de la formació d’un grup que impulsa la creació 
del projectat Consell Local.

3. Els membres del Registre Ciutadà censats en terreny 
internacional requeriran l’aval del Govern del Consell 
de la República per a constituir·se com a Equips d’Acció 
Internacional.

Article 22. Grup Impulsor

1. El Grup Impulsor es forma amb membres del Registre 
Ciutadà de l’àrea corresponent, que tenen 14 dies, a 
comptar de la notificació esmentada a l’article 21.2, per a 
inscriure·s’hi.

2. El Govern del Consell de la República convoca tots els 
registrats que volen formar part del Grup Impulsor a la 
reunió constituent d’aquest òrgan. En aquesta reunió, el 
Grup Impulsor pot elegir, si escau, un equip de coordina·
ció més reduït.

3. L’objectiu del Grup Impulsor és convocar l’Assemblea 
Constituent en un termini de 6 mesos. Si s’exhaureix 
aquest termini sense la convocatòria mencionada, el Grup 
Impulsor queda dissolt i el Govern n’informa els membres 
del Registre Ciutadà de l’àrea corresponent.
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4. Les funcions del Grup Impulsor són:

a. Donar a conèixer la creació del Consell Local.

b. Altres funcions que li puguin ser assignades per part 
del Govern.

Article 23. Assemblea Ciutadana Constituent

1. El Grup Impulsor, amb notificació al Govern del Consell 
de la República, convoca els membres del Registre Ciutadà 
de l’àrea corresponent a la reunió constituent del Consell 
Local.

2. L’Assemblea Ciutadana constitueix formalment el Consell 
Local.

3. L’Assemblea Ciutadana procedeix a elegir una Junta Rec·
tora tal i com es regula a l’article 35.

4. El Grup Impulsor cessa en les seves funcions i queda 
dissolt.

Article 24. Carta de Compromís

Els membres de la Junta Rectora i els representants del Govern 
del Consell de la República signen una Carta de Compromís, en què 
s’hi estipula la relació entre tots dos òrgans, atenent els principis 
d’autonomia i subsidiarietat, i s’hi especifiquen els mecanismes de 
funcionament i d’actuació del Consell Local, d’acord amb aquest codi.
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CAPÍTOL III.
Funcionament i Estructura

Secció 1a 
Assemblea Ciutadana Local

Article 31. Funcionament de l’Assemblea Ciutadana Local

1. La sessió de l’Assemblea Ciutadana és convocada, orga·
nitzada i dirigida per la Junta Rectora d’acord amb els 
següents principis:

a. Designació d’un moderador que dirigeix i ordena 
l’ordre del dia de la reunió.

b. Designació d’un secretari de sessió que elabora l’acta, 
la qual s’ha de fer arribar a tots els membres de l’As·
semblea Ciutadana en un termini màxim de 15 dies 
després de la reunió.

c. Les reunions es desenvoluparan amb criteris d’equitat 
i de democràcia interna.

2. Per a la transformació (fusió, subdivisió, composició o 
denominació) d’un Consell Local ja constituït són precep·
tius l’acord en l’Assemblea Ciutadana Local i l’autorització 
del Govern. Si la transformació implica la creació de nous 
Consells Locals, aquests s’hauran de constituir d’acord 
amb allò previst al capítol 2.

Article 32. Periodicitat i convocatòria

L’Assemblea Ciutadana d’un Consell Local:

1. S’ha de fer ordinàriament en nombre i periodicitat que 
determini la seva Junta Rectora, amb un mínim de 2 
anuals.

2. Es pot convocar de manera extraordinària.



Assemblea
de Representants

Text definitiu, esmenat
i aprovat pel ple 
de l’Assemblea de 
Representants el dissabte, 
4 de març de 2023.

Revisió i edició del 16 de 
març.

Vist i plau,

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

Assemblea 
de Representants

6 / 19

Títol únic

Codi de Consells Locals i Estructures Territorials

3. Es convoca per correu electrònic amb una antelació de 15 
dies i amb un ordre del dia definit.

4. Es pot fer presencialment, telemàticament o en format 
híbrid, de manera que es faciliti la màxima participació.

Secció 2a 
Junta Rectora

Article 33. Funcions i funcionament

1. Les funcions de la Junta Rectora són:

a. Representar el Consell Local davant l’Assemblea de 
Representants, el Govern del Consell i els altres òr·
gans, organismes i serveis del Consell de la República, 
i davant les institucions locals, les entitats socials i 
cíviques, les formacions polítiques i sindicals i, en 
general, davant qualsevol altre ens que actuï dins la 
seva àrea d’acció.

b. Convocar les reunions de l’Assemblea Ciutadana.

c. Facilitar l’organització logística i operativa de reuni·
ons i actes impulsats pels Representants de l’Assem·
blea de la seva circumscripció amb la ciutadania.

d. Adaptar i executar en el seu marc local les directrius i 
plans d’acció territorial del Govern del Consell.

e. Orientar els membres del Registre Ciutadà del seu 
àmbit territorial en els tràmits i incidències en relació 
amb el Consell de la República.

f. Participar a les formacions i reunions informatives 
que convoqui el Govern del Consell o en qui aquest 
delegui.

g. Facilitar la comunicació entre els ciutadans i la resta 
d’òrgans del Consell.
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h. Informar el Govern del Consell sobre l’estat del Con·
sell Local, per iniciativa pròpia i quan es requereixi.

i. Cooperar amb Juntes Rectores i Grups Impulsors 
veïns en la consecució dels seus objectius, així com 
col·laborar en accions conjuntes coordinades pel 
Govern del Consell.

j. Gestionar els recursos del Consell Local seguint crite·
ris de gestió ètica, responsable i transparent.

k. Proposar i valorar propostes de transformació entre 
Consells Locals, referides a l’article 31.2.

l. Qualssevol funcions addicionals autoritzades pel Go·
vern del Consell o definides a la Carta de Compromís 
o altres normatives aplicables.

2. La Junta Rectora defineix el seu mecanisme de funcio·
nament i de presa de decisions sempre i quan respecti 
els principis d’equitat, igualtat i democràcia interna. En 
aquelles qüestions que no siguin confidencials pot sotme·
tre decisions a consulta de l’Assemblea Ciutadana.

Article 34. Mandat i estructura

1. Tota Junta Rectora té un mandat màxim de 2 anys i queda 
en funcions fins que es constitueixi la nova Junta. En 
cas que no es pugui constituir, la Junta sortint queda en 
funcions un màxim d’un any i té com a prioritat la convo·
catòria d’eleccions.

2. La Junta Rectora s’estructura per acord intern de repar·
timent de responsabilitats, sens perjudici que puguin ser 
modificats durant el mandat.

3. La Junta Rectora té un mínim de 3 membres i un màxim 
d’11.

4. La Junta Rectora pot disposar de la col·laboració d’altres 
membres de l’Assemblea Ciutadana en el desenvolupa·
ment de les seves funcions en aquelles qüestions que no 
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hagin estat declarades confidencials pel Govern del Con·
sell o que siguin determinades amb caràcter exclusiu per 
qualsevol normativa aplicable.

5. Si la Junta Rectora està inactiva durant 6 mesos, els 
membres de l’Assemblea Ciutadana poden demanar la 
intervenció del Govern perquè convoqui l’Assemblea per 
prendre una decisió.

Article 35. Elecció

1. Tots els membres del Registre Ciutadà adscrits a un Con·
sell Local, majors de 16 anys i que acreditin una antiguitat 
al Registre Ciutadà de com a mínim 45 dies abans de la 
publicació de la convocatòria, són elegibles per a la Junta 
Rectora si presenten candidatura per a ser·ho.

2. Tots els membres del Registre Ciutadà adscrits a un Con·
sell Local, majors de 16 anys i al corrent de pagament, 
poden votar en l’elecció dels membres de la Junta Rectora 
d’aquest.

3. L’elecció d’una Junta Rectora es produeix per:

a. Finalització del mandat del Grup Impulsor.

b. Finalització del mandat de la Junta Rectora.

c. Cessament sobrevingut i avançat de la Junta Rectora 
en vigència del seu mandat.

4. El Grup Impulsor o la Junta Rectora sortint ha de comu·
nicar a tots els membres del Registre Ciutadà adscrits al 
Consell Local la convocatòria electoral amb una antelació 
mínima de 30 dies naturals.

5. Les candidatures es poden presentar d’ençà del moment 
de la convocatòria electoral fins a 15 dies abans de l’inici 
de les votacions.

6. El Govern del Consell de la República i el Grup Impulsor o 
la Junta Rectora sortint acordaran el nombre de membres 
de la Junta Rectora entrant i un Comitè Electoral Local 
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d’un mínim de dues persones de l’Assemblea Ciutadana 
que s’encarreguen de gestionar el procés electoral des 
de la convocatòria d’eleccions fins a la proclamació de 
resultats. Els membres d’aquest comitè no podran ser 
candidats a les eleccions que gestionaran. En cas de no 
aconseguir el nombre mínim de voluntaris per a aquesta 
funció, el Grup Impulsor o la Junta Rectora sortint poden 
sol·licitar col·laboració a Juntes Rectores de Consells 
Locals propers, que poden aportar un o més dels seus 
membres. Aquest Comitè Electoral tindrà el suport i l’as·
sessorament de l’equip tècnic proporcionat pel Govern.

7. Les candidatures per a la Junta Rectora són individuals, 
sens perjudici de poder compartir programa i fer cam·
panya conjunta amb altres candidats. Els electors poden 
elegir un nombre de candidats, entre tots els presentats, 
igual o menor que el nombre establert de membres de la 
Junta Rectora.

8. El Comitè Electoral Local ha d’assegurar que tots els 
candidats tinguin les mateixes oportunitats i recursos 
en relació amb els debats, espais de propaganda i cam·
panya proporcionats per les estructures del Consell de la 
República.

9. Qualsevol membre de l’Assemblea Ciutadana Local pot 
presentar queixa, impugnació o denúncia d’irregularitats 
durant el procés electoral al Comitè Electoral Local, que 
haurà de resoldre en un termini màxim de 48 hores. En 
segona instància, pot presentar recurs davant la Sindi·
catura Electoral, que haurà de resoldre en un termini 
màxim de 21 dies.

10. Les votacions es faran de manera telemàtica amb els mit·
jans proporcionats pel Govern del Consell de la República 
i duraran 3 dies complets (72 hores).

11. Si un membre de la Junta Rectora causa baixa, no per 
revocació ni per destitució, pot ser substituït pel següent 
de la llista de l’escrutini.
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Article 36. Revocació i destitució

1. L’Assemblea Ciutadana Local pot revocar els membres de 
la Junta Rectora, en part o en la totalitat.

2. La proposta de revocació, particularitzada per a cada 
membre de la Junta Rectora objecte de la proposta, haurà 
de ser presentada a la Junta Rectora i notificada al Go·
vern, per un 5% de membres de l’Assemblea Ciutadana 
corresponent.

3. La proposta de revocació haurà de figurar en l’ordre del 
dia de la reunió de l’Assemblea Ciutadana, que haurà de 
ser convocada per la Junta Rectora en un termini màxim 
de 14 dies. Si exhaurit el termini no s’ha fet la convocatò·
ria, l’Assemblea Ciutadana serà convocada pel Govern.

4. El punt de l’ordre del dia de la revocació serà regit pel 
Comitè Electoral Local previst a l’article 35, amb garantia 
d’igualtat d’oportunitats d’intervenció dels proposants i 
de l’afectat per la proposta. La revocació serà efectiva si el 
total de vots favorables a la revocació és superior al total 
de vots contraris.

5. El Govern pot, si ho considera pertinent, iniciar procedi·
ment de destitució d’acord amb allò que sigui d’aplicació 
segons el Codi Ètic, de Disciplina i Transparència del 
Consell.

6. La substitució dels membres revocats o destituïts es farà 
mitjançant una nova elecció, regida pel Comitè Electoral 
Local, seguint el procediment previst a l’article 35.

CAPÍTOL IV.
Autonomia, subsidiarietat i coordinació dels Consells Locals

Article 41. El principi d’autonomia i el principi de subsidiarietat

1. Els Consells Locals es regeixen pels principis d’autonomia 
i de subsidiarietat, en el marc que estableix la Carta de 
Compromís.
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2. El principi d’autonomia garanteix la legitimitat de les 
actuacions dels Consells Locals i és la base i fonament de 
tota iniciativa o projecte en el marc dels valors, la signifi·
cació i els objectius del Consell de la República.

Els Consells Locals tenen autonomia per fer efectives les 
iniciatives i propostes d’acció que sorgeixin en l’àmbit 
del propi territori d’actuació, sens perjudici de les cam·
panyes generals impulsades pel Govern del Consell de la 
República.

3. El principi de subsidiarietat garanteix la capacitat d’actu·
ació dels Consells Locals:

a. En tot allò que no sigui competència exclusiva del 
Govern del Consell de la República; competències 
que queden recollides al títol III del Codi General 
del Consell.

b. En tot allò que sigui d’ajuda mútua entre els òr·
gans del Consell de la República i l’estructura de 
Consells Locals.

c. En els projectes i iniciatives d’àmbit general que el 
Consell Local organitzi satisfactòriament.

Els Consells Locals són subsidiaris, com a actors i recep·
tors alhora, del Govern i dels altres òrgans del Consell de 
la República.

Article 42. La coordinació amb el Govern del Consell de la 
República

1. Els Consells Locals es coordinen amb el Govern del Con·
sell de la República Catalana mitjançant el conseller que 
aquest hagi designat com a responsable de l’estructura 
territorial, d’acord amb l’article 404 del Codi General del 
Consell.



Assemblea
de Representants

Text definitiu, esmenat
i aprovat pel ple 
de l’Assemblea de 
Representants el dissabte, 
4 de març de 2023.

Revisió i edició del 16 de 
març.

Vist i plau,

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

Assemblea 
de Representants

12 / 19

Títol únic

Codi de Consells Locals i Estructures Territorials

2. Els Consells Locals, agrupats en àmbits territorials defi·
nits pel Govern en consens amb els Consells Locals impli·
cats, es coordinen amb el Govern per reunir·se de manera 
periòdica.

3. A l’efecte de tals reunions, les agrupacions de Consells 
Locals designen un mínim de dos delegats segons criteri 
consensuat. Tanmateix, tota Junta Rectora pot enviar un 
dels seus membres en qualitat d’oient.

4. El Govern del Consell de la República estableix un calen·
dari de reunions de coordinació amb aquests delegats dels 
Consells Locals amb una periodicitat mínima bimestral.

El Govern ha de comunicar als Consells Locals els canvis 
en les dates programades i les convocatòries de reunions 
extraordinàries amb un mínim de 15 dies d’antelació.

5. El Govern pot convocar qualssevol Consells Locals, en 
agrupacions diferents a les establertes, a les reunions de 
coordinació que calgui, per motius de desplegament del 
seu Pla de Govern. En aquest cas, els acords presos són 
d’aplicació als Consells Locals convocats.

6. Així mateix, els Consells Locals poden sol·licitar al Govern 
reunions individuals o agrupades d’interès particular. El 
Govern les ha d’acceptar o desestimar en un termini no 
superior a 20 dies i, si escau, fer la reunió en un màxim de 
2 mesos.

7. Els membres dels Consells Locals que assisteixen a les 
reunions de coordinació han d’informar dels acords a les 
Juntes Rectores corresponents durant la setmana següent 
a la reunió amb el Govern i amb antelació a l’acta, així 
com de la resolució dels requeriments propis.

8. L’equip tècnic de suport contractat pel Govern del Consell 
de la República ha d’assistir i facilitar la logística i la 
comunicació per a garantir el bon funcionament d’aques·
ta coordinació. Entre més coses, enviar l’ordre del dia, la 
convocatòria i l’acta en els terminis establerts.
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9. Cada Equip d’Acció Internacional designa un portaveu 
per a coordinar·se amb el conseller de Govern correspo·
nent per a l’organització, comunicació i presentació de 
propostes.

Article 43. Coordinació entre Consells Locals

1. El primer nivell de relació entre Consells Locals és l’agru·
pació en àmbits territorials definits en l’article 42.2.

2. Els Consells Locals d’una mateixa agrupació estableixen 
un espai de coordinació al qual acudeixen una represen·
tació de cada Consell Local i els delegats de l’article 42.3. 

Aquest espai de coordinació és orientat especialment a:

a. Treure el màxim rendiment dels actes i campanyes 
que es duen a terme en l’àmbit territorial.

b. Establir una estratègia d’expansió per a la creació 
de nous Consells Locals i més membres del Registre 
Ciutadà en l’espai geogràfic de la circumscripció.

c. Fer traspàs i seguiment dels acords presos en les 
diferents reunions de coordinació amb el Govern.

3. Els Consells Locals no necessàriament de la mateixa agru·
pació territorial es poden coordinar entre ells de manera 
temporal per a campanyes i accions concretes. Aquesta 
coordinació es fa amb la dimensió, freqüència i tempora·
litat que acordin els mateixos Consells Locals.

4. Els Consells Locals tenen un Espai d’Intercanvi i Contrast 
en el marc nacional. Com a mínim anualment, el respon·
sable d’estructura territorial del Govern, amb el suport 
de l’equip tècnic i d’acord amb allò que s’ha decidit en 
les reunions de coordinació, convoca aquest espai per a 
l’exposició i anàlisi de les bones pràctiques dels Consells 
Locals amb l’objectiu d’estendre·les a la resta d’estructura 
territorial.
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Article 44. Relació amb l’Assemblea de Representants

1. Els Consells Locals han de facilitar i afavorir la participa·
ció dels membres a l’Assemblea de Representants del seu 
àmbit territorial i de la seva circumscripció a les reuni·
ons, assemblees i activitats que organitzin.

2. Els Consells Locals han de preveure espais de difusió i 
comunicació per als membres de l’Assemblea de Repre·
sentants, així com espais d’exposició de les candidatu·
res a l’Assemblea de Representants durant el període 
electoral, garantint sempre la igualtat de condicions i 
d’oportunitats.

3. Els Consells Locals poden promoure iniciatives per tal 
que siguin tramitades a l’Assemblea de Representants 
mitjançant els registrats del seu àmbit territorial o els 
representants d’aquests registrats. El Codi General, el Codi 
de l’Assemblea de Representants i el Codi de Mecanismes 
de Consulta i altres processos participatius, ofereixen 
diversos canals per a tramitar iniciatives nascudes al si 
dels Consells Locals.

4. Cada Equip d’Acció Internacional designa un portaveu per 
a coordinar·se amb els membres a l’Assemblea de Repre·
sentants elegits a la seva circumscripció per a l’organitza·
ció, comunicació i presentació de propostes.

CAPÍTOL V.
Ètica, disciplina i transparència

Article 51. Accés a les Sindicatures del Consell

1. Els Consells Locals i els Equips d’Acció Internacional po·
den apel·lar a les Sindicatures del Consell de la República 
per garantir els seus drets i deures en qualsevol moment 
d’acord amb la regulació pròpia d’aquestes en els codis 
respectius.

2. La Junta Rectora, per acord majoritari dels seus mem·
bres, pot acudir a la Sindicatura d’Ètica, Disciplina i 
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Transparència per dirimir els conflictes que són del seu 
àmbit competencial i a la Sindicatura Electoral, de Proces·
sos Participatius i Afers Jurídics per a les qüestions referi·
des als processos d’elecció i designació de càrrecs d’aquest 
òrgan.

3. El procediment d’accés i els requisits queden regulats en 
els codis de cadascuna de les sindicatures.

Article 52. Compliment i criteris d’actuació

1. Els Consells Locals han de complir els seus deures, es·
tablerts en el Codi d’Ètica, Disciplina i Transparència, i 
vetllar pels drets dels seus membres, establerts en el Codi 
del Registre Ciutadà.

2. Les Juntes Rectores han d’actuar sempre amb criteris de 
transparència i radicalitat democràtica, en representació 
dels membres de l’Assemblea Ciutadana de llurs Consells 
Locals, d’acord amb la Carta de Compromís i allò que 
estableix el Codi d’Ètica, Disciplina i Transparència.

CAPÍTOL VI.
Finançament i recursos

Article 61. Sistema de finançament

1. Els Consells Locals i els Equips d’Acció Internacional 
poden rebre finançament mitjançant:

a. Activitats pròpies.

b. Partida del Govern per a campanyes d’àmbit nacional.

c. Partida del Govern per a plans d’actuació anuals dels 
Consells Locals vinculada al pressupost.

d. El 50% de les donacions del marxandatge.
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e. Donacions puntuals de membres del Registre Ciutadà 
inscrits en el seu territori per a activitats o iniciatives 
pròpies.

2. Els terminis, percentatges i mecanismes per al finança·
ment vinculat al Govern (lletres b, c i d del punt 1) queden 
fixades en el codi de desplegament específic del Govern 
del Consell de la República.

Article 62. Disponibilitat de recursos humans

1. Els Consells Locals i els Equips d’Acció Internacional han 
de disposar, com a mínim, d’un tècnic específic i de refe·
rència, facilitat i gestionat pel Govern del Consell, per al 
desenvolupament de llurs activitats.

2. La dedicació dels membres dels Consells Locals i Equips 
d’Acció Internacionals és voluntària i desinteressada. Els 
integrants de les Juntes Rectores no podran ser retribuïts 
en cap cas per la seva dedicació al Consell de la República.

CAPÍTOL VII.
Reforma del Codi

Article 71. Reforma d’aquest Codi

1. La iniciativa de reforma del Codi de Consells Locals i 
Estructures Territorials correspon a:

a. L’Assemblea de Representants, a proposta d’un terç 
dels seus membres.

b. Els inscrits al Registre Ciutadà, mitjançant una inici·
ativa legislativa popular, de conformitat amb allò que 
s’estableix en el Codi de Mecanismes de Consulta i 
Altres Processos Participatius.

c. El Govern, per unanimitat dels seus membres.



Assemblea
de Representants

Text definitiu, esmenat
i aprovat pel ple 
de l’Assemblea de 
Representants el dissabte, 
4 de març de 2023.

Revisió i edició del 16 de 
març.

Vist i plau,

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

Assemblea 
de Representants

17 / 19

Títol únic

Codi de Consells Locals i Estructures Territorials

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.

3. Si la proposta de reforma no és aprovada per l’Assemblea 
de Representants, la reforma proposada no pot ser sot·
mesa novament al debat i la votació de l’Assemblea fins 
que no hagi transcorregut un any.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA. Entrada en vigor

Aquest Codi de Consells Locals i Estructures Territorials entra en 
vigor l’endemà de la seva aprovació per l’Assemblea de Representants.

SEGONA. Adaptació

D’ençà de l’entrada en vigor del Codi de Consells Locals i Estructu·
res Territorials, s’estableix un termini de 6 mesos perquè els Consells 
Locals s’hi puguin adaptar.

TERCERA. Nomenclatura

La nomenclatura de les normes i dels òrgans del Consell és pro·
visionalment la que s’estableix en aquest Codi de Consells Locals i 
Estructures Territorials. No obstant això, la Comissió de Drets Histò·
rics emetrà un informe consultiu per tal de valorar la conveniència 
de modificar·la i d’adaptar·la a una altra més pròpia del Consell de la 
República.

QUARTA. 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 FINALS

PRIMERA. Sobre el gènere morfològic dels substantius referits 
a persones

El present Codi de Consells Locals i Estructures Territorials pre·
tén 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 sobrecarregar·lo i dificultar·ne la coherèn·
cia 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.

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 de Consell 
Locals i Estructures Territorials ni condicionar l’opinió pública ni po·
sicionar·se en aquest debat.
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