Aprovats al Congrés Extraordinari del PSUC. 17 de març de 2018. Barcelona

ESTATUTS DEL PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE
CATALUNYA (PSUC)
Títol I. Denominació
Article 1
Els presents Estatuts tenen per objecte la regulació del Partit Socialista Unificat de
Catalunya.
El 23 de juliol de 1936, cinc dies després de la revolta feixista, neix el Partit Socialista
Unificat de Catalunya fruit de la confluència de quatre partits: Unió Socialista de
Catalunya, Federació Catalana del PSOE, Partit Comunista de Catalunya i Partit
Català Proletari. Davant de l’excepcionalitat del moment, quatre forces de l’esquerra
catalana, però d’orígens diferents, van saber anteposar primer de tot la unitat per
defensar millor els interessos i les conquestes de la classe treballadora i els sectors
populars davant l’amenaça feixista. Al llarg de la seva història, sigui sota la dictadura o
en democràcia, aquesta cultura unitària ha inspirat les grans decisions del partit.
El Partit Socialista Unificat de Catalunya, partit nacional català, és una organització
política de l’esquerra transformadora, inscrita en la tradició del socialisme i del
comunisme a Catalunya, basada en els principis del marxisme i d’altres aportacions de
la pràctica i el pensament revolucionaris, constitueix la unió voluntària i combatent dels
homes i les dones, dels treballadors i les treballadores, dels camperols i les
camperoles, dels i les professionals i intel·lectuals, de les forces del treball i de la
cultura de Catalunya. És un partit laic.
Des del 9è Congrés, el Partit Socialista Unificat de Catalunya delegà tota la seva
activitat política a Iniciativa per Catalunya Verds. El Partit Socialista Unificat de
Catalunya considera Iniciativa per Catalunya Verds l'únic instrument per a la militància
i l'acció política dels seus afiliats i afiliades.
El Partit Socialista Unificat de Catalunya reconeix Iniciativa per Catalunya Verds com a
partit hereu de la seva història, la seva tradició, la seva cultura i el seu patrimoni.

Títol II. Fins i objectius
Article 2
El Partit Socialista Unificat de Catalunya expressa històricament la lluita per la
transformació socialista de la societat, en la perspectiva d’una societat en la qual hagi
quedat eliminat qualsevol tipus d’explotació o opressió. Per mitjà de tots els
procediments democràtics, en el pluralisme polític, i esforçant-se per consolidar i
aprofundir la democràcia.
Article 3
El Partit Socialista Unificat de Catalunya té entre els seus fins i objectius el de
contribuir a l'enfortiment d'Iniciativa per Catalunya Verds i els processos de confluència
endegats amb la creació de Catalunya en Comú.
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Article 4
El Partit Socialista Unificat de Catalunya treballa per la recuperació de la memòria
històrica, el reconeixement de la lluita antifranquista i l’aportació del PSUC a la història
de Catalunya.
Article 5
La denominació del partit és PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Les
seves sigles, PSUC. La bandera i símbol del partit són rojos, amb l’anagrama de
PSUC, que inclou les quatre barres i la falç i el martell. La representació gràfica és la
següent:

El PSUC adopta La Internacional com a himne que és del moviment obrer
internacional.

Títol III. Feminitzar l’organització
Capítol 1. Impulsar la feminització de l’organització, basada en la cultura
de la igualtat de gènere
Article 6
La composició dels organismes de direcció nacionals ha de ser paritària o tenir com a
màxim un 60% de persones del mateix sexe, tenint en compte que l’objectiu és arribar
al 50%.

Títol IV. Dels afiliats i les afiliades del Partit Socialista Unificat
de Catalunya. Dels seus drets i deures. De l’afiliació al partit
Capítol 1. De la condició d’afiliat/afiliada del Partit Socialista Unificat de
Catalunya
Article 7
Serà afiliat o afiliada del Partit Socialista Unificat de Catalunya qualsevol afiliat o
afiliada d’Iniciativa per Catalunya Verds, major d’edat i amb plena capacitat, que ho
demani i pagui les quotes establertes.
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Capítol 2. Dels dret i deures dels afiliats i les afiliades del Partit Socialista
Unificat de Catalunya
Article 8
Són drets i deures dels afiliats i les afiliades del partit:

a. Participar en l’elaboració de la política del partit i exercir el dret de vot.
b. Valorar críticament en les reunions del partit el treball dels òrgans dirigents i de
qualsevol dels seus membres, independentment de la responsabilitat que
exerceixin.

c. Elegir i ser elegit als òrgans dirigents del partit. Dimitir de la responsabilitat que
ocupi al si del partit, donant compte a l’organització corresponent.

d. Ser escoltat/da personalment en tots els casos en els quals s’hagi de decidir
sobre la seva actuació política i apel·lar davant els òrgans superiors, inclòs el
Comitè Central, per les mesures que l’afectin i que no consideri justes.

e. Dimitir de la seva condició de membre del partit i ésser baixa en l’organització.
f. Plantejar davant dels òrgans superiors, fins i tot directament al Comitè Central
prèvia comunicació a la seva organització, aquelles qüestions que consideri
d’interès per al partit, les quals li seran contestades.

g. Ser informat/da sobre la composició dels òrgans directius i d’administració de
les decisions preses pels òrgans directius, les activitats desenvolupades i la
situació econòmica i patrimonial del partit.

h. Impugnar els acords dels òrgans del partit que consideri contraris a la llei i als
Estatuts del partit.

i. Poder adreçar-se i ser escoltat/da i atès/a per l’òrgan de defensa dels drets
dels afiliats i les afiliades.

j. Ser respectat/da en les pròpies conviccions filosòfiques, religioses i morals i la
vida privada.

k. Dret a la confidencialitat de les seves dades personals.
l. Respectar els Estatuts del partit i les lleis.
Atès que la militància al Partit Socialista Unificat de Catalunya significa
automàticament la militància a ICV, els drets i deures dels afiliats i les afiliades són
també els que es regulen als Estatuts d’Iniciativa per Catalunya Verds.

Títol V. Democràcia i funcionament intern del partit
Article 9
L’organització del partit es regeix pels principis següents:
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a. El Congrés estableix la línia política general amb l’abast que fixen els presents
Estatuts.
El Comitè Central té plenes atribucions per fixar la línia política del partit entre
congrés i congrés, aplicant i desenvolupant la política establerta per aquests
acords amb les necessitats i les circumstàncies de cada moment.

b. Els afiliats i les afiliades participen en l’elaboració de la línia política. En el partit
hi haurà llibertat total d’expressió i crítica, però es mantindrà en tot moment la
seva unitat d’acció i l’homogeneïtat política, promovent mitjans de participació
personal i col·lectiva pel que fa al debat sobre criteris polítics.

c. El caràcter electiu i revocable dels membres de tots els organismes de direcció,
de baix a dalt, per mitjà de vot secret sempre que sigui sol·licitat.

d. L’obligació dels òrgans dirigents de donar compte i respondre periòdicament de
la seva gestió davant les afiliades i els afiliats.
Seran normes generals de funcionament democràtic les següents, sense perjudici
d’elaboració d’específics reglaments de cada òrgan:

1. Les convocatòries de cada òrgan estaran pautades en el calendari i en tot cas,
llevat d’urgència, es faran amb un mínim de cinc dies d’antelació.

2. La convocatòria expressarà els assumptes que seran objecte de debat.
3. La documentació dels assumptes s’enviarà annexa a la convocatòria o es
designarà on està dipositada per facilitar la seva consulta i estudi.

4. L’ordre del dia serà elaborat per la persona o les persones prèviament
designades per presidir les reunions de cada òrgan.

5. Un terç de les persones de cada òrgan pot exigir la incorporació d’altres
assumptes a fi i efecte de debatre’ls i adoptar acords.

6. Tots els acords seran presos per majoria simple dels i les presents.
Cada òrgan designarà una persona que exercirà les funcions de secretari o secretària.
Aquesta persona aixecarà acta de les reunions, amb el vistiplau de qui presideixi
l’òrgan, i serà la responsable de la custòdia del llibre d’actes. La consulta del llibre
d’actes serà lliure, sense cap condició i en tot moment, per a totes les persones que
formin part de l’òrgan.
La impugnació d’acords dels òrgans del partit s’ha d’interposar davant la Comissió
Central de Garanties en el termini de deu dies des de la seva adopció. L’acord esdevé
ferm si en aquest termini no es presenta cap impugnació. La resolució s’ha de dictar
després d’un procés contradictori en què les parts poden efectuar al·legacions en un
termini de deu dies cadascuna i successivament. La proposta i pràctica de proves s’ha
de fer en un termini comú de deu dies. Un cop finalitzat el període de prova, ambdues
parts poden exposar les seves conclusions i, finalment, s’ha de dictar la resolució
corresponent.
Totes les persones que formin els òrgans dirigents seran elegides per sufragi lliure i
secret.
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Títol VI. Dels òrgans superiors del partit
Article 10
Són òrgans superiors del partit:

a.
b.
c.
d.
e.

El Congrés.
El Comitè Central.
La Secretaria General Col·legiada.
La Comissió Central de Garanties.
La Comissió Central de Control de Finances.

Capítol 1. Del Congrés
Article 11
El Congrés és l’òrgan suprem del Partit Socialista Unificat de Catalunya i solament a
ell competeix l’elaboració dels Estatuts, programa i directrius d’actuació. El Congrés és
convocat pel Comitè Central amb una antelació mínima de tres mesos, amb fixació
dels assumptes a debatre i publicació i tramesa de les ponències i documentació a
totes les persones afiliades. El Comitè Central pot convocar congressos extraordinaris.
Article 12
El Congrés està constituït pel conjunt dels afiliats i les afiliades i d’acord amb les
normes establertes pel Comitè Central. Aquestes normes, un projecte de tesi o
proposta política, així com les possibles modificacions als Estatuts i el Reglament del
Congrés es lliuraran a totes les afiliades i els afiliats perquè siguin conegudes i
discutides pel partit. Els membres del Comitè Central són delegats i delegades de ple
dret al Congrés; els membres de la Comissió Central de Control de Finances i de la
Comissió Central de Garanties tindran dret a assistir al Congrés amb veu però sense
vot.
Són funcions del Congrés:

a. Aprovar el Reglament i els Estatuts.
b. Escoltar i discutir l’informe sobre la gestió del Comitè Central sortint i adoptar
les resolucions corresponents.

c. Examinar i resoldre les qüestions referents al programa i els Estatuts del partit.
d. Determinar la línia política del partit.
e. Elegir el Comitè Central, la Comissió Central de Garanties i la Comissió Central
de Control de Finances, per vot secret.

f. Resoldre sobre l’informe de la Comissió Central de Control de Finances.
g. Resoldre sobre l’informe de la gestió de la Comissió Central de Garanties.
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Article 13
El Congrés es reunirà cada quatre anys.
Article 14
Per poder participar en el Congrés caldrà estar afiliat o afiliada al partit en el moment
de la convocatòria del Congrés i estar al corrent del pagament de les quotes.
El cens d’afiliats i afiliades de les organitzacions es fixarà tenint en compte les dades
de les liquidacions de les cotitzacions que s'hagin fet efectives davant del Comitè
Central.

Article 15
Un terç dels afiliats i les afiliades del partit podrà demanar al Comitè Central la
convocatòria d’un Congrés extraordinari. Aquest prendrà o no en consideració la
proposta i podrà sotmetre-la, sota la seva responsabilitat, a la discussió i consulta del
partit. En el cas de convocatòria d’un Congrés extraordinari, el Comitè Central fixarà
els terminis per a tots els procediments previs al Congrés.

Capítol 2. Del Comitè Central
Article 16

1. Entre congressos, el Comitè Central és l’òrgan superior del partit i el col·lectiu
dirigent de la seva activitat i del seu treball d’organització.

2. El Comitè Central és elegit pel Congrés, mitjançant votació secreta. Per a la
seva elecció, els delegats i les delegades hauran de votar, com a mínim, el
75% del nombre total dels membres del Comitè Central, que prèviament haurà
determinat la Comissió de Candidatures. La papereta de votació contindrà la
llista oficial de la Comissió de Candidatures i, tot seguit, després d’un espai en
blanc, la llista dels noms no recollits per l’esmentada comissió.

3. El Comitè Central celebrarà reunions plenàries almenys una vegada a l’any.
4. El Comitè Central podrà realitzar plens ampliats. Les afiliades i els afiliats
convidats que assisteixen al plenari hi participaran amb veu i sense vot.
Article 17
Són funcions i atribucions del Comitè Central:
1.
a. Fixar la política del partit entre congrés i congrés, aplicant i desenvolupant les
directrius establertes en aquells acords amb les necessitats i circumstàncies de
cada moment.
b. Elegir d’entre els seus membres una Secretaria General Col·legiada com a
òrgan col·legiat de direcció.
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El Comitè Central pot també elegir d’altres responsabilitats personals o
col·lectives que necessitats de direcció poguessin aconsellar.
c. Dotar-se dels mitjans de comunicació que consideri necessaris.
d. Fixar les directrius i orientacions sobre la gestió i disposició dels recursos
patrimonials del partit. En qualsevol cas, correspon al Comitè Central disposar
sobre els béns immobles propietat del partit, contraure crèdits i garantir,
assegurar o avalar operacions a tercers.
e. Prendre les mesures necessàries per assegurar que les seves decisions siguin
explicades, conegudes, assumides i desenvolupades per totes les afiliades i
tots els afiliats del partit.
El Comitè Central, com a organisme superior de l’organització del partit, pot
revocar o desautoritzar aquells acords o accions que afiliats i afiliades del partit
puguin adoptar en clara contradicció amb el programa del partit i els acords i
les resolucions establertes pel Comitè Central.
f.

Aprovar les directrius del règim financer del partit. Designarà un responsable de
finances, aprovarà els comptes anuals i els remetrà al Tribunal de Comptes i a
la Sindicatura de Comptes i d’altres organismes amb competència per a la
fiscalització dels comptes dels partits polítics.

g. Elegir l’apoderat o apoderada general del partit.
h. Totes les que es derivin dels presents Estatuts o no estiguin atribuïdes a un
altre òrgan superior del partit.

2. El Comitè Central elegeix, d’entre els seus membres, la Secretaria General
Col·legiada.

3. El Comitè Central escollirà, d’entre els membres de la Secretaria General
Col·legiada, el representant legal del partit.

Capítol 3. De la Secretaria General Col·legiada
Article 18
La representació del Partit Socialista Unificat de Catalunya, a títol individual, la tenen
els membres de la Secretaria General Col·legiada. Assumeixen la responsabilitat
general de la direcció i presenten al Congrés l’informe del Comitè Central.

Capítol 4. De la Comissió Central de Garanties
Article 19

1. La Comissió Central de Garanties és l’òrgan encarregat de la defensa i garantia
dels drets de les persones afiliades, té cura de l’aplicació dels Estatuts i del
respecte a la democràcia i a la unitat en la vida interna del partit per part de les
organitzacions i els afiliats i les afiliades. Així mateix, la Comissió Central de
Garanties coneix els recursos presentats per membres del partit que hagin
estat objecte de sanció. Dictaminarà sobre l’adequació estatutària i normativa
dels reglaments interns elaborats pels òrgans del partit.
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2. La Comissió Central de Garanties es compondrà de quatre membres titulars,
que elegiran del seu si un president o una presidenta i un secretari o una
secretària. La pertinença a la Comissió Central de Garanties en qualitat de
membre titular és incompatible amb qualsevol lloc de direcció del partit. Això no
obstant, els membres d’aquesta comissió tindran dret a assistir a les reunions
del Comitè Central amb veu però sense vot.

Capítol 5. De la Comissió Central de Control de Finances
Article 20

1. La Comissió Central de Control de Finances controla les iniciatives
econòmiques, el patrimoni del partit i la comptabilitat i n’informa la direcció del
partit.

2. La Comissió Central de Control de Finances estarà formada per quatre
membres titulars, que designaran un president o una presidenta i un secretari o
una secretària. La pertinença a la Comissió en qualitat de membre titular és
incompatible amb qualsevol responsabilitat de direcció del partit. Els membres
d’aquesta comissió tindran dret a assistir a les reunions del Comitè Central amb
veu però sense vot.

Títol VII. Estructura general del partit
Article 21
La militància política de les afiliades i els afiliats del Partit Socialista Unificat de
Catalunya es realitza al si d'Iniciativa per Catalunya Verds i de les seves estructures
organitzatives, marcs estatutaris i programa polític.
Els afiliats i les afiliades, previ acord del Comitè Central, podran organitzar-se
territorialment i sectorialment.

Títol VIII. De les sancions, règim disciplinari, recursos,
efectivitat de les sancions i mesures cautelars
Capítol 1. De les faltes i sancions
Article 22
Els actes contraris al programa, als principis i Estatuts del partit poden ser molt greus,
greus o lleus.

1. Són infraccions molt greus:
a. Totes aquelles actuacions que perjudiquin o obstaculitzin greument la
consecució dels fins del partit.

b. La usurpació il·legítima d'atribucions o competències sense comptar amb la
preceptiva autorització de l'òrgan competent del partit.
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c. Agredir, amenaçar o insultar greument qualsevol persona afiliada o treballadora
del partit.

d. La inducció o complicitat, plenament provada, a qualsevol persona afiliada en la
comissió de les faltes previstes com a molt greus.

e. L'incompliment greu dels acords vàlidament adoptats pels òrgans del partit.
f. El trencament de sancions imposades per falta greu o molt greu.
g. La reiteració d'infraccions greus.
2. Són infraccions greus:
a. La realització de qualsevol conducta de caràcter ofensiu que impedeixi o
obstaculitzi la celebració de les reunions dels òrgans del partit.

b. La manca de respecte a les opinions, conviccions i creences d'altres persones
afiliades.

c. El trencament de sancions imposades per infraccions lleus.
d. La reiteració d'una falta lleu.
3. Són infraccions lleus:
a. El maltractament dels béns del partit.
b. Tota conducta irrespectuosa i ofensiva envers altres persones afiliades i
treballadores del partit.
Les faltes prescriuen: al cap de sis mesos les lleus, a l’any les greus i al cap de dos
anys les molt greus.
Les sancions que corresponen són:

a. Una advertència (per les faltes lleus). L’advertència significa una crida d’atenció
a l’afiliat/afiliada que queda reduïda a l’àmbit de l’organisme que l’acorda. No
ha de tenir, doncs, cap altra projecció. L’advertència pot repetir-se.

b. El vot de censura (per les faltes lleus). L’esmentada sanció ha de ser
comunicada per escrit a l’afectat/da i constarà a l’acta de la reunió.

c. La privació del dret a ocupar càrrecs del partit per un període que no podrà ser
superior a un any (per les faltes greus).

d. La separació del partit per un període no superior a un any (per les faltes
greus).

e. L’expulsió del partit (per les faltes molt greus). L’expulsió s’adoptarà sempre en
casos de corrupció i d’actuacions molt greus contràries al que disposen els
presents Estatuts.
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Les sancions s’imposaran tenint en compte la gravetat dels fets, la seva
transcendència interna i externa al partit i, en el seu cas, la responsabilitat de l’afiliat/da
afectat/da, com a dirigent o persona amb responsabilitats públiques per expressa
confiança del partit.

Capítol 2. Del règim disciplinari
Secció 1. Facultats sancionadores
Article 23
Tan sols té facultats sancionadores el Comitè Central, respecte de qualsevol
afiliat/afiliada al partit.

Secció 2. Del procediment disciplinari
Article 24

1. Tot expedient sancionador ha de ser motivat i s’ha de comunicar per escrit

raonat a l’afectat/da i als òrgans superiors del partit, assenyalant-li els terminis
d’al·legacions, el nomenament d’un instructor o una instructora i els recursos
que pot exercir i els terminis per fer-ho.

2. Tota sanció requerirà la instrucció d’un expedient previ on es concretin els

càrrecs que s’imputen a l’afiliat/afiliada i s’incorporin als informes, declaracions i
antecedents documentals que constituiran la base sobre la qual l’òrgan que
hagi de resoldre la proposta de sanció decidirà a tal efecte.
El procediment disciplinari serà regulat pel Reglament que aprovi el Comitè
Central. En tot cas, l’obertura d’un expedient sancionador sempre ha de
garantir el principi de contradicció i el dret d’informació i de defensa de la
persona afectada.
L’afiliat/afiliada afectat/da sempre haurà de ser escoltat/da durant la tramitació
de l’expedient.

3. Esdevindrà la suspensió automàtica cautelar de militància i afiliació quan a una

persona del partit se li dicti una interlocutòria de processament o d’obertura de
judici oral per delictes de corrupció. La condemna per delictes de corrupció
suposarà la sanció d’expulsió.

Secció 3. Dels recursos
Article 25
L’afiliat/afiliada que sigui sancionat/da tindrà dret a recórrer davant la Comissió Central
de Garanties.
Article 26
L’afiliat/afiliada afectat/da podrà recórrer davant la Comissió Central de Garanties en el
termini de quinze dies des que li hagi estat notificada la sanció. Transcorregut
l’esmentat termini sense que l’afiliat/afiliada hagi fet ús del recurs, la sanció serà ferma.
La Comissió Central de Garanties coneixerà d’ofici totes les sancions d’expulsió.
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Secció 4. De l’efectivitat de les sancions i les mesures cautelars
Article 27
Les sancions imposades pel Comitè Central seran immediatament efectives, sense
perjudici dels recursos que pugui exercir l’afectat/da davant la Comissió Central de
Garanties.
En qualsevol cas, la revocació d’una sanció imposada pel Comitè Central per la
Comissió Central de Garanties no donarà lloc a altres efectes que facin referència a
l’àmbit dels drets de l’afiliat/afiliada, però de cap manera no alterarà ni modificarà els
efectes que l’ordre extern hagi produït.

Títol IX. Les finances del partit
Article 28
El Partit Socialista Unificat de Catalunya constitueix el seu patrimoni actual amb els
béns mobles i drets que resulten del seu llibre d’inventaris i balanços i aferma el dret
que les lleis li reconeixen per adquirir, administrar i alienar qualsevol element
patrimonial de conformitat amb les necessitats que resultin del compliment dels seus
fins.
El Partit Socialista Unificat de Catalunya ha de portar una comptabilitat que permeti
conèixer amb transparència i claredat la seva situació financera i patrimonial i el
compliment de les obligacions previstes en la legislació vigent. Portarà els llibres de
comptabilitat, tresoreria, inventaris i balanços elaborant la seva comptabilitat d’acord
amb la normativa que li sigui d’aplicació i, en especial, d’acord amb el pla de
comptabilitat adaptat a les formacions polítiques aprovat pel Tribunal de Comptes.
Consolida els estats comptables del partit, mitjançant l’agregació de la comptabilitat de
tots els seus òrgans. L’exercici econòmic és anual i es tanca a 31 de desembre de
cada any.
Article 29
Els recursos financers del partit provenen de les cotitzacions i aportacions dels afiliats i
les afiliades, ajut voluntari dels i les simpatitzants i del patrimoni.
El Partit Socialista Unificat de Catalunya reivindica la compensació econòmica que li
correspon i que ha de rebre de l’Estat espanyol pels seus béns i recursos requisats pel
règim franquista com a conseqüència de la Guerra Civil i la dictadura.
Una de les activitats que el Partit Socialista Unificat de Catalunya ha de portar a terme
és la continuïtat en aquesta legítima reivindicació fins a aconseguir que l’Estat
espanyol faci front a les seves obligacions legals, morals i polítiques.
Article 30
Totes i tots els afiliats estan obligats a pagar una quota segons les seves possibilitats.
La distribució dels ingressos entre els organismes del partit es fixarà pel Comitè
Central, el qual retrà comptes al Congrés.
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Títol X. Disposicions diverses
Article 31
En tot allò no previst en els presents Estatuts seran d’aplicació les resolucions que
sobre la qüestió pugui prendre el Comitè Central.
El Partit Socialista Unificat de Catalunya es podrà extingir per acord del seu Congrés,
adoptat pels dos terços dels delegats i les delegades. En aquest acord es determinarà
la destinació que caldrà donar al patrimoni que pogués existir. Les funcions de
liquidació i execució dels acords adoptats seran de la competència del Comitè Central
del partit, tret del cas que el mateix Congrés del partit designi una comissió
liquidadora.
Article 32
El Partit Socialista Unificat de Catalunya portarà els llibres de registre d’associats/des,
actes, comptabilitat, tresoreria i inventaris i balanços d'acord amb la normativa legal
vigent en cada moment.

Títol XI. Domicili social
Article 33
El Partit Socialista Unificat de Catalunya té el seu domicili central a Barcelona,
Passatge del Rellotge núm. 3, codi postal 08002. La seva pàgina web és la següent:
www.psuc.cat i la seva adreça electrònica és info@psuc.cat
El canvi de la seu central (dins del terme municipal de la ciutat de Barcelona), la
pàgina web o l’adreça electrònica, si es produís, serà acordat pel Comitè Central i no
pressuposaria la modificació dels Estatuts.
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