
I. Denominació, àmbit i domicili.

Ar�cle 1.

La denominació que porta el Par�t és la de PARTIT COMUNISTA DELS COMITÈS CATALANS (PCCC)  i es regirà pels 

presents estatuts, d'acord a la llei orgànica 6/2002 de 27 de juny de Par�ts Poli�cs.

L'àmbit d'actuació del PCCC serà la totalitat del territori de Catalunya.

El domicili social del Par�t s'estableix a ( província de Tarragona, ciutat d'Amposta, CP 43870, C/Toledo, N/23). Pot 

variar si així s'acorda vàlidament i amb els requisits legals que procedeixen.

La web oficial del Par�t es h�ps://www.comunistes-pccc.info .

II. El Par�t.

Ar�cle 2.

El PCCC par�t polí�c de la classe treballadora que aspira a ser el guia i organitzador del moviment progressista i 

revolucionari del Poble Català.

El Par�t és la unió voluntària i comba�va basada en la ideologia Marxista Leninista dels treballadors i treballadores, 

dels pagesos i pageses i dels intel·lectuals.

El Par�t educa els seus militants amb l'esperit de fidelitat insubornable a la causa de la classe treballadora, amb 

l'esperit de l' internacionalisme proletari, que es manifesta en solidaritat amb els treballadors i moviments 

revolucionaris de tots els països.

Les finalitats específiques del Par�t són: aconseguir, democrà�cament majories en les ins�tucions representa�ves, de 

caràcter polí�c ja siguin en eleccions municipals, autonòmiques, generals i europees. Mitjançant la formulació de 

programes i la presentació i suport als candidats en les corresponents eleccions.

III. Bandera, Escut i himne del Par�t. 

Ar�cle 3.

La bandera del Par�t és rectangular, de color vermell i el seu emblema és la falç i martell de color daurat amb una 

estrella vermella de cinc puntes, brodada en to daurat, en la seva part superior, i situada a prop de l'asta, a dalt a 

l'esquerra.

L'escut és esfèric amb espigues de blat i arròs en el seu exterior. Les espigues estan envoltades per dues cintes, una 

amb la bandera Catalana i l'altra és vermella amb una cinta a sota  al centre, amb el nom del Par�t PCCC en daurat. A la 

part central el globus terraqui  amb el mapa de Catalunya al centre.De fons el Sol que il·lumina la falç i martell de color 

daurat els quals coronen l'escut amb una estrella roja de cinc puntes.

L' himne del Par�t es "la Internacional" Comunista en Català i l'himne Nacional de Catalunya "Els Segadors".

IV. Els militants del Par�t, els seus deures i drets.

Ar�cle 4.

Poden ser membres del PCCC aquells que accep�n el seu Programa  i els Estatuts, par�cipi en el treball de les seves 

organitzacions de base i col·labori al sosteniment del Par�t, mitjançant un abonament puntual i regular de la quota. 

Aquesta quota  serà ,com a mínim, la corresponent a l' 1% dels seus ingressos. En casos excepcionals es podrà pagar 

una quota simbòlica i altres aportacions extraordinàries. 

Així mateix, els membres del PCCC han de ser persones �siques, majors d'edat, d'acord amb l' ar�cle 8.1 de la Llei 

Orgànica 6/2002 de 27 de juny, de Par�ts Polí�cs (B.O.E núm...154, de 28 de juny).
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Ar�cle 5.

Els membres del Par�t tenen dret ha:

A) Par�cipar lliurement en totes les ac�vitats del Par�t que corresponguin a l'organització a la qual pertanyi.

B). Analitzar crí�cament, a les reunions del Par�t, el treball que realitzen els organismes dirigents i qualsevol membre 

del Par�t, independentment del càrrec que ocupi aquest.

C). Elegir i ser elegit als organismes de direcció del Par�t.

D). Exigir la seva par�cipació personal en tots els casos en els què s'hagi de  decidir sobre la seva actuació o conducta, i 

apel·lar als organismes superiors, incloent-hi el Comitè Central i el Congrès, contra les mesures que consideri injustes,. 

Apel·lació que els òrgans superiors han d' atendre i solucionar a la seva primera reunió i  en presència de l 'interessat o 

interessada. 

E). Rebre ,de l'organització del Par�t, els elements i el marc adequats per  elevar el seu nivell polí�c i ideològic, sobre 

les bases del marxisme-leninisme.

F). Ser informat o informada, regular i objec�vament, de la situació polí�ca nacional i internacional, així com de les 

orientacions puntuals que elaboren el Comitè Central i altres òrgans de direcció del Par�t.

G). Par�cipar, des de l'organització a la que formi part, en la elaboració de la línea polí�ca del Par�t.

H). El reconeixement al treball i al treball ben fet dintre d' un sistema de meritocràcia. Així qui més treballa pel Par�t, 

més responsabilitat pot desenvolupar. Premiant així l'ac�visme Comunista.

I). A ser informat sobre la composició dels òrgans direc�us i d' administració o sobre les ac�vitats realitzades i sobre la 

situació econòmica.

J). A impugnar els acords dels òrgans del Par�t que es�men contraris a la llei o els estatuts.

K). A acudir al Comitè de Garan�es i Control, encarregat de la defensa dels drets dels afiliats.

Ar�cle 6.

Són deures dels membres del Par�t:

a) Defensar i aplicar els principis del Marxisme-Leninisme com a condició fonamental de la unitat orgànica del Par�t.

b) Propagar la polí�ca del Par�t en els mitjans on actua. Ser un defensor conseqüent en la mesura de les seves 

possibilitats. Un ac�vista del Par�t, defensant així els interessos del Poble Treballador. 

c). Esforçar-se per atreure al Par�t  els treballadors, pagesos i intel·lectuals. Així com als millors homes i dones del 

poble.

d). Ser sincer i honrat  amb el Par�t i no permetre l'ocultació de la veritat.

e). Esforçar-se per elevar el seu nivell polí�c e ideològic, estudiant els principis dels fonaments cien�fics del 

Socialisme.

f). Observar la disciplina del Par�t, independentment de la responsabilitat que ocupi en ell, i denunciar tota violació 

de la mateixa, vingui de qui vingui.

g). Lluitar per la unitat de la classe treballadora i per l'aliança d'aquesta amb les capes populars. Base per a l'agrupació 

de les forces progressistes i garan�a de victòria del Socialisme.

h). Par�cipar regularment en les reunions de la cèl·lula i dels òrgans de direcció dels quals sigui membre. 

i). Actuar en les organitzacions de masses i exercir la direcció de la lluita de classe treballadora.

j). Abonar les quotes i altres aportacions que, d'acord amb els estatuts, puguin correspondre a cadascun segons la 

modalitat d'afiliació que els correspongui. 

k). Respectar allò què disposa els estatuts i les lleis. 

Ar�cle 7.

L' ingrés al PCCC es durà a terme de forma individual, a través d'una de les seves organitzacions,  prèvia valoració seria i 

responsable a la persona que sol·licita l' ingrés. O per un Comitè del Par�t. L' admissió haurà de ser referendada pels 
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òrgans del Par�t autoritzats per aquest mo�u pel Comitè Central. Les cèl·lules del PCCC podran establir un període de 

pre-militància seguint les orientacions dels òrgans superiors del Par�t. 

En casos excepcionals, com per exemple, l'absència d'una  organització territorial, el Comitè Execu�u està facultat per 

a concedir l' ingrés individual al Par�t, sense la necessitat d'altres tràmits, però en consonància amb l' ar�cle 2.

Ar�cle 8.

Si un membre del Par�t canvia de domicili o de treball, passarà a formar part de l' organització del Par�t on hagi fixat la 

seva nova residència. Això s'organitzarà d'acord amb el Comitè d'Organització i els Comitès corresponents als àmbits 

territorials afectats i coordinats pel Comitè d'Organització del Comitè Central. En qualsevol cas, s'haurà de tenir en 

compte els seus interessos i els del Par�t. 

Ar�cle 9.

Totes aquelles conductes que aten�n contra les lleis Espanyoles, els principis i estatuts del Par�t, la integritat �sica i 

moral dels afiliats al Par�t o de fora de ell, seran objecte de sanció que variarà segons la gravetat.

S'establirà la suspensió cautelar automà�ca de l'afiliació, d'aquells afiliats immersos en un procés penal, respecte els 

quals s'hagi dictat auto d' apertura de judici oral, per delictes relacionats: amb la corrupció, així com la sanció 

d'expulsió del Par�t d'aquells que hagin estat condemnats per qualsevol d'aquest delictes. 

S'informarà per carta de l' apertura d'expedient d'afiliació, així com un període de 15 dies a par�r de rebre la carta per 

poder fer al·legacions  per a la seva defensa. 

Caldrà un  període de 30 dies, per part de l'òrgan competent, encarregat de la seva tramitació.

Després de l'esmentada resolució s'obrirà un període de 10 dies en els quals  es podrà interposar recurs intern 

per�nent, davant l'òrgan que dic� sanció.

A  la sanció disciplinaria únicament s'haurà d'arribar quan no sigui possible la seva solució mitjançant  la crí�ca i la 

autocrí�ca. Garan�nt , en aquest procés, els drets i deures dels militants. 

Les sancions es �pifiquen  segons el nivell de gravetat: 

Lleu: L'advertència o amonestació. L'acordarà i es durà a terme per un organisme. Aquesta sanció no implica modificar 

la responsabilitat que l'afectat ocupi al Par�t.

Greu: La des�tució del càrrec. La privació d' ocupar càrrecs durant un període determinat de fins a 6 mesos.

Molt Greu: La separació temporal del Par�t per un període no superior a 6 mesos.

Molt Greu: Expulsió permanent del Par�t en cas de atemptar contra la vida i els principis del Par�t.

Les sancions seran acordades per l'organisme on aquest es trobi. Tenint la úl�ma paraula la direcció del Par�t. 

L'expulsió sols serà vàlida si vota per ella el conjunt del Comitè Central i el Secretari General del Comitè Central. 

Entrarà en vigor desprès de la seva ra�ficació per la direcció del Par�t.

En  cas de reclamació, per part dels afiliats, front les decisions i acords dels òrgans del Par�t, l'afiliat podrà  presentar 

les al·legacions per�nents al Comitè de Garan�es i Control.

S' informarà per carta de la incoació d'expedient de dita reclamació per a ser així objecte de estudi. Així com proveir un 

període de 15 dies, a par�r de la recepció de la carta,per poder fer les al·legacions que consideri oportunes, per 

defensar el mo�u de la reclamació.

Caldrà un  període de 30 dies, per part del Comitè Central, encarregat de la valoració del cas i tramitació de la 

resolució.

Un cop emesa,  l' esmentada resolució, s'obrirà  un període 10 dies en els quals  l'afiliat podrà interposar recurs intern 

per�nent davant l'òrgan, en cas de no estar d'acord amb la resolució.
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Ar�cle 10.

Cap  organització pot sancionar a un militant si aquest es membre d'un organisme superior del Par�t. La decisió, en 

aquest cas, recaura en aquest organisme així com en el Comitè Central i el Secretari General del Comitè Central. Tenint 

el dret a examinar la seva conducta i proposar la sanció.

Si es tracta d'un membre del Comitè Central, la decisió correspon al Congrès del Par�t. En els intervals entre 

congressos, el Comitè Central podrà separar-lo de la seva ac�vitat com membre del Comitè Central. Tenint l'obligació 

de presentar el cas en el Congrès amb  presència del sancionat per a què aquest es pugui presentar les al·legacions que 

consideri oportunes.

V. Organització de base del Par�t. 

Ar�cle 11.

El fonament del Par�t el cons�tueixen la seva organització de base, que és la cèl·lula. Les cèl·lules es creen en: 

empreses, fàbriques, tallers, mines, ports, aeroports, oficines... I tot �pus de centres de treball o estudi, pobles, barris, 

aldees, etc.

Per construir una cèl·lula cal  un mínim de 3 militants.

Quant una cèl·lula arriba a un nombre massa elevat de militants, el qual dificulta el desenvolupament, pot subdividir-

se en grups de treball dirigits per un responsable.

Ar�cle 12. 

L'autoritat superior a la cèl·lula és l'Assemblea Plenària, que es reuneix, almenys, un cop al mes. Quan la reunió no 

sigui possible, es podrà subs�tuir, de forma excepcional, per la reunió de delegats dels grups en què aquesta està 

dividida. 

L' Assemblea Plenària elegeix al Comitè de Cèl·lula després d'un procés de revisió i avaluació del treball realitzat de 

forma individual i col·lec�va. 

Ar�cle 13. 

La cèl·lula  és l'esglaó  fonamental de la unió del Par�t amb les masses populars, i el seu treball en el medi on actuï és:

a) Propagar la polí�ca del Par�t, organitzar i dirigir les masses.

b) Propagar les publicacions del Par�t i assegurar, pels seus propis mitjans, el treball d' agitació i propaganda, la 

reproducció, elaboració i difusió de manifestos, fulls informa�us, ar�cles....

c) Organitzar l'estudi col·lec�u i individual del Marxisme-Leninisme, així com d'altres revolucionaris del moviment 

comunista i els documents del Par�t.

d) Recaptar les quotes i organitzar l'ajuda econòmica de les masses al Par�t i al seu diari. 

e) Desenvolupar la seva vida interna d'una forma regular.

f) Discu�r la línea polí�ca del Par�t.

g). Fomentar la discussió de les publicacions del Par�t.

Vl. Estructura general i democràcia interna del Par�t. 

Ar�cle 14.

L' organització del PCCC es regeix pel principi del Centralisme democrà�c que significa:

a) Obligació dels òrgans de direcció de passar contes i respondre periòdicament de la seva ges�ó davant els òrgans 

corresponents del Par�t, dins de les dates marcades.

b) Obligació d'observar la disciplina del Par�t i subordinació de la minoria a la majoria.
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c) Obligatorietat dels acords dels òrgans superiors pels inferiors, sempre i quan no vulnerin el Programa, els Estatuts o 

les decisions del Congrés del Par�t.

d) Prohibició de fraccions o corrents organitzades dins del Par�t. 

e) Caràcter elec�u dels membres dels òrgans de direcció. Per a la seva elecció s'haurà de  comptar amb la majoria 

absoluta dels vots.

Ar�cle 15.

D'acord amb la conveniència del fonament del Par�t, el Comitè Central agrupa a les seves organitzacions en:  

intercomarcals, comarcals, locals i de districte. L'àmbit d'acció de cada una de les organitzacions estarà determinada 

pels òrgans immediatament superiors.

Els Comitès intercomarcals, comarcals, locals i de districte tenen el deure de desplegar la màxima inicia�va per trobar 

els mètodes de treball més correctes, amb la finalitat d' assegurar l'acompliment de la seva missió, en la situació i les 

circumstàncies en les què transcorre el seu treball.

Els Comitès del Par�t en les seves diverses escales, cons�tueixen l'espina dorsal del Par�t. Són  els òrgans que han de 

assegurar l'aplicació creadora de la línea del Par�t en la mesura en què treballen.

La seva missio principal és:

a) Assegurar l'acompliment de les decisions dels òrgans superiors.

b) Enfor�r les organitzacions que dirigeixen i organitzar altres de noves.

c) Orientar i ajudar, pràc�cament, a les organitzacions en el seu treball amb les masses, i organització de lluita polí�ca 

del poble en la defensa dels seus interessos dia a dia. 

d) Difondre la propaganda del Par�t. En primer lloc, el periòdic que no és altre que l' òrgan del Comitè Central i editar la 

propaganda. 

e) Seleccionar i distribuir els quadres del Par�t que es troben sota la seva direcció.

f) Desenvolupar l'estudi del Marxisme-leninisme.

g) Organitzar l'ajuda econòmica de les masses al par�t i al diari.

h) Administrar els recursos del Par�t en l'àmbit de la seva competència.

Pel correcte acompliment del seu treball, els Comitès hauran de  reunir-se regularment. Discu�r i prendre decisions. 

Així com la planificació anual i per quinquennis del treball i l'actuació del Par�t. 

En tots els nivells, els Comitès tenen l'obligació d'informar sistemà�cament de la seva ac�vitat als Comitès superiors 

del Par�t.

Ar�cle 16.

Tant els òrgans de direcció del Par�t com les organitzacions de base han d'aplicar, en el seu treball, el mètode de la 

crí�ca i l'autocrí�ca per corregir possibles defectes i errors.

En funció de les necessitats polí�ques i organitza�ves dels comitès intermedis, aquestos podran cooptar nous 

membres en quan�tat no superior al 20% dels membres d'aquest. L' acord ha de ser pres amb els vots de dues terceres 

parts dels membres del comitè.

Ar�cle 17. 

L'acompliment de les seves obligacions comporta, per als òrgans de direcció, una major responsabilitat, majors 

exigències amb si mateixos, par�cularment amb els següents aspectes:

a) L'organització del treball del Par�t en l'escala que li correspon amb les millors condicions d'eficàcia i seguretat 

possible, mostrant la necessitat de la vigilància revolucionària i esforçant-se per procurar-se  les millors garan�es de 

treball per als camarades que  s' esforcen per dur  les masses a la polí�ca del Par�t.

b) El desenvolupament de la vida polí�ca en les organitzacions i l'estudi del Marxisme-leninisme, procurant guanyar 

les dificultats de tota classe.
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c) Realització d'una justa polí�ca d'ac�vistes, seleccionant els/les pel principi de compromís amb el par�t, fermesa, 

capacitat i ap�tuds.

d) Atendre amb gran atenció a les opinions dels/les militants i ser molt sensible a les inquietuds de la base del Par�t, en 

defini�va, són responsables tots els òrgans dels mateix.

Ar�cle 18.

Totes les organitzacions del Par�t gaudeixen d'autonomia per actuar en l'àmbit  de la seva competència, sempre que 

les seves decisions no contradiguin els acords i la línea general del Par�t.

Ar�cle 19.

La reunió d'un comitè és convocada pel seu responsable polí�c i la de qualsevol organització pel seu propi comitè. 

Només  podran ser convocades una o altra per un organisme superior a inicia�va d'aquest o a pe�ció de qui és 

membre o depèn d'aquest comitè. En cas que sigui el seu responsable polí�c o el comitè respec�u es negués a reunir-

se.

També serà obligatòria la convocatòria de qualsevol Comitè o organisme, quan ho sol·lici�n,al menys, el 25% dels seus 

membres.

Vll. Els Òrgans superiors del Par�t.

Ar�cle 20.

L'òrgan màxim del PCCC és el Congrés, i si aquest no té lloc, serà el Comitè Central i el Secretari General del Comitè 

Central.

El Congrés està cons�tuït pel conjunt de militants mitjançant els delegats, els quals  són elegits, per les organitzacions 

de base del Par�t, segons els criteris de proporcionalitat i d'acord amb les normes establertes pel Comitè Central. 

Aquestes normes, un projecte de Tesi o propostes polí�ques, així com la possible modificació dels Estatuts  i el 

reglament del Congrés  s' entregaran a totes les organitzacions en un termini mínim de 3 mesos abans de la celebració, 

per a què siguin coneguts i discu�ts pel conjunt del Par�t. Els membres del Comitè Central són delegats de ple dret.

El 75% dels afiliats del Par�t, podran ser elegits delegats per par�cipar en el Congrés del Par�t.

El Congrés del Par�t �ndrà una duració de 2 dies, on els delegats al Congrés estaran reunits, per aprovar el Programa i 

estatuts del Par�t.

Les regles del debat que permeten l 'intercanvi d'opinions són els següents:

Tots els delegats al Congrés del PCCC tenen veu i vot, els convidats només veu.

En el Congres es debat sobre els materials que prèviament s'han estudiat i on cada delegat ha pogut fer aportacions i 

modificacions als esmentats documents.

Cada delegat té dret a defensar la seva posició, encara que es�gui en minoria i ,mitjançant el debat, intentar 

convèncer a la majoria.

Cada delegat disposa de 5 minuts per realitzar la seva exposició, davant del conjunt del Congrés.

Després de la rèplica i la contra rèplica es realitzarà l'aprovació, per majoria simple, a excepció dels ar�cles 1,2,3 i 38 en 

els quals es demanarà el 85% dels vots dels delegats al Congrés del PCCC. 

El Congrés ordinari del Par�t es convocat pel Comitè Central cada 4 anys.

Per ser elegit delegat i par�cipar en el Congrés caldrà tenir el carnet del Par�t amb les quotes a corrent de pagament, i 

par�cipar en el procés de discussió dels materials preparatoris.

Ar�cle 21.

El Congrés del PCCC.

a) Aprova el reglament del mateix. 
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b) Escolta i discuteix l'informe sobre la ges�ó del Comitè Central i adopta la resolució corresponent. 

c) Examina i resol les qües�ons referents al Programa i els Estatuts del Par�t.

d) Determina la línea polí�ca del Par�t. 

e) Determina el nombre de membres efec�us al Comitè Central. 

f) Elegeix el Comitè Central en votació secreta. 

g) Elegeix el Comitè de Garan�es i Control. 

Ar�cle 22. 

Les candidatures presentades de forma individual o col·lec�va, per formar els respec�us comitès de direcció, seran 

examinades per una comissió o ponència elegida al respecte. Aquesta farà propostes dels candidats més aptes per 

assegurar una bona i eficient direcció i exposarà davant el Congrés les mo�vacions de la proposta. 

La proposta presentada per la comissió o ponència serà discu�da i modificada pels/les   delegats/des. si fos necessari. 

Els qui  ob�nguin més de la meitat dels vots emesos, seran elegits.

La confecció de les llistes seran obertes, en les quals els candidats en elecció, de vot secret, hauran d' obtenir majoria 

simple per poder ser elegits als càrrecs de direcció del Par�t.

Ar�cle 23. 

El congrés extraordinari.

a). Si la situació així o requereix , el Comitè Central pot convocar un Congrés Extraordinari abans de les dates previstes 

per al Congrés ordinari.

b) Si més de la meitat dels membres del Par�t, per conducte regular, sol·licita la celebració d'un Congrés Extraordinari, 

el Comité Central ha de  convocar-lo. Per donar validesa a les seves  decisions, han d' estar representats en el mateix la 

majoria d'organitzacions i militants del Par�t.

c) Té les mateixes atribucions que un congrés ordinari.

Ar�cle 24.

El Comitè Central.

En el període  entre  Congressos, és el Comitè Central, qui ostenta, junt amb el Secretari General del Comitè Central, el 

màxim òrgan del Par�t, el dirigent de les seves ac�vitats polí�ques i el seu treball d'organització.

El Comitè Central celebra reunions plenàries, al menys 4 vegades l' any, en un interval màxim de quatre mesos entre 

una reunió plenària i la següent. 

El Comitè Central assegura la bona ges�ó dels recursos financers del Par�t. Organitza i dirigeix les comissions que 

considera necessàries per assegurar la realització del treball del Par�t. Distribueix les forces del Par�t i organitza el 

control de les aplicacions de les decisions del mateix per les diferents organitzacions. Designa la redacció de l'òrgan 

central i altres publicacions de caràcter central i assegura la direcció polí�ca general de l'ac�vitat ins�tucional  del 

Par�t.

El Comitè Central podrà cooptar membres entre Congressos per subs�tuir les vacants que es poden produir entre 

els/les Camarades elegits en el Congrés. Quan circumstàncies excepcionals ho jus�fiquen. Mai podrà representar més 

del 10% dels membres del Comitè Central.

El Comitè Central es convocat pel Comitè Execu�u del Par�t. 

També podrà ser convocat a instáncies d'un terç dels seus membres, quan el Comitè Execu�u no ho faci en les dates 

que asssenyalen els estatuts. 

El Comitè Central consta de 8 membres conjuntament amb el Secretari General del Comitè Central del PCCC. La 

formació de l'elaboració de l'ordre del dia, es realitzarà en base a l'acta de la reunió anterior. Així com la valoració de 

les ac�vitats realitzades. El mateix es farà amb els punts a tractar en dita reunió.

Cada membre del Comitè Central �ndrà veu i vot i el temps que li calgui  per exposar el seu criteri. Després i haura una 
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replica, contra rèplica i la seva posterior aprovació per majoria simple. 

Ar�cle 25. 

El Comitè Central elegeix, en el seu si, al Secretari General del Comitè Central i Comitè Execu�u del PCCC.

Ar�cle 26.

El Comitè Execu�u.

El Comitè Execu�u cons�tueix la direcció del Par�t en els intervals de les reunions del Comitè Central, davant el qual 

està obligat a rendir comptes de la seva ges�ó. Es membre de ple dret el Comitè Execu�u i el Secretari General del 

Par�t. 

El Comitè Execu�u funciona de forma regular i opera�va, i només són vàlids els acords adoptats per la majoria dels 

seus components; membres efec�us del mateix. Pot convocar, també, plens ampliats del Comitè Central per examinar 

determinats problemes polí�cs, ideològics i d'organització.

La relació de convidats als plens, elaboren el Comitè Execu�u i aprovada pel mateix Comitè Central. Els convidats a 

aquestos plens tenen veu però no vot.

El Comitè Execu�u és el responsable de dur  a la pràc�ca les resolucions aprovades per el Comitè Central i la seva línea 

polí�ca. 

Les reunions es realitzaran 6 vegades  l'any.

El càrrec competent per a la seva convocatòria será el Secretari General del Comitè Central del PCCC. Cada 2 mesos 

caldrà  realitzar la convocatòria de reunió.

La composició de l'esmentat  Comitè Execu�u serà de 5 membres inclòs el Secretari General del Comitè Central del 

PCCC.

L'elaboració de l'ordre del dia es durà a terme  en base a l'acta de la  reunió anterior. Així com la valoració de les 

ac�vitats realitzades i dels punts a tractar en dita reunió.

Cada membre del Comitè Execu�u �ndrà veu i vot així com el temps necessari per exposar el seu criteri. Desprès hi 

haurà una replica, contra replica i la seva posterior aprovació per majoria simple.

Ar�cle 27.

La representació legal del Par�t l'ostentarà el Secretari General del Par�t.

El Secretari General del Par�t presideix el Comitè Central i el Comitè Execu�u i li correspon la màxima responsabilitat 

en les qües�ons de representació i el correcte funcionament dels òrgans de direcció.

Assumeix la responsabilitat general de direcció, presenta als  Congressos l'informe del Comitè Central i es 

responsabilitza de la presentacio de l'informe del Comitè Execu�u a les reunions plenàries del Comitè Central.

Ar�cle 28.

Les funcions  del Comitè de Garan�es i Control seran les següents:

a) Examinar i resoldre els recursos presentats pels militants del Par�t, que hagin estat objecte de sanció.

b) Vetllar pel compliment dels estatuts del PCCC.

c) Controlar les inicia�ves econòmiques, el patrimoni i la comptabilitat de les finances del Par�t.

d) Poder establir relacions amb qualsevol organisme del Par�t, que consideri necessari per desenvolupar les seves 

tasques  específiques, informant al Comitè Execu�u.

e) Ser membre del Comitè de Garan�es i Control és incompa�ble amb la condició de membre dels òrgans superiors del 

Par�t.

f) El Comitè de Garan�es i Control es cons�tuirà i elegirà el seu president en el termini  de tres mesos després de la 

seva elecció. Amb aquesta finalitat serà convocat pel Secretari General del Comitè Central del PCCC.

g) Garan�r els drets dels afiliats i militants del Par�t, així com la lliure expressió i opinió, davant les decisions dels 
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màxims òrgans del Par�t.

VIII Les Relacions internacionals.

Ar�cle 29.

El Par�t Comunista dels Comitès Catalans �ndrà representació Internacional, com par�t Sobirà de Catalunya.

Les relacions amb el conjunt de Par�ts Comunistes i Obrers del Món seran de fraternitat i camaraderia mai de 

vassallatge i submissió.

IX. Par�t i Joventut Comunista. 

Ar�cle 30. 

El Komsomol Català és l'organització juvenil del Par�t, que desenvolupa el seu treball de la mà del PCCC, amb una 

coordinació per part del Par�t. 

El Komsomol Català basa les seves posicions en el Marxisme-Leninisme i l' internacionalisme proletari.

La direcció del Komsomol Català serà coordinada amb membres del Par�t i la Joventut per evitar la desconfeixo els uns 

dels altres.

El Par�t realitzaran múl�ples ac�vitats conjuntament amb la seva joventut per poder incrementar la seva influència i 

mantenir bons llaços de camaraderia amb la seva joventut Komsomol Català.

La bandera de la joventut �ndrà escrit Komsomol Catalunya amb un Lenin de color daurat en relleu, la bandera roja i la 

bandera Catalana.

X. Control democrà�c dels dirigents elegits.

Ar�cle 31.

Tot militant del PCCC, que reuneixi les condicions idònies, legals i polí�ques per a representar eficientment al poble , 

podrà ser dirigent elegit del PCCC. 

Serà necessari el procediment per al control democrà�c dels dirigents elegits. Caldrà, amés, la fiscalització i inspecció 

o intervenció de les actuacions que realitzen els càrrecs, mitjançant un codi è�c, de responsabilitat i obligacions 

d'obligat compliment i sotmetent la seva ges�ó davant l'òrgan que correspongui.

Aquestos hauran de rendir comptes de la ges�ó realitzada, a la que podrà censurar o aprovar per acord dels militants o 

càrrecs del Par�t i sotmetre's a les qües�ons que es formulin, ja que hauran de donar comptes si realitzen l'acció 

polí�ca d'acord amb els principis i finalitats del Par�t. 

També es podrà demanar  informació de la situació patrimonial o ac�vitats econòmiques en les que es�guin 

relacionats.

XI. Responsable econòmic-financer.

Ar�cle 32.

El PCCC, per al bon funcionament del Par�t i d'acord amb la llei, té un responsable econòmic-financer per porta la 

comptabilitat del Par�t. El procediment, per la seva designació, és el vot secret de la majoria simple del Congrés.

El càrrec Econòmic-financer estarà dintre del Comitè Execu�u, el qual elabora els pressupostos del Par�t, aprovats i 

controlats de forma directa pel conjunt del Comitè Central del PCCC.

Per garan�r així la transparència de la seva ac�vitat econòmica, d'acord amb l'ar�cle 3.2n de la LOPP.
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XII. El Par�t i els moviments de masses.

Ar�cle 33.

Els Comitès i militants del Par�t han de potenciar la par�cipació de les organitzacions de masses, fonamentalment els 

sindicats de classe, les plataformes o moviments que busquen solucions als problemes dels treballadors. Cal realitzar 

un bon treball per a què el Par�t no s'aïlli i es tanqui a la realitat del seu poble. 

Els membres del Par�t, que treballen en els moviments de masses, aplicaran la línea polí�ca general del par�t, i 

respectaran en tot cas i moment, d'independència dels esmentats  moviments.

Tots els militants ,que es�guin en moviments de masses, �ndran el deure de rendir comptes de  la seva actuació.

XIII. El Par�t i els càrrecs públics electes.

Ar�cle 34.

Tot militant del Par�t Comunista dels Comitès Catalans que reuneixi les condicions idònies legals i poli�ques per a 

representar eficientment al poble, podrà ser candidat del PCCC en les eleccions a càrrecs públics en les que aquest 

concorri.

La proposta d'elecció dels candidats la realitzarà, en base a les orientacions i criteris que fixi el Comitè Central, l'òrgan 

territorial del PCCC corresponent al procés electoral (municipal, autonòmic, estatal i Europeu.)

Els candidats , durant  el període que ho siguin, i els elegits a càrrecs públics, hauran d' aplicar, en tot moment, els 

criteris poli�cs aprovats per l'òrgan de direcció del seu àmbit, incloent els referents a les qües�ons financeres ( els 

ingressos econòmics) que puguin derivar-se del càrrec electe.

Els candidats del Par�t, abans de concórrer a un procés electoral, hauran de signar un compromís contractual 

denominat "Estatut del candidat”. Aquest serà elaborat pel  òrgans territorials, segons els criteris donats pel Comitè 

Central, pel qual, entre altres coses, s'obligarà a abandonar el càrrec si deixa la seva militància en el PCCC, o es expulsat 

del mateix. Així com l'abonament, al par�t, d'una indemnització que serà fixada en cada cas.

Els candidats que resul�n elegits hauran d'estar, a la total disposició del Par�t, i mantenir un contacte con�nuo amb el 

cos d'electes i amb tot el poble, ar�culant l'ac�vitat ins�tucional amb l'ac�vitat de masses del Par�t. Hauran de rendir 

comptes periòdicament de la seva ac�vitat polí�ca i del compliment del programa electoral, als òrgans de direcció del 

par�t i els seus electors.

XIV. Els militants professionals del Par�t.

Ar�cle 35.

Els professionals del Par�t són aquells Comunistes a temps complet. Que dediquen tota la seva vida a l'ac�visme 

Comunista i no necessàriament tenen un salari.

Sempre estaran organitzats dins del Comitè de Veterans del Par�t.

XV. Les finances del Par�t.

Ar�cle 36.

El PCCC cons�tueix el seu patrimoni actual, amb els bens mobles e immobles i drets que resul�n del seu llibre 

d'inventari i balanç. Manifesta el dret que les lleis li reconeixen a adquirir, administrar i alienar qualsevol element 

patrimonial, de conformitat amb les necessitats que resul�n del compliment dels seus objec�us.

Els recursos financers provenen de les co�tzacions i aportacions dels militants, ajuda voluntària dels simpa�tzants, 

finançament públic de l'Estat, assignacions dels camarades que tenen càrrecs públics i del patrimoni, així com les 

aportacions ob�ngudes en actes públics, festes, bonus etc.
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Les organitzacions del Par�t rendiran comptes cada 6 mesos, del pressupost ordinari i de la liquidació de l'exercici 

anterior.

Així mateix es fa palesa l'obligació de la remissió anual de les comptes del Par�t, de les mateixes al Tribunal de 

Comptes dins del període legalment establert per a ell. Com estableix l'ar�cle 3.2 de la Llei Orgánica 6/2002.

El procediment de rendiment de comptes serà realitzat per l'òrgan responsable econòmic-financer del Comitè 

Execu�u aprovat pel conjunt del Comitè Central, el qual donarà el seu reconeixement, per un període d'un any. Per 

garan�r el bon funcionament d'aquest òrgan, tant el conjunt del Comitè Central com la totalitat dels militants, estaran 

assabentats de la ges�ó econòmico-financera en la què es trobi  el Par�t, mitjançant un document de la planificació 

del par�t. Així com de la ges�ó del mateix, amb totes les despeses  detallades i tots els ingressos.

Per garan�r la transparència de la seva ac�vitat econòmica les dades i xifres seran publicades en la pàgina web del 

PCCC, estant a disposició de tot aquell que ho desitgi.

XVI. Diari del PCCC.

Ar�cle 37.

L'òrgan d'expressió del Comitè Central del Par�t Comunista dels Comitès Catalans serà el diari "SEGADORS" el qual 

tractarà d'enfor�r el Par�t i apropar-lo a les masses.

XV. Disposicions diverses.

Ar�cle 38.

El PCCC es podrà ex�ngir per un acord del Congrés, adoptat per la totalitat dels delegats. En aquest acord es 

determinarà la des�nació que �ndrà el patrimoni del Par�t.

Aquesta es des�narà a ac�vitats d'interès social i humà, a la Associació de  suport a la República de Bielorúsia amb 

número CIF G55738884.

Ar�cle 39.

El PCCC portarà els llibres de comptes i registre d'actes i militants, comptabilitat, inventari i balanços. Així mateix es fa 

constar l'obligació de la remissió anual de comptes del Par�t  al Tribunal de Comptes dintre del termini legalment 

establert per a tal finalitat tal  com estableix l'ar�cle 3.2 de la Llei Orgànica 6/2002.

Ar�cle 40.

La reforma ¡ aquests estatuts es realitzarà en el Congrés del Par�t, per majoria simple, a excepció dels ar�cles 1,2,3 i 38 

en quals caldrà  el 85% de la majoria qualificada per poder reformar-los.
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