
ESTATUTS DEL PARTIT POLÍTIC

ACCIÓ PER ANDORRA

(ACCIÓ)

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Denominació i valors del partit

ACCIÓ PER ANDORRA (ACCIÓ) és un partit polític amb objectius locals,
nacionals i internacionals en defensa dels valors i principis promoguts pel
Manifest Liberal signat al Principat d’Andorra, l’any 2017, per la Internacional
Liberal. En la seva tasca política, ACCIÓ PER ANDORRA enarbora els valors de la
democràcia amb un programa liberal, modern i progressista defensant, per
damunt de tot, la llibertat individual i l’interès nacional, sempre en benefici de
la ciutadania.

Article 2. Domicili social

El domicili social d’ACCIÓ PER ANDORRA (ACCIÓ) és al carrer de les Canals, 5, 1r
1a d’Andorra la Vella (AD500), i aquest pot ser traslladat al lloc on l’Assemblea
General decideixi.

El partit pot disposar de locals a cada parròquia, per decisió del Comitè
Parroquial corresponent.

Article 3. Durada

La constitució del partit s’estableix per una durada indefinida.

Article 4. Estructura del partit

L’estructura del partit és nacional i es basa en la democràcia interna, la de partit
i la participació dels seus membres en les decisions i el treball del partit.

Article 5. Relacions amb altres organitzacions nacionals i internacionals

Seguint la cultura del pacte i el consens, ACCIÓ PER ANDORRA promourà i
facilitarà l’entesa i l’associació amb altres organitzacions polítiques en l’àmbit
parroquial, nacional i internacional.

● Els pactes hauran de ser aprovats per majoria qualificada de dos terços
de l’Executiva Nacional. Si s’aproven, s’elevaran a l’Assemblea General,
que n’haurà de ratificar les modalitats, els representants i els drets i
deures que se’n derivin.



● Els pactes hauran de quedar reflectits en convenis on s’especificarà la
naturalesa, la vigència, l’objecte, l’organigrama i tots aquells aspectes de
fons i forma que en resultin oportuns.

TÍTOL II. AFILIATS I SIMPATITZANTS

Article 6. Condicions d’afiliació

Tota persona física, andorrana o resident legalment al Principat d’Andorra,
major d’edat i amb capacitat d’obrar que vulgui formar part del partit, ha de
formalitzar una demanda d’afiliació a la Secretaria General del partit.

L’Executiva Nacional formalitzarà el document d’afiliació, que estarà disponible
físicament i per mitjans telemàtics.

L’Executiva Nacional, previ vistiplau motivat del Comitè Parroquial, si n’hi ha, del
domicili del sol·licitant, comunicarà per escrit a l’interessat, si escau, la seva
admissió.

Article 7. Drets dels afiliats

Són drets dels afiliats:

a) Participar amb veu i vot en les reunions de l’Assemblea General, així com
en la resta de reunions convocades pel partit, d’àmbit general, local o
sectorial.

b) Proposar iniciatives i fer consultes als òrgans directius.
c) Rebre informació periòdica sobre les activitats del partit i sobre les

dades recollides per aquest.
d) Proposar-se com a candidat, seguint les normes internes, per ocupar

qualsevol càrrec dins el partit o per ser candidat a les eleccions generals
i comunals. Aquests darrers, sempre que gaudeixin dels drets polítics
respectius.

e) Impugnar per escrit els acords contraris a la Llei o a aquests Estatuts
davant l’Executiva Nacional, sense perjudici del dret a la impugnació
jurisdiccional, en el termini dels quinze dies naturals següents que s’hagi
adoptat.

f) Ser baixa del partit amb la mera comunicació escrita o telemàtica
d’aquesta voluntat a l’Executiva Nacional.

g) Recórrer per escrit a l’Executiva Nacional en cas de ser sancionat.

Article 8. Deures dels afiliats

Són deures dels afiliats:

a) Participar, en la mesura de la disponibilitat personal, en l’esforç comú
d’assolir els objectius del partit, en les campanyes electorals i en els
grups de treball i les seccions internes.



b) Respectar els Estatuts, l’ideari i el programa del partit, així com els
acords adoptats pels òrgans del partit.

c) Assistir regularment a les reunions del partit.
d) Guardar discreció, quan escaigui, en totes les matèries referents a

qualsevol activitat del partit.
e) Estar al corrent del pagament de les quotes i les quantitats

econòmiques fixades per l’Executiva Nacional.
f) La primera quota d’afiliat serà prorratejada a raó dels mesos de l’any

natural restants.

Els afiliats d’ACCIÓ PER ANDORRA no poden ser-ho de cap altre partit d’àmbit
nacional.

Article 9. Pèrdua de la condició d’afiliat

La condició d’afiliat es perd per concurrència d’algun dels supòsits següents:

a) Per canvi de condició cap a simpatitzant, a petició de la persona
interessada.

b) Per renúncia a la condició de membre del partit, a petició de la persona
interessada mitjançant comunicació fefaent adreçada a l’òrgan de
representació del partit.

c) Com a resultat de sanció disciplinària imposada en virtut de l’expedient
intern corresponent, d’acord amb els criteris establerts al títol V
d’aquests Estatuts.

d) Per defunció.
e) Per l’impagament de dues quotes d’afiliació, cosa que comportarà la

pèrdua automàtica de la condició d’afiliat i la seva carència, i es passarà a
ser considerat simpatitzant del partit, excepte que la persona afectada
manifesti el contrari. En aquest cas, podrà regularitzar el pagament de
quotes, però haurà perdut igualment la carència o els drets d’antiguitat
al partit.

Article 10. Simpatitzants

Tota persona física, andorrana o resident legalment al Principat d’Andorra,
major d’edat i amb capacitat d’obrar que manifesti la seva simpatia envers els
ideals del partit i que vulgui participar-hi sense ser-ne afiliada, podrà sol·licitar
la consideració de simpatitzant a la Secretaria General del partit.

Drets i deures dels simpatitzants:

● Són drets dels simpatitzants participar en els actes i activitats del partit,
així com en totes aquelles taules de treball i reunions no restringides
únicament als afiliats.

● Són deures dels simpatitzants guardar discreció respecte a la informació
que el partit li faciliti, sempre que així s’exigeixi.



TÍTOL III. FINANÇAMENT I ADMINISTRACIÓ DELS RECURSOS

Article 11. Recursos econòmics del partit

Els recursos econòmics del partit són:

a) Les quotes fixades per l’Executiva Nacional.
b) Les aportacions d’aquells membres amb càrrec polític remunerat, en els

percentatges i forma establerts per l’Executiva Nacional.
c) Totes aquelles dotacions o donacions percebudes en els termes

previstos per la Llei.
d) Les herències o els llegats dels quals sigui beneficiari el partit.
e) Els crèdits i pòlisses d’entitats financeres del Principat d’Andorra.
f) Els rendiments de les activitats pròpies del partit, així com aquells

procedents de la gestió del patrimoni propi, els beneficis procedents de
les activitats promocionals i els que es puguin obtenir dels serveis
prestats en relació amb els fins específics del partit.

g) Els recursos procedents del finançament públic, és a dir, les subvencions
de representació establertes per la Llei.

En tot cas, les dotacions tan sols podran provenir de persones físiques
andorranes o residents legalment al Principat d’Andorra.

Article 12. Administració econòmica

L’Executiva Nacional és l’òrgan encarregat de l’administració econòmica i
patrimonial del partit, que vetlla per l’acompliment escrupolós de la legislació
vigent en aquesta matèria i per garantir la màxima transparència en l’obtenció i
gestió dels recursos destinats a finançar les activitats del partit. A aquests
efectes, l’Executiva Nacional atorgarà els apoderaments necessaris al tresorer
del partit, que en serà el responsable.

Article 13. Remuneració

Els càrrecs del partit no són remunerats. Només poden rebre una retribució de
forma regular els càrrecs tècnics, com ara el personal administratiu i subaltern
contractat, o el càrrec de Comunicació. Tanmateix, un reglament de
finançament o acord escrit de l’Executiva Nacional pot preveure una
compensació de funcions per als càrrecs del partit que hagin de desenvolupar
una funció de representació de forma habitual. Aquesta compensació no pot
ser genèrica i ha de ser establerta per a cada acte o desplaçament específic.



TÍTOL IV. ÒRGANS DEL PARTIT

Article 14. Òrgans

Són òrgans del partit l’Assemblea General, l’Executiva Nacional i els Comitès
Parroquials.

Article 15. Assemblea General

L’Assemblea General és la màxima representació de la voluntat del partit. La
formen tots els afiliats de la formació que estiguin al corrent de les seves
obligacions envers el partit.

L’Assemblea General serà convocada per l’Executiva Nacional amb caràcter
ordinari un cop l’any i, en qualsevol cas, cada any electoral, i atorgarà els
apoderaments necessaris al tresorer del partit, que en serà el responsable.

També podrà ser convocada altres vegades, en format d’Assemblea General
Extraordinària, per l’Executiva Nacional o bé a demanda d’un 15% dels afiliats
del partit. La convocatòria es farà a través d’un mitjà que acrediti la seva
recepció, amb una anticipació mínima de quinze dies naturals, i amb el detall de
l’ordre del dia a tractar.

Article 16. Competències de l’Assemblea General

Correspon a l’Assemblea General:

a) Elaborar i aprovar les línies polítiques d’actuació del partit, en forma de
programes, declaracions i tot altre document fonamental.

b) Encomanar a l’Executiva Nacional que negociï els acords i els pactes del
partit amb altres formacions i, si escau, ratificar-los.

c) Modificar aquests Estatuts.
d) Elegir les persones que ocupen la Presidència, dues Vicepresidències, la

Secretaria General, la Secretaria d’Organització, la Secretaria de
Relacions Internacionals, la Secretaria d’Igualtat i la Tresoreria de
l’Executiva Nacional.

e) Decidir la destitució o moció de censura dels òrgans de govern del partit
o de la Presidència de l’Executiva Nacional en votació, per majoria
simple dels assistents.

f) Incorporar el partit a federacions i unions de partits.
g) Controlar el funcionament democràtic del partit i garantir la paritat de

gènere mitjançant l’aprovació i execució dels informes que es presentin
sobre això.

h) Dissoldre el partit.
i) En general, gaudir de les facultats més àmplies per estructurar i dirigir el

partit.



j) Aprovar, si escau, els reglaments del funcionament intern, el codi ètic o
el règim electoral proposats per l’Executiva Nacional.

L’Executiva Nacional del partit presidirà l’Assemblea General.

Les decisions per part de l’Assemblea General s’adoptaran per majoria
d’assistents i representats.

L’Assemblea General es dotarà, si escau, del seu propi reglament o acord de
funcionament intern.

Article 17. Executiva Nacional

L’Executiva Nacional és l’òrgan de govern del partit. Es tracta d’un òrgan
col·legiat; per tant, la seva actuació depèn del consens i el consentiment dels
seus membres.

L’Executiva Nacional del partit presidirà l’Assemblea General, i les seves
decisions s’adoptaran per majoria d’assistents i representats.

L’Assemblea General es dotarà, si escau, del seu propi reglament de
funcionament intern.

L’Executiva Nacional està formada per la Presidència, dues Vicepresidències, la
Secretaria General, la Secretaria d’Organització, la Secretaria de Relacions
Internacionals, la Secretaria d’Igualtat i la Tresoreria. Aquestes formaran,
també, el Comitè Permanent, que serà elegit per l’Assemblea General.

També en serà membre un representant de la secció d’Acció Jove, un
representant de cada Comitè Parroquial, un representant del Comitè Nacional i,
per raó dels càrrecs on hi hagi representació d’ACCIÓ PER ANDORRA:

a)     Un conseller general

b)     Un cònsol o conseller de Comú

c)     Un ministre

d)     Un càrrec rellevant en l’àmbit internacional.

El conseller general serà escollit pel Grup Parlamentari; el ministre serà escollit
pel Govern o pel grup de ministres d’Acció del Govern; el cònsol o conseller de
Comú serà elegit per consens entre els diferents cònsols i consellers comunals
d’Acció als comuns, i el representant de cada Comitè Parroquial serà escollit pel
Comitè Parroquial corresponent.



El representant dels Joves serà escollit per la secció d’Acció Jove; el
representant del Comitè Nacional serà escollit pel dit Comitè, i el càrrec
rellevant en l’àmbit internacional serà escollit per l’Executiva Nacional.

Tots els membres de l’Executiva Nacional podran nomenar un substitut que
assisteixi a una o a diverses sessions de l’Executiva Nacional.

En cas d’absència de la persona que ocupa la Presidència, la substitueix la que
ocupa una Vicepresidència.

Els membres de l’Executiva Nacional responen davant el partit, els afiliats i
tercers per les actuacions que realitzin en l’exercici dels seus càrrecs i que siguin
contràries a la Llei o a aquests Estatuts, i pels danys i perjudicis causats amb dol
o negligència.

El mandat de tots els membres de l’Executiva Nacional tindrà una durada de
dos anys, amb possibilitat de reelecció per a altres mandats.

La Presidència i la Secretaria General només poden optar a la reelecció dues
vegades, restant al càrrec un màxim de sis anys consecutius. L’intercanvi
d’aquests dos càrrecs s’entendrà d’igual manera computable al límit mencionat
(si una persona és presidenta i durant el mandat següent canvia a secretària, o
viceversa, només podrà optar a una darrera reelecció, sia de presidenta o de
secretària general). Un cop exhaurit aquest termini, la persona podrà continuar
optant a altres càrrecs dins l’Executiva Nacional i, passat un nou mandat, podrà
tornar-se a postular com a presidenta o secretària general, començant, així, un
nou cicle.

Els membres de l’Executiva Nacional poden dimitir dels seus càrrecs per escrit
adreçant-se a la Presidència del partit. El càrrec restarà vacant (excepte en el
cas dels membres que tinguin un substitut) fins a la celebració de l’Assemblea
General següent. No obstant això, les funcions del càrrec vacant seran
desenvolupades pel president o un vicepresident del partit.

Article 18. Competències de l’Executiva Nacional

Correspon a l’Executiva Nacional:

a) Governar i administrar diàriament el partit.
b) Executar les decisions i accions sorgides de l’Assemblea General.
c) Recollir tota la informació necessària per a cada comissió, secció o grup

de treball i, en general, donar suport a les iniciatives que vinguin de
l’Assemblea General. Amb aquesta finalitat, podrà requerir la
compareixença de qualsevol càrrec públic del partit per demanar-li
informació o fer-li arribar el resultat dels debats o les opinions
expressades. Tots els càrrecs públics d’ACCIÓ PER ANDORRA podran



també demanar de ser rebuts i escoltats en sessió de l’Executiva
Nacional per a temes concrets.

d) Gestionar i mantenir actualitzada tota la informació administrativa del
partit, així com fitxers, arxius, bases de dades, etc.

e) Portar i custodiar els llibres d’actes de l’Executiva Nacional i de
l’Assemblea General, el llibre registre d’afiliats, el llibre d’inventari de
béns i el llibre de comptabilitat.

f) Mantenir els afiliats i simpatitzants informats d’aquelles actuacions i
aspectes del partit que puguin ser del seu interès.

g) Escollir i separar, eventualment, les persones que hagin de fer un treball
remunerat per al partit.

h) Coordinar i dirigir les tasques del partit, tenint en compte les
instruccions de l’Assemblea General i exercint el poder disciplinari sobre
els afiliats.

i) Elaborar i presentar a l’Assemblea General el pressupost anual, el balanç
i l’estat de comptes de l’exercici anterior.

j) Fixar les quotes dels afiliats i les aportacions als càrrecs polítics
remunerats del partit.

k) Acceptar o refusar nous afiliats o simpatitzants al partit.
l) Elaborar les candidatures electorals d’àmbit nacional, tenint en compte

el reglament o l’acord adoptat per l’Assemblea General, si s’escau.
m) Proposar a l’Assemblea General decisions que s’han de sotmetre a

votació.
n) Atorgar poders generals de representació processal i/o de direcció

lletrada per als assumptes contenciosos judicials dels quals el partit
formi part.

o) Garantir i promoure la paritat i la igualtat de gènere dins el partit.
p) Mantenir les relacions i els compromisos amb els organismes liberals

internacionals als quals pertanyi ACCIÓ PER ANDORRA.
q) Proposar a l’Assemblea General els reglaments o acords en matèria de

funcionament intern, codi ètic i règim electoral que es considerin
oportuns.

r) Aprovar i validar els comptes del partit.
s) Qualsevol altra funció no atribuïda a l’Assemblea General o a un altre

òrgan o càrrec del partit.

Article 19. Procediment d’elecció del candidat a cap de llista del partit

Respecte a l’elaboració de la llista nacional per a les eleccions generals, tot
afiliat de ple dret i amb drets polítics pot proposar-se davant l’Executiva
Nacional com a candidat. L’Executiva Nacional proposarà un cap de llista i, en
consens amb aquest, s’anirà completant la llista amb la resta de membres que
hi participaran.

Un cop confeccionada aquesta llista, i també rebudes i ratificades les llistes
territorials, es validaran en Assemblea General Extraordinària. Amb el



procediment del vot secret, es farà el recompte de les votacions. Si les llistes
reben el suport majoritari dels afiliats assistents, quedaran automàticament
validades.

Si les llistes proposades no compten amb el suport de la majoria dels afiliats
assistents, la Presidència de l’Executiva Nacional proposarà l’inici d’un
procediment d’eleccions primàries. Els mecanismes, el funcionament,
l’organització i les dates d’aquest procediment hauran de regular-se per mitjà
d’un reglament o acord electoral elaborat per a l’ocasió.

Article 20. Acords de l’Executiva Nacional

Tots els membres de l’Executiva Nacional tenen veu i vot. El quòrum necessari
per ser vàlidament constituïda és el de la meitat més un dels membres. Els
acords es prendran per majoria dels presents. La Presidència, o la figura que en
aquell moment en sigui substituta, és diriment en cas d’empat.

Tots els acords de l’Executiva Nacional hauran de constar per escrit en una acta,
signada per la Secretaria General i ratificada amb el vistiplau de la Presidència.
Tot afiliat té dret a demanar i obtenir còpia de qualsevol acta de l’Executiva
Nacional.

El membre que voti en contra de qualsevol acord pres podrà demanar a la
mateixa reunió que el seu vot i el motiu, si així ho desitja, constin a l’acta.

Article 21. Funcions dels càrrecs del partit

Correspon a cada càrrec les funcions següents:

Presidència

● Representar el partit en tots els seus aspectes i àmbits amb manament
vinculant tant de l’Assemblea General com de l’Executiva Nacional.

● Presidir i moderar les reunions dels òrgans del partit.
● Exercir el vot diriment en cas d’empat en qualsevol acord pres pels

òrgans del partit.
● Poder acudir a qualsevol reunió dels òrgans del partit.

Vicepresidència

Assistir el president en totes les funcions que li són atribuïdes i assumir-les en
cas d’absència d’aquest.

Secretaria General

● Dirigir les funcions executives del partit, dins les línies marcades per
l’Assemblea General i l’Executiva Nacional i sempre actuant en
representació seva.



● Custodiar els llibres essencials del partit: el llibre d’afiliats, el d’actes, el
de comptabilitat i el d’inventari de béns.

● Donar fe de les actes de l’Executiva Nacional, amb el vistiplau de la
Presidència.

● Col·laborar estretament amb la Presidència de l’Executiva Nacional.
● Exercir de portaveu del partit davant la premsa.

Secretaria d’Organització

● Assumir les funcions del secretari general en absència d’aquest.
● Redactar les actes de les reunions de l’Executiva Nacional i de

l’Assemblea General.
● Desenvolupar les funcions específiques d’organització del partit i

atenció a l’afiliat.
● Encarregar-se de les funcions d’intercomunicació entre els Comitès

Parroquials i la resta d’òrgans del partit.

Tresoreria:

● Responsabilitzar-se de les finances del partit i dels llibres comptables.
● Presentar l’estat de comptes i els pressupostos ordinaris i

extraordinaris.
● Mantenir el llistat d’afiliats al dia i controlar l’estat de les seves

obligacions econòmiques envers el partit.
● Tenir signatura a les entitats bancàries, juntament amb altres membres

afiliats del partit que l’Executiva Nacional decideixi.
● Controlar la despesa general del partit i la dels òrgans que en depenen,

tant nacionals com parroquials.

Secretaria de Relacions Internacionals:

● Representar internacionalment el partit en coordinació amb el secretari
general i el secretari d’organització, sense perjudici de les
representacions específiques decidides per l’Executiva Nacional.

● Comunicar a l’Executiva Nacional les decisions preses als fòrums
internacionals que siguin d’interès per al partit.

Secretaria d’Igualtat:

● Dirigir i promocionar totes aquelles polítiques del partit encaminades al
foment i la defensa dels drets de les dones i dels col·lectius més
vulnerables, tal com s’estableix al Manifest Liberal d’Andorra del 2017.

● Representar el partit i col·laborar amb seccions similars d’altres
formacions, el Departament d’Igualtat del M. I. Govern d’Andorra i les
associacions en defensa de la dona i dels col·lectius més vulnerables.

● Representants dels Comitès Parroquials, Acció Jove, Comitè Nacional,
ministres, consellers generals i cònsols o consellers de Comú:



● Informar i transmetre les opinions de cada ens al si de l’Executiva
Nacional i, alhora, informar els primers dels acords presos per aquesta.

Article 22. Els Comitès Parroquials

Els Comitès Parroquials constitueixen l’òrgan del partit més estretament lligat a
les seves bases.

Tots els afiliats i simpatitzants del partit podran formar part del Comitè
Parroquial de la parròquia on resideixin. No obstant això, només els afiliats
podran optar als seus càrrecs.

Cada Comitè Parroquial té la plena potestat per determinar el mode segons el
qual s’escollirà el seu representant a l’Executiva Nacional, així com el seu
president, el secretari i el tresorer. També s’estipularan les funcions de cada
càrrec segons les necessitats de cada Comitè Parroquial. La composició del
govern del Comitè Parroquial serà tramesa per escrit a l’Executiva Nacional.
Aquest govern i la seva composició tindran una durada de dos anys, i s’hauran
de renovar un cop passat aquest temps.

El Comitè Parroquial podrà nomenar un òrgan reduït en forma de Comitè
Executiu, a qui se li atribuiran aquelles funcions que el ple del Comitè decideixi.

Article 23. Competències dels Comitès Parroquials

Al Comitè Parroquial li correspon:

a) Recollir els neguits, propostes, idees o queixes de les bases del partit,
debatre’ls i traslladar-los a l’Executiva Nacional, si escau.

b) Programar i convocar les seves reunions ordinàries i extraordinàries.
c) Crear una Comissió Electoral en època d’eleccions per designar, d’acord

amb el reglament adoptat per l’Assemblea General, els membres que
configuraran les llistes, tant en les eleccions comunals com en les
eleccions generals, així com presentar la llista resultant a l’Executiva
Nacional per a la seva ratificació i validació.

d) Organitzar i mantenir reunions amb altres Comitès Parroquials, tant
d’ACCIÓ PER ANDORRA com d’altres formacions amb qui s’hagi pactat
una coalició amb la finalitat de coordinar i posar en comú objectius i
actuacions.

e) Tenir cura de la informació i dels llibres d’actes del partit d’àmbit
parroquial, amb fitxers, arxius, bases de dades, etc.

f) Proposar a l’Executiva Nacional, d’acord amb el règim sancionador,
l’obertura d’expedients informatius i disciplinaris contra membres del
Comitè Parroquial respectiu.



Article 24. Comitè Nacional

El Comitè Nacional és l’òrgan encarregat de tractar els temes d’interès nacional
i establir taules de treball sectorials.

Tots els afiliats i simpatitzants del partit poden formar part del Comitè
Nacional. No obstant això, només els afiliats podran optar als seus càrrecs.

El Comitè Nacional té la plena potestat per determinar el mode segons el qual
s’escollirà el seu representant a l’Executiva Nacional, així com el seu president,
el secretari i el tresorer. També estipularà les funcions de cada càrrec segons les
necessitats de cada Comitè Parroquial.

El Comitè Nacional podrà nomenar un òrgan reduït en forma de Comitè
Executiu, a qui se li atribuiran aquelles funcions que el ple del Comitè decideixi.

Article 25. Secció d’Acció Jove

Els afiliats i simpatitzants majors de setze anys i menors de 35 poden formar
part de la secció d’Acció Jove.

Article 26. Competències d’Acció Jove

Correspon a Acció Jove:

a) Elegir, entre els seus membres, un representant, que ha de ser major
d’edat i afiliat al partit, per formar part de l’Executiva Nacional, així com
el seu suplent.

b) L’organització i el funcionament d’aquesta secció segueixen els mateixos
procediments exposats en aquests Estatuts per als Comitès Parroquials.

TÍTOL V. RÈGIM DISCIPLINARI

Article 27. Incoació

Tots els afiliats al partit estan sotmesos al règim disciplinari previst en aquests
Estatuts i en la llei de partits.

El règim disciplinari del partit disposa de dos tipus d’expedients: informatius i
disciplinaris. Aquests s’iniciaran per mitjà d’un escrit de denúncia dirigit a
l’Executiva Nacional.

L’Executiva Nacional és l’òrgan competent per conèixer, organitzar i prendre
decisions en les qüestions de règim disciplinari.

Només els Comitès Parroquials i l’Executiva Nacional poden tramitar una
demanda d’expedient, per mitjà dels seus presidents.



Aquests expedients poden ser individuals, si afecten una sola persona, o
col·lectius, si afecten més d’una persona.

Les infraccions es qualifiquen de greus o lleus.

Article 28. Infraccions greus

1.     Són infraccions greus:

a) L’incompliment reiterat i persistent de les obligacions que
imposen els Estatuts i els altres reglaments o acords i de les
resolucions dels òrgans del partit, o quan algun incompliment
ocasioni un greu perjudici al partit.

b) L’adhesió o afiliació a un altre partit, moviment, associació o
col·lectiu similar de caràcter nacional.

c) Donar publicitat o manifestar-se sobre matèries reservades, amb
greu perjudici per al partit.

d) La negació oral, escrita o de fet dels principis i les finalitats del
partit especificats als Estatuts, a les bases programàtiques i al
reglament intern, quan, per la seva responsabilitat, per la
rellevància de l’autor o pels resultats produïts, s’ocasioni un greu
perjudici al partit.

e) Les manifestacions públiques que ocasionin perjudici o
desprestigi de manera greu a ACCIÓ PER ANDORRA, a la seva
política o als seus militants.

f) Qualsevol conducta constitutiva de delicte dolós que, per la seva
naturalesa, rellevància de l’autor o altres circumstàncies,
perjudiqui de manera greu la imatge o el crèdit del partit.

g) Adoptar de manera reiterada una conducta palesament contrària
a les normes ètiques elementals de la societat que ocasioni greus
perjudicis o desprestigi al partit.

h) Reincidir en dues o més faltes lleus dins el mateix any.
i) Faltar a la veritat, falsejar o deformar dades, informes o

informació sobre el partit o sobre algun dels seus membres.
j) Faltar al respecte, de paraula, per escrit o de fet, de manera greu

a algun dels membres del partit.
k) L’incompliment reiterat del deure de convocatòria dels comitès i

assemblees, d’acord amb els terminis previstos en aquests
Estatuts, sense justificació per part dels responsables dels nivells
de participació esmentats.

2.     Les infraccions greus prescriuen al cap de dos anys.



Article 29. Infraccions lleus

1. Són considerades infraccions lleus:

a) Faltar, de paraula, per escrit o de fet, al respecte degut als membres del
partit.

b) Qualsevol transgressió simple de la normativa del partit o
l’incompliment d’algunes obligacions, ordres o instruccions dels òrgans
del partit i de les regles cíviques elementals de convivència, sempre que
tal incompliment o transgressió no constitueixi una falta més greu.

2. Les infraccions lleus prescriuen al cap d’un any.

Article 30. Sancions

L’Executiva Nacional serà l’òrgan encarregat de dirimir i imposar les sancions als
afiliats, d’acord amb els principis d’adequació i proporcionalitat i segons la
gravetat.

a) Per a les infraccions disciplinàries lleus: advertiment oral o per escrit o
suspensió de l’afiliació al partit per una durada màxima d’un mes.

b) Per a les infraccions disciplinàries greus: suspensió de l’afiliació al partit
per una durada màxima d’un any o expulsió definitiva del partit.

Article 31. Procediment

Un cop rebuda la demanda, queixa o denúncia, l’Executiva Nacional l’examinarà
a la pròxima reunió ordinària prevista i en decidirà l’acceptació o no a tràmit. En
cas afirmatiu, es comunicarà a la persona expedientada l’obertura del
procediment i l’objecte de l’acusació i se li atorgarà un termini de quinze dies
perquè en doni resposta, aportant les seves al·legacions i les proves
documentals o testificals que es considerin oportunes.

En un altre període de quinze dies des de la recepció de les al·legacions i proves
de la persona expedientada, l’Executiva Nacional, havent pres en consideració
tota la informació recollida per ambdues parts, haurà de prendre una decisió i
comunicar-la a les persones afectades per escrit i verbalment mitjançant el
president o el secretari general.

Aquest procediment sancionador ho és sense perjudici dels procediments
judicials pertinents als quals poden recórrer els afiliats. La instància dels
procediments judicials pertinents per part dels afiliats suspèn l’execució de la
sanció o sancions imposades.

Els terminis d’aquest article es computen sempre per dies hàbils.

En cas d’expulsió del partit, la decisió haurà de ser ratificada per l’Assemblea
General.



TÍTOL VI. ELECCIÓ DE L’EXECUTIVA NACIONAL

Article 32. Membres de l’Executiva Nacional

Tota persona afiliada al partit pot ser candidata a membre de l’Executiva
Nacional si compleix els requisits bàsics següents:

a) Tenir una antiguitat mínima d’un any com a afiliada al partit.
b) Estar al corrent del compliment de les obligacions de pagament envers

el partit de forma ininterrompuda durant l’any de carència.
c) No haver estat sancionada pel partit en cap expedient disciplinari en els

darrers dos anys.
d) No estar immersa en un procés penal com a persona processada o

persona investigada.

Article 33. Càrrecs de l’Executiva Nacional

L’Assemblea General elegeix els càrrecs de la Presidència, les dues
Vicepresidències, la Secretaria General, la Secretaria d’Organització, la
Secretaria de Relacions Internacionals, la Secretaria d’Igualtat i la Tresoreria.

Aquesta elecció s’efectuarà per mitjà del sistema electoral majoritari en llista
tancada, mitjançant paperetes de vot on consti la llista completa de noms dels
candidats.

Article 34. Candidatures

Els afiliats al partit que compleixin els requisits de l’article 32 podran
formalitzar una candidatura conjunta als càrrecs esmentats a l’article 33. Es
comunicarà aquesta voluntat a l’Executiva Nacional per a la validació dels
membres que s’hi postulen.

Article 35. Procediment d’elecció

Si només hi ha una candidatura vàlida per ser elegida, quedarà automàticament
elegida i només haurà de rebre el vistiplau de l’Assemblea General.

Si hi ha dues o més candidatures, l’Assemblea General votarà mitjançant el
dipòsit en una urna electoral de cadascun dels vots emesos per cada persona
afiliada present a l’acte electoral.

El vot emès és personal i secret, i la votació és nominal —els electors s’han
d’acostar a l’urna, dir el seu nom i exercir el seu dret a vot.

La Presidència i la Secretaria General presidiran la votació i en controlaran els
votants per mitjà d’un llistat de noms que haurà de ser degudament ratificat
per l’Executiva Nacional abans d’obrir el procediment d’elecció dels nous
càrrecs.



El cens electoral d’afiliats haurà de complir rigorosament tots els requisits
regulats en aquests Estatuts.

No es permet el ‘vot delegat’ en cap supòsit. Per a cada procediment electoral,
l’Executiva Nacional establirà reglamentàriament, o per acord, el sistema de vot
per dipòsit notarial, que permetrà a l’afiliat exercir el seu dret a vot durant els
sis dies anteriors a les eleccions.

TÍTOL VII. DISSOLUCIÓ, LIQUIDACIÓ I EXTINCIÓ

Article 36. Dissolució

A banda de les causes legals que comportin la dissolució del partit i la ratificació
corresponent de l’òrgan judicial quan sigui escaient, també es pot dissoldre:

a) Per acord dels dos terços dels afiliats assistents a l’Assemblea General
Extraordinària convocada amb aquesta finalitat, que ha de tenir com a
únic punt de l’ordre del dia la dissolució i liquidació del partit.

b) Per quedar un nombre inferior a tres afiliats. En aquest cas, el president
ha de portar al Registre de partits polítics el llibre d’afiliats actualitzat,
on se certifiqui sota la seva responsabilitat la realitat del partit.

c) Per decisió judicial, en els termes previstos per la Llei.
d) Per la seva fusió amb un altre partit polític.
e) Per exhauriment de l’objectiu social o impossibilitat de realitzar la

finalitat per a la qual va ser constituït.

En el cas dels dos darrers apartats d’aquest article, l’Assemblea General ha
d’acordar la dissolució del partit. En el cas que la dita Assemblea no sigui
convocada segons s'estableix en aquests Estatuts, una desena part dels afiliats
pot instar per tal que es convoqui en un termini no superior a trenta dies
naturals. L’Assemblea General ha de pronunciar-se expressament sobre la
qüestió de la dissolució en els termes previstos en els seus Estatuts.

La dissolució s’inscriurà en el Registre de partits polítics i extingirà la seva
personalitat jurídica.

Article 37. Liquidació i extinció

Adoptada la dissolució, l’Assemblea General nomena un mínim de tres
liquidadors i un màxim de cinc, entre els afiliats del partit, encarregats de
procedir a la liquidació de tots els béns i a la realització dels crèdits. L’estat de
comptes i les propostes de liquidació han de ser aprovats per unanimitat per la
comissió liquidadora nomenada amb aquesta finalitat. Tot seguit, es comunica
la dissolució a Govern. El romanent de la liquidació es donarà a Govern, amb
finalitats socials, humanitàries o benèfiques.

Principat d’Andorra, juliol del 2022


