
ESTATUTS DEL PARTIT POLÍTIC ESCONS EN BLANC

Capítol primer. Denominació, fins, domicili. 

Article 1. Denominació. 

A l'empar dels articles 6º de la Constitució Espanyola i 1º de la Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de 
Partits Polítics, es constituïx el partit polític denominat Escons en blanc (Escons en blanc, en castellà), les 
sigles del qual són Eb i sent el seu símbol un quadre de color blanc amb les lletres i majúscula (en negre i 
contenint en la seva part inferior la paraula escons, en blanc) i b minúscula (en blanc i contenint en la seva 
part inferior les paraules en blanc, en negre) en el seu interior, tal com es mostra en la imatge. 

Article 2. Àmbit i finalitats. 

Escons en blanc, és un partit polític d'àmbit d'actuació europeu constituït per a contribuir democràticament a 
l'única fi d'assolir una modificació de la llei electoral, en el sentit de reconèixer el dret dels electors a fer ús 
d'un tipus de vot específic i exclusiu pensat per a tots aquells ciutadans demòcrates que, descontents amb 
el treball dels seus representants, no trobessin en cap llista electoral una alternativa que els satisfés. Aquest 
vot hauria de ser computat com el d'una candidatura més i, cas d'aconseguir alguna representació, aquesta 
es materialitzaria en forma d'escons buits. 

Article 3. Domicili. 

El domicili social d’Escons en blanc radica a Badalona. 

Capítol Segon. Afiliats. Drets i deures. 

Article 4. Afiliats. 

Per a militar a Escons en blanc serà necessari ésser major d'edat i acceptar el Manifest del partit, així com 
qualsevol altre document que la seva Assemblea pogués considerar oportú en un futur. 

Article 5. Admissió. 

La qualitat de membre del partit s'adquireix a sol·licitud de l'interessat, avalat per dos militants de ple dret. 

S'establiex un període, mai inferior a 3 mesos a partir de la data de lliurament de l'original de la sol·licitud 
davant el Consell Executiu, durant el qual el sol·licitant no podrà exercir el dret de sufragi ni actiu ni passiu. 
Transcorregut aquest període, i una vegada el Consell Executiu s'hagi pronunciat a favor del seu ingrés en 
el partit, el sol·licitant passarà a gaudir de la condició de militant de ple dret. 

Article 6. Drets dels afiliats. 

Tots els militants del partit tenen reconegut el dret a: 

a)Assistir i participar en tots els actes i reunions d’Escons en blanc que no siguin limitats a les persones 
membres dels seus òrgans col·legiats. 

b)Ser electors i elegibles per a qualsevol càrrec dintre dels òrgans col·legiats del partit. 

c)Ser informats sobre la composició dels òrgans directius i d'administració del partit i sobre les decisions 
adoptades per aquests. 



d)Ser informats sobre les activitats organitzades pel partit, així com sobre la seva situació econòmica. 

i)Formular als òrgans directius i d'administració del partit preguntes, propostes, al·legacions, queixes i 
suggeriments i a rebre la resposta corresponent. 

f)Impugnar qualsevol acord dels òrgans directius i d'administració del partit que estimin contraris a la Llei o 
als estatuts. 

g)La confidencialitat de les seves dades i que aquestes siguin utilitzades exclusivament per a funcions del 
partit. 

Article 7. Obligacions dels afiliats. 

Tots els militants del partit tenen les següents obligacions: 

a)Compartir les finalitats del partit i col·laborar en la consecució de les mateixes. 

b)Respectar el disposat en els estatuts i en les lleis. 

c)Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans directius del partit. 

d)Assistir a les reunions de qualsevol òrgan del partit del com hagi estat designat membre, tenint present 
que la no assistència a tres reunions consecutives sense causa justificada suposarà el cessament automàtic 
d'aquest càrrec. 

i)Abonar puntualment les quotes i altres aportacions que, havent estat aprovades per l'Assemblea General, li 
corresponguin.

Article 8. Baixa com a afiliat. 

Qualsevol afiliat del partit podrà donar-se de baixa del mateix lliurement mitjançant l'oportuna comunicació 
per escrit. 

Article 9. Règim disciplinari. 

L'afiliat que incomplís amb els seus deures envers el partit o que amb la seva conducta pública o privada 
menyscabés o atemptés contra els principis ètics del partit podrà ser objecte del corresponent expedient 
disciplinari segons el següent procediment: 

1.Obertura de l'expedient disciplinari per part del Consell Executiu, ja sigui per pròpia iniciativa o a partir de 
la denúncia d'algun afiliat. 

2.Comunicació de l'obertura a l'afectat, el qual disposarà d'un termini màxim de quinze dies per a presentar 
les al·legacions en la seva defensa que pugui considerar oportunes. 

3.Anàlisis, per part del Consell Executiu, de les possibles al·legacions en la seva defensa que hagués pogut 
aportar l'expedientat. Si ho considera oportú, el Consell Executiu podrà sol·licitar, a més, la compareixença 
de l'afectat i/o de qualsevol altra part implicada amb l'objecte de contrastar argumentacions o recollir 
informació addicional. 

4.Emissió de la decisió per part del Consell Executiu, per a això contarà amb un període màxim de trenta 
dies a partir de la recepció de les al·legacions de l'afectat o, si escau, del final de l'última de les 
compareixences. 

5.Comunicació de la decisió a l'afectat, el qual disposarà d'un període no superior a quinze dies per a 
presentar recurs davant el Consell Executiu.

6.Emissió, si es presenten al·legacions, de la decisió definitiva per part del Consell Executiu, per a això 
disposarà d'un període de quinze dies. La decisió del Consell Executiu només serà ferma després de ser 
ratificat per l'Assemblea General en la primera de les seves convocatòries posteriors a la seva emissió.

Es considerarà com infracció o falta, podent, per tant, el Consell Executiu decretar sanció referent a això 
després del corresponent procés disciplinari (descrit amb anterioritat), els següents fets o accions: 

a)Manifestar conductes i opinions que, respectant el dret a la llibertat d'opinió i crítica, siguin contràries o 
incompatibles amb els principis i els objectius del partit, en la mesura que aquests es trobin recollits en el 
seu manifest i els seus estatuts, així com en qualsevol altre document o resolució vàlidament aprovats pels 
seus òrgans directius. 

b)Estar o haver estat implicat en casos de corrupció política, terrorisme o violació de drets humans. 



c)Obstaculitzar qualsevol acció promoguda pels òrgans d'administració i direcció del partit, així com el 
normal exercici de les seves funcions per part d'aquests. 

d)Actuar de forma indisciplinada en relació amb decisions i acords dels òrgans col·legiats del partit, ajustats 
a estatuts. 

e)Incomplir el disposat en els estatuts del partit. 

f)Privar, per acció o omissió, a qualsevol afiliat/a dell normal exercici dels seus drets com a tal. 

g)Agredir, ofendre o faltar al respecte, sense perjudici de la llibertat d'expressió, a qualsevol afiliat/a, així 
com menyscabar el prestigi i la imatge pública dels òrgans del partit. 

h)Administrar de manera irregular els fons i béns del partit. 

i)Utilitzar el nom del partit per al benefici personal. 

j)Difondre dades personals de qualsevol afiliat/a sense el seu consentiment explícit previ. 

k)No abonar puntualment les quotes i altres aportacions aprovades per l'Assemblea General. 

Les sancions que pot imposar el Consell Executiu són la suspensió de la militància, per un període mai 
superior a un any, o l'expulsió del partit, en funció de la gravetat dels fets que hagin motivat l'obertura de 
l'expedient. La readmissió, mai abans de cinc anys, d'una persona que hagi estat expulsada del partit haurà 
de ser aprovada per l'Assemblea General. 

A l'hora de determinar la gravetat de les infraccions o faltes i, per tant, d'establir la sanció corresponent, el 
Consell Executiu tindrà en compte el perjudici causat als interessos del partit en general i de l'els/afectats en 
particular, així com el grau d'intencionalitat en les accions jutjades i el temps transcorregut des que aquestes 
van tenir lloc.

 

Capítol Tercer. Òrgans de representació, govern i administració. 

Article 10. Òrgans del partit. 

L'estructura interna i el funcionament d’Escons en blanc es basen en principis democràtics. Són òrgans del 
partit els següents: 

a) L'Assemblea General. 

b) El Consell Executiu. 

Article 11. L'Assemblea General. 

L'Assemblea General és el màxim òrgan de direcció del partit, gaudeix de totes les competències i està 
constituïda pel conjunt dels seus afiliats. 

Entre les seves funcions es troben les següents: 

a)Definir les línies d'acció bàsiques que haurien de respectar-se en el procés de consecució de les fins del 
partit. 

b)Avaluar i validar o no el grau d'adequació a aquestes línies d'acció bàsiques de totes aquelles estratègies i 
accions engegades pel consell Executiu. 

c)Triar als membres del Consell Executiu. 

d)Ratificar o no la proposta de pressupostos per a cada exercici que presenti el Consell Executiu. 

i)Ratificar o no la proposta de llistes electorals del partit que presenti el Consell Executiu abans de cada 
comici. 

f)Controlar la transparència i la correcta administració dels fons i béns del partit. 

g)Ratificar o no tota decisió del Consell Executiu derivada d'un procés disciplinari.

h)Reformar el Manifest i els estatuts quan la pròpia Assemblea General ho estimi oportú. 

i)Dissoldre el partit quan la pròpia Assemblea General estimi s'hagi arribat a la fi per al qual aquest va ser 



creat o per qualsevol altre motiu. 

L'Assemblea General haurà de reunir-se, com a mínim, una vegada a l'any, en sessió ordinària. La resta de 
reunions de l'Assemblea General seran considerades extraordinàries, podent-se convocar tantes reunions 
extraordinàries com es consideri oportú. 

Les convocatòries de l'Assemblea General podran realitzar-se per notificació directa a cadascun dels seus 
membres, a través de correu electrònic, mitjançant anunci en la premsa o per qualsevol mètode acceptat 
per la pròpia Assemblea General, però sempre en igualtat de condicions entre tots els afiliats. 

L'Assemblea General ordinària haurà de ser convocada amb, almenys, quinze dies d'antelació, mentre que 
les sessions extraordinàries podran ser convocades fins a vint-i-quatre hores abans. No obstant això, 
s'intentarà respectar sempre per a les sessions extraordinàries el mateix termini de convocatòria aplicat a 
l'Assemblea General ordinària, podent-se reduir només en ocasions d'especial urgència. 

El Consell Executiu és l'únic òrgan competent per a convocar l'Assemblea General. No obstant això, estarà 
obligat a convocar-la quan almenys un 10% dels membres de l'Assemblea General o ⅓ del Consell Executiu 
així ho sol·liciti, de forma explícita i per escrit. 

El Consell Executiu és també l'únic òrgan competent per a establir l'ordre del dia de l'Assemblea General. 
No obstant això, aquesta haurà de recollir obligatòriament aquells punts la inclusió dels quals hagi estat 
sol·licitada, de forma explícita i per escrit, per almenys un 10% dels membres de l'Assemblea General o ⅓ 
del Consell Executiu. Tot militant podrà participar en l'Assemblea General amb veu i vot, ja sigui directament 
o delegant-lo en algun altre membre, disposant sempre d'un punt en l'ordre del dia obert a precs i preguntes. 

Durant les deliberacions, correspondrà al Secretari o qualsevol altre membre en el qual aquest delegui 
controlar el torn de paraula i fer avançar l'ordre del dia. 

En l'Assemblea General, els acords es prendran per majoria de la meitat més un. En cas d'empat, decidirà 
el vot de qualitat del president. Només quan es debatin qüestions que afectin al contingut del Manifest i/o 
dels estatuts, o quan s'estigui plantejant la pròpia dissolució del partit s'exigirà una majoria de ¾ parts.

Article 12. El Consell Executiu. 

El Consell Executiu és el principal òrgan d'administració del partit. Entre les seves funcions es troben les 
següents: 

a)El disseny d'estratègies i la posada en marxa d'accions encaminades a la consecució de les finalitsts del 
partit, respectant sempre les directrius marcades per l'Assemblea General. 

b)La coordinació i control de totes aquelles activitats de promoció del partit que es portin a terme a cada 
moment. 

c)La gestió dels béns del partit en tot el referent a l'administració, adquisició, transmissió i gravamen dels 
mateixos. 

d)El seguiment de l'activitat legislativa i executiva dels diferents òrgans de govern municipals, comarcals, 
provincials, autonòmics, nacionals i europeus. 

i)El seguiment de l'activitat política d'aquells representants del partit que arribin a ostentar algun càrrec de 
representació pública, interpretant i valorant si la seva actuació s'ajusta als objectius i finalitats fixades. 

f)L'elaboració i presentació anualment davant l'Assemblea General, per a la seva ratificació o no, d'una 
proposta de pressupostos per a cada exercici. 

g)L'elaboració i presentació davant l'Assemblea General, per a la seva ratificació o no, de les llistes 
electorals del partit. 

h)La posada en marxa i el manteniment de canals d'informació àgils i eficaços sobre qualsevol aspecte 
relacionat amb la direcció i administració del partit, molt especialment en tot el referit a la gestió econòmica 
del mateix. 

i)La recollida de preguntes, propostes, al·legacions, queixes i suggeriments que li formulin els membres del 
partit, tenint-les en compte i elaborant una resposta individual o col·lectiva sempre que sigui possible. 

j)Les relacions amb altres grups polítics i socials, tant nacionals com internacionals. 

k)La resolució dels conflictes que sorgeixin dins el partit. 

l)La convocatòria de l'Assemblea General i l'establiment del seu ordre del dia. 



El Consell Executiu es reunirà periòdicament amb caràcter ordinari, en intervals no fixats. La seva 
convocatòria podrà realitzar-se per notificació directa a cadascun dels seus membres, a través de correu 
electrònic, mitjançant anunci en la premsa o per qualsevol mètode acceptat pel propi Consell Executiu, però 
sempre en igualtat de condicions entre tots els membres. 

El Consell Executiu ordinari haurà de ser convocat amb, almenys, quinze dies d'antelació, mentre que les 
sessions extraordinàries podran ser convocades fins a vint-i-quatre hores abans. No obstant això, i sempre 
que sigui possible, s'intentarà respectar per a les sessions extraordinàries el mateix termini de convocatòria 
aplicat al Consell Executiu ordinari. 

La convocatòria del Consell Executiu correrà exclusivament a càrrec del Secretari, a sol·licitud del 
President. No obstant això, serà obligatòria una convocatòria quan almenys ⅓ del Consell Executiu així ho 
sol·liciti, de forma explícita i per escrit. 

El Secretari és també l'única persona competent per a establir l'ordre del dia del Consell Executiu. No 
obstant això, aquesta haurà de recollir obligatòriament aquells punts la inclusió dels quals hagi estat 
sol·licitada, de forma explícita i per escrit, per almenys ⅓ dels membres de la Consell Executiu. Tot membre 
del Consell Executiu podrà participar en ell amb veu i vot, ja sigui directament o delegant-lo en algun altre 
membre, disposant sempre d'un punt en l'ordre del dia obert a precs i preguntes. 

Durant les deliberacions, correspondrà al Secretari o qualsevol altre membre en el qual aquest delegui 
controlar el torn de paraula i fer avançar l'ordre del dia. 

En el Consell Executiu, els acords es prendran per majoria de la meitat més un. En cas d'empat, decidirà el 
vot de qualitat del president. 

El Consell Executiu es renovarà cada tres anys i els seus membres seran escollits directament, per majoria 
simple de vots, per l'Assemblea General. 

Són membres del Consell Executiu el/la President/a, el/la Secretari/a, el/la Tresorer/a, el/la Responsable 
d'Organització i Campanyes i el/la Responsable de Comunicació. 

Article 13. Membres del Consell Executiu. 

El President ostenta la representació oficial i política del partit. A ell li correspon coordinar les activitats que 
desenvolupa el Consell Executiu, les reunions del qual presideix i del com és portaveu. 

El/la Secretari/a és el/la responsable de la comunicació dintre del partit, recollint i atenent les preguntes, 
propostes, al·legacions, queixes i suggeriments formulats pels membres del partit, presentant-les davant el 
Comitè Executiu quan ho consideri oportú. El/la Secretari/a realitza el seguiment de l'afiliació al partit 
(peticions de persones interessades, recepció de sol·licituds, gestió del registre d'afiliats, edició de carnets). 
A ell/ella li correspon la convocatòria de l'Assemblea General i el Consell executiu, l'establiment de l'ordre 
del dia de les seves reunions i l'elaboració dels actes de les mateixes. 

El/la Tresorer/a és el/la responsable de la gestió patrimonial i de recursos humans, així com de la formulació 
de comptes del partit, amb els apoderaments suficients. En tot moment, ha de respondre de la seva gestió 
davant el Comitè Executiu en el seu conjunt i davant l'Assemblea General. A ell/ella li correspon la redacció 
d'una proposta de pressupostos anual que serà presentada, per a la seva aprovació o no, davant 
l'Assemblea General. El/la Tresorer/a vela per que la gestió dels recursos del partit sigui transparent i 
d'acord amb la consecució de les seves fins, respectant sempre les directrius marcades per l'Assemblea 
General. 

El/la Responsable d'Organització i Campanyes és el/la responsable de l'elaboració de les llistes electorals 
del partit, les quals haurien de ser sempre ratificades per l'Assemblea General, així com de la coordinació de 
les activitats del partit emmarcades en les diferents campanyes electorals. A més, assessora i realitza un 
seguiment de la feina dels apoderats i representants de candidatures del partit. Durant els períodes no 
electorals, s'ocupa de les relacions amb els diferents grups que, en els diferents àmbits de treball i 
geogràfic, estiguin desenvolupant a cada moment algun tipus d'activitat a favor del partit. La tramitació dels 
expedients disciplinaris també és responsabilitat del/la Responsable d'Organització i Campanyes. 

El/la Responsable de Comunicació és el/la responsable de les relacions amb els mitjans de comunicació. A 
ell/ella li correspon coordinar iniciatives que afavoreixin que l'activitat del partit gaudeixi de suficient difusió i 
repercussió en premsa escrita, ràdio, televisió, mitjans digitals, etc. El/la Responsable de Comunicació 
treballa per a estendre i mantenir la xarxa de contactes del partit dintre dels mitjans de comunicació, 
preocupant-se per que les peticions d'informació i col·laboració d'aquests siguin satisfetes. A més, coordina 
totes aquelles activitats de promoció del partit que es desenvolupin fora de l'àmbit estrictament electoral.

Capítol quart. Règim econòmic i patrimonial. 



Article 14. Recursos econòmics. 

Els recursos del partit procedents del finançament privat podran provenir de les següents fonts: 

a)Les quotes i aportacions dels seus afiliats, adherits i simpatitzants. 

b)Els productes de les activitats pròpies del partit polític i els rendiments procedents de la gestió del seu 
propi patrimoni, els beneficis procedents de les seves activitats promocionals, i els quals puguin obtenir-se 
dels serveis que puguin prestar en relació amb les seves fins específiques. 

c)Les donacions en diners o en espècies, que percebin en els termes i condicions previstos en la Llei 
8/2007 .

d)Els fons procedents dels préstecs o crèdits que concertin. 

i)Les herències o llegats que rebin. 

Article 15. Patrimoni. 

Escons en blanc manca de patrimoni fundacional. 

Article 16. Procediment de rendició de comptes. Administració, fiscalització i control. 

La responsabilitat de l'elaboració dels pressupostos recaurà sobre el Consell Executiu i, dintre d'aquest, 
sobre el/la Tresorer/a. Una vegada elaborat, el pressupost per a cada exercici haurà de ser presentat en 
sessió ordinària davant l'Assemblea General per a ser discutit. 

L'aprovació dels pressupostos necessitarà d'una majoria de la meitat més un. Si té lloc un empat, decidirà el 
vot de qualitat del president. Cas de no arribar-se a un acord referent als pressupostos, el Consell Executiu 
haurà de retirar la seva proposta i elaborar una nova que haurà de ser, de nou, presentada i discutida en 
l'Assemblea General reunida en sessió ordinària. 

La durada de cada exercici serà de dotze mesos. 

La informació econòmica del partit tindrà caràcter públic. En aquest sentit, la pàgina web de Escons en 
blanc incorporarà una secció des de la qual podran consultar-se dades de rellevància referents als comptes 
del partit i que serà actualitzada en períodes raonables. Independentment, tot afiliat té dret a rebre qualsevol 
informació relativa a l'economia del partit que desitgi en qualsevol moment. Per a això només haurà de 
cursar una sol·licitud per escrit davant el Consell Executiu, el qual estarà obligat a atendre la seva petició en 
un termini màxim de quinze dies. Escons en blanc, en un intent per mantenir una gestió coherent amb els 
quals són els seus principis, fa extensible aquest dret a tota persona física o jurídica que, seguint el tràmit 
abans esmentat, decideixi exercir-lo. 

Article 17. Règim documental. Obligacions comptables. 

L'activitat del partit es veurà recollida, entre altres documents, en el Llibre d'Afiliats, el Llibre d'Actes i el 
Llibre de Comptes. 

El Llibre d'Afiliats és un registre amb les dades de tots els afiliats del partit. El seu manteniment i 
actualització correspon al/la Secretari/a.

El Llibre d'Actes recopila totes les actes generades en les diferents reunions, ja siguin caràcter ordinari o 
extraordinari, de l'Assemblea General i del Consell Executiu. El seu manteniment i actualització correspon 
al/la Secretari/a.

El Llibre de Comptes conté tota la informació relativa a la comptabilitat, tresoreria, inventaris i balanços del 
partit. El seu manteniment i actualització correspon al/la Tresorer/a.

Capítol cinquè. Reforma del Manifest i dels estatuts. 

Article 18. Reforma. 

Tant la reforma del Manifest com la dels estatuts del partit seran competència exclusiva de l'Assemblea 
General. Per a fer efectiva qualsevol d'elles, serà necessària una majoria de ¾ parts de l'Assemblea 
General, reunida en sessió extraordinària i convocada amb, almenys, quinze dies d'antelació. 



Capítol sisè. Dissolució del partit. 

Article 19. Dissolució del partit. 

L'Assemblea General podrà decidir la dissolució del partit quan estimi s'hagi arribat a la fi per al qual aquest 
va ser creat o per qualsevol altre motiu. Per a això, serà necessària una majoria de ¾ parts de l'Assemblea 
General, reunida en sessió extraordinària i convocada amb, almenys, quinze dies d'antelació. 

El patrimoni resultant en el moment de la dissolució, una vegada satisfetes les obligacions financeres que 
existissin, es destinarà a una o diverses associacions de caràcter benèfic o social, segons determini 
l'Assemblea General.


