
 

 

  

  

  

DEMÒCRATES VALENCIANS  

   

ESTATUTS   

    

III Assemblea General  

  

Gandia Octubre 2019  

    

TÍTOL I  DISPOSICIONS GENERALS   

   

Article 1.    Denominació i abreviatura.    

El Partit es denominarà DEMÒCRATES VALENCIANS, abreviadament DV.   

   

Article 2.   Logotip.   

El logotip del DEMÒCRATES VALENCIANS és la representació gràfica d’una lletra d majúscula i del mapa 
de la Comunitat Valenciana en blanc sobre fons blau. La Comissió Executiva podrà acordar la seua 
modificació sense que este canvi implique un procés de modificació dels Estatuts. La imatge gràfica serà 
la següent:   

  

  
  

  

Article 3.   Domicili i adreça electrònica.    
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1. DEMÒCRATES VALENCIANS té el seu domicili social en la ciutat de Valéncia en l’Avinguda França, 
38-A2-28 codi postal 46023.   

2. El domicili social podrà ser canviat per decisió de la Comissió Executiva sense que este canvi 
implique un procés de modificació dels Estatuts.   

3. Les seus de les diverses agrupacions locals o comarcals es fixaran en el lloc que acorden les 
mateixes. La seua obertura i trasllat haurà de notificar-se a la Comissió Executiva i als afiliats del 
seu àmbit territorial.    

4. El lloc web del DEMÒCRATES VALENCIANS és www.democratesvalencians.org i la seua adreça 
electrònica de referència hola@democratesvalencians.org. La Comissió Executiva podrà acordar 
la seua modificació, així com la creació de noves en la resta de xarxes socials sense que este 
canvi implique un procés de modificació dels Estatuts.  

   

Article 4.  Àmbit i llengües.    

L'àmbit fonamental d'actuació del DEMÒCRATES VALENCIANS és el territori de la Comunitat Autònoma 
Valenciana. Així mateix, també podrà desenrotllar, en qualsevol àmbit territorial, les seues activitats en 
defensa dels interessos de la Comunitat Valenciana i dels seus habitants.   

La Comunitat Valenciana té dos llengües, el valencià i el castellà, oficials en la Comunitat Valenciana 
segons la Constitució i l’Estatut d’Autonomia. En DV es farà ús de qualsevol dels dos idiomes oficials. El 
valencià és la nostra llengua pròpia i la principal senya d’identitat del nostre patrimoni cultural, ens fa 
peculiars i mereix, per tant, un tracte diferenciat de promoció a més de la seua necessitat de 
recolzament i normalització. El castellà és també nostre i ens obri al món. La riquesa lingüística del Poble 
Valencià és un motiu d’orgull i no d’enfrontament. DV farà ús de les normes i del model lingüístic 
recomanats i emprat per l’AVL i de la nostra denominació pròpia i tradicional de la llengua i s’evitarà l’ús 
oral i escrit de formes, expressions o denominacions foranes.  

   

Article 5.   Objectius i fins.   

  

a) Decàleg Constitutiu de DV.  

  

1. Som autonomistes i valencianistes. Perquè som hereus d’una tradició centenària que vol situar 
el poble valencià en el mapa. Perquè el nostre major interés és el benestar dels valencians i la defensa 
de la nostra identitat.   

2. Som municipalistes. El govern municipal és la primera capa de la democràcia i a on la ciutadania 
millor percep les diferents polítiques. Perquè només escoltant les necessitats de les persones ben a prop 
es poden oferir solucions.   

3. Som moderats. Cal recuperar la política del pacte i de les formes. Per això, promovem el consens 
i els acords entre diferents. Els radicalismes i els extremismes són part del problema, no són la solució.   
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4. Som realistes. Volem una política de solucions. Volem una administració eficient i professional. 
Creem en el treball i en l’esforç. No podem viure del crèdit que pagaran els nostres fills i nets. Governar 
implica tindre coneixement.   

5. Som responsables. Perquè s’ha de governar amb transparència. Els ciutadans han de poder 
controlar el sistema i tindre mecanismes per a minimitzar corrupcions. Governar és administrar pel bé 
de tots.   

6. Som reformistes. Ens agrada mantindre les coses que funcionen i reformar allò que siga precís 
com a millor manera d’adaptar-nos a un món que canvia a gran velocitat. Creem en una societat que 
progressa més que en canvis radicals que es fan impossibles o mai arriben a aplicar-se.   

7. Som sostenibles. Perquè volem un model econòmic que assegure el futur i la prosperitat de les 

generacions que vindran. Partint dels sectors productius tradicionals, de l’experiència i de l’esforç 

acumulat, hem de projectar-nos cap al futur i cap a l’exterior: mamprenint, competint i millorant 

contínuament.   

8. Som progressistes. Perquè volem canviar la societat però sabem que les reformes efectives han 

de fer-se progressivament, sense revolucions ni trencaments. Des del consens i l’estabilitat es construïx 

per a tots.   

9. Som europeistes. Perquè en un món tan interconnectat, els actuals àmbits autonòmics i estatals 
se’ns queden xicotets. Europa és el nostre projecte econòmic, polític, cultural i social.   

10. Som demòcrates. Perquè valorem la riquesa que representa la llibertat i la pluralitat. Creem en 

una societat d’individus lliures que, des de la igualtat d’oportunitats, puga arribar on vullga.    

  

  

b) Carta de Prioritats de Demòcrates Valencians i dels seus militants   

  

          1.- La Societat  

          2.- El Ciutadà  

          3.- L'Elector  

          4.- El Militant  

          5.- El Partit  

  

c) Demòcrates Valencians és un partit valencianiste, autonomiste i centriste.  

Com a partit valencianiste, posa per damunt de tot els interessos dels valencians i el seu benestar. 

Per a arribar a eixa fi, pot arribar a acords d’associació amb altres partits locals, comarcals o 

valencians. També podrà firmar acords electorals amb altres partits o coalicions si s’estima beneficiós 

per als interessos de la Comunitat Valenciana.  

Com a partit autonomiste defenem que l’estat autonòmic ha funcionat bé, deixant a banda aspectes 
puntuals com un finançament autonòmic mal dissenyat o la reclamació del Dret Civil. Ha permés que 
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les nostres institucions pròpies hagen gestionat una part molt important de l’Administració que 
afecta a la vida quotidiana dels ciutadans. Ara bé, defendre l’oficialitat autonòmica comença per la 
defensa dels nostres símbols oficials, himne, senyera i denominació territorial acordats 
democràticament pel Poble Valencià.  

Com a partit centriste, assumim la moderació en les formes i en el fons. L’etiqueta centrista implica 

abastar un espectre ampli. El que va des dels conservadors moderats als socioliberals, passant pels 

humanistes i, òbviament, pels liberals. Ara bé, el partit s’aparta de conceptes complicats i sofisticats 

i cap càrrec públic demòcrata promocionarà una terminologia que provoque confusió. Per això, 

l’única etiqueta que difonem com a part de la nova política és centrisme i la moderació. Defenem la 

llibertat d’empresa, el creixement econòmic, el treball i la defensa de la igualtat d’oportunitats per a 

persones, empreses i territoris que fan possible l’estat del benestar d’una societat. Com a centristes 

assumim la legalitat democràtica, ens reafirmen en el principi del respecte a la Llei i en la via de la 

reforma de les normes, d’acord amb els procediments establits, per a la seua adaptació a una societat 

que progressa i es modernitza constantment.  

Cap càrrec de Demòcrates Valencians promocionarà cap altra simbologia que no siga l’oficial ni 
s’apartarà d’estos principis bàsics.  

d) Principis d'actuació dels militants, dirigents i càrrecs públics de DV en la seua activitat pública           

- Responsabilitat  

- Bona fe  

- Transparència  

- Rigor i Bona Gestió  

- Moderació, consens i diàleg  

- Universalitat de les Iniciatives  

- Interés general  

- Separació activitat pública i privada  

- Dret al gaudi en l’activitat pública i del partit  

Article 6.   Règim Jurídic.    

Demòcrates Valencians gaudix de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment 
dels seus fins, i es regirà pel que disposen els presents Estatuts, pels reglaments que els desenrotllen i 
per la legislació vigent. DV gaudix de plena autonomia per a concórrer com partit polític, presentant 
candidats a quantes eleccions o consultes locals, autonòmiques, nacionals i europees o altres siguen 
convocades.   

 DV, com a tal partit polític, podrà constituir federacions o un altre tipus d'organitzacions d'àmbit local, 
autonòmic, nacional o internacional, i adherir-se o incorporar-se a altres organitzacions, sense pèrdua 
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de la seua pròpia personalitat jurídica. Igualment, podrà realitzar coalicions o pactes de col·laboració 
institucional, de govern i semblants, amb altres formacions polítiques.  

   

TÍTOL II DELS AFILIATS   

   

Article 7.   Membres i afiliats.   

Pot ser membre de DEMÒCRATES VALENCIANS tota persona major de 16 anys que se senta identificada 
amb l'ideari del Partit i firme el coneixement i l’adhesió als fins i objectius del partit. La Comissió 
Executiva podrà elaborar, si ho estima convenient, un reglament que regule l’estatus de la figura del 
simpatitzant o col·laborador.  

    

Article 8.   Admissió.   

L'admissió com afiliat al Partit, una vegada manifestada pel sol·licitant l'acceptació de la ideologia, 
objectius i clàusules de protecció de dades personals, serà aprovada per la Comissió Executiva podent 
sol·licitar-se informe previ del Comité Local corresponent, si este estiguera constituït.    

   

Article 9.   Drets dels afiliats.   

Tots els afiliats de DEMÒCRATES VALENCIANS tenen els següents drets:    

a) Participar en les activitats del Partit i en els òrgans de govern i representació, exercir el dret de 
vot i assistir com a membre a les Assemblees, d'acord amb els presents estatuts.   

b) Triar i ser triat per a llocs de representació i càrrecs directius del Partit.   

c) Exercir la funció que, en cada cas, se li conferisca.   

d) Accedir a través del Partit a les tasques i càrrecs polítics.  

e) Informar i ser informat, per mitjà de l'òrgan corresponent, de l'activitat del Partit, la composició 
dels òrgans directius i d'administració, les decisions adoptades pels mateixos, la situació 
econòmica i les activitats realitzades.   

f) Proposar, a través del respectiu òrgan territorial o de les comissions de treball, les mesures o 
programes orientats al millor compliment dels objectius del Partit.   

g) El lliure exercici del dret de crítica als membres representatius del Partit, sempre a través de 
l'estructura interna.   

h) Impugnar els acords i decisions dels òrgans del partit que estimen contraris a la Llei o als Estatuts, 
d'acord amb la legislació vigent.   

i) El suport de DEMÒCRATES VALENCIANS en totes les declaracions i actuacions que seguisquen la 
línia ideològica del Partit, especialment quan a conseqüència d'elles siga qüestionada la seua 
integritat personal i/o política.   

j) Acudir a l'òrgan encarregat de la defensa dels drets de l'afiliat.   
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k) Qualsevol altre dret que puga nàixer del que establixen els presents Estatuts, o en els Reglaments 
que els desenrotllen, o en les normes generals vigents.   

   

Article 10.   Deures dels afiliats.   

Tots els afiliats del DEMÒCRATES VALENCIANS tenen els següents:   

a) Observar les prescripcions dels presents Estatuts i acatar democràticament, i sense perjuí del 
lliure dret de crítica, les decisions adoptades pels Òrgans de Govern del DEMÒCRATES 
VALENCIANS.   

b) Col·laborar en el desenrotllament de les tasques que mamprenga el Partit i exercir, amb tarannà 
democràtic i de fidelitat als fins de l'organització, els càrrecs i/o comandes que l’Assemblea 
General o els altres òrgans del partit li conferisquen i haja acceptat.   

c) Satisfer les quotes que el Partit establisca i participar activament en les tasques del partit.   

d) Actuar sempre d'acord amb les normes de conducta i els principis d'acció política i responsabilitat 
pública arreplegats en estos Estatuts i en les ponències aprovades en l’Assemblea General del 
DEMÒCRATES VALENCIANS en este àmbit.   

   

Article 11.   Pèrdua de la condició d'afiliat.   

La condició de membre de DEMÒCRATES VALENCIANS es perdrà:   

a) Per mort, declaració de defunció o incapacitació declarada per decisió judicial ferma.   

b) Per renúncia expressa de l'interessat, formalitzada per escrit i notificada fefaentment al Comité 
Executiu o al Comité Local. Podran exigir-se si és el cas, les obligacions econòmiques pendents 
en el moment de la renúncia.    

c) Per expulsió acordada pel Comité de Garanties després de la instrucció de l'oportú expedient i 
amb audiència prèvia del militant afectat.    

    

TÍTOL III ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DEL PARTIT   

   

Article 12. Organització territorial.   

L'organització territorial de DEMÒCRATES VALENCIANS s'establirà en un Reglament d’Organització 
Territorial (ROT) elaborat a proposta del Secretari d’Organització i aprovat per la Comissió Executiva i 
que s’haurà d’inspirar en els principis d’eficàcia i eficiència dels recursos del partit i de descentralització 
democràtica dels diferent nivells territorials que s’establisquen. El ROT haurà de contemplar igualment 
la modalitat d’integració dels partits d’àmbit inferior a l’autonòmic valencià que hagen firmat acords de 
col·laboració amb DV.  

   

Article 13.   Àmbit municipal.   
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L'organització del DEMÒCRATES VALENCIANS en l'àmbit municipal s'estructura en: Assemblea 
Municipal, secretari general del Comité Local i Comité Local.    

  

Article 14.   Competències de l'Assemblea Municipal.   

Són competències de l'Assemblea Municipal les següents:   

a) Triar el secretari general i a la resta del Comité Local, per votació lliure i secreta dels presents.  
Qualsevol militant en ple ús dels seus drets podrà presentar-se com a candidat.   

b) Censurar el secretari general o al Comité Local, per mitjà d'una Assemblea Municipal convocada 
a este efecte per petició de, almenys, el trenta-tres (33) per cent de la militància.   

c) Cobrir la vacant de secretari general del Comité Local. La convocatòria de l'Assemblea Municipal 
a este efecte serà feta per la Comissió Executiva segons s’establisca en el ROT.  

   

Article 15.   El Comité Local.   

En cada municipi, sempre que el nombre de militants ho justifique, es constituirà un Comité Local triat 
pels militants del mateix. En cas contrari, la Comissió Executiva podrà anomenar provisionalment un 
Responsable Local .   

   

Article 16.   Composició del Comité Local.   

En el període entre Assemblees, el Comité Local cobrirà les vacants que es produïsquen en el seu si de 
manera directa a proposta del secretari general del Comité Local.   

   

Article 17.   Organització del Comité Local.   

La seua organització i funcionament, així com el de l'Assemblea Municipal, haurà de regir-se per un 
Reglament de Règim Intern elaborat a este efecte pels membres del Comité Local i ratificat per la 
Comissió Executiva.   

   

Article 18.   Òrgans supramunicipal.   

L'organització territorial de DEMÒCRATES VALENCIANS en l'àmbit supramunicipal s’estructurarà segons 
s’establisca en el ROT.   

   

TÍTOL IV ORGANITZACIÓ DEL PARTIT  

   

Article 19.   Òrgans de Govern i Control.   

DEMÒCRATES VALENCIANS comptarà amb els següents Òrgans de Govern i Control:  a) 

La Comissió Executiva   



                         

   

7  
 www.democratesvalencians.org                         hola@democratesvalencians.org                          Estatuts DEMÒCRATES VALENCIANS Assemblea Gandia 

2019  

b) El/la Secretari/a General.   

c) Resta de Secretaries i Vicesecretaries votades per l’Assemblea General.  

d) Secretaries i Vicesecretaries creades segons el Reglament de Funcionament de la Comissió 
Executiva en el seu cas.   

e) Vocals Adjunts a les diferents secretaries creades segons el RFCE el seu cas.  

f) Les Comissions de l’Executiva que es puguen crear segons el RFCE en el seu cas.  g) President de 

la Junta Directiva  

h) Altres càrrecs i vocalies de la Junta Directiva  

i) Comissions de la Junta Directiva   

j) El Comité de Garanties.   

k) L’Assemblea General  

   

Article 20.   Règim d'Administració i Comptabilitat.   

L'activitat fonamental del partit es reflectirà documentalment per mitjà de la tenidoria dels llibres 
següents: Llibre Registre de Reglaments Interns, Llibre d'Afiliats, Llibre d'Actes, Llibre de Comptabilitat i 
Tresoreria i qualssevol altres exigits per la Llei.   

L'administració d'estos llibres s'ajustarà a allò que s'haja disposat per la Llei i serà assumit per la Comissió 
Executiva i custodiat pel Secretari d’Administració i Finances o pel que s’establisca en el RFCE en el seu 
cas.     

   

SECCIÓ 1a LA COMISSIÓ EXECUTIVA   

   

   

Article 21.   La Comissió Executiva.   

La Comissió Executiva és l'òrgan rector a què correspon la plena direcció, govern i administració de 
DEMÒCRATES VALENCIANS entre Assemblees Generals, sense perjuí de les atribucions del secretari 
general i de la Junta Directiva.   

   

Article 22.    Composició.   

1. La Comissió Executiva està compost pels següents membres amb dret a veu i vot, estructurats de la 
manera següent:   

1. El/la Secretari/a General.   

2. El/la Secretari/a d’Organització.  

3. Resta de Secretaries i Vicesecretaries votades per l’Assemblea General.  
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4. Secretaries i Vicesecretaries creades segons el Reglament de Funcionament de la 
Comissió Executiva en el seu cas.   

5. Vocals Adjunts a les diferents secretaries, creades segons el RFCE el seu cas, amb veu i 
sense vot.  

   

Article 23.   Vacants.   

En el període entre Assemblees, la Comissió Executiva cobrirà les vacants i canvis que es produïsquen 
en el seu si i els nous nomenaments de manera directa, a proposta del secretari general, de la forma 
que determine el RFCE. Este Reglament podrà contemplar la incorporació de persones independents o 
de militants de partits d’àmbit territorial inferior a l’autonòmic valencià que hagen firmat un acord de 
col·laboració amb DEMÒCRATES VALENCIANS.  

   

Article 24.  Reglament de Funcionament de la Comissió Executiva.   

La Comissió Executiva electa per l’Assemblea General elaborarà, a proposta del Secretari General, un 
Reglament de Funcionament de la Comissió Executiva (RFCE). Este Reglament regularà el funcionament 
intern, la creació de noves secretaries i el corresponent nomenament, els canvis de secretaria, les baixes 
i dimissions, els nomenament d’adjunts a les secretaries i el seu dret a vot, la creació de comissions de 
treball o especials i tots aquells aspectes que no entren en contradicció amb estos estatuts.   

   

Article 25.   Comissions de Treball.   

La Comissió Executiva podrà crear Comissions de Treball, de caràcter tant permanent com temporal, al 
capdavant de les quals figurarà sempre un dels seus secretaris. A les dites comissions podran pertànyer 
altres membres de la Comissió Executiva, militants i simpatitzants del Partit i membres d’uns altres 
partits amb acords de col·laboració. Serà missió del Secretari General el vetlar pel bon funcionament de 
les mateixes.   

   

Article 26.   Competències.   

Són competències de la Comissió Executiva:   

a) Complir i fer complir els acords del Assemblea General i el que disposen els Estatuts i Reglaments 
interns, interpretar-los i suplir les seues llacunes i deficiències, i donar compte de les resolucions 
que adopte a la militància.    

b) Resoldre les sol·licituds d'admissió de militants.   

c) Redactar el document polític anual d'activitats dels Òrgans de Govern i Control del Partit.   

d) Recaptar i administrar els fons. Establir quotes, periodicitat i bonificacions. 

e) Sol·licitar crèdits o préstecs a entitats financeres o de qualsevol tipus amb l’autorització expressa 
en cada cas a la Junta Directiva amb un informe raonat de la seua necessitat.  

f) Aprovar els pressupostos i exercir el control dels mateixos.   
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g) Elaborar les llistes electorals de caràcter autonòmic o superior i les d’àmbit inferior a l’autonòmic 
si no estigueren constituïts els corresponents òrgans territorials.    

h) Defendre els interessos del Partit en qualsevol àmbit.   

i) Anomenar Comissions i representants del Partit davant tercers.   

j) Crear o dissoldre quants òrgans o comissions considere oportú per a un millor funcionament del 
Partit, a excepció dels ja establits o previstos en els presents Estatuts i dels que hagen sigut creats 
pel Assemblea General.   

k) Anomenar una Comissió Gestora si algun Comité Local o territorial incomplix les normes 
aprovades pel Assemblea General, la ideologia, els objectius del DEMÒCRATES VALENCIANS o 
perseguix fins diferents dels aprovats en la Comissió Executiva.   

l) Aprovar els candidats que proposen els Comités Locals per a les eleccions municipals. Si no els 
aprovara, el Comité Local haurà de presentar una altra candidatura. Si tampoc és aprovada, el  
Comité Executiu procedirà a la seua modificació i nomenament.   

m) Prendre decisions a propòsit de pactes de col·laboració, electorals  o de govern amb altres Partits.   

n) Ratificar els Reglaments de Règim Intern dels Comités Locals, Comarcals i Executiu .   

o) Elaborar el Reglament de l’Assemblea General, el Reglament de Funcionament de la Comissió 
Executiva (RFCE), el Reglament d’Organització Territorial (ROT), el Reglament de la Comissió de 
Garanties i el Reglament de les Joventuts. També en el seu cas el Reglament del Simpatitzant. En 
tots els casos els elevarà preceptivament a la Junta Directiva que donarà el vist i plau o elaborarà, 
en cas contrari, informe motivat amb les discrepàncies. Correspon a la Comissió Executiva 
l’aprovació final de tots els Reglaments.  

p) Dictaminar la Política a seguir pels càrrecs del partit.   

q) Decidir la presència del partit en les diferents convocatòries electorals i la manera de dur-les a 
efecte, elevant consulta preceptiva a la Junta Directiva.   

   

Article 27.   Convocatòria.   

La Comissió Executiva es reunirà almenys una vegada cada dos mesos o de la manera que dicte el RFCE.  

Serà convocat pel secretari general per iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels seus membres. Les 
convocatòries es cursaran per escrit amb tres dies d'antelació o mitjà electrònic adient, incloent l'orde 
del dia que arreplegarà els punts proposats pel secretari general o pels membres secretaris que 
sol·liciten la seua convocatòria. En cas d'urgència podran ser convocades telefònicament o per qualsevol 
altre mitjà amb una antelació de 24 hores. La Comissió Executiva quedarà vàlidament constituït quan es 
troben presents almenys un terç dels seus membres. Serà vàlida la presència per mitjans electrònics de 
vídeo o so sempre que ho manifeste l’interessat abans de començar la reunió.   

   

Article 28.  Desenrotllament de les reunions.   

Les reunions de la Comissió Executiva seran a porta tancada i després de les deliberacions oportunes, 
en les que podran participar tots els seus membres d'acord amb les previsions estatutàries i 
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reglamentàries, els acords requeriran majoria simple per a la seua aprovació. Només tindran dret a vot 
el Secretari General i els titulars de les diferents Secretaries i Vicesecretaries. A més, podrà assistir, amb 
veu però sense vot, qualsevol militant, assessor, adjunts a les secretaries, lletrat o persona que es crega 
oportú i que pels seus coneixements siga útil al debat. Tot militant que desitge assistir a una reunió de 
la Comissió Executiva haurà de comunicar-ho, almenys amb tres dies d'antelació, al secretari general, 
qui decidirà si resulta pertinent o no la seua assistència.   

   

Article 29.   Responsabilitat política.   

Cada un dels membres de la Comissió Executiva, dins de les seues competències respectives i com a 
membres d'un òrgan col·legiat, serà responsable de les seues actuacions polítiques davant del propi 
Comité Executiu amb caràcter individual i davant de la Junta Directiva i de l’Assemblea General amb 
caràcter individual i col·lectiu.   

   

Article 30.   Execució dels acords.   

Els acords de la Comissió Executiva seran executius amb caràcter immediat. El secretari general cuidarà 
del seu compliment.    

   

SECCIÓ 2a EL SECRETARI GENERAL   

    

Article 31.   El secretari general.   

El secretari general és l'òrgan de direcció sobre el qual recau la Direcció de la Comissió Executiva i la 
representació legal de Demòcrates Valencians.   

   

Article 32.   Procediment d'elecció.   

1. El secretari/a general és triat per sufragi universal en el Assemblea General, per tots els militants 
presents amb dret de vot.    

2. El candidat/a a Secretari/a General presentarà una llista tancada amb els diferents càrrecs i noms 
a la Comissió Executiva.  

3. Si hi haguera més d'una candidatura, la votació serà secreta. En cas contrari, serà a mà alçada. 
En el cas de més d’una candidatura, si un candidat supera el 50% dels vots vàlids emesos serà 
proclamat automàticament, en cas contrari els dos candidats millor situats tornaran a sotmetre’s 
a votació una hora després o abans si així ho acorden. En este cas podran refer les propostes de 
càrrecs i membres a la Comissió Executiva o fondre les candidatures en una llista única procedint 
a continuació a la votació per l’Assemblea General.  

4. Qualsevol militant en plenitud de drets podrà presentar-se com a candidat, sempre que la seua 
candidatura siga avalada almenys pel vint per cent dels militants acreditats i presents en 
l’Assemblea General, a l'hora que la Mesa anuncie el termini de tancament de presentació de 
candidatures. No caldrà este requisit si només es presentara un únic candidat.  
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5. Cada militant acreditat en el Assemblea General només podrà avalar a un candidat a secretari 
general.   

    

Article 33.    Duració del mandat.   

El mandat del secretari general serà el comprés entre dos Assemblees Generals Ordinàries, llevat que 
resulte censurat en un Assemblea General Extraordinari convocat a este efecte. En el cas de baixa o 
dimissió la Comissió Executiva nomenarà un nou Secretari General. El mateix candidat podrà ser reelegit 
per a mandats successius.   

   

Article 34.    Competències.    

Seran competències exclusives del secretari general:   

a) Ostentar la representació legal del partit.   

b) Resoldre els casos imprevistos o excepcionals que puguen sorgir, donant compte immediat d'això 
al Comité Executiu.   

c) Convocar tots els Òrgans de Govern i Control del Partit.   

d) Ordenar pagaments i qualsevol moviment de fons del Partit amb el Secretari d’Administració i 

Finances d’acord amb el que s’establisca en el RFCE.   

e) Autoritzar amb la seua firma les actes i documents del Partit que siguen necessaris, així com 
quants documents públics o privats es precisen per al compliment dels acords presos per els 
Òrgans de Govern i Control del Partit, així com de les seues pròpies facultats i competències.   

f) Realitzar quantes funcions li corresponguen estatutària i reglamentàriament, així com totes 
aquelles no atribuïdes específicament a altres Òrgans de Govern i Control del Partit.   

g) Executar els acords adoptats per la Comissió Executiva.    

h) Presidir, dirigir i moderar la Comissió Executiva.   

  

SECCIÓ 3a EL COMITÉ DE GARANTIES   

   

Article 35.   Comité de Garanties.   

1. El Comité de Garanties estarà constituït per tres (3) militants del Partit triats de forma anàloga 
als membres de la Comissió Executiva per l’Assemblea General. La seua labor serà incompatible 
amb qualsevol altre càrrec del Partit i el seu mandat comprén l'interval de temps entre dos 
Assemblees Generals Ordinàries. En cas de vacants en el Comité de Garanties, es cobriran per la 
Comissió Executiva.   

2. La seua funció és la defensa i garantia dels drets dels militants en els termes establits en estos 
Estatuts i la normativa reglamentària que la desplega.   
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SECCIÓ 4a LA JUNTA DIRECTIVA   

   

   

Article 36.   La Junta Directiva.   

La Junta Directiva és el màxim òrgan consultiu de DEMÒCRATES VALENCIANS entre Assemblees 
Generals. Així mateix elaborarà informes o estudis i ajudarà en totes les tasques que no tinguen funcions 
executives que li encomane la Comissió Executiva.   

   

Article 37.    Composició.   

La Junta Directiva està composta pels següents membres amb dret a veu i vot, estructurats de la manera 
següent:   

a) El/la President/a nomenat per l’Assemblea General.   

b) El/la Vicepresident nomenat per l’Assemblea General.  

c) Vocalies nomenades per l’Assemblea General.  

d) Membres, amb dret de vot, de la Comissió Executiva.   

e) Membres nomenats per la Junta Directiva per baixa, dimissió o previstes 
reglamentàriament.  

  

Article 38.  Elecció i Vacants.   

a) La Junta Directiva és triada per sufragi universal en el Assemblea General, per tots els militants 
presents amb dret de vot.    

b) El candidat/a a President/a presentarà una llista tancada amb els diferents càrrecs i noms.  

c) Si hi haguera més d'una candidatura, la votació serà secreta. En cas contrari, serà a mà alçada. 
En el cas de més d’una candidatura, si un candidat supera el 50% dels vots vàlids emesos serà 
proclamat automàticament, en cas contrari els dos candidats millor situats tornaran a sotmetre’s 
a votació una hora després o abans si així ho acorden. En este cas podran refer les propostes de 
càrrecs i membres a la Comissió Executiva o fondre les candidatures en una llista única procedint 
a continuació a la votació per l’Assemblea General.  

d) Qualsevol militant en plenitud de drets podrà presentar-se com a candidat, sempre que la seua 
candidatura siga avalada almenys pel vint per cent dels militants acreditats i presents en 
l’Assemblea General, a l'hora que la Mesa anuncie el termini de tancament de presentació de 
candidatures. No caldrà este requisit si només es presentara un únic candidat.  

e) Cada militant acreditat en el Assemblea General només podrà avalar a un candidat a President 
de la Junta Directiva  
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f) En el període entre Assemblees, la Junta Directiva cobrirà les vacants i canvis que es produïsquen 
en el seu si de les persones nomenades per l’Assemblea General de manera directa, a proposta 
del President.   

  

Article 39.   Reglament de Funcionament de la Junta Directiva.   

La Junta Directiva podrà elaborar si ho estima convenient, a proposta del seu President, un Reglament 
de Funcionament de la Junta Directiva (RFJD). Este Reglament podrà regular el funcionament intern, la 
creació de comissions de treball o especials,  les baixes i vacants i el corresponent nomenament i tots 
aquells aspectes que no entren en contradicció amb estos estatuts. Així mateix podrà nomenar un 
secretari d’entre els seus membres que no ho siguen de la Comissió Executiva que alçarà acta de les 
reunions. Este Reglament podrà contemplar la incorporació de persones independents o de militants de 
partits d’àmbit territorial inferior a l’autonòmic valencià que hagen firmat un acord de col·laboració amb 
DEMÒCRATES VALENCIANS.   

   

Article 40.   Competències.   

Són competències de la Junta Directiva:   

a) Exercir d’òrgan consultiu de la Comissió Executiva.  

b) Assessorar i ajudar a la Comissió Executiva elaborant informes o estudis.  

c) Fiscalitzar a la Comissió Executiva en les seues tasques.  

d) Aprovar per majoria la petició de crèdits o préstecs financers que sol·licite la Comissió executiva.  

e) Exercir de màxim òrgan consultiu del partit entre assemblees.  

f) Crear o dissoldre les comissions internes que calguen per a un millor funcionament del Partit.  

g) Donar el vist i plau als Reglaments elaborats per la Comissió Executiva. En el cas contrari 
retornarlos amb informe motivat de les discrepàncies.   

h) Aprovar per majoria les propostes de modificació o adaptació de les ponències, resolucions o 
acords aprovats en el seu moment per l’Assemblea General.  

i) Cobrir les baixes hagudes en el Comité de Garanties.   

j) Servir d'instància última als expedients de disciplina incoats.  

  

Article 41.   Convocatòria.   

La Junta Directiva es reunirà almenys una vegada cada dos mesos o allò que determine el seu Reglament 
de Funcionament. Serà convocat pel President per iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels seus 
membres. Les convocatòries es cursaran per escrit o mitjà electrònic adient amb tres dies d'antelació, 
incloent l'orde del dia que arreplegarà els punts proposats pel President o pel secretari. En cas d'urgència 
podran ser convocades telefònicament o per qualsevol altre mitjà amb una antelació de 24 hores. La  
Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan es troben presents almenys un terç dels seus 
membres. Serà vàlida la presència per mitjans electrònics de vídeo o so sempre que ho manifeste 
l’interessat abans de començar la reunió.   
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Article 42.  Desenrotllament de les reunions.   

Les reunions de la Junta Directiva seran a porta tancada i després de les deliberacions oportunes, en les 
que podran participar tots els seus membres d'acord amb les previsions estatutàries i reglamentàries, 
els acords requeriran majoria simple per a la seua aprovació. A més, podrà assistir, amb veu però sense 
vot, qualsevol militant, assessor, adjunts a les secretaries, lletrat o persona que es crega oportú i que 
pels seus coneixements siga útil al debat. Tot militant que desitge assistir a una reunió de la Junta 
Directiva a haurà de comunicar-ho, almenys amb tres dies d'antelació al President, qui decidirà si resulta 
pertinent o no la seua assistència.   

   

Article 43.   Responsabilitat política.   

Cada un dels membres de la Junta Directiva, dins de les seues competències respectives i com a 
membres d'un òrgan col·legiat, serà responsable de les seues actuacions polítiques davant de la pròpia 
Junta Directiva amb caràcter individual, i davant de la l’Assemblea General amb caràcter individual i 
col·lectiu.   

   

Article 44.   Execució dels acords.   

Els acords, decisions, informes o treballs de la Junta Directiva seran traslladats a la Comissió Executiva 
que les estudiarà i les executarà si ho troba pertinent, en cas contrari, les retornarà a la Junta Directiva 
amb un informe motivat.     

   

  

   

SECCIÓ 4a L’ASSEMBLEA GENERAL   

   

Article 45.   L’Assemblea General.   

És l'òrgan suprem de Demòcrates Valencians. Els seus acords són de compliment obligatori per a tots els 
militants del PARTIT i per als òrgans de direcció i representació del Partit.   

   

Article 46.   Composició.   

El Assemblea General està format pel conjunt dels militants assistents al mateix. Als efectes de legalitat 
ha de complir els requisits següents:   

a) Que haja sigut convocat reglamentàriament.   

b) Que cada militant assistent es trobe en ple ús dels seus drets com a tal.   

c) Que siga presidit inicialment per la Taula d'Edat constituïda a este efecte per a, posteriorment, 
constituir-se la Mesa de l’Assemblea. La dita Mesa estarà formada per un President, dos 
Vicepresidents i dos Secretaris triats en votació, els quals podran ser proposats per qualsevol 
militant o òrgan del Partit.   
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Article 47.   Competències.   

És competència del Assemblea General:   

a) Aprovar, revisar o modificar els Estatuts de DEMÒCRATES VALENCIANS.   

b) Jutjar i resoldre sobre l'actuació dels restants Òrgans de Govern.   

c) Triar per votació secreta dels presents al secretari general, llevat que existisca una sola 
candidatura i en este cas la votació es realitzarà a mà alçada. El candidat a secretari general 
proposarà una llista que inclourà les diferents secretaries i vicesecretaries.  

d) Triar per votació als membres de la Comissió Executiva, el Comité de Garanties i la Junta Directiva. 
Qualsevol militant en ple ús dels seus drets podrà presentar-se com a candidat.   

e) Debatre i aprovar o rebutjar tot tipus d'esmenes, ponències i resolucions que es presenten 
d'acord amb les previsions reglamentàries.   

   

Article 48.   Caràcter.   

Pel seu caràcter, el Assemblea General pot ser Ordinària o Extraordinària.   

   

Article 49.   Convocatòria Ordinària.   

1. L’Assemblea General Ordinària és el que se celebra necessàriament una vegada cada tres anys.   

2. Haurà de convocar-se en els dos mesos anteriors o posteriors al compliment del termini de tres 
anys i celebrar-se entre els quaranta (40) i noranta (90) dies des de la seua convocatòria.   

   

Article 50.   Convocatòria Extraordinària.   

1. Tindrà caràcter d’Assemblea General Extraordinària qualsevol altra que es convoque entre dos 
ordinàries, celebrant-se de la mateixa manera, abans que es complisquen noranta dies des de la 
seua convocatòria.   

2. L’Assemblea General Extraordinària haurà de ser convocada pel secretari general sempre que ho 
sol·liciten per escrit almenys el trenta tres (33) per cent dels afiliats del partit. També podrà ser 
convocada per la Comissió Executiva per majoria de dos terços (2/3) dels seus membres.  

   

Article 51.   Procediment de convocatòria.   

1. L’Assemblea General, tant ordinària com extraordinària, serà convocada pel secretari general, 
amb l'acord previ de la Comissió Executiva.    

2. La convocatòria es donarà a conéixer a través de la web del partit i de les xarxes social a on estiga 
present el partit, bastant a este efecte que es publique la notícia en qualsevol forma. Es notificarà 
per carta, e-mail, teléfon o altres mitjans electrònics a tots els afiliats, però la no recepció de la 
mateixa no serà obstacle perquè es considere vàlida la convocatòria.   
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Article 52.   Quòrum.   

Per a la vàlida constitució del Assemblea General serà necessària la presència de, almenys, el deu (10) 
per cent del cens de militants.   

   

Article 53.   Ponències i esmenes.   

La Comissió Executiva podrà rebutjar aquelles ponències o esmenes que suposen una evident 
contradicció amb els fonaments, fins i objectius del partit, o que no tinguen formalitat. Per a això, serà 
necessari l'acord de dos terços (2/3) dels seus membres.   

   

Article 54.   Orde del dia i Reglament de funcionament.   

La Comissió Executiva serà l'encarregat d'elaborar i aprovar l'orde del dia de l’Assemblea General. De la 
mateixa manera, haurà de redactar el Reglament que regirà el funcionament.  

  

Article 55.   Obligatorietat i execució dels acords   

1. Els acords presos per l’Assemblea General obliguen tots els militants, encara que no estigueren 
presents en el moment de la seua aprovació, votaren en contra o s'abstingueren.   

2. Els acords aprovats per l’Assemblea General seran executius des del moment de la seua adopció 
i amb els efectes que en ells s'indique, corresponent al secretari general i la resta d'Òrgans rectors 
del Partit vetlar pel seu compliment.   

3. Els acords, ponències o resolucions aprovats per l’Assemblea General podran ser revisats, 
renovats o adaptats a les noves situacions que es produïsquen per decisió de la Comissió 
Executiva i l’aprovació per majoria de la Junta Directiva.  

   

Article 56.   Actes.   

Les actes del Assemblea General, una vegada aprovades, donaran fe dels debats i votacions, conformant 
el llibre d'actes que formarà part de la documentació oficial del PARTIT.   

   

Article 57.   Renovació d'òrgans.   

En un termini màxim de sis (6) mesos des de la celebració d'un Assemblea General Ordinària haurà de 
procedir-se a la renovació de tots els òrgans territorials del partit creats pel Reglament d’Organització 
Territorial.  

   

TÍTOL V RECURSOS I PATRIMONI   

   

Article 58.   Capacitat.    
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El partit, que no compta amb patrimoni fundacional, podrà adquirir i administrar béns i drets de totes 
classes, així com alienar-los, gravar-los, hipotecar-los, litigar sobre ells o realitzar quants actes siguen 
necessaris per al compliment dels fins del Partit.   

   

Article 59.   Òrgan competent.   

És competència de la Comissió Executiva adoptar els acords corresponents en matèria econòmica i 
patrimonial.   

   

Article 60.   Recursos econòmics.   

Els recursos econòmics del Partit podran obtindre's a través dels mitjans següents:   

a) Quotes de les militants recaptades per la Comissió Executiva, llevat que existisca cessió expressa 
d'esta comesa a favor d'algun ens territorial. En este cas, serà l'òrgan territorial qui gestione els 
fons recaptats.   

b) Aportacions dels càrrecs públics del Partit procedents de la seua activitat política. Les persones 
que es troben subjectes a esta directriu, la metodologia de la cobrança i la forma de repartir estos 
ingressos haurà de ser desenrotllada per la Comissió Executiva.   

c) Aportacions voluntàries.   

d) Herències, llegats, donacions, etc.   

e) Rendes dels béns patrimonials del PARTIT o si és el cas producte de la seua alienació.   

f) Emprèstits o crèdits que es considere necessari contraure amb l’aprovació de la Comissió 
Executiva per majoria i la ratificació per la Junta Directiva.   

g) Productes de les activitats del Partit.   

h) Subvencions que corresponguen d'acord amb la legislació vigent en matèria electoral i de  
Finançament dels Partits Polítics.   

i) Qualssevol altres autoritzats per les lleis.   

   

Article 61.   Fins dels recursos.   

La totalitat dels recursos es destinaran amb caràcter exclusiu al compliment de les obligacions 
estatutàries derivades dels fins i funcions del Partit.   

   

Article 62.   Pressupost anual.   

En els dos primers mesos de l'any, el secretari general presentarà al Comité Executiu per a la seua 
aprovació el pressupost anual. De la mateixa manera, el Secretari d’Administració i Finances presentarà 
al Comité Executiu un informe trimestral sobre l'estat financer i patrimonial del Partit.   
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TÍTOL VI RÈGIM DISCIPLINARI   

   

Article 63.    Principis rectors.    

1. Les disposicions d'este Títol seran aplicables a totes les persones que tinguen la condició de 
membre de Demòcrates Valencians i el comportament de la qual vulnere el que disposen els 
presents Estatuts.    

2. El règim disciplinari s'exercirà per la Comissió de Garanties i haurà d'instruir-se de forma 
contradictòria, d'acord amb els principis de tipicitat de les infraccions, informació prèvia i 
audiència de la persona interessada, presumpció d'innocència i proporcionalitat en la sanció.    

3. El Reglament de desplegament regularà la forma en què es comunicarà l'obertura dels 
expedients disciplinaris, informant dels fets que donen lloc a l'obertura del procediment, el 
mode i el termini per a l'aportació de proves en la seua defensa, terminis de tramitació i 
resolució per l'òrgan competent, que haurà de ser sempre motivada, així com per a 
interposició dels corresponents recursos davant del mateix o l'òrgan superior a què va dictar 
la resolució sancionadora. La Comissió Executiva per pròpia iniciativa o a proposta del Comité 
de Garanties, haurà d'aprovar este Reglament en el termini de tres mesos, des de la 
celebració de l’Assemblea General.   

4. Independentment de l'inici d'un procediment sancionador, es podrà procedir a la suspensió 
cautelar automàtica de l'afiliació dels afiliats incursos en un procés judicial respecte dels 
quals s'haja dictat interlocutòria d'obertura de juí oral o orde de processament per un delicte 
relacionat amb la corrupció o de l’àmbit penal.    

5. S'imposarà la sanció d'expulsió del partit a aquells que hagen sigut condemnats en ferm per 
delicte relacionat amb la corrupció.    

   

Article 64.  De l'òrgan competent.    

Correspon a la Comissió de Garanties la instrucció dels expedients disciplinaris d'acord amb el que 
disposa els presents Estatuts i el seu Reglament a proposta de qualsevol militant o Òrgan de Govern i 
Control o d'ofici. Amb este fi, es designarà un instructor que, conclosa la instrucció de l'expedient, 
elevarà una proposta de resolució a l'òrgan competent per a resoldre.    

   

Article 65.    De les faltes greus.   

Comet falta greu aquell membre del DEMÒCRATES VALENCIANS que incórrega en algun dels supòsits de 
fet que s'indiquen a continuació:    

a. La privació a altres persones afiliades, per acció o omissió, dels seus drets de vot, assistència 
als actes del Partit i participació en les activitats de militància sense la prèvia resolució de 
l'òrgan competent.    

b. La falta de solidaritat manifestada públicament en contra de les decisions o actituds adoptades 
pels òrgans competents del Partit.    



                         

   

19  
 www.democratesvalencians.org                         hola@democratesvalencians.org                          Estatuts DEMÒCRATES VALENCIANS Assemblea Gandia 

2019  

c. Per la realització d'actes o l'expressió de manifestacions que suposen una actuació indigna 
d'un militant del PARTIT.   

d. L'obstrucció reiterada a la labor i decisions dels òrgans del Partit.    

e. L'ofensa personal greu a qualsevol afiliat/a o que vaja destinada a menyscabar el prestigi i la 
imatge pública dels òrgans col·legiats del Partit i dels seus membres, quan es produïsquen amb 
publicitat o tinguen notòria transcendència.    

f. Fer públics, per qualsevol mitjà de difusió, opinions, idees o comentaris contraris frontalment 
a la línia política del Partit.    

g. L'incompliment de la Disposició Addicional octava o qualsevol altra irregularitat que afecte la 
formació del cens o a la gestió, custòdia, utilització, de fitxers de dades de caràcter personal 
titularitat del partit, quan els fets no siguen qualificats com a falta molt greu en funció de la 
seua transcendència.    

h. Qualsevol actuació que, contradient els principis del Partit suposant una mala conducta cívica 
o ètica, siga considerada greu per la Comissió Executiva.   

   

Article 66.    De les faltes molt greus.    

Comet falta molt greu aquell membre de DEMÒCRATES VALENCIANS que incórrega en algun dels 
supòsits de fet que s'indiquen a continuació:    

a. La indisciplina reiterada en relació amb les decisions de les instàncies competents del   

Partit.    

b. La falta de probitat i honradesa en l'exercici de qualsevol càrrec públic o orgànic.    

c. La doble afiliació en DEMÒCRATES VALENCIANS i en qualsevol altre partit que no haja 
sigut autoritzada per la Comissió Executiva.    

d. Presentar-se en una candidatura electoral diferent de la del partit, excepte autorització 
expressa de la Comissió Executiva.   

e. Transfuguisme.   

f. Per condemna ferma per delicte de prevaricació, malversació, negociació prohibida, tràfic 
d'influències, suborn o qualsevol altre vinculat a la corrupció comés en l'exercici de càrrec 
públic.   

g. Per realitzar declaracions en actes públics o dirigides als Mitjans de comunicació que 
suposen greu descrèdit o menyspreu per al partit o els seus dirigents i càrrecs públics. Es 
considerarà sempre greu descrèdit la imputació d'un delicte en l'exercici del càrrec públic   

h. L'abandó del càrrec públic per al que haguera sigut designat o triat sense l'autorització 
prèvia de l'òrgan competent del Partit.    

i. Exercir càrrecs públics o mantindre's en ells sense l'autorització expressa dels òrgans 
competents del Partit.    

j. Menyscabar la imatge dels càrrecs públics o de les institucions públiques.    
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k. La utilització del nom del partit per al lucre personal.    

l. Actuació en contra d'acords adoptats pels òrgans de direcció del partit.    

m. Qualsevol actuació que, contradient els principis, fins i objectius del partit supose una 
mala conducta cívica o ètica.    

n. La falsedat o ocultació deliberada i rellevant de dades en la declaració que se subscriga 
amb motiu de la sol·licitud d’afiliació o per accés o cessament de càrrecs públics i orgànics 
(declaracions de béns, interessos, rendes i subscripció de compromisos ètics, entre 
altres).    

   

Article 67.    De les sancions.   

1. Les sancions hauran d'establir-se sempre en virtut d'acord motivat i fundat, previ expedient 
instruït d'acord amb el procediment establit en els presents Estatuts i les seues normes de 
desplegament.    

2. Per raó de les faltes a què es referixen els articles anteriors, podran imposar-se les sancions 
següents:    

a. En els supòsits de faltes greus: suspensió d'afiliació i/o inhabilitació per a l'exercici de 
càrrec públic o orgànic per un període de temps de més de dos mesos i fins a díhuit 
mesos.   

b. En els supòsits de faltes molt greus: suspensió d'afiliació i/o inhabilitació per a l'exercici 
de càrrec públic o orgànic per un període de temps de més de díhuit mesos o l'expulsió 
del partit.    

3. La suspensió d'afiliació deixa sense efecte els drets i els deures a què fan referència estos 
Estatuts.    

4. La sanció de suspensió d'afiliació o inhabilitació per a l'exercici de càrrec orgànic per falta greu o 
molt greu per un període superior als 12 mesos comportarà la pèrdua definitiva de qualsevol 
càrrec orgànic que s'ostente.    

5. L'expulsió del Partit comportarà en tot cas, l'obligació de cessar en tots els càrrecs públics 
dependents del Partit que ostentara el sancionat.    

6. Les infraccions arreplegues en les lletres b), c), d), e) i f) de l'article 84 d'estos Estatuts comportarà 
en tot cas, l'expulsió del Partit.   

   

Article 68.   Sancions lleus.      

Fora dels casos previstos en els articles anteriors, quan es produïsca incompliment de les obligacions del 
militant o quan les actuacions arreplegues en els articles 83 i 84, valorant les circumstàncies i 
transcendència pública del cas concret, no siguen considerades greus o molt greus, els militants podran 
ser sancionats pel Comité de Garanties, després de la instrucció de l'oportú expedient que valore la 
rellevància de la infracció, i amb audiència prèvia de l'interessat, amb alguna de les sancions següents:  
a) Amonestació privada.   



                         

   

21  
 www.democratesvalencians.org                         hola@democratesvalencians.org                          Estatuts DEMÒCRATES VALENCIANS Assemblea Gandia 

2019  

b) Inhabilitació per a triar i/o per a exercir càrrecs dins del Partit o per a presentar-se en 
candidatures electorals del partit.   

c) Suspensió temporal de tots o algun dels seus drets com a militant.   

Contra les resolucions sancionatòries establides en este article podrà interposar-se recurs davant del 
Comité de Garanties en el termini de quinze dies des que es notifique la resolució a l'interessat.   

   

Article 69.    De l'eficàcia de les sancions.    

La sanció imposada a un afiliat començarà a complir-se a partir del mateix moment de l'adopció de la 
resolució dictada en l'expedient.    

   

Article 70.    De la suspensió provisional.   

1. La Comissió Executiva podrà suspendre cautelarment els militants o afiliats/as directes/as 
sotmesos/as a expedient o que hagen sigut denunciats/as per un òrgan del Partit en qualsevol 
moment del procediment, bé d'ofici, o a instància de l'òrgan instructor o el/ la denunciant.    

2. En tot cas procedirà la suspensió cautelar automàtica d’afiliació d'aquelles persones incurses en 
un procés penal respecte de les quals s'haja dictat interlocutòria d'obertura de juí oral.    

    

Article 71.   Recursos.   

Contra la resolució del Comité de Garanties que determine la sanció al militant podrà interposar-se 
recurs davant de la Comissió Executiva, en el termini de quinze dies des que es notifique la resolució a 
l'interessat.   

En cas d'inhabilitació o expulsió del militant expedientat, este podrà recórrer davant de la Comissió 
Executiva en un termini no superior a 30 dies des de la notificació de la resolució. Serà suspés de 
militància fins a la presa de decisió, la qual no podrà demorar-se més enllà de 30 dies. La Comissió 
Executiva, per majoria absoluta dels seus membres, podrà revocar la sanció o part de la sanció imposada 
pel Comité de Garanties pel be dels interessos del partit.  

   

TÍTOL VII JOVENTUTS DE DEMÒCRATES VALENCIANS   

   

Article 72.   Creació.   

La Comissió Executiva aprovarà un Reglament de les Joventuts de DEMÒCRATES VALENCIANS. En ell es 
reconeixerà a una associació com la seua organització juvenil. Este Reglament inclourà, al menys, el nom, 
els promotors i els fins i objectius de l’associació. Serà obligatòria la inscripció de l’associació en el 
Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana. Esta organització disfrutarà d'autonomia en el seu 
funcionament intern, sempre que s'ajuste als principis ideològics i estatutaris del Partit i se sotmeta a la 
disciplina i autoritat dels Òrgans de Govern i Control.   
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Article 73.   Membres.   

Poden pertànyer a les Joventuts de DEMÒCRATES VALENCIANS tots els militants de DEMÒCRATES 
VALENCIANS amb edats entre els setze (16) i els trenta (30) anys que ho sol·liciten expressament.   

   

Article 74.   Objectius.   

les Joventuts de DEMÒCRATES VALENCIANS hauran d'estudiar els problemes específics de la joventut, 
proposant als òrgans de decisió del PARTIT en els diversos àmbits territorials les actuacions que estimen 
oportunes. De la mateixa manera, posseïxen capacitat per a prendre decisions i manifestar opinions o 
criteris propis sobre la problemàtica juvenil.   

   

Article 75.   Finançament.   

DEMÒCRATES VALENCIANS es compromet a sostindre econòmicament a les Joventuts, que hauran de 
presentar a primers de cada any un programa d'activitats amb el corresponent pressupost. L'ajuda 
rebuda dependrà del propi estat financer del Partit i no impedirà la busca de finançament alternatiu per 
part de Joventuts, sempre que compte amb el vistiplau de la Comissió Executiva.   

    

TÍTOL VIII DISSOLUCIÓ DEL PARTIT   

   

Article 76.   Dissolució.   

Procedirà la dissolució del Partit per acord del Assemblea General expressament convocat a este efecte 
per la Comissió Executiva. L'acord haurà d'adoptar-se per majoria de tres quartes (3/4) parts dels 
assistents a l’Assemblea General.   

   

Article 77.   Comissió Liquidadora.   

El Assemblea General que acorde la dissolució designarà d'entre els seus membres una comissió 
liquidadora formada per cinc (5) persones.   

   

Article 78.   Destinació del patrimoni.   

Acordada la dissolució, la comissió liquidadora adoptarà les decisions oportunes amb vista a la liquidació 
del patrimoni del Partit. Una vegada satisfetes les obligacions exigibles, donarà el romanent a la 
institució o institucions benèfic, docents o culturals que decidisca.   

  

DISPOSICIÓ ADDICIONAL   

La modificació dels presents Estatuts es durà a terme bé en un Assemblea General de caràcter 
extraordinari convocat a este efecte, bé en un Assemblea General Ordinària. Haurà de ser aprovada per 
la majoria establida en l'articulat dels presents Estatuts.    



                         

   

23  
 www.democratesvalencians.org                         hola@democratesvalencians.org                          Estatuts DEMÒCRATES VALENCIANS Assemblea Gandia 

2019  

  

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA   

 Queden derogades totes les anteriors normes estatutàries, així com tots els reglaments que s'oposen 
als presents Estatuts.      


