ESTATUTS

CAPITUL I
Denominació, fins, àmbit i domicili
Article 1.- Denominació
Amb la denominació de “FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
FÍSICA I ORGÀNICA DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA – COCEMFE VALÈNCIA”, es
constituïx una Federació que s'acull al que disposa la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora
del Dret d'Associació, i a la Llei 14/2008, de 18 de novembre, d'Associacions de la Comunitat
Valenciana, i a l'empara del que disposa l'art. 22 de la Constitució.
La Federació regulada en els presents Estatuts, no té ànim de lucre i és el resultat de la unió de les
associacions integrades en ella.
Article 2.- Personalitat Jurídica
a) La Federació té personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus membres, conforme al
capítol II del Codi Civil. En conseqüència, gaudix de plena capacitat per a ser subjecte de drets i
obligacions en els termes previstos pels Estatuts i Disposicions vigents.
b) Esta Federació podrà vincular-se amb totes les entitats que acorden els seus òrgans directius, gaudint
de tots els drets i obligacions d'esta vinculació.
Article 3.- Àmbit territorial.
La Federació estendrà la seua activitat en el territori de la província de València; encara que en casos
excepcionals, amb objecte del compliment dels seus fins i en suport als seus socis, pot fer-ho fora
d'ella.
Article 4.- Domicili.
El domicili de la Federació s'establix al C/ Torres 12, 46018- València, podent ser traslladada a
qualsevol altre lloc per acord de l’Assemblea General.
Article 5.- Duració.
La duració de la Federació serà indefinida, excepte causa legal o estatutària de dissolució.
Article 6.- Terminologia.
Al llarg dels presents Estatuts, els càrrecs de representació de la Federació es denominaran sempre de
manera inclusiva.
No obstant això, en els escrits, comunicacions, informes, certificats, etc, que emeta Cocemfe València
en els que es faça referència a un càrrec concret, s'utilitzarà el gènere d'acord amb la persona que ho
ocupe en eixe moment.
Article 7.- Fins.
1.- L'existència d'esta Federació té com a fins:
a) La promoció i defensa dels drets de les persones amb discapacitat física, motòrica o orgànica,
defenent la problemàtica general d'este col·lectiu.
b) Coordinar i assessorar a les associacions que la integren en les activitats generals, orientant i
impulsant la seua actuació.
c) Fomentar l'associacionisme i l'activitat entre persones amb discapacitat física, motòrica o orgànica,
per a una millor defensa de les condicions de vida de les mateixes.
d) Promoure i desenrotllar la participació tant de la Federació com de les associacions integrades en la
mateixa en tots els Organismes Públics o Privats, qualssevol que siga el seu àmbit, que de manera
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directa o indirecta puguen contribuir a la realització dels fins de la Federació i/o redundar en
benefici de les persones amb discapacitat física, motòrica o orgànica i de la seua integració social.
e) Contribuir al desenrotllament legislatiu d'aquelles matèries que afecten les persones amb
discapacitat física, motòrica o orgànica.
f) Realitzar accions de cooperació per al desenrotllament amb altres entitats sense ànim de lucre amb
fins semblants als d'esta Federació, situades en qualsevol altra part del món, especialment en països
en via de desenrotllament.
g) Cocemfe València realitzarà qualsevol tipus de programes i accions per a:
 La plena integració laboral de les persones amb discapacitat física, motòrica o orgànica, a través
de programes d'orientació, inserció, intermediació i foment d'ocupació.
 La protecció i defensa de la salut i la integritat física de les persones amb discapacitat física,
motòrica o orgànica i de l'efectiva assistència als mateixos i als seus familiars, a través de
programes sociosanitaris i programes de prevenció.
 La formació ocupacional i contínua de les persones amb discapacitat física, motòrica o orgànica
fent especial insistència en les dones, persones majors de 45 anys i jóvens.
 L'accés a la cultura i l'ensenyança en tots els nivells de les persones amb discapacitat física,
motòrica o orgànica així com a la seua promoció cultural, esportiva, social i professional.
 Proporcionar i afavorir el transport adaptat a les persones amb mobilitat reduïda.
 L'atenció psicològica individual i familiar.
 Eliminació de barreres arquitectòniques.
 Accessibilitat de les persones amb discapacitat.
 Educació viària
 Desenrotllament de programes dirigits especialment a menors d'edat, dones amb discapacitat i
tercera edat.
 Desenrotllament de programes culturals.
 Programes d'ajuda domiciliària, de rehabilitació i prevenció.
 Programes audiovisuals.
 Programes de participació ciutadana
 Grups d'ajuda mútua
 Programes d'investigació, detecció i difusió de les necessitats del col·lectiu.
 Assessorament jurídic.
h) Qualsevol altre que, de manera directa o indirecta, puga contribuir a la realització dels fins de
Cocemfe València, o redundar en benefici de les persones amb discapacitat física o dels seus
familiars
2.- La federació respectarà, en tot cas, la identitat pròpia de cada una de les associacions que la
componen.
Article 8.- Activitats.
1.- Per al compliment dels fins enumerats en l'article anterior, la Federació podrà:
a) Organitzar els servicis necessaris d'estudi, programació, informació, assistència tècnica, gestió i
altres equivalents que les circumstàncies ho aconsellen, així com les activitats, cursos, seminaris,
conferències, edició de publicacions, difusió de butlletins, memòries, estudis, exposicions, emissió
d'informes i dictàmens, grups d'autoajuda i ajuda mútua sobre diversos aspectes de la problemàtica
que afecta les persones amb discapacitat física, motòrica o orgànica.
b) Organitzar els servicis necessaris per a facilitar l'autonomia personal de persones amb discapacitat
física o orgànica, a través de programes com a ajuda a domicili, transport adaptat, etc
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Promoure, facilitar i utilitzar tots els mitjans lícits d'informació, formació i difusió per a donar a
conéixer els problemes de les persones amb discapacitat física, motòrica o orgànica.
d) Estimular les relacions entre els seus membres.
e) Promoure accions dirigides a finançar les activitats que la Federació pose en marxa.
f) Realitzar activitats mercantils o promoure la creació de persones jurídiques que les realitzen, amb
l'aprovació prèvia pel Consell Provincial amb una majoria de dos terços.
g) Promoure actuacions i servicis encaminats a la formació contínua i ocupacional, i la inserció laboral
de les persones amb discapacitat física, motòrica o orgànica, amb especial atenció a les dones, als
majors de 45 anys i als jóvens.
h) Organitzar programes de temps lliure i esports adaptats que ajuden a la integració social de les
persones amb discapacitat física, motòrica o orgànica, i al seu desenrotllament personal.
i) Promoure servicis de rehabilitació que milloren la salut i el ple desenrotllament físic de les persones
amb discapacitat física motòrica o orgànica.
j) Fomentar i crear el voluntariat dins de la Federació, així com afavorir el voluntariat dins de l'àmbit
d'actuació de la mateixa.
k) Valdre's de qualsevol altre mitjà lícit que servisca per a la realització dels seus objectius.
2.- Per a tot l'anteriorment exposat, la Federació comptarà amb els mitjans personals i materials
adequats i amb l'organització idònia per a garantir el compliment dels fins estatutaris.
3.- La seua activitat no estarà restringida exclusivament a beneficiar als seus associats, sinó oberta a
qualsevol altre possible beneficiari que reunisca les condicions i caràcters exigits per l'índole dels seus
propis fins.
4.- En tot allò que corresponga a dades personals, o d'una altra índole, que puguen identificar
expressament qualsevol soci de les associacions integrants d'esta Federació, individual o
col·lectivament, Cocemfe València complirà allò que s'ha regulat en la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, o legislació que la substituïsca
c)

CAPITUL II
Dels associats, drets i deures
Article 9.- Associats.
La Federació tindrà caràcter obert, podent integrar-se, amb l'aprovació prèvia prevista en l'article 10,
totes les Associacions que ho sol·liciten que estiguen legalment constituïdes, i la finalitat se de les
quals s'oriente a la promoció i defensa dels drets de les persones amb discapacitat física, motòrica o
orgànica, comprometent-se a respectar el que establixen els presents Estatuts.
Aquelles associacions de caràcter territorial que agrupen a tot tipus de persones amb discapacitat
podran integrar-se en esta Federació en representació de les persones amb discapacitat física, motòrica
o orgànica.
Qualsevol comunicació entre la Federació i les associacions membre, així com amb els seus
representants en els distints òrgans de representació, es realitzarà per correu electrònic i, si l'Associació
ho ha demanat per escrit amb antelació, també per escrit a l'adreça postal de l'Associació.
Article 10.- Ingrés: Condicions i procediment d'admissió
L'ingrés com a membre en la Federació serà voluntari. Per a sol·licitar l'admissió, l'Associació que ho
desitge haurà de presentar en el Registre d'Entrada de la Federació la documentació següent:
a) Petició d'ingrés, per escrit.
b) Còpia autentificada dels Estatuts corresponents, i de la resolució legal que els aprova.
c) Certificació que acredite la seua inscripció en el Registre d’Associacions de la Comunitat
Valenciana i relació de les persones que componen la Junta Directiva o òrgan afí.
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d) Certificacions dels acords de federar-se i d'acceptar els estatuts de la Federació, presos pels òrgans
de l'Associació que corresponga.
e) Dades dels membres de l'Associació que la representaran en l'Assemblea General de la Federació,
en l’Assemblea General Electoral i en el Consell Provincial, sent requisit imprescindible que siguen
majors d'edat, estiguen en ple ús dels drets civils i no estiguen incursos en els motius
d'incompatibilitat establits en la legislació vigent. Entre les dades aportades figuraran com a mínim
els seus noms complets i les adreces de correu electrònic de contacte amb ells.
f) Dades de contacte, entre els que figuraran necessàriament una adreça postal, un telèfon i una adreça
de correu electrònic.
Esta documentació serà examinada per la Junta Directiva i, de ser correcta, traslladarà la sol·licitud al
Consell Provincial, que decidirà en primera instància sobre la seua admissió, i, de ser possitva,
posteriorment a l'Assemblea, que decidirà finalment. Si la decisió del Consell Provincial fora positiva,
l'Associació podrà acudir amb veu i sense vot als succesius Consells Provincials fins l'Assemblea, i en
esta fins al punt posterior al debat sobre la seua acceptació, a partir del qual tindrà també vot si haguera
sigut admesa.
Si la documentació es presentara després de l'últim Consell Provincial abans de l'Assemblea, la Junta
Directiva traslladarà la sol·licitud directament a l'Assemblea, qui decidirà sobre l'admissió.
Article 11.- Drets.
Són drets de les associacions membres de la Federació:
a) Assistir a les Assemblees Generals, participant en les deliberacions. Exposar i expressar les seues
opinions, i emetre el seu vot d'acord amb el que preveu les lleis i en els presents Estatuts.
b) Exposar al Consell Provincial les iniciatives i suggeriments que estimen oportunes, sol·licitant del
mateix la seua contestació.
c) Triar i ser triada per a formar part dels òrgans de govern de la Federació
d) Utilitzar els servicis que tinga establits la Federació en benefici dels seus membres.
e) Sol·licitar el suport de la Federació en aquelles iniciatives que estime pertinents amb vista al millor
compliment dels fins de la Federació.
f) A ser informada sobre la composició dels òrgans de govern i representació de la federació, del seu
estat de comptes i del desenrotllament de les activitats. Podran accedir a tota la informació a través
dels òrgans de representació.
g) A ser sentides amb caràcter previ a l'adopció de mesures disciplinàries contra ella i a ser informada
dels fets que donen lloc a tals mesures, havent de ser motivat l'acord que, si és el cas, impose la
sanció.
h) A impugnar els acords dels òrgans de la Federació que estime contraris a la Llei i als Estatuts
Article 12.- Deures.
Són deures de les associacions membres de la Federació.
a) Complir quant disposen els estatuts i els acords legalment adoptats pels òrgans de la Federació.
b) Contribuir al sosteniment de la Federació amb les quotes que s'establisquen per l'Assemblea
General.
c) Exercir diligentment les missions que la Federació els encomane.
d) Informar la Federació de les situacions injustes o anormals que coneguen i que siguen atemptatòries
a la dignitat i als drets de les persones amb discapacitat física, motòrica o orgànica.
e) Informar la Federació de tota circumstància o situació que afecte el bon nom de la mateixa.
f) Participar activament en alguna de les comissions de treball, en els projectes, campanyes i altres
activitats que exercisca la Federació.
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g) Les associacions no poden representar a la Federació, ni actuar en nom seu, davant de qualsevol
organisme públic o privat, excepte autorització expressa de la Junta Directiva per a cada cas.
h) Enviar durant el primer trimestre de l'any un resum de la Memòria d'Activitats per a adjuntar-la
amb les altres associacions i la de la pròpia Federació.
i) Informar la Federació de qualsevol canvi en la Junta Directiva o en els Estatuts de l'Associació.
Article 13.- Pèrdua de la condició d'associació membre.
La condició d'Associació membre de la Federació es podrà perdre a més de per les causes previstes per
la legislació vigent, per les següents:
a) Baixa voluntària manifestada per escrit al Registre d'Entrada de la Federació. En este cas,
l'Associació no podrà percebre la participació patrimonial inicial ni altres aportacions econòmiques
realitzades, incloent les quotes o derrames de pertinença a la Federació. La baixa serà efectiva en la
data d'entrada en el Registre
b) Expulsió. Per la comissió d'una infracció qualificada de molt greu en el Reglament de Règim
Disciplinari i conforme al procediment que en ell s'establisca. En este procediment es contemplarà,
en tot cas, l'obertura d'un expedient, on haurà d'acreditar-se la causa de la proposta d'expulsió, i
l'audiència de l'Associació implicada abans de la seua resolució. L'expulsió tindrà efecte quan siga
aprovada per l'Assemblea
CAPITUL III
Dels Òrgans de Govern, organització i funcionament
Article 14.- Enumeració d'Òrgans.
La Federació es regirà pel sistema d'autogovern i el principi de representació i funcionament
democràtic a través dels següents Òrgans de Govern.
 Assemblea General.
 Assemblea General Electoral.
 Consell Provincial.
 Junta Directiva. Els càrrecs que componen la Junta Directiva, per extensió, ho són també de la
Federació.
En tots ells es regularà reglamentàriament la delegació de vot dels seus membres.
L’ASSEMBLEA GENERAL
Article 15.- Caràcter i Composició de l'Assemblea General.
L'Assemblea General és el màxim òrgan de govern de la Federació.
Estarà integrada per:
a) Dos representants de cadascuna de les associacions membres de la Federació.
b) Totes les persones pertanyents al Consell Provincial de la Federació.
Si una Associació membre vullguera canviar algun dels seus representants en l'Assemblea General, ho
comunicarà per escrit en el Registre d'Entrada de la Federació, per mitjà de certificació de l'òrgan
competent, sent efectiu a partir de la data d'entrada en el registre.
La Presidència i la Secretaria de la Federació, ho seran també de l'Assemblea General.
La Presidència podrà invitar a associacions o persones físiques a les sessions de l'Assemblea General,
que actuaran amb veu però sense vot.
Article 16.- Reunions i convocatòries de l’Assemblea General.
L'Assemblea General es reunirà:
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a) Amb caràcter Ordinari, una vegada a l'any dins del primer semestre.
b) Amb caràcter Extraordinari, quan així ho acorde la Junta Directiva o el Consell Provincial, o per la
petició per escrit al Registre d'Entrada de la Federació d'un mínim d'un terç de les associacions
membre. En estos casos, en l'acord, o la petició, haurà de constar l'orde del dia de la convocatòria
de l'Assemblea, que haurà de celebrar-se en un màxim de 25 dies des de la data de l'acord o del
registre d'entrada de la petició. En el cas de que la petició de l´Assemblea Extraordinaria siga per a
la reforma dels estatuts, a dita petició haura de adjuntarse el text amb les modificacions que se
proposen i l´Assemblea se celebrará en un máxim de 90 dies i, en tot cas, quan concloga el procés
de presentació de esmenes i discusió pel Consell Provincial previst en l´article 36. Modificació dels
Estatuts, que haurá d’iniciarse en un termini de 10 dies.
La comunicació de la convocatòria, firmada per la Presidència, es realitzarà amb una antelació mínima
de trenta dies per a la reunió Ordinària, i de quinze per a l'Extraordinària. Es realitzarà tant a
l'Associació membre com als seus representants i també es podrà anunciar en la pàgina web de la
Federació. En ella haurà de constar:
a) Dia i lloc de la celebració, i hores de començament de la primera i segona convocatòries, sense que
puga haver entre elles menys de trenta minuts.
b) Orde del Dia, aprovat pel Consell Provincial si es tracta d'una Assemblea Ordinària, o per qui l'haja
sol·licitat en el cas de l'Extraordinària.
Les reunions de l'Assemblea General les dirigirà la Presidència, i la Secretaria alçarà acta de cada
reunió, en la que constarà, com a mínim, el nom dels assistents, els assumptes tractats i els acords
adoptats. L’acta se sotmetrà a aprovació en la sessió següent, i una vegada aprovada, será firmada per
la Secretaria i la Presidència, i guardada en el llibre corresponent.
Article 17.- Funcions de l'Assemblea General.
Les funcions de l'Assemblea seran:
a) Resoldre sobre els assumptes que figuren en l'Orde del Dia.
b) Aprovar el pla anual de la Federació i els plans especials que convinguen.
c) Aprovar el pressupost d'ingressos i gastos de la Federació, així com l'aprovació dels comptes
anuals, liquidació de tals pressupostos i l'adquisició, disposició o alienació de béns.
d) Nomenar censors de comptes.
e) Fixar, amb la proposta prèvia del Consell Provincial, les quotes de qualsevol tipus que hauran
d'abonar els membres associats.
f) Examinar, i si és el cas aprovar, la memòria anual d'activitats que cada any ha de presentar la Junta
Directiva.
g) Decidir sobre la incorporació de nous membres.
h) Acordar les sancions a imposar als membres de la Federació, o als seus representants, en el supòsit
de faltes molt greus, d'acord amb el Reglament de Règim Disciplinari.
i) Acceptar les baixes voluntàries de les associacions que ho sol·liciten.
j) Aprovar els Reglaments de funcionament intern, entre ells el de Règim Disciplinari, l'Electoral, el
de les Comissions de Treball i el Code Ètic, basant-se en la proposta que li presente el Consell
Provincial.
k) Ratificar, si és el cas, la creació d'empreses (S.L., S.A., S.A.L., Cooperatives), o de totes les
persones jurídiques que siguen necessàries per al desenrotllament dels interessos de la Federació.
l) Acordar la remuneració dels membres dels òrgans de representació, que haurà de figurar en els
comptes anuals aprovats en Assemblea General.
m) Aprovar la inclusió de la Federació en altres federacions o confederacions, i triar els membres que
la representen en elles; aixina com decidir sobre l’abandó de la Federació de les federacions o
confederacions de què forme part.
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n) Decidir sobre el cesament per incapacitat de exercir les seues funcions, de membres de la Junta
Directiva, a proposta del Consell Provincial.
o) Ratificar, si es el cas, els nous membres de la Junta Directiva que hagen substituit una vacant.
p) Acordar el canvi de domicili de la Federació a proposta de la Junta Directiva.
q) Elegir els representants de les associacions federades en el Consell de Seguiment del Code Ètic
r) Qualsevol altra competència que no se li atribuïsca expressament a un altre òrgan en estos Estatuts.
I les següents, que s’hauran d’exercir, necessàriament, en una reunió Extraordinària, convocada a
l’efecte:
s) Aprovar la Modificació d'Estatuts.
t) Arribat el cas, cesar a la Junta Directiva.
u) Acordar la dissolució de la Federació.
Article 18.- Quorum i Acords de l'Assemblea General.
Qualsevol membre de l’Assemblea General podrá delegar el seu vot en altre membre, de la mateixa
associació o d’altra, considerant-se a tots els efectes com assistent. L'Assemblea General quedarà
constituïda vàlidament quan concórreguen a la mateixa la mitat més un dels seus membres, en primera
convocatòria i amb els presents en segona convocatòria.
Els acords es prendran per majoria dels membres assistents sent executius des del moment de la seua
adopció. Serà necessària la majoria de 2/3 dels vots dels assistents per a:
a) la dissolució de la Federació.
b) la modificació dels Estatuts.
c) l'adquisició, disposició o alienació de béns.
d) la remuneració dels membres de l'òrgan de representació.
L’ASSEMBLEA GENERAL ELECTORAL
Article 19.- Composició i Funció de l'Assemblea General Electoral.
L'Assemblea General Electoral està integrada per tres representants de cadascuna de les associacions
membres de la Federació, i té com a única funció, la de l’elecció de la Junta Directiva.
La composició i funcions de la seua Taula, denominada Taula Electoral, aixina com el seu desenroll,
quedaran regulats en el Reglament Electoral.
EL CONSELL PROVINCIAL
Article 20.- Caràcter i Composició del Consell Provincial.
El Consell Provincial està compost per la Junta Directiva i un representant designat per cada
Associació membre de la Federació.
Podrà també acodir a les sessions del Consell Provincial, en veu pero sense vot, un representant
designat per cada Associació que, havent sigut aprovada la seua incorporació a la Federació en una
sessió anterior, no haguera sigut encara ratificada per l’Assemblea General.
Si una Associació vullguera canviar el seu representant en el Consell Provincial, ho comunicarà per
escrit en el Registre d'Entrada de la Federació, per mitjà de certificació de l'òrgan competent, sent
efectiu en la primera sessió del Consell Provincial que encara no haguera sigut convocada en la data
d'entrada en el Registre.
La Presidència i la Secretaria de la Junta Directiva ho seran també del Consell Provincial.
La Presidència podrà invitar a associacions o persones físiques a les sessions del Consell Provincial,
que actuaran amb veu però sense vot.
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Article 21.- Funcions del Consell Provincial.
Les funcions del Consell Provincial seran les següents:
a) Complir i fer complir els presents Estatuts, les normes legals que siguen aplicables a la Federació,
així com els acords adoptats per l'Assemblea General.
b) Vetlar pel compliment dels programes i activitats de la Federació aprovats per l'Assemblea
General.
c) Realitzar el seguiment dels acords encomanats a la Junta Directiva, intercanviar i rebre informació,
analitzar els seus informes i donar el vistiplau o impedir la continuïtat de les actuacions de la
mateixa.
d) Acordar en primera instància sobre l'admissió de nous membres.
e) Acordar les sancions en el supòsit de faltes greus, d'acord amb el Reglament de Règim Disciplinari
i elevar a l'Assemblea General les propostes de sancions en el supòsit de faltes molt greus d'acord
amb el Reglament de Règim Disciplinari.
f) Elaborar els Reglaments de funcionament intern, basant-se en les propostes de la Junta Directiva,
donant participació a totes les associacions per mitjà d'un procés d'aportació d'esmenes, i elevar-los
per al seu debat i aprovació a l'Assemblea General.
g) Administrar, interpretar i aplicar el règim econòmic de la Federació.
h) Examinar en la primera sessió de l'any, el pressupost de l'exercici i el tancament de l'exercici
anterior, presentats per la Junta Directiva i elevarlos a l'Assemblea.
i) Acordar l'establiment de les quotes i/o derrames que les associacions hagen de satisfer, donant
compte a l'Assemblea perquè ho ratifique.
j) Ratificar la constitució d'obligacions creditícies, fiances i depòsits, així com la seua retirada,
l'acceptació d'efectes comercials i l'obertura i cancel·lació de comptes corrents.
k) Aprovar en primera instància, la creació d'empreses (S.L., S.A., S.A.L., Cooperatives), o de totes
les persones jurídiques que siguen necessàries per al desenrotllament dels interessos de la
Federació.
l) Ratificar la contractació d'empleats i l'atorgament de poders.
m) Convocar l'Assemblea General Ordinària a proposta de la Junta Directiva, incorporant en el seu
Orde del Dia qualsevol punt que estime convenient.
n) Acordar la convocatòria i convocar l'Assemblea General Extraordinària
o) Proposar la creació de comissions de Treball per a aquells temes que estime convenient.
p) Aprovar en la seua última reunió de l'any, el calendari previst de reunions ordinàries de la Junta
Directiva, del propi Consell i de l'Assemblea General Ordinària
q) Decidir en primera instància sobre el cesament per incapacitat de exercir les seues funcions, de
membres de la Junta Directiva, a proposta d’esta.
r) Plantejar o decidir sobre qualsevol assumpte de competència o interés de la Federació que no
estiga reservat a l'Assemblea General.
Article 22.- Funcionament del Consell Provincial.
El Consell Provincial es reunirà:
a) Amb caràcter Ordinari, una vegada en cadascú dels trimestres de l’any.
b) Amb caràcter Extraordinari, quan ho decidisca la Junta Directiva o ho sol·licite per escrit al
Registre d'Entrada de la Federació un mínim d'un terç dels seus membres. En este cas, en la
sol·licitud haurà de constar l'orde del dia de la convocatòria, i haurà de celebrar-se en un màxim de
15 dies des de la data del registre d'entrada de la petició.
La comunicació de la convocatòria, firmada per la Presidència, es realitzarà amb una antelació mínima
de quinze dies per a l'Ordinària, i de deu per a l'Extraordinària. Es realitzarà tant a l'Associació membre
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com als seus representants i també es podrà anunciar en la pàgina web de la Federació. En ella haurà de
constar:
a) Dia i lloc de la celebració, i hores de començament de la primera i segona convocatòries, sense que
puga haver entre elles menys de trenta minuts.
b) Orde del Dia. En el cas d'una reunió Ordinària serà l'aprovat per la Junta Directiva, incorporant en
ell qualsevol punt que haja sol·licitat per escrit al Registre d'Entrada de la Federació qualsevol
membre del Consell. En el cas d'una reunió Extraordinària serà el sol·licitat pels convocants.
En cada reunió ordinària podrà canviar-se la data de la pròxima reunió respecte la prevista en el
calendari inicial.
Les reunions del Consell Provincial quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan
concórreguen a la mateixa el 50% dels seus membres i en segona convocatòria amb els presents.
Els acords del Consell Provincial s'adoptaran per majoria dels membres presents.
De la reunió, la Secretaria alçarà acta en la que constarà, com a mínim, el nom dels assistents, els
assumptes tractats i els acords adoptats. L’acta se sotmetrà a aprovació en la sessió següent, i una
vegada aprovada, será firmada per la Secretaria i la Presidència, i guardada en el llibre corresponent.
Article 23.- Comissions de Treball.
L'actuació de la Federació serà impulsada pel Consell Provincial que podrà constituir quantes
comissions de treball estime convenient per a l'estudi i acció en determinades parcel·les de la
problemàtica de les persones amb discapacitat física, motòrica o orgànica. Estaran obertes a la
participació de totes les associacions membre i estaran regulades per un reglament de règim intern, que
haurà de ser aprovat pel Consell Provincial i ratificat per l'Assemblea General. Així mateix el Consell
Provincial podrà constituir grups de treball i ponències per a l'estudi de problemes concrets o per a la
realització d'activitats o gestions determinades. Estaran formades o presidides pels membres que el
Consell designe en cada cas i integrades en el seu si.
LA JUNTA DIRECTIVA
Article 24.- Caràcter i Composició de la Junta Directiva.
La Junta Directiva és l'òrgan de gestió i representació de la Federació. Està composta per la
Presidència, la Vicepresidència primera, la Vicepresidència segona, la Secretaria, la Tresoreria i fins a
dos Vocalies, sent imprescindible que cadascú de les persones que les ocupen pertanga a una
Associació membre distinta, i que almenys, la Presidència, una de les Vicepresidències, la Secretaria i
la Tresoreria siguen ocupades per persones amb discapacitat física o orgánica.
Article 25.- Elecció i duració del mandat de la Junta Directiva
L'elecció de la Junta Directiva es realitzarà per l'Assemblea General Electoral, segons el que preveu el
Reglament Electoral. Tota persona integrant d'una llista haurà de comptar amb l'aprovació per escrit de
la seua Associació, sent requisit imprescindible ser major d'edat, estar en ple ús dels drets civils i no
estar incurs en els motius d'incompatibilitat establides en la legislació vigent
La duració del mandat serà de quatre anys, excepte per al cas previst en el paràgraf següent. Cap
Associació ni persona física podrà ostentar la Presidència més de dos legislatures seguides, ni ser
membre de la Junta Directiva més de quatre legislatures seguides encara que siga en distints càrrecs.
L'Assemblea General, en els termes que preveu el Reglament Electoral, podrà acordar el cessament de
la Junta Directiva. En este cas, el mandat de la nova Junta Directiva durarà fins al final de la legislatura.
El cessament en el càrrec de qualsevol membre de la Junta Directiva abans del final de la legislatura
podrà produir-se pels motius següents:
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Dimissió voluntària, presentada per mitjà d'un escrit en el Registre d'Entrada de la Federació,
exposant els motius.
b) Malaltia, o qualsevol atra cicumstància, que incapacite per a l'exercici del càrrec, acordat en
primera instancia pel Consell Provincial, a proposta de la Junta Directiva, i ratificat per
l’Assemblea General.
c) Sanció imposada per l'Assemblea.
d) Deixar de pertenèixer a ninguna de les Associacions membres de la Federació.
Les vacants que es produïsquen en la Junta Directiva, excepte la de la Presidència, es podrán substituir,
mitjançant un acord de la pròpia Junta Directiva, per algún atre membre de la Federació, que ha de
contar amb l’autorització expressa de l’Associació a la que pertanga i ser ratificat per l´Assemblea
General en la següent convocatoria. Tant en este cas com en el de que les vacants no siguen
substituïdes, es procedirà a reassignar les funcions de la Junta Directiva, excepte la de la Presidència,
entre els seus membres. Dits acords hauràn de ser comunicats al Consell Provincial en la primera sessió
posterior ad ells.
Si la vacant fora la de la Presidència, o si el nombre de membres que quedara en la Junta Directiva fora
menor de 5, es dissoldrà esta, quedant els seus membres en funcions. En un termini no superior a 15
dies des de la data en què es produïsca esta situació, la Junta Directiva Provisional convocarà al Consell
Provincial per a comunicar-li el fet i que inicie el procés d'elecció de la Junta Directiva, segons el que
disposa el Reglament Electoral. En este cas, el mandat de la nova Junta Directiva durarà fins al final de
la legislatura.
a)

Article 26.- Funcionament de la Junta Directiva
La Junta Directiva es reunirà una vegada al mes, i amb caràcter extraordinari quan la convoque la
Presidència a iniciativa pròpia o a proposta de qualsevol dels seus membres. En la comunicació de la
convocatòria haurà de constar el dia, lloc de la celebració, hora de començament i Orde del Dia
proposat per la Presidència, havent d'incloure en ell qualsevol punt sol·licitat per qualsevol dels seus
membres.
Quedarà vàlidament constituïda quan assistisquen més de la mitat dels seus membres, i els seus acords
seran presos per majoria de vots, o, en cas d'empat, pel vot de qualitat de la Presidència.
De la reunió, la Secretaria alçarà acta, que se sotmetrà a aprovació en la sessió següent. Dels acords
presos d'interés general s'informarà en la següent sessió del Consell Provincial.
Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen,
podent excusar la seua assistència per causes justificades. En tot cas, serà necessària l'assistència de la
Presidència i la Secretaria, o de les persones que les substituïsquen.
Article 27.- Funcions de la Junta Directiva
Les funcions de la Junta Directiva són les següents:
a) Representar a la Federació.
b) Portar la direcció i administració de la Federació de la manera més àmplia que reconega la llei i
complir les decisions preses per l'Assemblea General i el Consell Provincial.
c) Proposar al Consell Provincial l'admissió de nous membres i les sancions a imposar als membres, o
als seus representants en cas de faltes greus o molt greus, així com imposar les dites sancions en el
cas de faltes lleus, d'acord amb el Reglament de Règim Disciplinari.
d) Proposar al Consell Provincial el cesament per incapacitat de exercir les seues funcions, de
membres de la Junta Diretiva.
e) Proposar la redacció dels Reglaments de funcionament intern al Consell Provincial
f) Prendre els acords necessaris per a la compareixença davant dels organismes públics, per a exercir
qualsevol classe d'accions legals i per a interposar els recursos pertinents.
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Convocar les reunions ordinàries del Consell Provincial
Proposar al Consell Provincial les convocatòries de l'Assemblea General Ordinària.
Acordar la convocatòria de l'Assemblea General Extraordinària.
Presentar el Balanç i l'Estat De Comptes de cada exercici, i el pressupost de l'exercici següent, al
Consell Provincial i a l'Assemblea General.
k) Portar una comptabilitat conforme ala normes específiques que permeta obtindre la imatge fidel
del patrimoni, del resultat i de la situació financera de la Federació.
l) Efectuar l'inventari dels béns de la Federació.
m) Elaborar la Memòria Anual de les activitats i sotmetre-la a aprovació de l'Assemblea General.
n) Assumir obligacions creditícies, constituir i retirar fiances i depòsits, acceptar efectes comercials,
percebre lliuraments, obrir i tancar comptes corrents, amb aquells càrrecs, que per a estes finalitats
hagen sigut mancomunats, amb l'aprovació del Consell Provincial.
o) Estudiar la possibilitat d'establir convenis amb l'Administració.
p) Acceptar donacions, llegats i herències, rebre subvencions i realitzar qualsevol altre acte equivalent
d'interés als fins de la Federació.
q) Aprovar la contractació del personal laboral de la Federació.
r) Proposar a l’Assemblea el canvi de domicili de la Federació.
s) Totes quantes facultats i funcions li delegue l'Assemblea General i el Consell Provincial.
L'exercici dels càrrecs de la Junta Directiva es regirà pel principi de gratuïtat, sense perjuí del dret a ser
reembossats dels gastos que l'exercici de les seues funcions els ocasione. No obstant això, podran
percebre retribucions per raó del seu càrrec, quan així s'aprove en Assemblea General Extraordinària i a
proposta del Consell Provincial. Les dites retribucions no es consignaran a càrrec de fons ni
subvencions públiques, havent d'informar d'això en els Comptes Anuals. A més, les persones que
ocupen els dits càrrecs podran ser contractades per a exercir funcions de direcció i coordinació dels
Servicis, Programes i Projectes gestionats per la Confederació, percebent per això una retribució
adequada.
g)
h)
i)
j)

Article 28.- Funcions de la Presidència.
Són funcions de la Presidència:
a) Ostentar la representació de la Federació davant de qualsevol classe de persones, autoritats i
entitats públiques o privades.
b) Firmar les convocatòries de l'Assemblea General, el Consell Provincial i la Junta Directiva,
presidint les seues reunions i dirigint els debats.
c) Ordenar els pagaments a càrrec de la Federació, comptant per a això amb la firma d'aquells càrrecs,
que per a estes finalitats, hagen sigut mancomunats.
d) Firmar, junt amb la Secretaria, les actes aprovades de l'Assemblea General, el Consell Provincial i
la Junta Directiva.
e) Vetlar per l'execució dels acords adoptats per l'Assemblea i el Consell Provincial.
f) Subscriure contractes en nom de la Federació, així com atorgar i revocar poders a tercers amb
l'acord previ del Consell Provincial. Atorgar i firmar en nom de la Federació, els poders que siguen
necessaris per a exercitar en juís i fora d'ell totes les accions legals que corresponguen davant de
tribunals, jutjats i organismes de l'Administració.
g) Les altres facultats pròpies del càrrec i les que li delegue l'Assemblea General o el Consell
Provincial.
Article 29.- Funcions de les Vicepresidències.
A les Vicepresidències correspon col·laborar amb la Presidència i assistir-ho en les seues funcions,
substituint-li en cas de vacant, malaltia o absència; així com aquelles funcions que li siguen
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encomanades pel Consell Provincial o delegades per la Presidència, per a la millor representació i
govern dels interessos de la Federació.
Article 30.- Funcions de la Secretaria.
Seran funcions de la Secretaria:
a) Actuar com a tal en les reunions dels òrgans de govern de la Federació, redactant les seues actes i
firmant-les junt amb la Presidència, una vegada aprovades.
b) Custodiar els llibres i la documentació de la Federació.
c) Supervisar la memòria anual de la Federació.
d) Expedir certificats i tramitar els expedients i comunicacions de la Federació, amb el vistiplau de la
Presidència.
e) Altres atribucions que li delegue la Presidència, i les que resulten dels presents Estatuts i la
legislació vigent.
Article 31.- Funcions de la Tresoreria.
Correspon a la Tresoreria.
a) Custodiar els fons de la Federació.
b) Autoritzar amb la seua firma, junt amb la de la Presidència, els pagaments de la Federació.
c) Supervisar la comptabilitat i la gestió econòmica de la Federació.
d) Presentar els balanços i pressupostos anuals en el Consell Provincial i l'Assemblea General.
Article 32.– Funcions de les Vocalies.
A les Vocalies correspon col·laborar en les funcions de la Junta Directiva, assessorar i informar sobre
les comissions de treball i assistir en les seues funcions a un altre càrrec, quan així es determine.
CAPITUL IV
Règim Econòmic Financer
Article 33.- Patrimoni inicial i recursos econòmics.
La Federació no té patrimoni fundacional en el moment de la seua creació, sense perjuí que
s'adquirisquen amb posterioritat per al millor funcionament de la mateixa.
El pressupost anual serà il·limitat i s'aprovarà cada any en Assemblea General Ordinària. L'exercici
econòmic coincidirà amb l'any natural i acabarà a 31 de desembre.
El patrimoni de la Federació estarà constituït per:
a) Les quotes ordinàries que decidisca l'Assemblea General.
b) Les subvencions oficials o particulars.
c) Les donacions, herències i/o llegats.
d) Les rendes del mateix patrimoni o bé d'altres ingressos que puga obtindre.
e) Les rendes obtingudes per la prestació de servicis o activitat econòmica.
La Federació portarà una comptabilitat que permeta obtindre una imatge fidel del patrimoni i de la
situació financera, així com de les activitats realitzades, i efectuar un inventari dels seus béns.
Article 34.- Beneficis de les activitats
Els beneficis obtinguts per la Federació derivats de l'exercici d'activitats econòmiques, inclosa la
prestació de servicis, es destinaran exclusivament al compliment dels seus fins sense que càpia en cap
cas el seu repartiment entre els associats ni entre els seus cònjuges o persones que convisquen amb
aquells amb anàloga relació d'afectivitat, ni entre els seus parents, ni la seua cessió gratuïta a persones
físiques o jurídiques amb interés lucratiu.
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Article 35.- Quotes.
Tots els membres de la Federació tenen obligació de contribuir al seu sosteniment econòmic, per mitjà
de quotes o derrames que, a proposta del Consell Provincial, determine l'Assemblea General.
L'Assemblea General podrà establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals o anuals i quotes
extraordinàries.
CAPITUL V
dels Estatuts
Article 36.- Modificació dels Estatuts.
Els presents Estatuts podran ser modificats mitjançant un acord d'una Assemblea General
Extraordinària convocada a este efecte.
L’òrgan encarregat de la redacció de la proposta de modificació dels Estatuts a presentar a
l´Assemblea, és el Consell Provincial, que utilitzarà quantes sessions necessite per a tal fi.
L'esborrany de la modificació, elaborada per la Junta Directiva, pel Consell Provincial o per les
associacions que demanen la convocatoria de l´Assemblea General Extraordinaria per a la modificació
dels estatuts si es el cas, s'enviarà a les associacions per la Secretaria amb un mínim de 45 dies
d'antelació a la celebració de la primera reunió del Consell Provincial en que se vaja a estudiar. Les
esmenes que vullguen presentar les associacions hauran de remetre's a la Secretaria de la Federació
amb un mínim de 20 dies d'antelació a la celebració de dita reunió del Consell Provincial, i la
Secretaria les remetrà a totes les associacions amb un mínim de 15 dies d'antelació a dita reunió.
Cadascuna de les esmenes presentades es discutiran en el Consell Provincial, i per a ser aprovades
necessitaran el vot positiu de la majoria dels presents.
Una vegada discutides totes les esmenes, s'haurà de votar el conjunt dels Estatuts amb la redacció final
que haja quedat, necessitant un nombre mínim de vots positius igual a 2/3 dels presents per a ser
aprovat.
El text aprovat pel Consell Provincial será remitit a l’Assemblea General, on se votarà en una reunió
extraordinària convocada a l’efecte, necessitant un nombre mínim de vots positius igual a 2/3 dels
presents per a ser aprovat.
El text amb els Estatuts definitivament aprovat, serà firmat per la Secretaria, amb el vistiplau de la
Presidència, abans de ser enviat a l'òrgan que corresponga de l'Administració.
CAPITUL VI
Dissolució i Liquidació
Article 37.- Dissolució.
La Federació podrà ser dissolta:
a) Si així ho acorda l'Assemblea General convocada expressament per a este fi i amb el vot favorable
de dos terços dels delegats presents.
b) Per les causes determinades en l'article 39 del Codi Civil.
c) Per sentència judicial ferma.
Article 38.- Comissió liquidadora.
Una vegada adoptat l'acord de dissolució, la liquidació dels havers de la Federació es durà a terme per
la Comissió Liquidadora, designada per l'Assemblea General que adopte l'acord de dissolució.
Correspon la Comissió Liquidadora:
a) Vetlar per la integritat del patrimoni de la Federació.
13

ESTATUTS

b)
c)
d)
e)

Concloure les operacions pendents i efectuar les noves, que siguen necessàries per a la liquidació.
Cobrar els crèdits de la Federació.
Liquidar el patrimoni i pagar als creditors.
Destinar els béns sobrants per a fins que no desvirtuen el caràcter no lucratiu de l'entitat, en concret
es destinaran a Cocemfe CV, havent d'adoptar-se la decisió de la donació per l'Assemblea General
prèviament a la dissolució de la Federació.
f) Sol·licitar la cancel·lació dels seients en el Registre.
En cas d'insolvència de la Federació, l'òrgan de representació o, si és el cas, els liquidadors, han de
promoure immediatament l'oportú procediment concursal davant del jutge competent.
Les associacions membre no responen dels deutes de la Federació.
Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació, i les altres persones que obren en nom i
representació de la Federació, respondran davant d'esta, davant de les associacions membre i davant de
tercers pels danys causats i els deutes contrets per actes dolosos, culpables o negligents.
CAPITUL VII.
Resolució de conflictes
Article 39.- Resolució de conflictes.
De conformitat amb el que disposa l'article 40 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora
del Dret d'Associació, les qüestions litigioses que puguen sorgir en relació amb el tràfic jurídic privat
de la Federació i del seu funcionament intern serà competència de la Jurisdicció Civil.
Els acords i actuacions de la Federació podran ser impugnats per qualsevol associat o persona que
acredite un interés legítim.
Els associats podran impugnar els acords i actuacions de la Federació que estimen contraris als
Estatuts, dins del termini de 40 dies a partir de la data d'adopció dels mateixos, instant la seua
rectificació o anul·lació i la suspensió preventiva si és el cas, o acumulant ambdós pretensions pels
tràmits establits en la llei d'Enjudiciament Civil.
Les qüestions litigioses que puguen sorgir amb motiu de les actuacions desenrotllades o de les
decisions adoptades en el si de la Federació, es resoldran per mitjà d'arbitratge, a través d'un
procediment ajustat a allò que s'ha disposat per la Llei 60/2003, de 23 de desembre d'Arbitratge, i amb
subjecció, en tot cas, als principis essencials d'audiència, contradicció i igualtat entre les parts.
DISPOSICIÓ ADICIONAL
Amb caràcter subsidiari dels Estatuts i dels acords vàlidament adoptats pels seus òrgans de govern i
representació, en tot quant no estiga previst en els presents Estatuts s'aplicaran la Llei Orgànica 1/2002,
de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, la Llei 14/2008, de 18 de novembre, d'associacions de
la Comunitat Valenciana, i les seues disposicions complementàries, o la legislació que les substituïsca.
CERTIFICACIÓ: Estos Estatuts són una modificació dels inscrits en el Registre Provincial
d'associacions de València, en data 30 d’octubre de 2013, i varen ser aprovats per l’Assemblea General
Extraordinària convocada a l’efecte el 26 de maig de 2018.
A València a 28 de maig de 2018.
EL PRESIDENT

EL SECRETARI
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JUAN M. MONDÉJAR SÁNCHEZ

PASCUAL CASTELLÓ BELLVER
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