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TÍTOL PRELIMINAR. PRINCIPIS POLÍTICS I ORGANITZATIUS DEL BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ. 

 

Article 1. Denominació, logotip, adreça electrònica i domicili social. 

 

El Bloc Nacionalista Valencià és l'organització política unitària del nacionalisme valencià 
progressista i d'esquerres. 

 

La denominació  del partit és Bloc Nacionalista Valencià ( en sigla BLOC) i el seu logotip és 
un rectangle horitzontal amb les puntes arrodonides en l’interior del qual hi han quatre 
línies disposades de forma horitzontal la primera variant progressivament cada una més 
vertical, també ho es la paraula BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ.  
 

 

 L’ espai web és www.Bloc.ws i bloc.compromis.net i la seva adreça electrònica és 
bloc@bloc.ws tenint el domicili social al carrer  Sant Jacint, número 28, (entresol)  de 
València i codi postal 46008. 

 

Article 2. Coalicions. 

El BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ forma part de la Coalició COMPROMÍS, entesa com una 
coalició politicoelectoral estable i permanent, regida per les Bases i Normes de Funcionament de 
la coalició. El BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ manté la seua autonomia i la seua independència 
per a l'acció, el pronunciament, l'actuació, la defensa i la participació en l'esdevindre polític i social. 

 

Article 3. Objectius. 

Els objectius del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ són els següents: 

a) L'assoliment de la plena sobirania nacional del poble valencià i la seua plasmació legal 
mitjançant una Constitució valenciana que contemple la possibilitat d'una associació 
política amb els països amb els quals compartim una mateixa llengua, cultura i història, 
dins del context europeu. 

b) La defensa dels interessos del poble valencià. 

c) La solidaritat internacionalista amb tots els pobles del món que lluiten per la seua 
llibertat i l'emancipació nacional. 



 

 

 

d) La construcció d'una societat basada en els principis de la justícia social, la solidaritat, 
la igualtat d'oportunitats, la diferència sexual, i receptiva als valors i a les experiències 
que aporten les dones, per la qual cosa prenem partit per la feminització de la societat; 

e) L'assoliment d'una societat basada en la defensa, en general, dels Drets Humans, i en 
particular, de les llibertats, el respecte a la diversitat i el pluralisme, la pau, els drets 
nacionals, l'emancipació i la sostenibilitat ambiental en una terra habitable que siga 
solidària amb les generacions futures; 

f) La consecució d'una societat democràtica, dins d'un estat valencià, laic, republicà, 
progressista, de persones lliures i autònomes. 

g) La reivindicació i l'exercici del dret a decidir la nostra autodeterminació com a poble. 

h) L'edificació d'una societat on predominen els valors associats al desenvolupament 
humà i en la qual, en conseqüència, l'economia estiga al servei de les persones i del 
bé comú. 

i) La realització d'una societat que afavorisca l'emancipació de les persones en l'àmbit de 
la vida quotidiana. 

j) La defensa de la República, com a forma de govern més ajustada als principis 
democràtics, així com la defensa dels valors republicans. 

k) El foment de la participació ciutadana en tots els aspectes de la vida pública. 

l) L'assoliment de la plena normalitat del valencià en tots els àmbits de la vida de les 
persones. 

m) L'eliminació de la divisió provincial mitjançant una ordenació territorial que responga a 
la tradició històrica i a la realitat actual del país. Promoure la desaparició de les 
diputacions provincials i en el seu lloc reforçar el paper dels ajuntaments i altres ens 
elegits democràticament. 

n) La participació en una Europa dels pobles, unida, federal, democràtica i plural. 

o) La defensa d'una revolució energètica verda i renovable, apostant per inversions en 
noves formes de producció i gestió energètica que assumeixen una responsabilitat 
generacional. 

p) La defensa d'un sistema polític al servei de la ciutadania, apostant per un major control 
de les actuacions de qui governe i les seues responsabilitats com a persones 
representants del poble. 

q) La consolidació d'un moviment integrador que represente l'esquerra valenciana 
ecologista i democràtica. 

 
Article 4. Àmbit territorial. 

El BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ és una organització d'estricta obediència valenciana i està al 
servei de la ciutadania del País Valencià. 

 

Article 5. Estructura territorial. 

El BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ s'estructura en diferents àmbits territorials: nacional, 
comarcal, local i, quan escau, de districte. Les comarques valencianes constitueixen l'àmbit 
territorial bàsic dels òrgans comarcals, els quals són els garants de la comunicació i la unitat 
d'acció en el si de l'organització. 

 



 

 

 

Article 6. Estructura sectorial. 

El BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ desenvolupa i canalitza les seues propostes de polítiques 
sectorials a través de les Comissions Sectorials de Compromís, segons el que estableix el seu 
propi Reglament. 

El BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ assumeix que les Comissions Sectorials de Compromís són 
l'òrgan adient de participació i assessorament de les distintes àrees d'actuació política, i això 
sense negar la possibilitat d'establir grups de treball específics. 

 

Article 7. Democràcia interna i dret a la bona administració. 

1. L'acció política i el funcionament intern del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ hauran 
de ser democràtics. El BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ es regirà per normes que 
propicien la màxima participació de les persones afiliades, a les quals el BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ reconeix els mateixos drets i llibertats democràtics que 
exigeix per a la societat, en especial, la llibertat de reunió i d'expressió. 

2. Tota persona afiliada té dret que els òrgans del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ la 
tracten en les seues relacions d'una manera equitativa, imparcial i formalment correcta, i 
a obtindre resposta a les seues sol·licituds dins d'un termini raonable, el qual no podrà 
ser en cap cas superior a tres mesos, transcorreguts els quals sense haver-se emès 
resposta expressa, aquesta s'entendrà positiva cap al dret de la persona afiliada. 

3. Les decisions democràtiques preses per la militància en qualsevol dels òrgans de 
decisió o en els mecanismes de participació que tinguen lloc tindran el màxim valor i 
caldrà que siguen executades i respectades pels òrgans de direcció, que seran els 
encarregats de portar-los a la pràctica, però no mai de substituir la voluntat democràtica 
de la militància. 

4. Tota persona afiliada te dret a impugnar davant l'organ competent, aquelles desicions 
i  acords  preses pels òrgans del partit que considere contraris als presents estatuts, 
reglaments o legislació vigent. Dita impugnació es farà davant del Registre Nacional  
dins dels 30 dies següents de produïr-se.  

 

Article 8. Pluralisme. 

El BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, com a expressió unitària del nacionalisme valencià, 
reconeix l'existència de distintes tendències polítiques en el seu si, tot i que l'adscripció i militància 
al BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ és individual. Aquesta diversitat ideològica, política i 
organitzativa és un valor positiu del conjunt del moviment valencianista i expressió del seu 
dinamisme. 

 

Article 9. Majories i minories. 

1. Les decisions orgàniques i les posicions polítiques del BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ s'adopten per majoria i vinculen totes les persones per igual. Es garanteix el 
dret de les posicions minoritàries a la seua defensa pública, i a discrepar legítimament 
de l'opció majoritària, sempre que això no plantege una contradicció operativa que porte 
al bloqueig o al boicot de les decisions preses per la majoria. 

2. El règim de votacions en el si de l'organització es regirà pels principis següents: 

a) Les votacions es realitzaran mitjançant el vot directe i personal, i serà norma 
general realitzar-lo a mà alçada, excepte en aquells casos en què el 10 % de 



 

 

 

les persones amb dret a vot demane el vot secret, ja siga fent arribar la petició 
prèviament a la persona que exercisca la Secretaria o sol·licitant-ho 
públicament en el moment de fer la votació. 

b) Les votacions sobre persones seran necessàriament secretes. Tindran la 
consideració de votació sobre persones aquelles en què el resultat afecte 
directament els drets, els deures, les expectatives, l'honor o la imatge d'una 
persona, com ara, per exemple, l'elecció per a qualsevol càrrec orgànic, 
candidatura electoral o l'alta o baixa de militància. 

c) Els acords dels diferents òrgans del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ es 
prendran per majoria simple, excepció feta d'aquells que expressament 
indiquen aquests Estatuts. 

d) Un acord només podrà ser revocat amb la mateixa majoria (simple o 
qualificada) que resulte exigible estatutàriament per a la seua adopció. 

e) Totes les majories s'entendran de les persones presents amb dret a vot, 
convocades reglamentàriament, excepte quan s'indique altrament de manera 
expressa. 

f) Es posaran a disposició de la militància tots els mitjans –tant presencials com 
no presencials- per a garantir la màxima participació efectiva en tots els 
processos de votació que tinguen lloc en el si del BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ, sempre d'acord amb el que indiquen els estatuts i els reglaments 
corresponents. 

 

Article 10. Llibertat d'expressió i dret a la discrepància pública. 

El necessari debat que ha de fonamentar la participació i la presa de decisions de tota 
organització política requereix el reconeixement explícit de la llibertat d'expressió, no 
només per a les distintes sensibilitats en el si del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, 
sinó també a títol individual de cada persona membre. 

En l'organització existirà una sola estructura per al debat oficial de l'acció política, a 
banda de les estructures pròpies de cadascun dels corrents i partits, els quals hauran 
d'aportar les seues opinions als òrgans escaients. 

 

Article 11. Autonomia i coresponsabilitat. 

1. Tots els òrgans del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ tenen autonomia per a actuar 
en allò que fa referència a la seua competència, sempre que les seues decisions no 
contradiguen els acords d'òrgans superiors. 

2. El respecte a l'autonomia dels col·lectius territorials i el foment de la participació de 
l'afiliació han de complementar-se amb la coresponsabilitat d'aquesta a l'hora d'assumir 
també com a pròpies les decisions tant dels òrgans superiors com del conjunt de 
l'organització. La consulta prèvia als òrgans territorials s'incorporarà al procés de decisió 
dels òrgans superiors com a fase prèvia d'aquest. 

3. Cada òrgan del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ haurà de desenvolupar la seua 
activitat política respectant la democràcia interna i impulsant l'activitat i la iniciativa de 
totes les persones membres, i mantenint de manera constant les relacions orgàniques 
amb la resta del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 



 

 

 

4. Tot òrgan territorial o sectorial podrà, dins del seu àmbit de competència, editar i 
difondre les seues publicacions. La seua orientació no podrà entrar en contradicció amb 
els documents aprovats pels òrgans superiors del partit, i en respondrà davant 
l'Executiva Nacional. Totes les publicacions de l'organització s'ajustaran a l'estètica i al 
disseny marcats per les publicacions nacionals, amb la finalitat de transmetre una 
imatge corporativa uniforme que consolide la marca electoral. 

5. És responsabilitat de cadascuna de les organitzacions territorials establir aliances i 
vies de participació amb els sectors socials i l'electorat del seu territori. 

 

Article 12. Igualtat. 

1. El BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ assumeix el treball per a aconseguir la plena 
igualtat entre els gèneres com un valor essencial de la seua acció política i del seu 
funcionament intern, tot garantint i potenciant la participació de les dones en tots els 
àmbits de l'organització al mateix nivell que els homes. 

2. La composició de tots els òrgans de direcció i de representació mantindrà la paritat 
exacta si el nombre de membres és parell i amb una diferència no superior a un si és 
senar. Les llistes electorals seran en cremallera. 

3. Els càrrecs de portaveu i les àrees de representació visibilitzaran la paritat tant en la 
part pública com en la presa de decisions. Cal procurar l'equilibri de representativitat tant 
en la presència pública com en els àmbits de decisió. El BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ serà especialment sensible a la paritat dels òrgans dels quals forme part, i 
afavorirà la presència de dones. 

 

Article 13. Llengua. 

La llengua vehicular del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ és el valencià. En les comarques 
castellanoparlants tradicionals ho podrà ser també el castellà. 

 

TÍTOL I. LA MILITÀNCIA DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. DRETS I DEURES. 

 

Article 14. Militància de ple dret. 

1. Serà militant de ple dret, gaudint de tots els drets i assumint tots els deures, aquella 

persona major d’edat que, admesa la seua sol·licitud d'afiliació, accepte els principis 
polítics i organitzatius del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ i la resta d'aquests 
Estatuts, i estiga al corrent de les seues aportacions econòmiques, tant pel que fa a 
quotes com a aportacions en condició de càrrec públics, les quals s'hauran de satisfer 
de manera individual. 

2. Tanmateix, la militància només podrà exercir plenament els drets de vot i 
representació després del termini de tres mesos d'haver obtingut aquesta condició, tret 
que s'afilien durant el període congressual, d'acord amb l'article 36 d'aquests Estatuts. 

3. L'Executiva Nacional suspendrà els drets de l'afiliació que tinga endarrerit el 
pagament de dues quotes de militància o de tres aportacions en condició de càrrec 
públic. 

4. L'Executiva Nacional podrà també suspendre els drets de l'afiliació en la resta de 
casos que establesquen els presents Estatuts. 

 



 

 

 

Article 15. Adquisició de la condició de persona militant o afiliada. 

1. Les sol·licituds d'afiliació es formularan de forma personal davant qualsevol òrgan del 
BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ i inclouran l'autorització escrita per a l'ús de les 
dades personals i per al cobrament domiciliat de les quotes, sense perjudici dels casos 
de supressió de pagament previstos en els presents Estatuts. No s'admetrà cap 
sol·licitud d'afiliació que no incloga ambdues autoritzacions. 

2. La decisió sobre l'admissió o el rebuig d'una sol·licitud correspon a l'Executiva Local 
o, en el cas de no haver-n'hi, de l'Assemblea Local. En cas de ser admesa la sol·licitud, 
la Secretaria Local n'informarà el Consell de Coordinació Comarcal, el qual, en la 
primera reunió ordinària, haurà de ratificar o no l'admissió, tot remetent-la en cas 
afirmatiu a l'Executiva Nacional com més prompte millor. La condició de persona afiliada 
no s'adquirirà fins que la sol·licitud admesa i ratificada tinga entrada en l'Executiva 
Nacional, si bé en aquest moment els seus efectes es retrotrauran a la data d'admissió 
per part del col·lectiu local corresponent. 

3. El rebuig d'una sol·licitud d'afiliació haurà de ser motivat, i la persona afectada podrà 
recórrer davant el Consell de Coordinació Comarcal en el termini d'un mes. Contra la 
resolució d'aquest recurs, la persona sol·licitant o el col·lectiu local podran elevar la 
qüestió a la Comissió de Garanties si consideren que hi ha una infracció d'algun dels 
principis polítics o organitzatius del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. La Comissió de 
Garanties, finalment, resoldrà de manera raonada sobre l'admissió. La seua resolució 
serà inapel·lable. 

4. Quan la sol·licitud d'afiliació es presente davant l'Executiva Nacional, aquest òrgan 
n'informarà la Secretaria Local i la Comarcal perquè decidisquen sobre l'admissió. 
Transcorreguts dos mesos des de la comunicació, el silenci s'entendrà positiu. 

5. Quan la sol·licitud d'afiliació es presente a JOVES PV – COMPROMÍS aquest òrgan 
n'informarà la Secretaria Local i la Comarcal perquè decidisquen sobre l'admissió. 
Transcorreguts dos mesos des de la comunicació, el silenci s'entendrà positiu. 

6. Les sol·licituds d'afiliació s'han de resoldre en el termini màxim de tres mesos. En 
absència de resolució negativa expressa en el dit termini, la sol·licitud es considerarà 
admesa de ple dret. 

 

Article 16. Col·lectiu d'adscripció. 

Les persones afiliades hauran d'estar adscrites al col·lectiu local més pròxim a la seua residència 
habitual, al lloc de treball o al municipi on estiguen censades. En casos ambigus o de conflicte, el 
Consell de Coordinació Comarcal o, en última instància, l'Executiva Nacional decidiran l'adscripció 
tot ponderant la voluntat de la persona afiliada i les necessitats polítiques i organitzatives. 

 

Article 17. Drets de les persones afiliades. 

Totes les persones afiliades al BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ tenen dret a: 

a) Participar lliurement en el debat de tots els assumptes que afecten l'organització i 
decidir en aquells que es tinga competència, en l'elaboració de la línia política, així 
com en les reunions del col·lectiu, la comissió o qualsevol òrgan al qual estiguen 
adscrites i a exercir el dret de vot. 

b) Elegir i ser elegides per als òrgans de direcció i representació de l'organització, amb 
la possibilitat de dimitir, si s'escau. El nomenament s'haurà de comunicar a 



 

 

 

l'Executiva Nacional. Així mateix, podran ser proposades per a representar el BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ en qualsevol càrrec públic. 

c) Discrepar públicament de les posicions majoritàries, sempre que en la pràctica això 
no plantege una contradicció operativa que porte al bloqueig o al boicot de les 
decisions preses per la majoria. Qualsevol conflicte d'interpretació que no siga de 
natura jurídica haurà de ser resolt per l'Executiva Local, l'Executiva Comarcal o 
l'Executiva Nacional segons l'abast territorial de la decisió que siga objecte de 
discrepància. La resolució que es dicte podrà ser recorreguda davant l'òrgan 
superior. Quan es tracte d'un conflicte local que tinga transcendència nacional, es 
podrà recórrer a l'Executiva Nacional, la qual, finalment i de manera raonada, 
decidirà i adoptarà les mesures oportunes per a solucionar definitivament el conflicte. 
La seua resolució serà inapel·lable. 

d) Plantejar als òrgans de direcció aquelles qüestions que considere d'interès per a 
l'organització, i rebre una contestació en un termini no superior a tres mesos, excepte 
quan la qüestió es presente després de la convocatòria d'un Congrés Nacional, en 
què s'haurà de respondre en termini no superior a un mes. 

e) Rebre informació de l'activitat i la situació del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ en 
els àmbits organitzatiu, financer i polític, així com aquella que siga necessària per a 
desenvolupar la seua activitat política. La denegació d'una informació concreta 
sol·licitada haurà de ser motivada per escrit per l'òrgan competent. 

f) Crear i formar part de corrents en el si de l'organització. 

g) Rebre el suport solidari de l'organització davant els problemes derivats de la seua 
militància. 

h) Demanar, raonadament, la reducció o supressió de la seua aportació econòmica 
davant la Secretaria Local, la qual ho comunicarà a l'Executiva Nacional perquè 
n'admeta o rebutge la sol·licitud. La reducció i la supressió de pagament tindran 
caràcter temporal i s'hauran de renovar després de cada Congrés Nacional ordinari 
mitjançant una nova sol·licitud. 

i) A impugnar els acords dels organs del partit que estimen contraris a la llei o 
als estatuts. 

j) A  acudir directament a la Comissió de Garanties per a la defensa dels seus 
dets de militància. 

 

Article 18. Deures de les persones afiliades. 

Totes les persones afiliades al BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ tenen el deure de: 

a) Actuar de conformitat amb els principis polítics i organitzatius i els Estatuts del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ. 

b) Acatar i respectar les decisions preses per la majoria, inclús en el cas de discrepar-
ne, així com respectar els drets de la resta de la militància. Per a dirimir les 
controvèrsies amb altres persones militants o òrgans s'hauran de fer servir els 
mecanismes interns de l'organització. 

c) Aplicar i desenvolupar la política de l'organització i participar, dins de les seues 
possibilitats, en l'eixamplament al seu àmbit social de les posicions del nacionalisme 
valencià. 



 

 

 

d) Estar inscrit o inscrita en el col·lectiu més pròxim a la seua residència habitual, lloc de 
treball o municipi on estiguen censades. 

e) Contribuir econòmicament al sosteniment de l'organització mitjançant el pagament 
d'una quota periòdica, tret d'aquelles que, d'acord amb aquests Estatuts, n'estiguen 
exemptes, i col·laborar en aquelles activitats que s'adrecen a incrementar els 
recursos econòmics del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 

f) En el cas de persones que ocupen càrrecs públics electes i no electes de lliure 
elecció, contribuir econòmicament al sosteniment de l'organització mitjançant el 
pagament de les aportacions que determine la Carta Financera del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ. 

g) No pertànyer a cap altra organització política amb implantació al País Valencià, 
excepció feta de les integrades en el BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ o en JOVES 
PV – COMPROMÍS. En cas de residència a l'exterior, només serà compatible la 
doble militància amb partits o organitzacions afins ideològicament al BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ. En cas de dubte, serà l'Executiva Nacional qui resoldrà 
sobre aquesta compatibilitat. 

h) La militància que ocupe càrrecs de responsabilitat pública i de confiança política, en 
especial els càrrecs electes amb dedicació exclusiva, haurà de tindre dedicació a les 
tasques del partit en els diferents àmbits d'actuació política. L'òrgan executiu de qui 
depenguen serà responsable de la coordinació. 

i) Es considerarà com un valor afegit per a la militància que opte a càrrecs de 
responsabilitat, tant pública com de representació interna, la seua activitat dins 
d'entitats ciutadanes. Les persones responsables de l'organització territorial 
estimularan les persones col·laboradores a integrar-se en les entitats pròpies del seu 
entorn. 

j) A respectar el que disposen els presents estatuts i les lleis. 

 

Article 19. Pèrdua de la condició de militant o persona afiliada. 

La condició de militant es perd: 

a) Per voluntat pròpia manifestada expressament i per escrit, davant qualsevol òrgan 
del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, o tàcitament quan la persona militant pertanya 
a qualsevol altra opció política, tret dels partits integrants del BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ, o es presente o faça campanya a favor de candidatures que pugnen amb 
les presentades pel BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ de forma individual o en 
coalició, o forme part d'entitats els objectius de les quals siguen manifestament 
contraris als del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, d'acord amb el procediment 
sancionador establert en aquests Estatuts. 

b) Per manca reiterada de pagament de les quotes, després d'una primera suspensió 
de militància, inclús per no haver renovat la sol·licitud de la supressió o reducció, 
després de requeriment i advertiment fet per la Secretaria de Finances i 
Administració. En aquest cas, la persona afiliada podrà passar a la condició de 
simpatitzant. 

c) Per manca reiterada de pagament de les quotes en condició de càrrec públic. 

d) Per sanció disciplinària com a conseqüència d'accions o omissions qualificades de 
falta molt greu per aquests Estatuts, després del corresponent expedient 
contradictori. 



 

 

 

 

Article 20. Adquisició i pèrdua de la condició de persona simpatitzant. 

1. La persona simpatitzant del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ és la que col·labora 
amb el projecte polític del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ sense assumir la condició 
d'afiliada. Una persona de l'Executiva Nacional vetllarà per la dinamització de la seua 
participació. Es potenciarà l'acció de les persones simpatitzants mitjançant canals 
d'informació, consulta i participació. 

2. L'admissió com a simpatitzant del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ es formalitzarà 
en una sol·licitud d'inscripció a proposta d'una persona militant o simpatitzant del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ, amb el vistiplau de l'Executiva Local. 

3. Quan la sol·licitud d'inscripció es presente davant l'Executiva Nacional sense ser a 
proposta d'una altra persona militant o simpatitzant, aquest òrgan n'informarà la 
Secretaria Local i la Comarcal perquè es decidisca sobre l'admissió. Transcorreguts dos 
mesos des de la comunicació, el silenci s'entendrà positiu. La persona simpatitzant 
s'adscriurà a un col·lectiu territorial i/o a una comissió sectorial. 

4. La condició de simpatitzant es perdrà en els mateixos casos que la de militant 
excepte en el relatiu a l'impagament de quotes. 

 

Article 21. Drets i deures de les persones simpatitzants. 

1. Les persones simpatitzants tenen els drets següents: 

a) Participar en tots els actes i les activitats del BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ oberts a la militància. 

b) Assistir i participar, amb veu i sense vot, a les assemblees del col·lectiu que 
l'Executiva corresponent considere obertes a simpatitzants o de la sectorial 
que es determine per la qual hagen manifestat l'interès. 

c) Rebre informació de les activitats i dels temes d'actualitat política i d'interès 
per al BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 

d) Assistir a les activitats de formació organitzades pel BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ. 

e) Rebre informació, atenció i col·laboració de part dels persones militants amb 
càrrec públic del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 

f) Elevar consultes i propostes als diferents òrgans del BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ. 

2. Les persones simpatitzants tenen l'obligació de: 

a) Respectar els principis bàsics del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ i 
aquests Estatuts, així com els acords vàlidament adoptats pels òrgans del 
partit. 

b) Col·laborar en l'economia del col·lectiu al qual s'adscriguen. 

c) No pertànyer a cap altra organització política amb implantació al País 
Valencià, excepció feta de les integrades en el BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ o en JOVES PV – COMPROMÍS. En cas de residència a 
l'exterior, es podrà compatibilitzar la condició de simpatitzant amb la 
militància en partits o organitzacions que siguen afins ideològicament al 
BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ i que no actuen al nostre país. 



 

 

 

d) No presentar-se ni fer campanya a favor de candidatures que pugnen amb 
les presentades pel BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ de forma individual 
o en coalició ni formar part d'entitats els objectius de les quals siguen 
contraris als del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 

 

TÍTOL II. CÀRRECS I EL PERSONAL CONTRACTAT DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 

 

CAPÍTOL I. CÀRRECS PÚBLICS. PRINCIPIS GENERALS. 

 

Article 22. Definició. 

S'entén com a càrrec públic del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ qualsevol persona militant o 
simpatitzant del partit que exerceix un càrrec a les institucions públiques per elecció directa de la 
ciutadania, per elecció indirecta mitjançant el vot d'altres càrrecs públics, o per lliure elecció o 
designació del partit en funció de la representació institucional del BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ o candidatura en la qual s'integre. 

L'acceptació de la candidatura a càrrec públic obliga la persona candidata a assumir el programa 
electoral i el codi ètic del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ així com a desenvolupar la campanya 
segons les directrius de l'organització. 

Les persones amb càrrecs públics del Bloc Nacionalista Valencià es deuen al poble valencià i a les 
seues institucions. És per això que, en el cas d'institucions que no considerem pròpies del poble 
valencià, com ho són les Diputacions Provincials, el Congrés dels Diputats o el Senat, les 
persones amb càrrecs públics del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ tindran com a màxim 
objectiu la defensa dels interessos valencians i en promouran la desaparició (en el cas de les 
Diputacions Provincials) o el traspàs de competències cap a les institucions pròpies dels 
valencians i valencianes. 

 

Article 23. Drets i deures. 

1. Els drets de les persones amb càrrecs públics són: 

a) Rebre informació de decisions que afecten o siguen de la seua competència, per 
part dels òrgans corresponents del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 

b) Rebre assistència tècnica i suport de l'organització per al desenvolupament de la 
seua activitat. 

c) Rebre assessorament jurídic en els problemes derivats de l'exercici del seu 
càrrec. 

d) Representar públicament al BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ en la institució en 
què desenvolupe les seues activitats. 

2. Els deures de les persones amb càrrecs públics són: 

a) Aplicar a la seua gestió tant el programa electoral com el codi ètic del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ i, en allò no previst, la línia política que marque 
l'organització. 

b) Informar i retre comptes de la seua gestió periòdicament al partit i a la militància 
a través dels òrgans competents. 

c) Presentar les declaracions d'activitats, de béns patrimonials i d'interessos a la 



 

 

 

institució de la qual forme part, d'acord amb la legislació vigent, i al BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ, quan ho requerisquen els òrgans de direcció. 

d) Complir la normativa d'incompatibilitats vigent aplicable al seu càrrec de la 
manera que es determine reglamentàriament. 

e) Nomenar les persones amb càrrecs de lliure elecció que s'hi puguen aplicar, i 
sotmetre aquest nomenament a l'aprovació o ratificació dels òrgans de partit que 
reglamentàriament en tinguen capacitat. 

f) Assumir les mesures que determina el partit pel que fa a la transparència 
econòmica i a les aportacions econòmiques al BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ, així com de contractació de personal i, en general, d'ús de recursos 
públics. 

g) Posar el càrrec a disposició de l'òrgan corresponent de l'Executiva Nacional 
quan aquest òrgan així ho sol·licite, i sempre en el supòsit d'abandonar el partit o 
en el cas que siga inclòs en un procés disciplinari intern o es dicte contra ell acte 
resolutori d'apertura de judici oral en delictes relacionats amb la corrupció.  Així 
mateix, també s'aplicarà en els casos de transfuguisme 

h) Regir-se pels Estatuts, pel Codi Ètic així com per la Carta Financera del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ. 

i) Mantindre un posicionament públic coherent amb els objectius del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ. 

 

 

Article 24. Limitacions de mandats. 

Totes les persones amb càrrecs públics del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ tindran una 
limitació d'un màxim de dotze anys consecutius en el mateix càrrec i, en tot cas, fins a acabar el 
mandat en què han estat triats. 

 

Article 25. Prohibició de duplicitats. 

1. No es podrà exercir diferents càrrecs públics en àmbits territorials diferents, a 
excepció d'aquells casos en què es tracte d'una elecció indirecta i el primer càrrec siga 
condició per a l'exercici del segon. 
2. No es podrà simultaniejar el càrrec d'alcaldessa o alcalde amb cap altre càrrec 
públic ni orgànic, excepte en els casos en què l'alcaldia siga condició per a l'exercici 
d'aquest, i en aquells que el Consell Nacional puga autoritzar per majoria de dos terços 
a petició raonada de l'Executiva Nacional per qüestió d'oportunitat política. 
 

CAPÍTOL II. LA TRIA DE CÀRRECS PÚBLICS. 

SECCIÓ PRIMERA. CÀRRECS PÚBLICS ELECTES. 

 

Article 26. Elecció de les candidatures. 

Les persones candidates a càrrecs electes en tots els nivells representatius seran elegides per vot 
directe, mitjançant un procés de primàries seguint el principi d'una persona un vot, d'acord amb el 
reglament aprovat pel Consell Nacional del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, a proposta de 
l'Executiva Nacional. En cas que des dels òrgans pertinents de la Coalició Compromís s'aprove un 
reglament conjunt d'elecció de tots els candidats i les candidates de la coalició, i sempre que 



 

 

 

aquest seguisca el mètode de primàries i el principi '«una persona, un vot», aquest reglament serà 
sotmès al plenari del Consell Nacional del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ per a la seua 
ratificació. En tot cas, el BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ procurarà la presència d'un nombre 
suficient de joves en totes les candidatures. 

 

Article 27. Les diputades i els diputats provincials. 

Els principis generals i el procediment d'elecció de les persones diputades provincials serà el que 

dispose el reglament aprovat pel Consell General de la Coalició Compromís. 

 

Si no n'hi ha, la designació de les persones candidates a diputades provincials del BLOC 

NACIONALISTA VALENCIÀ, així com de les suplents, es realitzarà de la següent manera: 

Les persones regidores de l'àmbit del partit judicial corresponent es reuniran en assemblea i faran 

una proposta de llista tancada de candidats i candidates; aquesta proposta haurà de ser ratificada 

en assemblea del conjunt de la militància del partit judicial, i després tornar a ser ratificada pel 

Consell Nacional. 

La decisió, d'obligat compliment, es farà arribar a totes les regidories de cada partit judicial per a 

dur a terme la corresponent votació en la Junta Electoral. En el cas que algunes persones 

regidores voten en contra s'iniciarà expedient sancionador. 

 

 

SECCIÓ SEGONA. CÀRRECS PÚBLICS NO ELECTES. 

 

Article 28. Càrrecs públics de lliure elecció. 

Tindran la consideració de càrrecs públics de lliure elecció tots aquells que hagen estat designats 
en les institucions públiques en funció de la representació de què hi dispose el BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ, tant els de caràcter polític com els d'assessorament o recolzament a 
càrrecs electes. 

El nomenament d'aquests càrrecs per part dels representants del BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ en les institucions, que podrà fer-se a través d'un concurs públic amb sistema de 
mèrits i procés de selecció, haurà de comptar amb l'aprovació de l'Executiva de l'àmbit en què 
desenvolupen la seua activitat, així com de la ratificació de l'assemblea corresponent. En el cas de 
càrrecs d'àmbit supracomarcal, l'òrgan de ratificació serà el Consell Nacional. 

 

Article 29. Càrrecs públics de lliure designació. 

Tindran la consideració de personal de lliure designació les persones treballadores públiques que 
ocupen llocs d'especial responsabilitat o funcions específiques d'assessorament en les institucions 
com a conseqüència de la representació institucional o de les responsabilitats de govern. 

 

SECCIÓ TERCERA. SUBSTITUCIONS DE CÀRRECS PÚBLICS. 

Article 30. substitucions de càrrecs públics 

Les substitucions de càrrecs públics del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ que s'hagen de produir 
abans de la finalització del mandat es realitzaran amb el vistiplau de l'organisme competent per a 



 

 

 

la designació de persones candidates, d'acord amb els preceptes anteriors. Escaurà aquesta 
substitució en cas de pèrdua de la condició de persona militant per qualsevol motiu o d'abandó de 
la disciplina de la candidatura en els casos dels càrrecs electes. 

 

CAPÍTOL III. CÀRRECS ORGÀNICS I PERSONAL CONTRACTAT. 

Article 31. Càrrecs orgànics. 

1. Tindran la consideració de càrrecs orgànics del BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ totes aquelles persones que hagen assumit responsabilitats executives, en 
qualsevol àmbit, dins de l'estructura orgànica del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 
2. Els òrgans executius de cada àmbit territorial podran acordar retribucions per als 
càrrecs orgànics del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, sempre que hi haja un estudi 
econòmic que en garantisca la viabilitat. En tot cas, aquestes retribucions hauran de 
rebre l'aprovació de l'assemblea de l'àmbit corresponent i la ratificació de l'Executiva 
Nacional. En el cas de les d'àmbit supramunicipal, requeriran la ratificació del Consell 
Nacional. 
 

Article 32. Personal llogat. 

1. Tindran la consideració de personal llogat del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ 
totes aquelles persones llogades amb els recursos propis del BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ, i que treballaran per al bon funcionament de l'organització. 
2. El personal llogat haurà de ser militant del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 
3. Les executives locals o comarcals podran contractar amb recursos propis 
aquelles persones que consideren adients per al bon funcionament de l'organització. 
Aquestes contractacions es faran sempre amb l'aprovació de les assemblees 
respectives, les quals també hauran d'aprovar el necessari sistema de mèrits per al 
procés de selecció. En tot cas, es comunicaran a l'Executiva Nacional, juntament amb 
l'estudi econòmic que en garantisca la viabilitat, per a la seua ratificació. 
4. Els llocs de treball per a personal contractat del BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ per a l'estructura nacional seran presentats a concurs públic i s'establirà per 
part de l'Executiva de l'àmbit nacional un sistema de mèrits per al procés de selecció, 
regulat per unes bases que haurà de ratificar el Consell Nacional que tindrà en compte 
variables de formació acadèmica, experiència personal, participació en el teixit 
associatiu i trajectòria interna dins del partit de les persones candidates. 
 

TÍTOL III. ÒRGANS NACIONALS DE DIRECCIÓ I REPRESENTACIÓ DEL BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ. 

CAPÍTOL I: EL CONGRÉS NACIONAL. 

Article 33. Definició. 

El Congrés Nacional és el màxim òrgan de decisió del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 
Determina la línia política i estratègica, aprova i modifica els Estatuts i estableix el programa que 
s'ha de seguir en cada període. 

 



 

 

 

Article 34. Procés precongressual. 

La celebració del Congrés Nacional del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ haurà d'estar precedida 
per un ampli debat sobre les qüestions polítiques, estratègiques i organitzatives previstes en 
l'ordre del dia, tot garantint la màxima participació de tots els membres de l'organització. 

 

Article 35. Reglament precongressual. 

1. El Consell Nacional aprovarà el Reglament del procés precongressual i establirà 
la data límit d'afiliació per a poder participar en el procés congressual, la qual en cap cas 
podrà ser abans de sis mesos de la celebració del Congrés Nacional ni anterior a la data 
en què s'acorde la convocatòria. 
2. El Consell Nacional aprovarà el nombre de membres del Congrés Nacional, el 
qual no podrà ser inferior a una quarta part de la militància. 

 

Article 36. Dret a la candidatura a càrrec orgànic. 

Totes les persones afiliades de l'organització tenen el dret de ser proposades candidates a càrrecs 
interns en els òrgans de direcció i representació del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, amb 
excepció de les limitacions regulades explícitament per aquests Estatuts. 

 

Article 37. Composició del Congrés Nacional. 

1. El Congrés Nacional del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ està constituït per 
aquelles persones militants del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ que manifesten la 
seua voluntat de ser delegades dels col·lectius locals, i d'acord amb la proporció entre 
delegades i persones militants fixada pel Consell Nacional. En cas que la quantitat de 
persones que manifesten aquesta voluntat siga superior al de llocs de delegats fixats pel 
Consell Nacional, la tria es produirà en el si dels col·lectius locals segons el nombre 
d'afiliació, de manera que es garantisca la presència proporcional de les possibles 
minories de l'organització i sense que existisquen membres nats. 
2. No obstant això, podran participar amb veu però sense vot en el Congrés 
Nacional totes les persones afiliades al BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, a criteri de la 
Mesa del Congrés Nacional. 

 

Article 38. Comissió Organitzadora del Congrés Nacional (COC). 

El Consell Nacional elegirà mitjançant llistes obertes la Comissió Organitzadora del Congrés 
Nacional (COC), responsable dels processos organitzatius necessaris per a dur a terme el 
Congrés Nacional del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. Comptarà amb una secretaria d'actes, 
sense dret a vot, elegida entre el personal contractat. 

La COC iniciarà les activitats sis mesos abans de la celebració del Plenari del Congrés Nacional 
Ordinari, i tres mesos abans en cas de Congrés Nacional Extraordinari. 

 

Article 39. Congrés Nacional Ordinari. 

El Congrés Nacional es reunirà de manera ordinària, com a mínim, una vegada cada quatre anys, 
convocat pel Consell Nacional a proposta de l'Executiva Nacional, amb un termini de sis mesos 
d'antelació a la celebració. En l'interval entre congressos ordinaris, el Consell Nacional, a proposta 
de l'Executiva Nacional, podrà convocar conferències nacionals per a debatre i aprovar 
resolucions sobre aspectes programàtics o de política sectorial. 



 

 

 

L'ordre del dia del Congrés Nacional Ordinari serà establert pel Consell Nacional, el qual també 
nomenarà ponents a proposta de l'Executiva Nacional. 

 

Article 40. Congrés Nacional Extraordinari. 

El Consell Nacional convocarà Congrés Nacional Extraordinari: 

a) Per iniciativa pròpia, quan la decisió obtinga la majoria absoluta del plenari del 
Consell Nacional i sempre que la proposta estiga inclosa en l'ordre del dia. 
b) Quan ho acorde per majoria de dos terços l'Executiva Nacional. 
c) A petició d'òrgans territorials que agrupen, si més no, la meitat de l'afiliació del conjunt 
de l'organització. 
d) A petició nominal d'una quarta part de la militància. 
e) En cas de dimissió de la meitat més un de l'Executiva Nacional. 
En tots els casos, la iniciativa de convocatòria haurà d'incloure necessàriament la 
proposta concreta de l'ordre del dia que es presenta per al Congrés Nacional 
Extraordinari. 
 

Article 41. Atribucions del Congrés Nacional. 

1. El Congrés Nacional Ordinari es referirà obligatòriament, sense perjudici de 
tractar altres temes, a la gestió dels òrgans de direcció del BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ al llarg del període que acaba, a l'elecció de l'Executiva Nacional i a la 
renovació dels membres d'elecció directa al Consell Nacional, així com al nomenament 
de les persones membres de la Comissió de Garanties i de la Comissió Revisora de 
Comptes. 
2. Així mateix, seran atribucions del Congrés Nacional Ordinari les següents: 

 Aprovar, si escau, el Reglament elaborat per la COC. 

 Elegir una mesa a proposta de la COC, la qual haurà de ser ratificada per 
majoria absoluta. En el cas que se'n presente una altra d'alternativa, i 
sempre que estiga recolzada per la signatura d'almenys 50 militants, s'haurà 
de sotmetre a votació. La Mesa estarà composta per set persones 
delegades que ocuparan: una, la Presidència; una altra, la Vicepresidència; 
una altra, la Secretaria, i altres quatre que faran de vocals. Les persones 
que ocupen la Presidència i la Vicepresidència dirigiran els debats i 
presidiran el Congrés Nacional. La persona que ocupe la Secretaria serà 
responsable d'alçar acta de tots els acords del Congrés Nacional. 
Independentment d'aquestes funcions mínimes, la Mesa tindrà capacitat 
suficient per a distribuir-se la faena, nomenar comissions, distribuir el temps 
d'intervenció, fer el recompte de votacions, etc., segons el Reglament 
aprovat. En el cas de dimissió d'alguna persona membre, serà substituïda 
per una altra, que serà elegida per les persones delegades al Congrés 
Nacional entre les mateixes presents. La persona proposada haurà 
d'acceptar la candidatura, però si la dimissió és conjunta de quatre o més 
components, s'haurà d'elegir una nova Mesa. 

 Debatre tots el documents d'acord amb l'ordre del dia i el Reglament. 

 Aprovar o rebutjar les esmenes a les ponències que es presenten i, si escau, 
aprovar-ne definitivament la redacció final una vegada esmenades. 

 Aprovar o rebutjar les propostes de resolució. 

 Elegir trenta-tres membres que formaran part del Consell Nacional, els 
membres de la Comissió de Garanties, la Comissió Revisora de Comptes i 



 

 

 

l'Executiva Nacional. 
 

CAPÍTOL II. CONSELL NACIONAL. 

Article 42. Definició. 

El Consell Nacional (CN) és el màxim òrgan del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ entre 
congressos i és responsable de fixar la direcció del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ d'acord 
amb les directrius polítiques marcades pel Congrés Nacional i de supervisar l'activitat interna, 
institucional i sectorial del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 

 

Article 43. Convocatòria. 

1. El Consell Nacional es reunirà en sessió plenària ordinària almenys cada tres 
mesos i tantes vegades com la situació política ho faça convenient, a iniciativa de 
l'Executiva Nacional. També es podrà convocar a iniciativa de la seua Mesa o per 
òrgans que representen almenys un 25 % de l'afiliació. En tots els casos, amb la 
convocatòria es farà arribar a totes les persones membres del CN l'ordre del dia i els 
documents necessaris per al corresponent debat. 
2. Igualment, es reunirà de manera ordinària dins del termini de quinze dies 
després de la celebració de qualsevol mena d'eleccions per a analitzar i aprovar les 
línies estratègiques. Després de les eleccions municipals, en l'ordre del dia del Consell 
Nacional preceptiu haurà de figurar l'elecció de les persones designades com a 
diputades provincials. 
 

Article 44. Membres del Consell Nacional d'elecció directa pel Congrés Nacional. 

1. El Congrés Nacional elegirà trenta-tres persones que constituiran la seua 
representació directa i permanent al Consell Nacional, en votació directa i secreta. El 
seu mandat durarà fins a la celebració del següent Congrés Nacional Ordinari, i les 
persones membres podran ser reelegides. La seua substitució en Congrés Nacional 
Extraordinari només serà possible si així s'hi aprova reglamentàriament, una vegada 
constituït vàlidament. 
2. El seu procediment d'elecció es regularà per les normes següents: 

a) La persona delegada al Congrés Nacional presentarà la seua candidatura per a 
ser membre d'elecció directa al Consell Nacional per escrit, de forma individual 
o formant part d'una llista. 

b) Tota persona candidata o llista de persones candidates, si s'escau, podrà 
defensar la seua candidatura davant del Plenari del Congrés Nacional. 

c) La votació serà secreta, i cada membre amb ple dret del Congrés Nacional 
podrà concedir el vot a un màxim de catorze persones. 

 

Article 45. Representants comarcals en el Consell Nacional. 

1. La representació comarcal en el Consell Nacional s'elegirà en els congressos 
comarcals convocats a l'efecte en el termini màxim d'un mes després de la celebració 
del Congrés Nacional i en la proporció d'una persona delegada per cada trenta 
persones militants que també ho siguen del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ o resta 
igual o major de vint. 
2. Els congressos comarcals establiran els mecanismes per al nomenament de les 
persones titulars, i també de les suplents, les quals podran anar a tots els consells 
nacionals en cas de faltar-hi la titular, segons l'ordre d'elecció. Se n'haurà de 



 

 

 

confeccionar acta per a donar-ne compte a l'Executiva Nacional, la qual farà arribar tota 
la informació a la Mesa del Consell Nacional. La seua substitució en Congrés 
Extraordinari Comarcal, després del Congrés Nacional Extraordinari, serà possible si 
així s'hi aprova reglamentàriament, una vegada constituït vàlidament. 
3. Qualsevol canvi de persones delegades comarcals haurà de realitzar-se 
mitjançant la corresponent Assemblea, convocada dins del termini i en la forma 
escaient, tot incloent en l'Ordre del Dia aquest punt i fent arribar a l'Executiva Nacional 
la corresponent acta del resultat i de les noves persones delegades set dies naturals 
abans de la celebració del Consell Nacional. 
 

Article 46. Representants de JOVES PV - COMPROMÍS en el Consell Nacional. 

Les persones que representen JOVES PV - COMPROMÍS en el Consell Nacional del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ seran les elegides pel Congrés Nacional de JOVES PV - 
COMPROMÍS en proporció d'un persona representant per cada trenta militants que també ho 
siguen del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ o resta de vint. En tot cas aquestes persones 
elegides hauran de ser militants del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 

 

Article 47. Òrgans del Consell Nacional. 

1. Són òrgans del Consell Nacional la Mesa i el Plenari. 
 

a) La Mesa del Consell Nacional és el seu òrgan permanent i estarà formada per 
cinc persones. Una d'elles n'ocuparà la Presidència, una altra la 
Vicepresidència, una altra la Secretaria i les altres dues hi faran de vocals. 
N'hi haurà una altra com a vocal suplent. Serà elegida pel Plenari del Consell 
Nacional en la reunió constitutiva després del Congrés Nacional. Per a 
efectuar aquesta tria, es duran a terme dues votacions. En la primera votació, 
cada membre votarà un màxim de dues persones candidates, i correspondrà 
la Presidència a la persona més votada, la Vicepresidència a la segona 
persona més votada i les vocalies a les següents candidates per ordre de vots 
obtinguts, i de manera que el nombre de dones siga igual al d'homes. En la 
segona votació, cada membre votarà una única persona candidata, i 
correspondrà la Secretaria a la persona més votada. 
 

b) El Plenari del Consell Nacional el formen les trenta-tres persones membres 
d'elecció directa del Congrés Nacional, les persones membres de l'Executiva 
Nacional, les que ocupen les secretaries comarcals, les integrants de la 
Comissió Revisora de Comptes i les persones delegades elegides pels 
congressos comarcals i per JOVES PV - COMPROMÍS, d'acord amb allò que 
estipule el Protocol de Relacions signat pel BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ 
i JOVES PV - COMPROMÍS, i una persona representant de cada corrent 
intern reconegut o partit membre del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, 
d'acord amb allò previst en el títol IX d'aquests Estatuts. 

 
2. Quan la secretaria comarcal forme part del Consell Nacional per ser membre de l'Executiva 

Nacional o per elecció directa en el Congrés Nacional, el Consell de Coordinació Comarcal 
afectat per aquesta duplicitat podrà nomenar una persona substituta, elegida per l'esmentat 
Consell de Coordinació Comarcal entre les persones membres de l'Executiva. Aquesta 
substitució tindrà efectes una vegada notificada a la Presidència del Consell Nacional i 
aquesta en donarà comptes al plenari del Consell Nacional. 



 

 

 

 

Article 48. Funcions de la Mesa del Consell Nacional. 

Són funcions de la Mesa del Consell Nacional: 

a) Convocar les reunions del Consell Nacional, d'acord amb aquests Estatuts. 
b) Coordinar-se amb l'Executiva Nacional a l'hora de fixar l'ordre del dia i convocar les 

reunions del Plenari, elaborar documents per al debat i fer el seguiment del treball 
de les distintes comissions. 

c) Dirigir els debats del Plenari del Consell Nacional. 
d) Representar públicament el Consell Nacional de manera col·legiada o a través de la 

seua Presidència. 
e) Alçar acta i vetllar pel compliment dels acords del Consell Nacional. 
f) Totes les que reglamentàriament se li assignen i les que li assigne el Consell 

Nacional, sempre que no entren en contradicció amb aquests Estatuts. 
g) La Mesa del Consell Nacional, després de la lectura de l'acta de la sessió anterior, 

haurà de donar comptes, de manera preceptiva, del compliment dels acords presos 
en la darrera reunió del Consell Nacional. En el cas que de manera reiterada els 
acords no es complisquen o siguen alterats, i no hi haja cap explicació sobre el 
tema per part de les persones responsables del seu compliment, la Mesa, d'ofici, 
traslladarà el fet a la Comissió de Garanties per tal que inicie les accions 
corresponents. 

 

Article 49. Funcions del Plenari del Consell Nacional. 

Són funcions del Plenari del Consell Nacional: 

a) Elegir la Mesa i aprovar el Reglament del Consell Nacional, d'acord amb aquests 
Estatuts, en la primera reunió constituent. 

b) Assegurar que els diferents òrgans de direcció despleguen correctament les línies 
polítiques i estratègiques aprovades, ja siga pel Congrés Nacional, ja siga pel Consell 
Nacional. 

c) Aprovar Plans Estratègics del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, a proposta de 
l'Executiva Nacional. 

d) Aprovar el reglament d'elecció de persones candidates del BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ a les Corts Valencianes, a les Corts Generals, al Parlament Europeu i 
ratificar si s'escau les persones candidates a les diputacions provincials, així com 
supervisar l'actuació política dels càrrecs públics del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 

e) Aprovar, si s'escau, a proposta de l'Executiva Nacional, les coalicions electorals. 
f) Establir els criteris dels pactes postelectorals i aprovar-ne els supramunicipals. 
g) Rebre de l'Executiva Nacional, abans de l'últim Consell Nacional de cada any, el 

pressupost de l'organització de l'exercici següent per a l'estudi i l'aprovació, si escau. 
h) Rebre de l'Executiva Nacional l'informe sobre l'estat d'acompliment dels pressupostos 

de l'any anterior, i de la Comissió Revisora de Comptes el balanç de comptes per a 
l'aprovació, si escau, dins del sis primers mesos de l'any. El Consell Nacional auditarà, 
en cada sessió ordinària i quan ho estime oportú, l'estat financer de l'organització, 
mitjançant la compareixença de la Secretaria de Finances i Administració. 

i) Rebre de l'Executiva Nacional els pressupostos i l'estat de comptes, i de la Comissió 
Revisora de Comptes l'estat de comptes i l'informe d'execució dels grups parlamentaris 
a les Corts, al Congrés i Senat, diputacions i Parlament Europeu, així com les 
associacions, fundacions o entitats amb les quals tinguem signats convenis econòmics o 
hi fem aportacions. 

j) Fixar, a proposta de l'Executiva Nacional, la quantia de la quota mínima que cada militant 



 

 

 

haurà d'aportar a l'organització de manera individual. La quantia de la quota podrà ser 
revisada pel Consell Nacional, sense perjudici de la seua actualització d'acord amb 
l'IPC. En qualsevol cas, el Consell Nacional fixarà una quota reduïda per a les persones 
sense faena o amb pocs ingressos. 

k) Convocar Congrés Nacional Ordinari del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 
l) Convocar Congrés Nacional Extraordinari del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ si, estant 

la proposta inclosa en l'ordre del dia, la majoria absoluta de les persones membres 
considera que per qualsevol circumstància cal, abans del temps normal, reunir el màxim 
òrgan de decisió de l'organització. Serà preceptiu en els casos previstos en l'article 41 
d'aquests Estatuts. 

m) Recollir i analitzar les propostes dels col·lectius locals i dels altres òrgans de 
l'organització. 

n) Discutir els informes sobre gestió política de l'Executiva Nacional i adoptar les 
resolucions corresponents. 

o) Aprovar, d'acord amb el que estableix en el títol IX d'aquests Estatuts, el reconeixement 
d'un corrent intern o l'admissió d'un nou partit dins el BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, 
o acordar-ne l'exclusió. 

p) Rebre en cada sessió ordinària informe de totes les àrees de l'Executiva Nacional, per a 
donar compte dels seus àmbits de responsabilitat. 

q) Elegir, mitjançant el procediment de llistes obertes, entre la militància del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ, les persones nomenades pel BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ al Consell General de la Coalició Compromís 

r) Elegir, mitjançant el procediment de llistes obertes, entre les persones membres, la 
meitat dels representants del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ i els seus adjunts 
corresponents en l'Executiva Nacional de la Coalició Compromís. Ratificar els altres 
representants del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ i els seus adjunts en l'Executiva 
Nacional de la Coalició Compromís proposats per l'Executiva Nacional. 

s) Aprovar, a proposta de l'Executiva Nacional, la Carta Financera del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ. 

t) Elegir, en votació amb llistes obertes, una comissió per a la redacció o modificació del Codi 
Ètic del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, i aprovar, si s'escau, aquest Codi Ètic a 
proposta realitzada de la comissió. Una vegada estiga triada aquesta comissió 
redactora, haurà de lliurar un primer esborrany per al debat en el Consell Nacional i 
aprovació, si s'escau, en el termini màxim de sis mesos. 
 

Article 50. Consell Nacional telemàtic. 

1. S'entén com a Consell Nacional telemàtic la votació de qüestions incloses dins 
les funcions del plenari del Consell Nacional per part de les persones membres del 
Consell Nacional mitjançant procediments telemàtics. 
2. La Mesa del Consell Nacional convocarà Consell Nacional de caràcter telemàtic 
quan hi concórreguen totes les circumstàncies següents: 

a) Petició per part de l'Executiva Nacional d'aquesta convocatòria. 
b) Inclusió en l'ordre del dia de qüestions que requerisquen l'aprovació o ratificació 

del Consell Nacional i que, per motius d'urgència política inajornable, 
requerisquen una resolució en un període inferior a 72 hores. 

c) Que la qüestió o qüestions a votar en el Consell Nacional telemàtic, per les 
seues característiques polítiques, no siguen susceptibles de rebre esmenes per 
part de les persones membres del Consell Nacional. 

 



 

 

 

CAPÍTOL III. L'EXECUTIVA NACIONAL. 

SECCIÓ PRIMERA. QÜESTIONS GENERALS. 

Article 51. Definició. 

L'Executiva Nacional (EN) del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ és un òrgan col·legiat compost 
per trenta-dues persones, que s'estructura en tres grans àmbits d'actuació i en set àrees de gestió. 
Té com a càrrecs unipersonals la Presidència, el/la Coordinador/a Nacional, el/la Portaveu 
Nacional, la Secretaria d'Organització, la Secretaria de Finances i Administració, la Secretaria 
d'Acció Electoral, la Secretaria de Comunicació i Imatge, la Secretaria de Serveis Municipals, la 
Secretaria d'Institucional, la Secretaria de Sectorials, la Secretaria de Relacions Polítiques, la 
Secretaria de Formació, la Secretaria d'Implantació, la Secretaria de Transparència i Participació, 
la Secretaria d'Estratègia, la Secretaria adjunta de Comunicació i Imatge, la Secretaria 
d'Assessorament Municipal, la Secretaria de Política Valenciana, la Secretaria de Política Estatal i 
Internacional, la Secretaria d'Igualtat, la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, la Secretaria 
de Planificació del Territori, Infraestructures i Habitatge, la Secretaria d'Educació, la Secretaria de 
Cultura, la Secretaria de Política Lingüística, la Secretaria d'Esports, la Secretaria de Justícia i 
Administracions públiques, la Secretaria d'Agricultura i Desenvolupament Rural, la Secretaria 
d'Economia i Model Productiu, la Secretaria de Finançament, la Secretaria de Salut i la Secretaria 
de Benestar Social. També en formaran part una persona designada per Dones en BLOC  i una 
persona designada per Joves PV-Compromís, que necessàriament haurà de ser militant del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ. El/la Coordinador Nacional i el/la Portaveu Nacional componen el 
Secretariat General del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 

 

Article 52. Estructura. 

1. Els àmbits d'actuació en què s'estructura l'EN són: l'Àmbit Executiu, l'Àmbit Estratègic i 
l'Àmbit Polític. El/la Coordinador Nacional coordinarà l'actuació dels tres àmbits. 

2. L'Àmbit Executiu inclou l'Àrea d'Organització i l'Àrea de d'Administració i Finances. 

a) A l'Àrea d'Organització s'adscriuen la Secretaria d'Organització, la Secretaria 
de Formació i la Secretaria d'Implantació. 

b) A l'Àrea de Finances i Administració s'adscriuen la Secretaria de Finances i 
Administració i la Secretaria de Transparència i Participació. 

3.  L'Àmbit Estratègic inclou l'Àrea d'Acció Electoral i l'Àrea de Comunicació i Imatge. 

a) A l'Àrea d'Acció Electoral s'adscriuen la Secretaria d'Acció Electoral i la 
Secretaria d'Estratègia. 

b) A l'Àrea de Comunicació i Imatge s'adscriuen la Secretaria de Comunicació i 
Imatge i la Secretaria Adjunta de Comunicació i Imatge. 

4.  L'Àmbit Polític inclou l'Àrea d'Institucional, l'Àrea de Serveis Municipals i l'Àrea de 
Sectorials. 

a) A L'Àrea d'Institucional s'adscriuen la Secretaria d'Institucional, la Secretaria 
de Política Valenciana i la Secretaria de Política Estatal i Internacional. 

b) A l'Àrea de Serveis Municipals s'adscriuen la Secretaria de Serveis 
Municipals i la Secretària d'Assessorament Municipal. 

c) A l'Àrea de Sectorials s'adscriuen la Secretaria de Sectorials, la Secretaria 



 

 

 

d‘Igualtat, la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, la Secretaria de 
Planificació del Territori, Infraestructures i Habitatge, la Secretaria 
d'Educació, la Secretaria de Cultura, la Secretaria de Política Lingüística, la 
Secretaria d'Esports, la Secretaria de Justícia i Administracions Públiques, la 
Secretaria d'Agricultura i Desenvolupament Rural, la Secretaria d'Economia i 
Model Productiu, la Secretaria de Finançament, la Secretaria de Salut i la 
Secretaria de Benestar Social. 

5. La persona designada per Joves PV-Compromís i la designada per Dones en BLOC es 
podran adscriure a l'àÀrea que consideren en cada moment. 

6. L'EN aprovarà un Reglament de Funcionament a proposta del  Secretariat General on 
s'establirà el règim de sessions i altres aspectes relatius al funcionament de l'òrgan. 

7. L'EN es dotarà d'una Comissió Permanent, de la qual formaran part el/la Coordinador 
Nacional, el/la Portaveu Nacional, la Presidència, la Secretaria d'Organització, la Secretaria 
de Finances i Administració, la Secretari d'Acció Electoral, la Secretaria de Comunicació i 
Imatge, la Secretaria de Serveis Municipals, la Secretaria d'Institucional, la Secretaria de 
Sectorials, la persona designada per Dones en BLOC  i la persona designada per Joves PV-
Compromís. Es configura com un òrgan de gestió dels assumptes ordinaris de la EN i la 
seua funció és garantir el desenvolupament dels criteris fixats pel plenari i les diferents 
àrees de gestió, així com coordinar-se amb les persones membres de la CEN de 
Compromís en representació del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 

8. Els representants del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ en l'Executiva Nacional de la 
Coalició Compromís elegits, segons l'apartat r) de l'article 49, mitjançant el procediment de 
llistes obertes per i entre les persones membres del Consell Nacional que no siguen també 
membres de l'Executiva Nacional del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ seran convocats a 
les sessions plenàries d'aquesta amb dret a veu i tindran accés a tota la informació sobre el 
funcionament del partit en igualtat de condicions als membres de ple dret de l'EN. 

 

Article 53. Elecció. 

Les persones membres de l'Executiva Nacional descrites en l'article 51, a excepció de les 
designades per Joves PV-Compromís i Dones en BLOC, seran elegides pel Congrés Nacional 
mitjançant la presentació de llistes tancades, en les quals hauran de figurar explícitament quines 
persones ocuparan cadascun dels càrrecs unipersonals. En resultarà elegida aquella que 
assolisca almenys la meitat més un dels vots emesos en primera votació. En cas de no obtindre'ls 
cap de les candidatures, passaran a segona votació les dues llistes més votades en la primera i 
serà elegida la llista que obtinga la majoria simple dels vots emesos. En ambdós casos, la 
presentació, per escrit, de cada candidatura inclourà l'acceptació de les persones candidates. Així 
mateix, cada candidatura haurà de comptar amb el suport d'un mínim de quaranta membres del 
Congrés amb dret de vot que no hagen avalat cap altra candidatura. 

 

Article 54. Substitució. 

Sense perjudici del que preveu l'article 53, en cas de dimissió d'alguna de les persones membres 
l'Executiva Nacional podrà proposar una persona substituta al Consell Nacional. En primera 
votació, caldrà que obtinga majoria absoluta dels vots emesos. Si no n'obté, hi haurà una segona 
votació, en què haurà d'obtindre la majoria simple dels vots emesos. 



 

 

 

 

Article 55. Funcions. 

L'Executiva Nacional és responsable de les funcions següents, de manera indelegable: 

a) Vetllar pel desenvolupament quotidià de la vida de l'organització, per a la qual cosa 
es dotarà d'una Permanent. 

b) Executar les línies aprovades pel Consell Nacional i el Congrés Nacional i 
assegurar el compliment dels acords presos pel Consell Nacional. 

c) Proposar al Consell Nacional la realització d'aquelles accions que considere 
convenients. 

d) Informar i orientar regularment el conjunt de l'organització de la situació política i de 
les decisions adoptades davant dels problemes més importants que hagen sorgit. 

e) Proposar al Consell Nacional la meitat de la representació del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ en l'Executiva Nacional de la Coalició Compromís i els 
seus adjunts corresponents, per tal que aquest òrgan els ratifique. 

f) Estudiar, si la situació política ho requereix, les possibles coalicions electorals a les 
diferents eleccions, tot proposant-les al Consell Nacional per a l'aprovació, si 
s'escau. 

g) Elaborar, si s'escau, el reglament de primàries per a l'elecció de les candidatures 
del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ a les Corts Valencianes, a les Corts Generals 
i al Parlament Europeu, tot proposant-lo al Consell Nacional per a la seua 
aprovació. 

h) Ampliar la presència pública del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ durant el 
període electoral, aprovar el disseny i el desenvolupament de la campanya, així 
com cercar els recursos econòmics per finançar-la. 

i) Coordinar les relacions amb JOVES PV - COMPROMÍS 
j) Conèixer aquells problemes especialment conflictius que es plantegen en el si de 

l'organització, i posar tots els mitjans per a donar-los solució. 
k) Aprovar i reconèixer despeses en execució del pressupost. 
l) Coordinar totes les persones amb càrrec públic del BLOC NACIONALISTA 

VALENCIÀ i la seua acció de govern, i les persones que realitzen funcions de 
representació a proposta del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ en organismes 
públics o privats. 

m) Dinamitzar la comunicació en el si del partit, tant en sentit horitzontal com vertical, 
de baix cap a dalt i de dalt cap a baix. 

n) La presa de tota mena de decisions que no estiguen adscrites a cap altre òrgan. 
Aquelles que afecten processos electorals hauran de ser ratificades pel Consell 
Nacional. 

o) Informar el Consell Nacional de l'organització supramunicipal del aparell tècnic i 
administratiu del partit. 
 

Article 56. Limitació de mandats. 

Totes les persones amb càrrec de l'Executiva Nacional tindran una limitació d'un màxim de dotze 
anys consecutius. 

 

Article 57. Incompatibilitats. 

1. Ocupar el càrrec de Coordinador/a Nacional, el de Portaveu Nacional o qualsevol de les set 
Secretaries coordinadores de les Àrees de l'EN és incompatible amb els següents càrrecs: 

a) Diputat/ada a les Corts Valencianes, a les diputacions provincials, al Congrés dels 



 

 

 

Diputats o al Parlament Europeu. 
b) Senador/a. 
c) Càrrecs públics de govern, tant electes com de lliure elecció. 
d) Secretaria local o comarcal. 
 
 

2. En cas que la condició de càrrec públic de govern siga posterior en el temps a la d'ostentar el 
càrrec orgànic, el Consell Nacional podrà permetre la compatibilitat, per majoria de dos terços, fins 
al proper Congrés Nacional. 
 

Article 58. Dedicació. 

L'EN prioritzarà, dins de les possibilitats econòmiques i sempre amb informe de viabilitat de l'Àrea 
de Finances i Administració, que els membres del  Secretariat General i les set persones que 
s'encarreguen de la coordinació de les àrees de l'EN puguen dedicar tot el temps que siga 
possible al treball propi de l'Executiva, tot establint retribucions en aquest sentit. 

 

SECCIÓ SEGONA. EL SECRETARIAT GENERAL I LA PRESIDÈNCIA. 

 

Article 59. El Secretariat General. 

1. El Secretariat General del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ està compost pel o per la 
Coordinador/a Nacional i pel o per la Portaveu Nacional. Són funcions del Secretariat General: 

a) La direcció política del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, dins les línies marcades pel 
Congrés Nacional i pel Consell Nacional, tot coordinant l'actuació entre l'Executiva 
Nacional i la resta d'òrgans del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 

b) Aplicar tàcticament l'estratègia aprovada pel Congrés Nacional i el Consell Nacional 
del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 

c) Vetllar perquè tant els òrgans com els membres del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ 
complisquen els acords presos. 

d) Recolzant-se en la Secretaria de Relacions Polítiques, gestionar la relació del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ amb els agents cívics, social i professionals, coordinar la 
participació del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ en accions i mobilitzacions 
convocades des de la societat civil, i liderar les relacions del BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ amb altres forces polítiques, tant de l'àmbit valencià com d'altres àmbits. 

2. Són funcions de la persona que ocupe el càrrec de Coordinador/a Nacional: 

a) Representar legalment l'organització davant les institucions, els tribunals, els mitjans 
de comunicació, altres organitzacions i en qualsevol altra instància, i nomenar, amb 
l'acord previ de l'Executiva Nacional, les persones representants del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ davant l'Administració Electoral. 

b) Representar legalment l'organització davant les entitats bancàries i financeres, per a, 
previ l'acord de l'Executiva Nacional, sol·licitar i gestionar els crèdits necessaris per al 
correcte finançament de les activitats ordinàries de l'organització o de les despeses 
electorals, d'acord amb el que estableix el títol X d'aquests Estatuts. Així mateix, i previ 
l'acord de l'Executiva Nacional, tindrà habilitació per a fer compres i inversions. 

c) Dur a terme la coordinació entre l'Àmbit Executiu, l'Estratègic i el Polític de l'EN. 

d) Confeccionar l'ordre del dia i convocar les sessions de l'EN, d'acord amb les 
respectives àrees de gestió. 

e) Visar els certificats dels acords de l'Executiva Nacional. 



 

 

 

3. Són funcions de la persona que ocupe el càrrec de Portaveu Nacional: 
a) Ser portaveu de l'Executiva Nacional, sense perjudici que puga delegar o compartir 

aquesta funció, previ informe a l'EN, en altres membres de l'Executiva. 
b) Realitzar compres i inversions, a proposta de l'Àrea de Finances i Administració i amb 

autorització de l'Executiva Nacional, fins a un import anual acumulat del 20 % dels 
ingressos del darrer exercici liquidat i tancat, i del Consell Nacional en quanties 
superiors. 

c) Presidir el Consell de Coordinació Política i coordinar-se amb els seus membres per a 
garantir-ne el bon funcionament. 

 

Article 60. Presidència. 

Són funcions de la Presidència: 

a) Presidir les sessions de l'Executiva Nacional. 
b) Cooperar amb el Secretariat General en allò relatiu a les relacions polítiques amb 
altres partits i agents econòmics i socials. 
c) Executar els acords que li pertoquen. 
d) Qualsevol altra que l'Executiva Nacional li delegue, la qual, si és permanent, haurà de 
ser coneguda pel Consell Nacional. 

 

Article 61. Substitució del Secretariat General. 

En el cas de dimissió de les dues persones que componen el Secretariat General, aquestes seran 
substituïdes provisionalment en les seues funcions per la persona que ocupe la Presidència. La 
Presidència de la Mesa del Consell Nacional convocarà el Consell Nacional amb caràcter 
d'urgència, i aquest òrgan podrà substituir els càrrecs dimitits fins al següent Congrés Nacional 
Ordinari, o bé convocar Congrés Nacional Extraordinari. En cas de dimissió del Secretariat 
General i la Presidència, l'EN triarà una de les set persones coordinadores d'àrea de l'EN per a 
exercir les funcions del Secretariat General fins al Consell Nacional d'urgència. 

 

SECCIÓ TERCERA. L'ÀMBIT EXECUTIU. 

 

Article 62. L'Àmbit Executiu. 

1. Les secretaries adscrites a l'Àmbit Executiu de l'EN tenen com a principals 
objectius el manteniment i enfortiment de l'estructura orgànica del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ així com la seua implantació territorial, tot col·laborant amb 
la resta de l'EN i amb els Consells de Coordinació i l'estructura territorial. 
2. L'Àmbit Executiu inclou l'Àrea d'Organització i l'Àrea de de Finances i 
Administració. 

 

Article 63. Àrea d'Organització. 

1. L'Àrea d'Organització serà coordinada per la Secretaria d'Organització. S'adscriuran 
també a aquesta Àrea la Secretaria de Formació i la Secretaria d'Implantació. 

2. Són funcions de l'Àrea d'Organització: 
a) Coordinar l'estructura territorial del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, per a 

la qual cosa mantindrà contacte regular amb el Consell de Coordinació 
Territorial i les secretaries comarcals i locals. 



 

 

 

b) Treballar pel correcte funcionament dels col·lectius locals. 
c) Vetllar per la constitució i el correcte funcionament dels òrgans locals i 

comarcals. 
d) Ocupar-se de la gerència i gestió ordinària de l'aparell tècnic i administratiu 

del partit. 
e) Implementar el coneixement i desenvolupament de la política de baix cap a 

dalt, per part de totes les estructures del partit. 
f) Coordinar el treball de les persones contractades pel BLOC NACIONALISTA 

VALENCIÀ en els diferents àmbits. 
g) Coordinar-se amb JOVES PV - COMPROMÍS per tal d'implementar les 

accions necessàries per a la correcta col·laboració d'ambdues organitzacions. 
h) Implementar les accions necessàries per a la formació dels càrrecs orgànics i 

institucionals del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 
i) Prestar una assistència jurídica bàsica a l'activitat dels càrrecs orgànics del 

BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 
j) El suport i el seguiment de la implantació territorial, i la planificació i execució, 

en coordinació amb el Consell de Coordinació Territorial, d'actuacions 
específiques per a augmentar-la. 

k) La creació de nous col·lectius locals del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, i 
la posada en marxa de campanyes d'afiliació. 

l) Detectar mancances d'implantació, així com problemes de creixement de 
militància d'àmbit local o comarcal, i establir les actuacions adients per a 
posar-hi remei. 

 

Article 64. Àrea de Finances i Administració. 

1. L'Àrea de Finances i Administració serà coordinada per la Secretaria de 
Finances i Administració. S'adscriurà també a aquesta àrea la Secretaria de 
Transparència i Participació. 

2. Són funcions de l'Àrea de Finances i Administració: 
a) Elaborar anualment els pressupostos d'ingressos i despeses del BLOC 

NACIONALISTA VALENCIÀ, dins les bases d'execució dels quals s'haurà 
d'incloure necessàriament la quota de militància per a l'exercici, les normes 
generals de tramitació de la despesa i les normes d'aplicació especial i les 
relatives a les despeses de representació. 

b) Elaborar la comptabilitat del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ d'acord amb la 
llei de finançament de partits. 

c) Elaborar, quan siga necessari, i en tot cas davant les conteses electorals, els 
pressupostos d'ingressos i despeses extraordinaris que resulten necessaris. 

d) Controlar l'execució dels pressupostos. 
e) Administrar el patrimoni de l'organització. 
f) Vetllar pel correcte funcionament de l'administració financera del BLOC 

NACIONALISTA VALENCIÀ. 
g) Proposar a l'Executiva Nacional la redacció de la Carta Financera del BLOC 

NACIONALISTA VALENCIÀ i les possibles modificacions, així com vetllar pel 
seu compliment. 

h) Garantir el compliment de la política de transparència del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ. 

i) Coordinar l'espai del portal web dedicat a fer públics els salaris i retribucions 
dels càrrecs públics, el patrimoni i les activitats econòmiques privades dels 
càrrecs públics, les fonts de finançament del partit, el codi ètic dels càrrecs 
públics, l'organigrama, el balanç de comptes anual, i els informes de la 



 

 

 

Comissió Revisora de Comptes i els del Tribunal i la Sindicatura de Comptes, 
segons allò que determine la política de transparència del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ 

j) Garantir la posada a disposició de qualsevol persona membre del Consell 
Nacional i de la Comissió Revisora de Comptes de tota la informació comptable 
i financera del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 

k) Elaborar un informe anual sobre el compliment de la política de transparència 
del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, i presentar-lo al Consell Nacional per a 
la seua aprovació. 

l) Garantir el compliment de la política de participació, d'accés a la informació 
interna i de comunicació amb la militància del BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ. 

 

SECCIÓ QUARTA. L'ÀMBIT ESTRATÈGIC. 

Article 65. L'Àmbit Estratègic. 

1. Les Secretaries adscrites a l'Àmbit Estratègic de l'EN tenen com a principal funció 
l'aplicació dels manaments del Congrés, del Consell Nacional i del plenari de l'EN pel 
que fa a la línia estratègica i comunicativa del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, així 
com l'elaboració de plans estratègics per a assolir aquests objectius. 

2. L'Àmbit Estratègic inclou l'Àrea d'Acció Electoral i l'Àrea de Comunicació i 
Imatge. 

 

Article 66. L'Àrea d'Acció Electoral. 

1. L'Àrea d'Acció Electoral serà coordinada per la Secretaria d'Acció Electoral. 
S'adscriurà també a aquesta Àrea la Secretaria d'Estratègia. 

2. Són funcions de l'Àrea d'Acció Electoral: 
a) La planificació i el seguiment dels treballs corresponents als processos 

electorals. 
b) Donar suport i assessorament tècnic i traslladar el discurs i l'estratègia política 

als càrrecs institucionals i orgànics en coordinació amb l'Àrea d'Organització i 
la d'Institucional. 

c) L'elaboració, en col·laboració amb el conjunt de l'EN, del Consell de 
Coordinació Territorial i del Consell de Coordinació Política, de plans 
estratègics a curt, mig i llarg termini, que seran sotmesos a debat i aprovació 
pel Consell Nacional, i que serviran per a concretar els manaments 
congressuals en actuacions polítiques específiques. 

d) La coordinació, en col·laboració amb el Secretariat General, de l'estratègia del 
BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ pel que fa a pactes de govern i 
negociacions pre- i postelectorals d'àmbit supramunicipal. 

e) El seguiment i el suport als col·lectius locals en tot allò referent a 
negociacions pre- i postelectorals i pactes de govern, així com l'aplicació en 
aquest àmbit local de l'estratègia nacional. 

 

Article 67. Àrea de Comunicació i Imatge. 

1. L'Àrea de Comunicació i Imatge serà coordinada per la Secretaria de Comunicació i Imatge. 
S'adscriurà també a aquesta Àrea la Secretaria adjunta de Comunicació i Imatge. 
2. Són funcions de l'Àrea de Comunicació i Imatge: 



 

 

 

a) Gestionar la comunicació interna i la web oficial del BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ, així com els perfils nacionals en xarxes socials. 

b) Mantindre una comunicació fluïda i constant amb els mitjans de comunicació. 
c) Promoure comunicativament la marca i el projecte del BLOC NACIONALISTA 

VALENCIÀ. 
d) En coordinació amb l'Àrea d'Acció Electoral, elaborar comunicativament el 

posicionament polític del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 
e) Vetllar perquè tots els col·lectius del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ empren una 

imatge unitària. 
f) Vetllar perquè el discurs i posicionament del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ siga 

conegut per la militància. 
g) Redactar el Manual d'Estil i Comunicació del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, el 

qual haurà de ser enviat en el termini màxim de sis mesos al Consell Nacional del 
Bloc Nacionalista Valencià per a la seua aprovació. Una vegada aprovat aquest 
manual la Secretaria de Comunicació i Imatge serà l'encarregada de la seua difusió 
i implantació. 

 

SECCIÓ CINQUENA. L'ÀMBIT POLÍTIC. 

Article 68. L'Àmbit Polític. 

1. Les Secretaries adscrites a l'Àmbit Polític de l'EN tenen com a principal objectiu 
la coordinació de l'actuació política global del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ en les 
institucions i amb les sectorials, així com la posada a l'abast dels recursos i mecanismes 
per a optimitzar aquesta actuació política. Les Secretaries d'aquest àmbit treballaran 
coordinadament amb el Consell de Coordinació Política. 
2. L'Àmbit Polític inclou l'Àrea d'Institucional, l'Àrea de Serveis Municipals i l'Àrea 
de Sectorials. 

Article 69. Àrea d'Institucional. 

1. L'Àrea d'Institucional serà coordinada per la Secretaria d'Institucional. S'adscriuran 
també a aquesta àrea la Secretaria de Política Valenciana i la Secretaria de Política 
Estatal i Internacional. 

2. Són funcions de l'Àrea d'Institucional: 

a) Coordinar i cohesionar l'activitat institucional del BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ. 

b) Cooperar amb el Consell de Coordinació Política per a traslladar a les 
institucions la línia política del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 

c) Donar suport i assessorament tècnic i traslladar el discurs i l'estratègia 
política als càrrecs institucionals, en coordinació amb l'Àrea de Serveis 
Municipals. 

d) Coordinar, des de l'EN i des del Consell de Coordinació Política, l'actuació del 
BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ en tots els àmbits institucionals. 

e) Elaborar, en col·laboració amb l'Àrea de Comunicació i Imatge i l'Àrea de 
Serveis Municipals, argumentaris i documentació per a posar a l'abast dels 
càrrecs i de la militància del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ les línies 



 

 

 

principals de la nostra política i activitat en les institucions. 

f) Prestar una assistència jurídica bàsica a l'activitat dels càrrecs públics del 
BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, en coordinació amb l'Àrea de Serveis 
Municipals. 

 

Article 70. Àrea de Serveis Municipals. 

1.  L'Àrea de Serveis Municipals serà coordinada per la Secretaria de Serveis 
Municipals. S'adscriurà també a aquesta Àrea la Secretaria d'Assessorament Municipal. 
2. Són funcions de l'Àrea de Serveis Municipals: 

a) Cooperar amb l'Assemblea de Regidors i Regidores Nacionalistes, per tal de 
coordinar les polítiques municipals del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 

b) Cooperar amb el Consell de Coordinació Política per traslladar a les 
institucions municipals la línia política del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 

c) Donar suport i assessorament tècnic i traslladar el discurs i l'estratègia 
política als càrrecs municipals, en coordinació amb l'Àrea d'Institucional. 

d) Elaborar, en col·laboració amb l'Àrea de Comunicació i Imatge i l'Àrea 
d'Institucional, argumentaris i documentació per a posar a l'abast dels 
càrrecs municipals del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ les línies 
principals de la nostra política i activitat en les institucions. 

e) Prestar una assistència jurídica bàsica a l'activitat dels càrrecs municipals 
del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, en coordinació amb l'Àrea 
d'Institucional. 

 

Article 71. Àrea de Sectorials. 

3. L'Àrea de Sectorials serà coordinada per la Secretaria de Sectorials. 
S'adscriuran també a aquesta Àrea la Secretaria d'Igualtat, la Secretaria de Medi 
Ambient i Sostenibilitat, la Secretaria de Planificació del Territori, Infraestructures i 
Habitatge, la Secretaria d'Educació, la Secretaria de Cultura, la Secretaria de Política 
Lingüística, la Secretaria d'Esports, la Secretaria de Justícia i Administracions Públiques, 
la Secretaria d'Agricultura i Desenvolupament Rural, la Secretaria d'Economia i Model 
Productiu, la Secretaria de Finançament, la Secretaria de Salut i la Secretaria de 
Benestar Social. 
4. Són funcions de l'Àrea de Sectorials: 

a) Coordinar les comissions sectorials constituïdes per l'Executiva Nacional. 
b) Coordinar l'elaboració i redacció dels programes de les diferents 

convocatòries electorals, incloent-hi els programes marc municipals per a 
posar-los a disposició dels col·lectius locals. 

c) Elaborar, en coordinació amb el Consell de Coordinació Política i les 
sectorials constituïdes, el posicionament polític en els diferents àmbits 
sectorials. 

d) Impulsar els estudis sobre temes i qüestions que li encomane l'EN. 
e) Donar resposta, en coordinació amb l'Àrea de Comunicació i Imatge, a les 

qüestions polítiques que mediàticament requerisquen una resposta ràpida 
per part del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 

3. Són funcions específiques de la Secretaria d'Igualtat: 
a) Coordinar les campanyes i iniciatives que, promogudes en el si del BLOC 

NACIONALISTA VALENCIÀ o com a part de la seua acció política, s'adrecen 



 

 

 

a aconseguir, des del respecte a la diferència com a valor, la plena igualtat 
entre els gèneres i l'eradicació de les actituds i pràctiques que impedeixen el 
ple exercici dels drets de les persones en igualtat, independentment de les 
característiques ètniques, l'opció sexual, les creences religioses o de 
qualsevol altra classe. 

b) Col·laborar, en la línia d'implementar la transversalitat de la igualtat, amb les 
diferents àrees de l'EN per tal d'aportar la perspectiva de gènere i d'inclusió, 
en aspectes com ara: l'assessorament feminista, el discurs polític, la 
consultoria sobre discriminació i micromasclismes, la formació de gènere i 
inclusiva i la incorporació de dones als col·lectius locals. 
 

CAPÍTOL IV. EL CONSELL DE COORDINACIÓ TERRITORIAL. 

Article 72. Definició. 

El Consell de Coordinació Territorial (CCT) és l'organisme responsable de coordinar l'activitat de 
l'organització en l'àmbit territorial i de desenvolupar tàcticament i de manera unitària i coherent 
l'estratègia del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ en aquest àmbit, així com d'informar i 
interrelacionar l'activitat quotidiana de les comarques i els col·lectius locals amb la de l'Executiva 
Nacional i el conjunt de l'organització. 

 

Article 73. Composició. 

Formen el CCT del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ: 

a) El Secretariat General, la Secretaria d'Organització, la Secretaria de Serveis 
Municipals, la Secretaria d'Acció Electoral i la Secretaria d'Institucional. 

b) Les secretaries comarcals. 
c) Les secretaries locals de Castelló, Elx, Alacant. 
d) Una persona representant del JOVES PV – COMPROMÍS que necessàriament 

haurà d'estar afiliada al BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 
e) Una persona representant de DONES EN BLOC 

 

Article 74. Convocatòries. 

La Secretaria d'Organització convocarà el CCT ordinàriament cada dos mesos, i tantes vegades 
com la situació política ho faça convenient, o quan ho demane un terç de les persones membres o 
la majoria de l'Executiva Nacional. En aquests dos últims casos, la petició s'adreçarà per escrit a 
la Secretaria d'Organització i hi haurà de figurar l'ordre del dia de les qüestions a tractar. La 
Secretaria d'Organització convocarà el CCT dins dels quinze dies a partir de la data en què 
s'haurà rebut la petició i, almenys, amb set dies d'antelació. 

El CCT intentarà reflectir territorialment el nostre País, amb convocatòries ordinàries fetes a les 
comarques centrals, del nord i del sud. 

 

Article 75. Funcions. 

Són funcions del CCT: 

a) Coordinar les polítiques i les estratègies del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ a nivell 
territorial. 

b) Informar i orientar regularment el conjunt de l'organització territorial sobre la situació 
política i les decisions adoptades davant dels problemes més importants que hagen sorgit; 



 

 

 

a aquest efecte recollirà de l'Executiva Nacional tota la informació necessària perquè les 
persones membres puguen informar correctament els col·lectius. 

c) Executar els acords que li pertoquen. 
d) Respondre de la seua gestió davant de l'Executiva Nacional i el Consell Nacional. 

 

CAPÍTOL V. EL CONSELL DE COORDINACIÓ POLÍTICA. 

Article 76. Definició. 

El Consell de Coordinació Política (CCP) és l'organisme responsable de coordinar l'activitat de 
l'organització en l'àmbit institucional i de desenvolupar tàcticament i de manera unitària i coherent 
l'estratègia del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ en aquest àmbit, així com d'informar i 
interrelacionar l'activitat de les persones representants del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ en 
les institucions i governs amb la de l'Executiva Nacional i el conjunt de l'organització. 

 

Article 77. Composició. 

Formen el CCP del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ: 

a) El Secretariat General, la Secretaria d'Organització, la Secretaria de Comunicació i 
Imatge, la Secretaria d'Acció Electoral, la Secretaria de Sectorials, la Secretaria de 
Serveis Municipals i la Secretaria d'Institucional. 

b) Una persona representant del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ en la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies. 

c) La presidència de l'Assemblea de Regidores i Regidors Nacionalistes. 
d) Una persona representant de cada grup municipal de Castelló, València, Elx i Alacant. 
e) Una persona representant de cada grup parlamentari. 
f) Una persona representant de cada grup a les diputacions. 
g) Una persona representant de cada Conselleria en la gestió de la qual participe el 

BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ i, si s'escau, una de la Presidència de la Generalitat 
i de la Presidència de les Corts. 

h) Una persona representant de Joves PV-Compromís, que necessàriament haurà d'estar 
afiliada al BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 

i) Una persona representant de cada partit o corrent intern. 
j) Una persona representant de Dones en BLOC . 

 

Article 78. Convocatòries. 

La Secretaria d'Organització convocarà el CCP ordinàriament cada dos mesos, i tantes vegades 
com la situació política ho faça convenient, o quan ho demane un terç de les persones membres o 
la majoria de l'Executiva Nacional. En aquests dos últims casos, la petició s'adreçarà per escrit a 
la Secretaria d'Organització i hi haurà de figurar l'ordre del dia de les qüestions a tractar. La 
Secretaria d'Organització convocarà el CCP dins dels quinze dies a partir de la data en què 
s'haurà rebut la petició i, almenys, amb set dies d'antelació. 

 

Article 79. Funcions. 

Són funcions del CCP: 

a) Coordinar les polítiques i les estratègies del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ a nivell 
institucional. 

b) Concretar l'aplicació de l'estratègia del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ en el conjunt de 



 

 

 

les institucions; a aquest efecte, recollirà de l'Executiva Nacional totes les directius 
polítiques i estratègiques aprovades en els diferents òrgans del BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ, i obtindrà de les persones representants a les institucions la informació de 
les problemàtiques o debats més rellevants que vagen sorgint. 

c) Executar els acords que li pertoquen. 
d) Respondre de la seua gestió davant de l'Executiva Nacional i el Consell Nacional. 

 

CAPÍTOL VI. EL REFERÈNDUM VIRTUAL. 

 

Article 80. Definició. 

El Referèndum Virtual (RV) és l'òrgan democràtic de consulta directa i vinculant a les bases del 
BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ mitjançant les noves tecnologies, encarregat de fixar 
posicionaments oficials del partit sobre temes de transcendència política, així com de prendre 
decisions que per la seua importància o actualitat susciten ser referendades mitjançant aquesta 
eina. 

 

Article 81. Participació. 

Tindran dret a participar en el Referèndum Virtual com a mínim totes les persones que tinguen la 
condició d'afiliades de ple dret d'acord amb el que recullen els presents Estatuts. 

 

Article 82. Funcions. 

Seran atribucions del Referèndum Virtual la ratificació de propostes, en els àmbits corresponents, 
que impliquen: 

a) Entrar a formar part o abandonar governs en què participe o done suport el BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ. 
b) Reglaments sobre tria de càrrecs públics. 
c) Acords preelectorals i postelectorals. 
d) Aquelles que, per decisió de l'òrgan competent, siguen traslladades a ratificació. 

Per a garantir el dret de la militància al debat previ i a presentar esmenes als posicionaments 
plantejats, en cap cas es podrà sotmetre a referèndum virtual una proposta que no haja passat per 
un procés d'esmenes i aprovació pels òrgans que en siguen competents i segons allò que 
determinen aquests Estatuts i els reglaments que s'hi apliquen. 

 

Article 83. Convocatòria en l'àmbit nacional. 

El Referèndum Virtual nacional podrà ser convocat: 

a) A proposta de l'Executiva Nacional del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, per a qüestions 
que siguen competència de l'EN. 

b) A proposta del Consell Nacional del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, per a qüestions 
que siguen competència d'aquest òrgan. 

c) A proposta d'Assemblees Comarcals que representen el 20 % de l'afiliació al BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ, o a proposta del 10 % de la militància del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ, per a qüestions que siguen competència del Consell Nacional, 
i sempre que aquestes hagen estat debatudes prèviament en algun punt de l'ordre del dia 
d'una sessió d'aquest òrgan. 



 

 

 

 

Article 84. Regulació en l'àmbit nacional. 

1. Serà responsabilitat de l'Àrea d'Organització de l'Executiva Nacional recollir la 
sol·licitud de convocatòria de Referèndum Virtual i convocar-lo dins del termini i en la 
forma escaient. Una vegada recollida aquesta sol·licitud, i sempre que aquesta s'ajuste 
al que determina l'article anterior, el RV haurà de ser posat en marxa en un període no 
superior a quinze dies. 
2. El RV s'haurà de convocar amb un mínim d'una setmana d'antelació a la votació, 
per a garantir el debat previ entre la militància. 
3. Serà potestat de l'òrgan o les persones que el proposen estendre el dret de vot 
més enllà de la militància, bé a les persones simpatitzants, bé al conjunt de la 
ciutadania. 
4. El temps mínim per a exercir el dret a vot serà de 72 hores, i el màxim, d'una 
setmana. 
5. En cas que per motius d'urgència política siga impossible  complir els terminis 
marcats en els punts 3 i 4 d'aquest article, i només en aquells RV convocats segons les 
vies a) i b) que determina l'article anterior, els terminis es podran acurtar per a adaptar-
se a aquesta urgència, amb un mínim de 24 hores per a exercir el dret al vot. En 
aquests casos, l'òrgan convocant haurà d'aprovar la proposta de referèndum per una 
majoria qualificada de dos terços. 
6. Una vegada convocat i resolt un Referèndum Virtual sobre una qüestió concreta, 
no podrà tornar a convocar-se'n un que plantege la mateixa qüestió en idèntiques 
condicions en un període de sis mesos després de la resolució, excepte en el cas que el 
nou Referèndum s'adrece a un cos electoral més ampli. 
7. L'Àrea d'Organització de l'Executiva Nacional posarà en marxa un mètode no 
presencial que permeta al cos electoral de cada Referèndum Virtual poder exercir el dret 
al vot. Aquest mètode haurà de garantir el secret de vot i la transparència del procés. 
 

Article 85. Referèndums locals i comarcals. 

 Els òrgans locals i comarcals podran convocar RV en el seu àmbit, adaptant allò 
que determina l'article 83 als òrgans de l'àmbit. També es podrà convocar per la 
sol·licitud d'un 20 % de la militància de l'àmbit, amb les mateixes condicions que 
determina l'article 83. 

 La participació, funcions i regulació d'aquests RV locals o comarcals seran les 
indicades en els articles d'aquest capítol, adaptades a l'àmbit corresponent. 
 

CAPÍTOL VII. L'ASSEMBLEA D'ALCALDIES I REGIDORIES NACIONALISTES DEL PAÍS 
VALENCIÀ. 

Article 86.  Assemblea d'Alcaldies i Regidories Nacionalistes del País Valencià. 

1. L'Assemblea d'Alcaldies i Regidories Nacionalistes del País Valencià és l'òrgan 
de coordinació de l'acció política municipal dels nacionalisme valencià. Es regirà pel seu 
propi Reglament, el qual no podrà entrar en contradicció amb aquests Estatuts. 
2. Formen part de l'Assemblea tots les persones regidores electes en les llistes del 
BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ o en coalicions en què participa el BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ sempre que siguen simpatitzants o militants del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ, i tots aquells que la Assemblea mateixa, 
reglamentàriament, acorde admetre, així com les persones caps de llista del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ no electes. 



 

 

 

3. L'Assemblea es dotarà d'una Mesa, que serà paritària, la qual en serà l'òrgan 
permanent de representació, i que tindrà una persona com a presidenta. Serà elegida 
per majoria absoluta en primera votació o per majoria simple en segona, per 
procediment de llistes obertes. 
4. Serà competència de l'Assemblea: 

a) La coordinació de les polítiques de gestió municipal de les alcaldies i de les 
persones regidores nacionalistes, d'acord amb les directrius que marquen el 
Congrés Nacional i el Consell Nacional del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, i en 
coordinació amb el Consell de Coordinació Política. 

b) L'emissió de declaracions polítiques i la realització d'accions públiques que 
expliquen a la societat valenciana aspectes de la seua línia política. 

c) La coordinació amb la Mesa de l'Assemblea d'Alcaldies i Regidories Nacionalistes 
del País Valencià per tal de mantindre la cohesió de les polítiques municipals. 

 

TÍTOL IV. L'ESTRUCTURA TERRITORIAL DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ I ELS SEUS 
ÒRGANS. 

CAPÍTOL I. LES COMARQUES. 

SECCIÓ PRIMERA. L'ASSEMBLEA COMARCAL. 

 

Article 87. Definició. 

L'Assemblea Comarcal és el màxim òrgan de presa de decisions en l'àmbit comarcal. 

 

Article 88. Constitució. 

1. L'Assemblea Comarcal estarà constituïda per tota la militància de la comarca. 
Les assemblees comarcals aprovaran els reglaments del col·lectiu comarcal, d'acord 
amb aquests Estatuts. 
2. Quan alguna comarca no tinga la suficient infraestructura organitzativa, el 
Consell Nacional a proposta de l'Executiva Nacional podrà acordar-ne la fusió temporal 
amb una altra de limítrofa per a garantir el desenvolupament normal de la seua activitat. 
Així mateix, les assemblees comarcals de dues o més comarques veïnes podran 
acordar la fusió en una única estructura comarcal. Aquesta integració haurà de ser 
ratificada pel Consell Nacional i produirà tots els efectes organitzatius i de participació. 
 

Article 89. Convocatòria. 

1. L'Assemblea Comarcal Ordinària es reunirà almenys una vegada a l'any i abans 
de cada Consell Nacional. Serà convocada i presidida per la Secretaria Comarcal. 

2. Se celebrarà Assemblea Comarcal Extraordinària: 
a) Quan així ho acorde el Consell de Coordinació Comarcal per majoria. 
b) A petició d'un nombre de col·lectius locals que representen almenys un terç del 

total de persones militants de la comarca. 
c) A petició nominal d'un 25 % de la militància de la comarca. 
d) A petició de l'Executiva Nacional o del Consell Nacional. 
e) En qualsevol cas, sempre davant d'una convocatòria electoral. 



 

 

 

Aquesta petició s'adreçarà per escrit a la Secretaria Comarcal, i hi figurarà l'ordre del dia de les 
qüestions a tractar. En aquest cas, la Secretaria Comarcal convocarà l'Assemblea dins dels trenta 
dies a partir de la data en què s'haurà rebut la petició, i amb quinze dies d'antelació. 

 

Article 90. Congrés Comarcal. 

1. Dins del mes següent a la celebració d'un Congrés Nacional Ordinari, se 
celebrarà una Assemblea Comarcal que revestirà la forma de Congrés Comarcal, 
convocat per escrit per la Secretaria Comarcal. Aquesta convocatòria haurà de ser 
notificada amb deu dies d'antelació a la data de celebració. Serà presidit per una Mesa 
composta per tres membres, elegides en llista oberta entre la militància de la comarca. 
2. En l'ordre del dia de l'esmentat Congrés s'inclourà necessàriament: 

a) Informe de la Secretaria Comarcal ixent. 
b) Informe econòmic. 
c) Debat sobre l'aplicació de les resolucions del Congrés del BLOC 

NACIONALISTA VALENCIÀ a la realitat de la comarca. 
d) Elecció de l'Executiva Comarcal. Aquesta serà elegida pel Congrés Comarcal 

en llista tancada per majoria absoluta en la primera votació i simple en la 
segona. 

b) Elecció de les persones que representaran la comarca en el Consell Nacional, 
tot establint sistemes que garantisquen la presència de les minories. Aquesta 
representació, així com l'Executiva Comarcal, podrà ser revocada si així ho 
acorda una Assemblea Comarcal Extraordinària. La seua suplència haurà de 
ser designada en la mateixa Assemblea d'elecció. La suplència de la 
Secretaria Comarcal en el Consell Nacional serà la Secretaria d'Organització i 
Finances o, cas que aquesta ja en siga membre, qualsevol membre de 
l'Executiva. 

 

SECCIÓ SEGONA. EL CONSELL DE COORDINACIÓ COMARCAL. 

Article 91. Definició i composició. 

El Consell de Coordinació Comarcal és l'òrgan de coordinació comarcal, i l'Executiva Comarcal 
n'és l'òrgan executiu. Es dotarà d'una Secretaria Comarcal, una Secretaria d'Organització i 
Finances, una d'Acció Electoral i Implantació, una de Política Municipal i una de Comunicació. 
Aquestes persones compondran l'Executiva Comarcal, la qual es podrà dotar de comissions de 
treball i incorporar les persones membres adjuntes que considere per tal de desenvolupar les 
tasques executives que li pertoquen. A més a més, formaran part del Consell les persones que 
ocupen les secretaries locals dels col·lectius de la comarca, la Secretaria Comarcal de JOVES PV 
– COMPROMÍS en cas que milite en el BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ o una persona 
representant de JOVES PV – COMPROMÍS que estiga afiliada, una persona representant de 
DONES en BLOC  a la comarca, una persona representant dels partits o corrents amb implantació 
a la comarca, i les persones portaveus del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ en la mancomunitat 
corresponent. 

 

Article 92. Activitat i funcionament. 

1. El Consell de Coordinació Comarcal garantirà la presència i el funcionament de 
l'organització en la comarca, i serà responsabilitat seua dinamitzar i orientar la formació 
de col·lectius locals del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ allà on no n'hi haja. 
2. El Consell de Coordinació Comarcal establirà tantes àrees de treball i actuació 



 

 

 

de les persones membres com secretaries haja establert en la l'Executiva Comarcal, 
segons les necessitats i peculiaritats pròpies de la comarca. 
3. El Consell de Coordinació Comarcal podrà establir els propis reglaments de 
funcionament intern, d'acord amb aquests Estatuts. 
4. Com a mínim una vegada a l'any i tantes vegades com l'Assemblea Comarcal 
els ho requerisca, el Consell de Coordinació Comarcal retrà comptes davant 
l'Assemblea Comarcal, convocada a l'efecte, de les actuacions, iniciatives i gestions 
dutes a terme i se sotmetrà a la ratificació o desaprovació d'aquesta. 

 

Article 93. Funcions. 

1. Executar els acords que li pertoquen. 
2. Vetllar perquè tant els òrgans de direcció com la militància complisquen els 
acords presos per l'organització. 
3. Respondre de la seua gestió davant l'Assemblea Comarcal i el Consell Nacional. 
4. Crear les comissions sectorials necessàries per al bon desenvolupament de la 
política comarcal, i nomenar-ne les persones responsables, en coordinació amb les 
responsables de les comissions sectorials del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 
5. Promoure la implantació del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ en la comarca 
6. Totes aquelles que el Reglament aprovat per la respectiva Assemblea Comarcal 
li assigne. 
7. Gestionar els recursos econòmics que corresponen a la comarca. 
8. Coordinar-se amb el Consell de Coordinació Territorial. 

 

Article 94. Convocatòria. 

El Consell de Coordinació Comarcal es reunirà quan siga convocat per la Secretaria Comarcal o 
quan així ho sol·licite un terç de les persones membres i sempre després de la convocatòria d'un 
Consell de Coordinació Territorial. En qualsevol cas, un mínim d'una vegada cada tres mesos. 

L'Executiva Comarcal es reunirà una vegada al mes com a mínim. 

 

Article 95. Funcions de la Secretaria Comarcal. 

Són funcions de la Secretaria Comarcal: 

 Representar l'organització davant les institucions, els mitjans de comunicació, els 
altres partits i qualsevol altra instància de la comarca. 

 Convocar, confeccionar l'ordre del dia, d'acord amb les respectives secretaries, i 
presidir les sessions de l'Executiva i del Consell de Coordinació Comarcal. 

d) Reunir-se amb les altres secretaries o vocalies sempre que ho considere oportú, o 
siga requerit per aquestes, per tractar assumptes propis de cadascuna. 

e) Assistir a les reunions a les quals siga convocada per l'organització i informar les 
persones membres del Consell de Coordinació Comarcal. Podrà delegar 
puntualment aquesta representació en un altre membre de l'Executiva Comarcal. 

 

Article 96. Substitució de la Secretaria Comarcal. 

En cas de dimissió de la Secretaria Comarcal, serà substituïda provisionalment en les seues 
funcions per la Secretaria d'Organització comarcal, la qual convocarà, dins del termini i en la forma 
escaient, una Assemblea Comarcal Extraordinària per a elegir-ne una de nova. En cas de dimissió 



 

 

 

d'alguna altra persona membre de l'Executiva Comarcal, l'Assemblea Comarcal podrà triar-ne 
substituta. 

 

Article 97. Caràcter singular de la ciutat de València. 

El col·lectiu local de la Ciutat de València, per la seua singularitat, funcionarà com una comarca 
més del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ amb els mateixos òrgans de representació i 
participació, tot garantint la representació dels col·lectius dels diferents districtes. 

 

Article 98. Incompatibilitats i limitació de mandats. 

1. Totes les persones amb càrrec de l'Executiva Comarcal tindran una limitació d'un 
màxim de tres mandats consecutius. 
2. Ocupar la Secretaria Comarcal és incompatible amb els següents càrrecs: 

 Diputat/ada a les Corts Valencianes, a les diputacions provincials, al 
Congrés dels Diputats o al Parlament Europeu. 

 Senador/a. 
3. En cas que la condició de càrrec públic siga posterior en el temps a la d'ostentar 
la Secretaria Comarcal, l'Assemblea Comarcal podrà permetre la compatibilitat, per 
majoria de dos terços, fins al proper Congrés Comarcal. 
4. L'Assemblea Comarcal podrà, per majoria de dos terços, i atenent les 
circumstàncies, autoritzar les excepcions oportunes, i n'informarà l'Executiva Nacional. 
 

CAPÍTOL II. ELS COL·LECTIUS LOCALS. 

 

Article 99. Definició. 

Els òrgans de base del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ són els col·lectius locals. La base 
territorial d'un col·lectiu local és el municipi o grup de municipis, o el districte en el cas singular del 
col·lectiu de la ciutat de València. 

L'Assemblea Local, d'acord amb la realitat social i organitzativa, podrà acordar la constitució 
d'agrupacions de barri, pedania o entitat local menor, tot establint-ne reglamentàriament les 
competències. Els col·lectius locals tindran els propis reglaments de funcionament, d'acord amb 
aquests Estatuts. 

 

Article 100. Funcions. 

Són tasques dels col·lectius locals: 

a) Participar en l'elaboració i el desplegament de la política del BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ, tot difonent-la i aplicant-la al seu medi d'actuació, d'acord amb les 
condicions que hi existisquen. 

b) Esforçar-se per conèixer i intervindre en els problemes de tots els moviments socials 
existents. 

c) Explicar la política del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ i assegurar-ne la difusió de 
la publicitat i les publicacions, tot fent-ne major la influència entre la població i 
incorporant noves persones membres a l'organització 

d) Desplegar una activitat política en la qual es conceptue la seu local del col·lectiu 
com a centre d'irradiació de tal activitat i fer-lo servir com a instrument per al 



 

 

 

compliment de les tasques del col·lectiu. 
e) Treballar políticament per tal d'incrementar l'afiliació del BLOC NACIONALISTA 

VALENCIÀ en cada municipi, bo i respectant en tots els casos l'estructura, 
funcionament i afiliació de la resta de partits que componen la Coalició Compromís. 
 

 

Article 101. Constitució. 

1. Es podrà constituir un col·lectiu local en un municipi, o una agrupació en un barri, 
pedania o entitat local menor, quan en el mateix àmbit territorial no n'hi haja cap altre i 
aquest dispose d'un mínim de cinc persones afiliades. En cas de no arribar a comptar 
amb el nombre de cinc persones militants, s'inscriuran temporalment en un col·lectiu 
local limítrof. De manera excepcional, l'Executiva Nacional podrà autoritzar la constitució 
d'un col·lectiu local amb un nombre menor de membres. 
2. Els nous col·lectius hauran de presentar una acta de constitució al Consell de 
Coordinació Comarcal per a ser admesos per aquest en l'organització. L'Executiva 
Nacional n'haurà de ser informada en un termini que no excedisca els quinze dies 
naturals. En cas que el Consell de Coordinació Comarcal no l'admeta, la militància 
podran recórrer davant l'Executiva Nacional. 
 

SECCIÓ PRIMERA. L'ASSEMBLEA LOCAL. 

 

Article 102. Definició. 

El col·lectiu local o, si escau, l'agrupació, es regirà per una Assemblea de la qual formaran part 
totes les persones afiliades del municipi o districte que es troben al corrent en les aportacions 
econòmiques amb el BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 

 

Article 103. Convocatòria. 

1. L'Assemblea Local haurà de ser convocada de forma ordinària per la Secretaria 
Local almenys una vegada cada dos mesos. 
2. Podran celebrar-se assemblees extraordinàries quan així ho decidisca la 
Secretaria Local, o a petició, per escrit, d'almenys un terç del total de les persones 
afiliades del col·lectiu. En ambdós casos la convocatòria haurà d'incloure 
obligatòriament l'ordre del dia. 

 

Article 104. Congrés Local. 

1. En un termini que no podrà excedir els quinze dies des de la celebració del 
Congrés Comarcal, se celebrarà una primera Assemblea Ordinària, la qual tindrà 
caràcter de Congrés Local. Correspondrà a la Secretaria Local la convocatòria, la qual 
es farà dins del termini i en la forma escaient. En cas de no fer-ho, en farà la 
convocatòria l'Executiva Comarcal i, si no n'hi ha, la Secretaria d'Organització de l'EN. 
L'ordre del dia inclourà obligatòriament la designació de la nova Secretaria Local. 
2. En cas de dimissió de la Secretaria Local, l'Executiva Comarcal convocarà una 
Assemblea Local Extraordinària per elegir-ne una de nova i n'informarà l'Executiva 
Nacional en un termini de quinze dies naturals. L'ordre del dia inclourà obligatòriament 
la designació de la nova Secretaria Local. La Secretaria Local, podrà ser revocada si 
així ho acorda una Assemblea Local Extraordinària convocada a aquest efecte. 



 

 

 

3. La nova Secretaria Local haurà de notificar a la Secretaria d'Organització 
comarcal, en un termini no superior a quinze dies naturals, la relació de persones 
elegides en el Congrés Local. 
 

Article 105. Propostes dels col·lectius locals. 

Les propostes dels col·lectius locals sobre temes que n'excedisquen l'àmbit d'actuació seran 
elevades per la seua representació davant el Consell de Coordinació Comarcal, el qual decidirà 
sobre aquells que afecten el seu àmbit i traslladarà el tema als òrgans superiors mitjançant la 
Secretaria Comarcal. Pel que fa a pactes o acords pre- o postelectorals amb altres organitzacions 
polítiques o sindicals, necessitaran, obligatòriament, la conformitat prèvia de l'Executiva Nacional, 
d'acord amb els criteris establerts pel Congrés Nacional o, si de cas hi manca, el Consell Nacional. 

 

SECCIÓ SEGONA. L'EXECUTIVA LOCAL. 

Article 106. Secretaria Local. 

Tots els col·lectius elegiran entre les seues persones membres una Secretaria Local, la missió de 
la qual serà convocar el col·lectiu i moderar-ne les sessions, representar el col·lectiu davant les 
institucions locals i davant el Consell de Coordinació Comarcal, així com impulsar la participació 
de l'organització en la vida política local. 

 

Article 107. Executiva Local. 

En funció de la realitat organitzativa, obligatòriament en cas que tinga més de deu militants, el 
col·lectiu es dotarà d'una Executiva Local composta d'una Secretaria Local, així com d'una 
Secretaria d'Organització i Finances, una d'Acció Electoral i Implantació, una de Política Municipal 
i una de Comunicació, la qual tindrà les mateixes funcions i estarà subjecta a la mateixa 
reglamentació, dins el seu àmbit, que l'Executiva Comarcal, i s'haurà de reunir almenys una 
vegada al mes o a petició de qualsevol de les persones membres. Serà també membre nada la 
Secretaria local de JOVES PV – COMPROMÍS en cas que milite al BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ o una persona representant de JOVES PV – COMPROMÍS que estiga afiliada. 

 

Article 108. Incompatibilitats i limitació de mandats. 

1. Totes les persones amb càrrec de l'Executiva Local tindran una limitació d'un 
màxim de tres mandats consecutius. 
2. Ocupar la Secretaria Local és incompatible amb els següents càrrecs: 

a) Diputat/ada a les Corts Valencianes, a les diputacions provincials, al Congrés 
dels Diputats o al Parlament Europeu. 

b) Senador/a. 
c) Càrrecs públics supramunicipals de govern, tant electes com de lliure elecció. 

3. En cas que la condició de càrrec públic siga posterior en el temps a la d'ostentar 
la Secretaria Local, l'Assemblea Local podrà permetre la compatibilitat, per majoria de 
dos terços, fins al proper Congrés Local. 

 

Article 109. Coalicions, pactes postelectorals i mocions de censura. 

1. Les coalicions preelectorals de cada legislatura seran les aprovades pel Consell 
Nacional a proposta de l'Executiva Nacional. L'Executiva Nacional és la responsable de 
vetllar pel seu compliment. Les assemblees locals presentaran a l'Executiva Nacional 



 

 

 

les propostes de coalicions locals diferents per a la seua ratificació i l'Executiva 
Nacional haurà de ratificar o no les propostes en un termini màxim de quinze dies. 
2. La política general de pactes postelectorals serà l'aprovada pel Consell Nacional a 
proposta de l'Executiva Nacional. L'Executiva Nacional és la responsable de vetllar pel 
seu compliment. Les assemblees locals presentaran a l'Executiva Nacional les 
propostes de pactes postelectorals per la seua ratificació i l'Executiva Nacional haurà de 
ratificar o no les propostes en un termini màxim de deu dies. 
3. Quan en un municipi l'assemblea local considere necessària la presentació d'una 
moció de censura, presentarà la proposta a l'Executiva Nacional per a la seua aprovació 
prèvia, tot especificant-ne el motius de la consideració i l'Executiva Nacional haurà de 
ratificar o no la proposta de moció de censura en un termini màxim de cinc dies. 

 

CAPÍTOL III. LA DIÀSPORA. 

Article 110. Creació de col·lectius extraterritorials. 

 Es podran crear col·lectius locals fora del País Valencià corresponents a àmbits 
territorials concrets. 

 Totes aquelles persones militants del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ 
residents permanentment o temporal fora del País Valencià podran sol·licitar-ne 
l'adscripció, amb la qual cosa deixaran de formar part del cens de militància del seu lloc 
d'origen al País Valencià. 

 Aquelles persones que vulguen mantindre l'adscripció a un col·lectiu local dins 
del País Valencià podran participar en el col·lectiu extraterritorial que els corresponga 
però només amb dret a veu i sense comptar a efectes de representativitat. 

 El conjunt de col·lectius locals extraterritorials es considerarà equivalent a tots 
els efectes de funcionament i representativitat a una comarca. 

 

TÍTOL V. ELS ÒRGANS SECTORIALS. 

 

Article 111. Definició. 

Les comissions sectorials són l'eina per la qual es garanteix la implicació del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ en els diversos sectors socials, econòmics i associatius de la societat 
valenciana. 

L'estructura sectorial del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ s'estableix prioritàriament mitjançant 
les comissions sectorials de Compromís (tal com estableix l'article 6 del títol preliminar). 

Les comissions sectorials es coordinen mitjançant l'Àrea de Sectorials de l'Executiva Nacional. 

 

Article 112. Funcions. 

Les funcions d'aquestes comissions sectorials seran regulades pel reglament respectiu. Entre 
aquestes funcions estaran, almenys, les següents: 

a) Elaborar propostes per al programa electoral i fer el seguiment del seu 
desenvolupament des dels governs de cada nivell. 

b) Presentar i difondre les propostes de les sectorials a la societat a través d'actes públics 
i oberts a la participació. 

c) Contactar amb associacions o entitats del seu àmbit o territori per a mantindre una 



 

 

 

relació fluida entre les seues preocupacions i propostes i els grups parlamentaris, grups 
municipals o Govern. 

d) Assessorar en l'especialitat de la sectorial al grup parlamentari, als grups municipals i a 
l'Executiva Nacional. 

e) Proposar i elaborar mocions i iniciatives parlamentàries. 

 

TÍTOL VI. DONES EN BLOC. 

 

Article 113. Definició. 

1. DONES EN BLOC és una organització que té com a finalitat la igualtat efectiva 
entre homes i dones. Atesa la coincidència ideològica, programàtica i d'origen entre 
DONES EN BLOC  i el BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, aquest reconeix DONES EN 
BLOC com l'organització social pròpia que treballa per la igualtat de gènere, en tant que 
DONES EN BLOC reconeix el BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ com l'organització 
política que el representa a les institucions. 
2. DONES EN BLOC actua en el si de Dones amb Compromís (DaC), de manera 
que les seues estructures, polítiques, accions i decisions són les que des de DaC es 
decideixen. Només en cas de dissolució de Dones amb Compromís, DONES EN BLOC 
actuarà de manera separada. 
 

Article 114. Participació de DONES EN BLOC en el projecte del BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ. 

1. DONES EN BLOC és la sectorial que desenvolupa els programes electorals i 
totes les polítiques que afecten la igualtat entre homes i dones. Atesa la transversalitat 
de les polítiques de gènere, DONES EN BLOC intervé en totes les polítiques del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ per tal d'aportar la perspectiva de gènere. 
2. Tanmateix, DONES EN BLOC actua com assessoria interna en qüestions 
d'igualtat per tal que l'organització siga igualitària en tots els seu òrgans i accions. És 
necessària per tant la seua participació en els màxims òrgans de decisió. La persona 
que forme part de l'Executiva Nacional serà triada per assemblea sobirana de DONES 
EN BLOC. 
3. DONES EN BLOC s'estructura en xarxes comarcals, i té una persona dintre de 
cada executiva amb la missió de coordinar les polítiques i les accions locals i comarcals, 
tant les específiques d'igualtat com aportant la necessària perspectiva de gènere a totes 
elles. 
4. DONES EN BLOC actua com a eina de difusió de les polítiques feministes del 
BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, per a la qual cosa disposa de pressupost per tal de 
desenvolupar tant accions ciutadanes com formació interna per a la militància. 

 

Article 115. Resolució de conflictes. 

El Consell Nacional estudiarà qualsevol conflicte que puga sorgir entre el BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ i DONES EN BLOC , previ informe de la comissió de garanties pel Consell Nacional, 
amb què coordinarà les relacions entre ambdues organitzacions, les quals s'inspiraran en els 
principis de lleialtat, bona fe i cooperació. 



 

 

 

 

Article 116. Militància de DONES EN BLOC . 

Són militants de ple dret de DONES EN BLOC les persones que ho siguen del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ i que manifesten expressament la seua voluntat de pertànyer-hi. 

 

TÍTOL VII. JOVES PV – COMPROMÍS. 

 

Article 117. Definició. 

1. JOVES PV – COMPROMÍS és una organització política juvenil sobirana. Atesa la 
coincidència ideològica, programàtica i d'origen entre JOVES PV – COMPROMÍS i el 
BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, aquest reconeix JOVES PV – COMPROMÍS com 
l'organització política juvenil pròpia, en tant que JOVES PV – COMPROMÍS reconeix el 
BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ i COMPROMÍS com les organitzacions polítiques 
que el representen a les institucions. 
2. JOVES PV – COMPROMÍS s'autoorganitzarà amb total llibertat i es dotarà d'uns 
Estatuts propis aprovats pel seu Congrés Nacional i que no podran entrar en 
contradicció amb les presents. 
3. Les relacions estables entre ambdues organitzacions es regulen mitjançant un 
Protocol de relacions, proposat per una comissió mixta i paritària de les organitzacions, i 
ratificat pels respectius màxims òrgans de decisió entre congressos. La representació 
de JOVES PV – COMPROMÍS en tots els òrgans del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ 
s'establirà d'acord amb el Protocol de relacions i els presents Estatuts. 
 

Article 118. Participació de JOVES PV – COMPROMÍS en el projecte del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ. 

1. Correspon a JOVES PV – COMPROMÍS el disseny, la planificació i l'execució de 
les polítiques de joventut del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, en coordinació amb els 
seus diferents òrgans, els quals en cap cas podran substituir-lo en aquestes funcions. 
2. El BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ assegurarà la presència de representació 
de JOVES PV – COMPROMÍS en l'estructura política de l'organització i en les llistes 
electorals, així com el seu adequat finançament, d'acord amb aquests Estatuts. 
 

Article 119. Resolució de conflictes. 

El Consell Nacional estudiarà qualsevol conflicte que puga sorgir entre el BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ i JOVES PV - COMPROMÍS, previ informe de la comissió de garanties pel Consell 
Nacional, amb què coordinarà les relacions entre ambdues organitzacions, les quals s'inspiraran 
en els principis de lleialtat, bona fe i cooperació. 
 

Article 120. Militància de JOVES PV – COMPROMÍS. 

Són militants i simpatitzants de JOVESPV-COMPROMÍS , respectivament, les persones que 
també ho siguen del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, menors de 31 anys, que no hagen 
manifestat expressament l'opinió contraria en el moment de la inscripció, així com aquelles altres 
persones que permeten els seus Estatuts. 
 



 

 

 

TÍTOL VIII. ASSOCIACIONS I COL·LECTIUS. 

 

Article 121. Convenis de col·laboració amb associacions, entitats i moviments socials. 

1. El BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ podrà establir convenis de col·laboració amb les 
associacions, les fundacions, les cooperatives, els centres d'estudis, les organitzacions 
professionals i els clubs d'opinió o similars que desenvolupen la seva tasca a l'entorn dels 
moviments socials; el moviment ciutadà; el món de la cultura, investigació teòrica, 
ideològica i la Universitat; les reivindicacions socials; sempre que ni en els seus Estatuts ni 
en els seus fins hi haja contradiccions amb els principis polítics i els documents i les 
resolucions aprovats en els congressos del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 

2. La col·laboració es formalitzarà per mitjà d'un conveni en el qual s'especificaran els deures 
i els drets de les organitzacions col·laboradores, que serà subscrit amb l'Executiva 
Nacional, signant en representació del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, per la persona 
que ostente el càrrec de Coordinador/a Nacional. 

3. En la primera reunió que celebre el Consell Nacional haurà de pronunciar-se sobre el 
conveni de col·laboració i l'haurà d'aprovar, si s'escau, per majoria. 
 
 

TÍTOL IX. ELS CORRENTS INTERNS I ELS PARTITS MEMBRES DEL BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ. 

 

Article 122. Definició. 

Les persones militants del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ tenen dret a constituir corrents i a 
adscriure-s'hi, així com a afiliar-se a partits membres del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ 
d'acord amb les seues afinitats ideològiques, sense perjudici de la igualtat de drets i deures de tota 
la militància del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. Cada persona militant només podrà estar 
adscrita a un únic corrent o partit; si hi consten diverses adhesions serà vàlida la més recent. Les 
persones adscrites als corrents interns i als partits integrats en el BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ hauran d'estar afiliades, necessàriament, al BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 

 

Article 123. Reconeixement de corrents interns. 

1. Per al reconeixement oficial d'un corrent del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ 
caldrà comptar amb un mínim d'un 3 % de total de la militància del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ i ser present a tres o més comarques, amb una proporció 
no inferior al 10 % de l'afiliació del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ en cadascuna 
d'aquestes comarques. 
2. La sol·licitud d'aquest reconeixement es formalitzarà mitjançant la presentació 
davant la Mesa del Consell Nacional d'un escrit amb el seu domicili i els seus principis 
polítics i organitzatius. S'acompanyarà la documentació de constitució i la composició 
dels seus òrgans de govern, així com la llista i signatura de la militància que vol formar-
ne part. 
 

Article 124. Admissió en el BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ de partits preexistents. 

1. En el cas de partits que desitgen formalitzar l'entrada al BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ, hauran de presentar la mateixa documentació anterior, així com les fitxes 



 

 

 

d'afiliació individual al BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ de cada membre, d'acord amb 
el títol I d'aquests Estatuts. 
2. L'Executiva Nacional negociarà la proposta d'acord d'integració, en el qual es 
determinaran les normes d'aquesta, així com, si escau, el nombre de membres del partit 
que s'integra que formaran part del Consell Nacional i/o d'altres òrgans del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ, de forma transitòria fins a la celebració del següent 
Congrés Nacional Ordinari o la data concreta que es determine. 
 

Article 125. Procediment de reconeixement de corrents i admissió de partits. 

1. En els dos casos anteriors, l'Executiva Nacional presentarà al Consell Nacional 
un informe, i aquest adoptarà una decisió tot valorant la documentació aportada, quant a 
l'adequació als principis, la pràctica i els objectius del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ 
i les circumstàncies polítiques del moment. 
2. El reconeixement de corrents o l'admissió de partits haurà de comptar amb el 
suport de la majoria absoluta del Consell Nacional. L'acord serà notificat a la persona 
sol·licitant. 
 

Article 126. Pèrdua de la condició de corrent o partit del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 

Un corrent o partit perdrà el reconeixement o la condició d'integrant del BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ si així ho acorda, raonadament i havent figurat en l'ordre del dia previst amb l'antelació 
reglamentària ordinària, el Consell Nacional per més de la meitat de les persones membres. La 
proposta la podrà efectuar l'Executiva Nacional o un 25 % de les persones membres del Consell 
Nacional. En aquests casos, el Consell Nacional, previ l'informe de la Comissió de Garanties, 
determinarà la situació en la qual queda la militància adscrita al partit. Amb la celebració del primer 
Consell Nacional de cada any, la pèrdua de qualsevol dels requisits comportarà la pèrdua de la 
representativitat, circumstància que serà apreciada per l'Executiva Nacional. 

 

Article 127. Representació comarcal d'un corrent o partit. 

Per a tindre reconeguda la representació en un Consell de Coordinació Comarcal, un corrent o 
partit, reconegut o admès, haurà de tindre adscrita un mínim del 10 % de la militància d'aquella 
comarca. La pèrdua d'aquest requisit comportarà la pèrdua automàtica de la representació en el 
Consell de Coordinació Comarcal. 

 

Article 128. Altes i baixes en els corrents i partits. 

Les persones responsables d'organització dels corrents i partits, o si no n'hi ha la persona que 
resulte la màxima responsable, hauran d'informar la Secretaria d'Organització del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ de les altes i baixes dins el corrent o partit. 

 

TÍTOL X. LES FINANCES. 

 

Article 129. La Carta Financera. 

La Carta Financera del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ té com a objecte regular la gestió i 
l'administració dels recursos econòmics i financers de l'organització. La Carta Financera té com a 
voluntat garantir la màxima transparència, com a producte de la nostra voluntat política i com a 



 

 

 

conseqüència d'una demanda de la societat a les organitzacions polítiques, així com garantir la 
racionalitat en la gestió dels recursos humans i materials per tal d'aconseguir més eficàcia. 

La Carta Financera té consideració d'annex als Estatuts del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, i 
serà aprovada pel Consell Nacional a proposta de l'Executiva Nacional. 

 

Article 130. Les aportacions de les persones amb càrrec públics. 

Les persones amb càrrec públics electes del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, així com amb 
càrrecs públics no electes de lliure elecció, hauran de satisfer les aportacions econòmiques que 
determine la Carta Financera del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 

 

Article 131. Els pressupostos del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 

1. L'Àrea de Finances i Administració elaborarà anualment els pressupostos 
d'ingressos i despeses del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, que hauran de sotmesos 
a aprovació pel Consell Nacional, i que hauran de comptar amb un informe preceptiu de 
la Comissió Revisora de Comptes. Les bases d'execució d'aquests pressupostos 
inclouran, necessàriament: 

a) La quota de militància per a l'exercici. 
b) Les normes generals de tramitació de la despesa. 
c) Les normes d'aplicació especial i les relatives a les despeses de 
representació. 

2. En cas que no s'aproven els pressupostos, es prorrogaran els ja existents. 
3. Pel que fa a les modificacions dels pressupostos, s'hauran d'ajustar a allò que 
disposen aquests Estatuts, i podran ser de tres tipus: 

a) Ampliacions extraordinàries. Es consideren ampliacions extraordinàries 
aquelles modificacions del pressupost de despeses que suposen l'assignació de 
crèdit destinat a una despesa específica i determinada que no pot retardar-se 
fins al pròxim exercici i per al qual no existeix consignació pressupostària o 
l'existent és insuficient i no susceptible d'ampliació. L'Executiva Nacional serà 
l'encarregada d'aprovar aquestes ampliacions, previ informe favorable de l’Àrea 
de Finances i de la Comissió Revisora de Comptes, i n'informarà el Consell 
Nacional. 

b) Transferències de crèdits. Es consideren transferències de crèdit les 
modificacions del pressupost de despeses que, sense alterar la quantitat del 
mateix, suposen canvis de crèdits entre partides pressupostàries. Correspon a 
l'Executiva Nacional autoritzar, a proposta de l'Àrea responsable de la partida, si 
n'hi ha, i previ informe de la Secretaria de Finances i Administració que 
certifique l'existència de crèdit, les redistribucions internes de crèdit. L'EN 
n'informarà posteriorment el Consell Nacional i la Comissió Revisora de 
Comptes. 

c) Modificacions de crèdits. Es consideren modificacions de crèdits les 
transferències entre distints punts d'una mateixa partida, que podran ser 
aprovades amb la sol·licitud de l'Àrea responsable d'eixa partida, si n'hi ha, i 
amb l'informe de la Secretaria de Finances i Administració. Posteriorment se 
n'informarà la Comissió Revisora de Comptes. 

d) Es reservarà una part del capítol de despeses per tal que es debata en el 
Consell Nacional i s'aprove la finalitat que se li vol donar, d'acord amb els 
mecanismes que s'establisquen a la Carta Financera del BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ. 
 



 

 

 

Article 132. La Comissió Revisora de Comptes. 

1. La Comissió Revisora de Comptes és el màxim òrgan de fiscalització comptable 
del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. Les seues funcions són: 
a) Revisar la comptabilitat del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ i el compliment del 

pressupost. El seu informe és preceptiu per a l'aprovació del pressupost. 
b) Auditar la comptabilitat dels Consells de Coordinació Comarcals, dels col·lectius 

locals i de JOVES PV – COMPROMÍS. 
c) Sol·licitar i revisar la comptabilitat dels grups parlamentaris dels quals forme part el 

BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ a les diputacions, les Corts Valencianes, les 
Corts Generals i el Parlament Europeu, així com d'aquelles associacions i 
fundacions amb les quals el BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ tinga alguna mena 
de vinculació econòmica. 

2. Estarà formada per tres membres a elecció del Congrés Nacional del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ entre la militància amb més de tres anys d'antiguitat, en 
votació secreta per mitjà de llista oberta. Cada persona delegada del Congrés Nacional 
podrà votar un màxim de dues persones i n'eixiran elegides les tres persones amb més 
vots. En cas de dimissió, la substituirà la següent persona de la llista per la qual es 
presentava, si s'escau, o la següent en nombre de vots. 
3. També serà membre, amb veu i sense vot, una persona amb perfil 
tecnicoprofessional, que ocuparà la Secretaria Tècnica. Serà elegida per la Comissió i 
ratificada pel Consell Nacional. 
4. La condició de membre de la Comissió Revisora de Comptes és incompatible amb la 
de membre de qualsevol òrgan executiu de l'organització i de la Comissió de Garanties. 
5. La Comissió Revisora de Comptes es reunirà de manera ordinària cada tres mesos 
per revisar la comptabilitat i l'evolució de les despeses i dels ingressos, especialment els 
de caràcter extraordinari com: les subvencions, les donacions, les herències o els 
llegats. 
 

TÍTOL XI. LA TRANSPARÈNCIA I LA PARTICIPACIÓ. 

 

CAPÍTOL I. LA TRANSPARÈNCIA. 

Article 133. Transparència financera. 

El BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ es dota d'un seguit de recursos per tal de garantir la 
transparència en la gestió dels recursos econòmics. En aquest sentit: 

1. Els recursos economics del partit provenen de les quotes dels militants, de 
les aportacions dels càrrecs públics, de les subvencions públiques, i de les 
donacions que voluntariament, mitjançant el procediment legal establert, facen 
particulars. 
2. Les persones militants amb càrrec públic del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ 
hauran de comunicar, per tal que des del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ es facen 
públiques a través del portal web: 
a) Els salaris i altres classes de retribucions. 
b) En el cas les diputades i els diputats en les Corts Valencianes, en el Congrés i el 

Senat, al Parlament Europeu, en les diputacions provincials i de les regidories, així 
com de les persones amb càrrecs de govern de lliure elecció, el patrimoni i les 
activitats econòmiques privades. 

c) El número de persones assessores i les seues retribucions i l'organisme on 
desenvolupen la seua activitat, així com la vinculació familiar o empresarial amb el 



 

 

 

càrrec públic corresponent, en cas que n'hi haja. 
3. El BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ publicitarà mitjançant un Portal de 
Transparència les fonts de finançament del partit, el codi ètic de les persones amb 
càrrecs públics, l'organigrama, sou i perfil de les persones que ocupen els diferents 
càrrecs públics, personal contractat i càrrecs orgànics, els Estatuts i els drets de la 
militància, el balanç de comptes anuals i l'informe de la comissió revisora de comptes i 
els informes sobre el partit del Tribunal de Comptes. 
4. el Bloc Nacionalista Valencià Nacionalista valencià remetrà anualment segons 
els terminis legalment establerts per la llei, la comptabilitat del partit al Tribunal 
de Cuentas. 
5. Totes les persones membres del Consell Nacional del BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ tindran accés, prèvia sol·licitud, a la documentació relativa al finançament i 
comptabilitat del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, en un termini no superior a un mes. 
 

Article 134. L'accés a la informació. 

Les persones militants del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ tenen dret a accedir a informació 
sobre el funcionament dels òrgans dels partit i sobre les decisions i les actuacions que es duen a 
terme. En aquest sentit, la Secretaria de Transparència i Participació proposarà a l'Executiva un 
reglament d'accés a la informació, que haurà de ser aprovat pel Consell Nacional i que regularà 
com a mínim la manera d'accedir a: 

a) Les actes d'acords del Consell Nacional i l'Executiva Nacional. 
b) Els informes de gestió de les diferents àrees de l'Executiva Nacional. 
c) Els informes de la Comissió Revisora de Comptes. 
d) Els informes de la Comissió de Garanties, sempre que la divulgació d'aquests no 

vulneren ni l'honor ni el dret a la privacitat de persones. 
e) Els reglaments i altra normativa vigent. 

 
Article 135. Organigrama del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 
 
En el Portal de Transparència del Bloc Nacionalista Valencià Nacionalista Valencià incorporarà 
l'Organigrama i el contacte dels òrgans del partit i la composició d'aquests. 
 

 

CAPÍTOL II. LA PARTICIPACIÓ I LA COMUNICACIÓ INTERNA. 

Article 136. Regulació. 

L'Executiva Nacional del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ vetllarà per potenciar la participació 
de la militància i les persones simpatitzants en el funcionament orgànic i institucional del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ. En aquest sentit, la Secretaria de Transparència i Participació 
proposarà a l'Executiva un reglament de participació i comunicació interna, que haurà de ser 
aprovat pel Consell Nacional i que regularà i potenciarà: 

a) Els canals ordinaris a través dels quals els diferents òrgans del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ es comuniquen amb la militància i les persones 
simpatitzants. 

b) La circulació horitzontal de la informació, les reflexions i les propostes entre la 
militància i els diferents òrgans sectorials, territorials i nacionals del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ. 

c) L'establiment i gestió d‘espais de debat entre la militància i les persones 
simpatitzants. 



 

 

 

 

TÍTOL XII. LA DISCIPLINA I LA COMISSIÓ DE GARANTIES. 

Article 137. Règim disciplinari. 

La militància s'obliga al compliment dels deures així com a respectar els drets d'altres membres de 
l'organització, alhora que tots els òrgans del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ respectaran els 
drets de les persones afiliades. El règim disciplinari tindrà en compte la pluralitat d'opcions, i les 
llibertats de discrepància i d'expressió. Podran ser objecte d'expedient disciplinari l'incompliment 
dels Estatuts, del Codi Ètic, de la Carta Financera i de la resta de la normativa interna, així com 
l'incompliment dels deures i les accions que perjudiquen o violenten els drets de la militància i les 
actuacions contràries a les decisions majoritàries si perjudiquen o entrebanquen les finalitats de 
l'organització o la seua imatge pública. 

 

Article 138. Procediment sancionador. 

1. Si es produeix l'incompliment a què fa referència l'article anterior, l'Executiva 
competent o el 20 % de la militància competent a qui afecte el conflicte (en els casos 
Local i Comarcal) o l'Executiva Nacional o la quarta part dels membres del Consell 
Nacional en cas de competència Nacional, o directament les parts implicades, 
s'adreçaran a la Comissió de Garanties per tal d'informar de la situació a la fi d'iniciar 
procediment disciplinari. Podran adreçar-se a la Comissió de Garanties tant la militància 
en defensa dels seus drets com els òrgans de l'organització, en demanda de garantia de 
la seua responsabilitat disciplinària. 
2. La Comissió de Garanties analitzarà la documentació aportada, i podrà reclamar 
als òrgans del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ i a les parts implicades la informació 
complementària que necessite per a resoldre l'expedient, així com sol·licitar informes 
dels òrgans del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ que considere. 
3. La Comissió de Garanties comunicarà l’apertura d’expedient a l’afectat 
mitjançant correu ordinari amb justificant de recepció així com per correu 
electrònic amb justificant de recepció. Donant un termini de 30 dies hàbils per 
aportar, per part de l’afectat, proves en la seua defensa. La Comissió de 
Garanties una vegada rebudes les proves o finalitzat el termini d’aportació de 
proves, tindrà 30 dies habils per a resoldre. 
4. El procediment sancionador estarà presidit pels principis d'objectivitat, legalitat, 
audiència i defensa. 
5. La Comissió de Garanties podrà, mentre es resolga l'expedient, prendre de 
manera motivada les mesures cautelars que considere convenients. 
6. Quan el caràcter del conflicte ho permeta i sempre que ho recomane la Comissió 
de Garanties, el procediment sancionador anirà precedit d'una fase mediadora amb 
l'objectiu de reconduir els possibles conflictes que afecten la militància i evitar la via 
sancionadora. 
 

Article 139. Fase mediadora. 

1. Quan la Comissió de Garanties, a la vista de l'expedient i del conflicte existent, 
ho considere, podrà instar la fase mediadora amb caràcter previ a iniciar el procediment 
sancionador. 
2. En aquest cas, la Comissió de Garanties convocarà Mesa Conjunta de Mediació, 
la qual tindrà com a funció principal intentar resoldre el conflicte. La Mesa Conjunta de 
Mediació estarà composta per una persona membre de la Comissió de Garanties, que 



 

 

 

actuarà com a mediadora, per les parts directament implicades en el conflicte, així com 
per les persones que la Mediació considere escaients i que tinguen relació directa amb 
el conflicte o l'òrgan on ha tingut lloc. A més, podran ser cridades com a testimonis per 
qualsevol dels membres de la Mesa Conjunta de Mediació les persones que es crega 
oportunes a fi d'esclarir els fets objecte del procediment. 
3. Si el procediment mediador acaba amb acord entre les parts, es redactarà un 
acord protocol·lari signat per totes les persones membres de la Mesa Conjunta de 
Mediació, amb els compromisos assolits, que posarà fi al procediment. 
4. Si no s'arriba a cap acord entre les parts, la Comissió de Mediació redactarà un 
expedient final sense acord, on es recolliran els motius que han donat lloc al conflicte, 
així com una explicació de com s'ha desenvolupat el procediment, i el traslladarà a la 
Comissió de Garanties per a iniciar el procediment sancionador. 
5. La persona membre de la Comissió de Garanties que haja intervingut com a 
mediadora s'apartarà del procediment sancionador i no podrà votar en la presa de 
decisions. 
 

Article 140. Infraccions i sancions. 

1. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus. Són infraccions molt 
greus les següents: 

a) La negació pública dels objectius, principis i les finalitats del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ. 

b) L'adhesió, expressa o tàcita, o la militància en un altres partit i la pertinença a 
qualsevol moviment, associació o col·lectiu que defense una ideologia o finalitat 
política contrària a la defensada pel BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 

c) El suport a una llista electoral per a qualsevol opció o candidatura que 
competisca amb la que presente el partit. 

d) Les manifestacions públiques contràries a candidatures o persones candidates 
del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 

e) Esdevindre trànsfuga o recolzar-se en trànsfugues per a constituir o modificar 
governs. 

f) Estar condemnat/ada per delictes relacionats amb la corrupció. 
g) L'agressió física a una altra persona militant. 
h) Aquelles infraccions molt greus que reculla el Codi Ètic. 
i) La reincidència en dues o més faltes greus dins de dos anys. 
j) La utilització del nom del Bloc Nacionalista Valencià i la seua simbologia per a 

finalitats o usos estrictament personals o particulars per part d'una persona o 
conjunt de persones militants o simpatitzants, tals com societats gastronòmiques, 
clubs esportius, associacions religioses, etcètera. 

k) La falta de pagament de les quotes d'afiliació durant tres semestres consecutius. 

2. Són infraccions greus les següents: 

a) Faltar al respecte dels companys i companyes de manera greu. En tot cas 
seran faltes greus les que atempten contra alguna persona per raó de la seua 
ideologia, religió o creences, raça, sexe, orientació sexual, situació familiar, 
malaltia o diversitat funcional. 

b) L'incompliment reiterat de les obligacions pròpies del càrrec orgànic que 
ocupe. 

c) L'incompliment del deure de convocatòria o la convocatòria reiterada fora de 
temps o forma, dels òrgans del partit en els termes previstos als Estatuts. 

d) Procedir a la votació interna en òrgans del partit dels quals no s'és membre. 
e) El manteniment en diferents càrrecs que siguen incompatibles d'acord amb 



 

 

 

els presents Estatuts. 
f) Utilitzar la representativitat dels òrgans interns o institucionals dels quals es 

forma part, en nom o benefici propi. 
g) Formar part de llistes electorals d'altres formacions polítiques sense 

l'autorització de l'Executiva Nacional, en els casos en els quals ni el partit ni 
una llista associada concórreguen en la mateixa circumscripció electoral. 

h) L'incompliment dels acords adoptats pels òrgans interns. 
i) Aquelles infraccions greus que reculla el Codi Ètic. 
j) La reincidència de dos o més faltes lleus en dos anys. 

3. Són infraccions lleus les següents: 

a) Faltar al respecte degut als companys i companyes. 
b) La no assistència, sense causa justificada, a una reunió de les que celebren i a 

la qual haja estat degudament convocat/da, així com absentar-se de la reunió 
sense causa justificada. 

c) La pertorbació de l'ordre en les reunions dels òrgans del partit, amb 
incompliment dels acords que adopte la persona o col·lectiu que la presideix. 

d) Qualsevol altre incompliment dels deures de les persones militants i 
simpatitzants previstos en aquests Estatuts, que no estiga previst expressament 
en els articles anteriors. 

e) Aquelles infraccions lleus que reculla el Codi Ètic. 
 
4. Les sancions que s'atribueixen a les faltes anteriors són les següents: 

a) Quan la falta tinga el caràcter de molt greu, la sanció que s'imposarà consistirà 
en l'expulsió de la persona o persones militants que hagen comès la infracció. 
En aquests casos, aquesta decisió es prendrà sempre prèvia audiència de la 
persona interessada, i de la decisió d'expulsió s'informarà el Consell Nacional. 

b) Quan la falta tinga el caràcter de greu, s'imposarà la suspensió de la militància, 
amb una durada no inferior a un mes ni superior a un any. Aquesta sanció 
portarà implícita, mentre dure, la impossibilitat d'exercir el dret de sufragi actiu i 
passiu als òrgans interns del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, tot i que es 
mantindrà el dret a intervindre-hi amb la paraula. Tampoc es podrà exercir el 
dret de sufragi passiu en els processos electorals que hi haja. 

c) Quan la falta siga de caràcter lleu s'advertirà o amonestarà, verbalment o per 
escrit, la persona infractora, la qual, a més, si perdura en el seu comportament, 
podrà ser expulsada de la reunió de l'òrgan del partit en què s'ha produït. 
L'òrgan que impose una sanció lleu haurà de donar-ne compte a la Comissió 
de Garanties. 

5. Totes les sancions hauran de ser notificades i argumentades, mitjançant l'expedient 
sancionador a les persones i als òrgans afectats, per escrit, en un termini mai superior a 
deu dies des de l'endemà de l'adopció de la sanció. 
6. S’estableix la suspensió cautelar automática de l’afiliació d’aquella afiliats que 

incorreguen en un proces penal respecte del qual s’haja dictat auto d’apertura de 
judici oral o per delicte relacionat amb la corrupció. 

7. Seran expulsats del partit els militants que hagen sigut condemnats per alguns 
dels delictes establerts en l’apartat 6 d’aquest article. 

 
 

Article 141. La Comissió de Garanties. 

 La Comissió de Garanties serà l'encarregada de presidir els procediments 



 

 

 

sancionadors, llevat de les sancions lleus, que podran ser imposades també directament 
per la Presidència de la Mesa de l'òrgan en el si del qual s'haja comès la infracció, i 
sempre per majoria simple dels membres de la Mesa. 

 La Comissió de Garanties estarà formada per cinc persones elegides pel 
Congrés Nacional del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ entre la militància amb més de 
tres anys d'antiguitat. La votació serà secreta, i s'elegirà entre les diverses persones 
candidates, les quals es podran presentar formant una candidatura en llista. Cada 
persona delegada del Congrés Nacional podrà votar un màxim de tres persones, i 
n'eixiran elegides les cinc amb més vots. En cas de dimissió, la substituirà la següent 
persona de la llista per la qual es presentava, o si de cas hi manca, la següent en 
nombre de vots. 

 La Comissió designarà una de les seues persones membres per a ocupar la 
Presidència i elaborarà, al més aviat possible, un Reglament de Funcionament. 

 Quan la Comissió de Garanties considere que s'ha d'obrir la fase mediadora, 
triarà entre les seues persones membres aquella que presidirà com a mediadora la 
Mesa Conjunta de Mediació, i en cas de no poder arribar a cap acord protocol·lari, 
aquesta persona membre intervindrà en la fase sancionadora amb veu però sense vot. 
En aquest cas, la Presidència de la Comissió de Garanties tindrà vot de qualitat per al 
cas d'empat. 

 El primer Consell Nacional després de la constitució de la Comissió, a proposta 
d'aquesta, nomenarà una persona amb perfil tècnic jurista, que n'exercirà la Secretaria i 
en serà membre amb veu i sense vot. Aquesta persona no podrà ser personal contractat 
pel BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 

 La condició de membre de la Comissió de Garanties és incompatible amb la de 
membre de qualsevol òrgan executiu de l'organització, del Consell Nacional i de la 
Comissió Revisora de Comptes. 

 La Comissió de Garanties elaborarà anualment un informe detallat per a la seua 
aprovació al Consell Nacional, en el qual informarà de la seua activitat, així com del 
compliment dels presents Estatuts, i podrà instar els òrgans pertinents a prendre les 
mesures oportunes per al seu compliment. 

 Seran funcions de la Comissió de Garanties les expressades en aquest títol, així 
com la defensa dels drets de la militància i la interpretació dels presents Estatuts a 
instància de qualsevol òrgan del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ o de la militància 
quan l'aplicació concreta d'aquests oferisca dubtes. 

 Les resolucions de la Comissió de Garanties posaran fi al procés sancionador i 
són inapel·lables. 
 

TÍTOL XIII. L'ORGANITZACIÓ NACIONAL. 

 

Article 142. Registre Nacional del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 

1. S'estableix el Registre Nacional del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, la seu 
física del qual es trobarà en la Seu Nacional del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. Des 
de l'Àrea d'Organització de l'Executiva Nacional s'establiran els mecanismes per tal de 
fer accessible el registre al conjunt de la militància a través de mitjans no presencials. 
2. El Registre Nacional del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ registrarà tota la 
documentació dirigida als òrgans nacionals, la qual serà derivada al seu destinatari, tot 
lliurant còpia d'entrada a la persona sol·licitant. També establirà un mecanisme per a 
registrar les eixides, en el qual constarà la documentació que, des dels òrgans 



 

 

 

nacionals, s'adrece a la militància o a altres òrgans del BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ. 
3. Així mateix s’estabelix d’un  Registre documental que  ha de comptar amb  
el  Registre d’afiliats, d’Actes, l’inventari, i de la  comptabilitat. 
 

Article 143. Censos i dades personals. 

1. L'Àrea d'Organització de l'Executiva Nacional del BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ mantindrà actualitzats tots els censos de la militància, persones 
simpatitzants, càrrecs públics, persones alliberades i dels membres de JOVES PV – 
COMPROMÍS que també ho siguen del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. 
2. Cada òrgan pertinent rebrà actualitzacions de tots els censos que li pertoquen, 
com a mínim, cada dos mesos. 
3. Protecció de dades: 

a) La base de dades de militants i simpatitzants del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ està sotmesa a la legislació vigent sobre dades de 
caràcter personal. 

b) Qualsevol persona afiliada o simpatitzant pot exercir el seu dret 
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb la llei. 

c) Reglamentàriament s'han d'establir els mecanismes de 
protecció, d'accés i de modificació, si s'escau, a les dades de militància, i l'estat 
de les quotes, mitjançant la corresponent autorització escrita i justificada, i que 
podrà incloure el currículum de les persones afiliades que així ho vulguen. 
 

 

Article 144. Organigrama. 

 Des de l'Àrea d'Organització es proposarà a l'Executiva Nacional, per a la seua 
aprovació, l'organització, les funcions, el perfil tècnic i el personal adscrit de l'estructura 
supramunicipal de persones que desenvolupen la seua tasca laboral per al partit, així 
com les seues retribucions, format d'aquesta relació laboral i organisme contractant. 
Amb aquesta informació es redactarà l'Organigrama Tècnic Nacional del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ. 

 Des de l'Àrea d'Organització s'informarà, en les primeres reunions ordinàries del 
Consell Nacional, del Consell de Coordinació Política i del Consell de Coordinació 
Territorial, de l'Organigrama Tècnic Nacional del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, al 
qual se li afegirà l'Organigrama Polític amb les funcions i les responsabilitats del càrrecs 
d'àmbit nacional. 

 Amb un mínim de sis mesos abans qualsevol convocatòria electoral, des de 
l'Àrea d'Organització s'informarà el Consell Nacional, el Consell de Coordinació Política i 
el Consell de Coordinació Territorial de la composició i funcions de l'Organigrama 
Electoral. 

  Aquest organigrama serà públic dins del Portal de Transparència del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ. 
 

Article 145. Assessorament organitzatiu. 

Des de l'Àrea d'Organització s'elaborarà, en els tres mesos posteriors a qualsevol Congrés 
Ordinari, i sempre que la situació ho faça oportú, una Guia d'Organització que incloga tot allò bàsic 
pel que fa a organització per als col·lectius locals i comarcals: resum dels Estatuts, organigrama 
polític i de personal contractat pel partit, persones responsables de l'assessorament a càrrecs 



 

 

 

públics i col·lectius, gestió bàsica de col·lectius, finances i finançament, i comunicació i manual 
d'estil. 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

 

Primera. Interpretació dels Estatuts. 

Qualsevol dubte en la interpretació d'aquests Estatuts serà resolt per la Comissió de Garanties. 

 

Segona. Reforma dels Estatuts. 

La reforma d'aquests Estatuts és competència exclusiva del Congrés Nacional del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ. 

 

Tercera. Extinció del BLOC Nacionalista Valencià. 

El Bloc Nacionalista Valencià podrà extingir-se per acord del Congrés Nacional adoptat per dos 
terços dels membres de ple dret. En aquest acord es determinarà la destinació que s'haja de 

donar al patrimoni que existisca. Aquest patrimoni es podrà donar a al nou partit en cas 
d’integració en altre partit o refundació, o bé a entitats sense ànim de lucre vinculades al 
territori valencià o a activitats d’interès social que es duguen a terme al País Valencià.  

 

 

Quarta. Funcionament dels òrgans. 

1. Tenen la consideració d'òrgans del partit: 
a) El Congrés Nacional i la seua Mesa. 
b) El Consell Nacional i la seua Mesa. 
c) L'Executiva Nacional i la seua Permanent. 
d) El Consell de Coordinació Territorial. 
e) El Consell de Coordinació Política. 
f) Les assemblees i congressos locals i comarcals. 
g) Els Consells de Coordinació Comarcal i les seues Executives. 
h) La Comissió de Garanties. 
i) La Comissió Revisora de Comptes. 
j) Les Executives locals. 
k) JOVES PV – COMPROMÍS. 
l) DONES EN BLOC  
m) La Comissió Organitzadora del Congrés en període precongressual. 
n) Els corrents i els partits. 
o) Els òrgans sectorials. 
p) L'Assemblea d'Alcaldies i Regidories Nacionalistes del País Valencià. 

 
2. Tots els òrgans del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ establiran reglaments de 
funcionament i alçaran acta, almenys, dels acords presos en cada reunió. Aquests 
reglaments, per tal que tinguen validesa, s'hauran de fer arribar a la Seu Nacional. 
3. Totes les persones membres nades dels diferents òrgans, per a poder exercir el dret 
de vot en aquests, hauran d'estar, necessàriament, afiliades al BLOC NACIONALISTA 



 

 

 

VALENCIÀ. 
4. Cap persona militant no podrà prendre possessió del càrrec per al qual haja estat 
elegit sense notificació prèvia a la Seu Nacional. 
5. S'entendrà que les convocatòries estan fetes dins del termini i en la forma escaient 
quan hagen estat convocades per escrit deu dies naturals abans de la celebració de la 
reunió convocada. 
6. Es podran convocar òrgans amb caràcter d'urgència, amb un mínim de 48 hores 
d'antelació, només en els casos en què estiga absolutament justificat per motius de 
caire polític o organitzatiu, i llevat dels casos específics que estiguen regulats 
expressament per aquests Estatuts. 
7. En aquells casos que els Estatuts determinen que cal l'aprovació per part d'un òrgan, 
s'haurà d'establir reglamentàriament un període d'esmenes al document o documents 
presentats. Aquest període d'esmenes no s'aplicarà en el cas de les ratificacions. 
8. Sense perjudici del que diguen els respectius reglaments, un 10% dels membres de 
ple dret dels òrgans podràn proposar l'inclussió de punts a tractar a l'ordre del dia en el 
mateix fins a 48h abans de la reunió, els quals, caldràn notificar-ho a tots el membres de 
l'òrgan. 
9. En cap renió es podrà pendre acords que no consten expresament en l'ordre del dia 
de la convocatòria. En tots els punts hi haurà un temps d'exposició del punt per la 
persona o persones ponents, acte seguit s'obrirà torn de paraula que garanteixca el 
contrast de parers, i sempre que siga possible en disposició del temps, de rèplica i 
contrarèplica abans de la votació.  

 

Cinquena. La ciutat de València. 

1. La ciutat de València, per les seues característiques específiques, és considerat 
a tots els efectes com un col·lectiu comarcal. 
2. Les juntes municipals de districte de la ciutat de València seran considerades 
com entitats municipals autònomes als efectes del funcionament de l'estructura 
organitzativa del partit. Això implica que aquells col·lectius locals de districte constituïts 
tindran les mateixes obligacions i drets que la resta de col·lectius locals. 

 

Sisena. Bases i Normes de la Coalició Compromís. 

En la interpretació dels Estatuts es tindrà sempre en compte el que disposen les Bases i Normes 
de la Coalició Compromís, que prevaldran en cas de conflicte. 

 

Setena. Congrés Nacional Obert 

El Consell Nacional podrà obrir, si figura expressament en l'ordre del dia i així ho acorda una 
majoria qualificada de dos terços, el Congrés Nacional a totes aquelles persones militants 
d'organitzacions que, per afinitat ideològica, puguen confluir amb els objectius polítics del BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ. 

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

Primera. 

A l'efecte de la limitació de mandats consecutius s'haurà de comptar com a primer mandat el 
vigent en el moment de l'aprovació d'aquests Estatuts. 



 

 

 

 

Segona. 

La prohibició de duplicitats de càrrecs públics s'aplicarà a partir del primer procés electoral 
posterior a l'aprovació d'aquests Estatuts. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquests Estatuts entraran en vigor en el moment de l'aprovació. 

 

 


