ESTATUTS DE VERDS EQUO DEL PAÍS VALENCIÀ

CAPÍTOL I: DENOMINACIÓ. ÀMBIT I FINS
Article 1: Constitució
1. VerdsEquo del País Valencià es constitueix per temps indefinit, amb personalitat
jurídica pròpia a l'empara de l'article 6 de la Constitució espanyola i l'article 1 de la Llei
Orgànica 6/2002, com una organització que es basa en l'ecologia política i que actua
al País Valencià, legalment denominat Comunitat Valenciana.
2. VerdsEquo del País Valencià ajusta la seua actuació a principis democràtics i el seu
òrgan suprem és l'Assemblea General de membres.
Article 2: Denominació, sigles i anagrama
1. L'anagrama de VerdsEquo del País Valencià és el nom de l'organització i el girasol
del Partit Verd Europeu, tal com figura en l'annex I d'aquests Estatuts.
2. S'adopta com a nom identificatiu: VerdsEquo. En els presents Estatuts s'utilitzarà
indistintament el nom complet i les sigles identificatives. En les comarques
castellanoparlants podrà utilitzar-se la denominació VerdesEquo. A aquestes
denominacions, se les podrà afegir el topònim d'una població quan així es decidisca.
Article 3: Domicili i adreça electrònica
1. El domicili social radica a València, 46001, en la Plaça del Pilar núm. 1 de la
mateixa ciutat, el qual domicili podrà ser modificat per acord de la Comissió Executiva.
2. La pàgina web de VerdsEquo és: www.verdsequo.org i l'adreça electrònica de
contacte és info@verdsequo.org
3. Tant la pàgina web de VerdsEquo com l'adreça electrònica de contacte podran ser
modificades per decisió majoritària de la Mesa de País.
Article 4: Àmbit
1. VerdsEquo del País Valencià és un partit polític, que té com a àmbit d'actuació el
territori del País Valencià.
2. En l'àmbit de l'Estat Español, VerdsEquo del País Valencià, des de la sobirania en el
seu àmbit territorial, decideix assumir el paper d'organització territorial d'EQUO al País
Valencià, així com participar en els seus òrgans decisoris i representatius.
3. VerdsEquo comparteix amb EQUO el projecte polític del Partit Verd Europeu.
Article 5: Definició i finalitats

1.- VerdsEquo del País Valencià té com a finalitat fonamental promoure un projecte de
societat sostenible, basat en l'ecologia política, el pacifisme, l'equitat social, el
feminisme, i la participació ciutadana, assumint com a pròpies les finalitats i objectius
d'EQUO federal. Així mateix col·labora en la recuperació i desenvolupament de la
personalitat cultural, lingüística i social del País Valencià.
VerdsEquo del País Valencià realitza una proposta de transformació social, ecològica i
democràtica per a oferir-la a la societat i, amb el seu suport, obtenir participació en les
institucions representatives de caràcter polític.
2.- VerdsEquo del País Valencià està a favor de l'equitat cap als col·lectius més
discriminats, com el col·lectiu LGTBI, els discapacitats, els dependents, els xiquets, els
majors i els emigrants. Està a favor de la resolució pacífica dels conflictes i de
desmuntar els privilegis que la societat patriarcal atorga a les persones de gènere
masculí. Està a favor, també, dels drets dels animals, en contra del maltracte animal,
eliminant-ho dels festejos populars. Accepta i promou la cultura de la transparència
pública tant en el partit com en les institucions. Es declara, així mateix, federalista,
republicà i laic.
3.- Bases de funcionament general. VerdsEquo del País Valencià és un
organització que per al seu funcionament intern es defineix com un partit en xarxa,
horitzontal, inclusiu, transparent, obert i participatiu. Per a aconseguir aquest model
organitzatiu, VerdsEquo es recolzarà en les següents bases de funcionament:
a) La igualtat de les persones de VerdsEquo del País Valencià, mitjançant l'aplicació
del principi de “una persona, un vot” i que tots els vots valguen el mateix.
b) La paritat de gènere en tots els seus òrgans i processos electorals.
c) L'establiment d’espais participatius per a la proposta, el debat intern, la deliberació i
la presa de decisions de totes les persones vinculades al partit.
d) L'obertura a la societat com a organització permeable a les seues propostes, les
seues necessitats i els seus anhels. El partit té vocació de ser un instrument al servei
de la ciutadania.
i) L'exemplaritat exigible per a les persones que formen part de VerdsEquo,
especialment per als càrrecs, tant institucionals com a orgànics.
f) El reconeixement a la riquesa de la pluralitat i diversitat en el seu si dins del marc de
valors compartits reflectits en les seues finalitats, en la carta constituent, els valors del
Partit Verd Europeu i la Carta de Canberra dels Verds Mundials.
g) La cerca de consens i el respecte a les postures minoritàries.
h) La limitació temporal i funcional de càrrecs i responsabilitats en les persones, tant
en responsabilitats orgàniques com en les que ostenten representació pública.
i) El respecte a l'autonomia de les diferents organitzacions dins de la seua autonomia
territorial.
j) La transparència entesa com a dret a l'accés de la informació de les persones de
VerdsEquo, limitada excepcionalment en els casos que així ho establisca la legislació.
k) La independència financera i política d'institucions públiques i privades i en
particular d'empreses financeres o d'un altre tipus, així com de grups de pressió.
l) El dret a la formació i desenvolupament personal i polític de les persones vinculades
a VerdsEquo.

m) El foment de la resolució pacífica de conflictes, la mediació i l'aplicació de
processos sancionadors com a últim recurs.

CAPÍTOL II: AFILIACIÓ. DRETS I DEURES
Article 6: Persones afiliades
1. Per a ser membre de VerdsEquo del País Valencià s'hauran de complir els següents
requisits legals: ser persones físiques, majors d'edat, sempre que no tinguen limitada
ni restringida la seua capacitat d'obrar. També podran ser afiliats els ciutadans
estrangers quan la normativa vigent ho permitisca.
2. Per a ser membre, a més, hauran de complir-se les següents condicions generals:
- Acceptar les bases programàtiques i els objectius de VerdsEquo del País Valencià
recollits en els presents estatuts, i contribuir al sosteniment de l'organització.
- No ser membre de cap altre partit ni organització política, ni figurar en iniciatives que
contravinguen els principis i programa de VerdsEquo.
Article 7: Partits associats
VerdsEquo podrà acceptar l'adhesió a la seua organització d'altres partits polítics,
sempre que aquests accepten els presents estatuts i els objectius de VerdsEquo. Els
drets i deures de les persones afiliades als partits associats seran els mateixos que els
de les persones afiliades a VerdsEquo. A fi de perfeccionar el procés d'adhesió,
VerdsEquo i el partit associat signaran un protocol d'adhesió i funcionament. L'òrgan
competent per a acordar l'adhesió d'un partit associat és la Mesa de País, previ
informe de la Comissió Executiva.
Article 8: Simpatitzants
Podran ser simpatitzants aquelles persones que, en les mateixes condicions legals
que els afiliats, hagen expressat per escrit la seua voluntat de ser-ho, seguint un model
que el partit posarà a la seua disposició. Seran registrats en un cens de simpatitzants i
tindran els següents drets:
1.- Podran assistir a les Assemblees de l'Organització local on figuren com adscrits, en
general amb veu i sense dret a vot, excepte per a aquelles qüestions que es puguen
determinar expressament per cada Assemblea.
2.- Participar en grups de treball així com en els grups i activitats que es puguen
organitzar en el seu àmbit territorial.
3.- Els mecanismes per a la seua alta, baixa i subjecció al règim disciplinari de
VerdsEquo serà idèntica a les afiliades.

Article 9: Admissió
1. Per a adquirir la condició de membre de VerdsEquo, caldrà sol·licitar-ho i signar les
fulles d'afiliació, bé a l'Assemblea Local o Comarcal corresponent, o bé directament a
la Secretaria d'Organització, d'acord amb el previst en l'últim paràgraf d'aquest article.
2. Després de presentada qualsevol sol·licitud, i en la primera reunió que realitzen els
esmentats òrgans, s'haurà de resoldre la procedència o no de l'admissió sol·licitada.
En cas de rebuig, aquest haurà de ser raonat i la persona rebutjada podrà recórrer en
última instància davant la Mesa de País, sempre que la decisió no haguera sigut presa
per aquest òrgan.
3. Quan la sol·licitud d'admissió siga realitzada pels components d'un grup organitzat
haurà de ser la Mesa de País qui resolga la seua admissió.
4. En el cas en què la sol·licitud d'afiliació es realitze mitjançant mitjans telemàtics, la
Secretària d'Organització remetrà la sol·licitud a la Comissió Executiva acompanyada
d'un informe de l'assemblea local o comarcal respectiva. En cas de dubte, la Comissió
Executiva remetrà la sol·licitud a la Mesa de País, qui decidirà en última instància
sobre l'admissió.
Article 10: Registre d'afiliats
1.- Existirà un registre autonòmic de persones afiliades on constaran les dades de les
altes i de les baixes, amb accés al mateix per part dels òrgans autonòmics i locals
segons corresponga en cada cas.
2.-El registre de persones afiliades es farà públic en tots els processos electius de
VerdsEquo, en l'àmbit territorial en què es desenvolupen, amb caràcter previ a l'inici
del procés i amb respecte a la legislació en vigor referent a la protecció de dades.
Article 11: Drets de les persones afiliades
Els afiliats i afiliades de partit gaudeixen dels següents drets:
1.- Participar en les activitats del partit, així com a propugnar-se per a formar part dels
òrgans de govern i representació per als quals existisca un procediment electiu, com
és el cas de la Comissió Executiva i Mesa de País; a exercir el dret de veu i vot en els
Congressos i Assemblees, d'acord amb els estatuts i les normes de convocatòria,
sempre que estiguen al corrent de pagament de quotes o altres aportacions.
2.- Triar i ser triat o triada per a qualsevol càrrec de VerdsEquo del País Valencià
d'acord amb les normes d'elecció establertes, així com dimitir de qualsevol càrrec,
comunicant-ho a l'òrgan afectat. Triar els candidats o candidates per als diferents
processos electorals en els quals estiga present VerdsEquo.
3.- Ser informats sobre la composició dels òrgans directius i d'administració o sobre les

decisions adoptades pels òrgans directius, sobre les activitats realitzades, sobre la
documentació del partit i sobre la situació econòmica.
4.-Impugnar els acords dels òrgans del partit que estimen contraris a la Llei o als
estatuts.
5.- Acudir a la Comissió d'Arbitratge en defensa dels seus drets d’afiliació.
6.- Expressar-se lliurement a l'interior dels òrgans de decisió i d'adreça quan siguen
convidats a participar.
7.- Participar en l'elaboració de resolucions i programes de VerdsEquo i fer propostes
o plantejaments per a l'elaboració de projectes tant a nivell territorial com a federal.
8.- Tenir accés als Estatuts, reglaments i altra normativa d'aplicació en l'àmbit territorial
al que pertanyen.
9.- Rebre l'oportuna protecció contra atac injusts derivats de la seua acció política,
incloent la defensa jurídica en els termes que decidisca la Comissió Executiva.
Article 12: Obligacions de les persones afiliades
Les persones afiliades compliran les obligacions que resulten de les disposicions
estatutàries, i en tot cas les següents:
1.- Compartir les finalitats de VerdsEquo i col·laborar amb la seua consecució.
2.- Respectar el que disposen els estatuts i les lleis.
3.- Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans directius del partit.
4.- Fomentar en el seu entorn l'ecologia política, el pacifisme i la no violència.
5.- Mantenir una coherència entre els principis de l'Organització i la seua actuació
social.
6.- Abonar les quotes i altres aportacions que, d'acord amb els Estatuts, puguen
correspondre-li.
Article 13: Baixa d'afiliació
Qualsevol persona del partit podrà renunciar a la seua condició de membre d'afiliat o
simpatitzant mitjançant l'oportuna comunicació per escrit.
Es causara baixa en el partit:
1.- Per resolució sancionadora dels òrgans competents.

2.- Per impagament de la quota d'afiliació, en un termini de tres mesos a partir de
l'enviament de la remesa bancària corresponent, i havent-hi hagut avís posterior.
3.- Serà motiu de baixa automàtica, figurar inscrit com a afiliat en un altre partit amb
presència al País Valencià.

CAPÍTOL III: ORGANITZACIÓ
Article 14: Òrgans de l'organització
L'organització de VerdsEquo del País Valencià s'articula mitjançant els següents
òrgans:
1.- Òrgans generals de VerdsEquo del País Valencià
- Assemblea o Congrés General.
- Mesa de País.
- Comissió Executiva.
- Els coportaveus.
2.- Òrgans territorials de partit.
- Les Assemblees o col·lectius comarcals i locals, i els seus òrgans respectius, en cas
que els hi haja.
- Les coordinadores supra comarcals, en cas d'haver-les.
3.- Òrgans de control:
- La Comissió d'Arbitratge.
- La Comissió de Control Financer.
4.- Altres òrgans
- Joves de VerdsEquo.
- Coordinadora de càrrecs públics.

Article 15: El Congrés General
1.- El Congrés General és una Assemblea General extraordinària, i està constituït pel
conjunt de l'afiliació.
2.- La participació requerirà estar al corrent en el pagament de les quotes, tenir una
antiguitat mínima de tres mesos i no estar culpable en cap expedient sancionador.

3.- De manera ordinària es reunirà cada quatre anys.
4.- La convocatòria correspon a la Mesa de País per pròpia decisió, o bé quan ho
sol·liciten almenys el 25 % de les persones afiliades, un 40% de l'Assemblees
Comarcals o locals, o la majoria absoluta de membres de l'Assemblea General.
La convocatòria la realitzarà la Mesa de País, que constituirà un Comitè Organitzador
del Congrés havent de ser comunicada a les Assemblees Comarcals o Locals amb un
mínim d'un mes antelació. La convocatòria ha de contenir: l'ordre del dia; el lloc i data;
una proposta de reglament de funcionament; les ponències i acords a adoptar.
A més de les funcions que correspon a cada Assemblea General, són competències
exclusives del Congrés:
- Aprovar les línies bàsiques d'actuació i els elements teòrics de l'ecologia política a
aplicar.
- Aprovar o modificar els estatuts de l'organització.
- Acordar la dissolució o transformació de l'organització, d'acord amb el que es disposa
en els estatuts.
5.- La Mesa de País proposarà al Congrés, com a mínim, una Comissió d'acreditacions
i una altra de candidatures, que hauran de ser confirmades a l'inici de les sessions.
6.- Els acords es prengueren per consens i, si éste no és possible, per majoria simple.
Article 16: L'Assemblea General
1.- L'Assemblea General està constituïda pel conjunt de l'afiliació.
2.- La participació requerirà estar al corrent en el pagament de les quotes, tenir una
antiguetat mínima de tres mesos i no estar inclós en cap expedient sancionador.
3.- L'Assemblea General es reunirà tantes vegades com la situació política ho faça
convenient i, com a mínim, una vegada a l'any. Es convocara per la Mesa del País,
havent-se de convocar a les Assemblees locals o comarcals amb un mínim d'un mes
d'antelació. En la convocatòria haurà de constar l'ordre del dia, lloc i data i s'haurà
d'acompanyar dels documents necessaris per al corresponent debat.
4.- Les competències de l'Assemblea General són:
Debatre i aprovar:
El seu reglament de funcionament intern a proposta de la Mesa de País.
Els informes de gestió, finances i qualsevol altre que presente la Mesa de País.
Les ponències, resolucions i comunicats.
Els programes electorals i les candidatures de VEPV al Parlament Valencià, al de
l'Estat i a l'Europeu, així com l'oportunitat de realitzar coalicions electorals.

- Triar, ratificar o revocar els portaveus, com a representants legals de l'Organització,
així com triar a les persones que formen part de la Comissió executiva.

- Tractar de qüestions polítiques i problemes concrets amb especial transcendència
que es plantegen en el si de l'organització.

- Proposar la constitució de les comissions sectorials que es consideren necessàries.

- Convocar Congrés Extraordinari quan la majoria absoluta dels membres acreditats de
l'Assemblea considere que per qualsevol circumstància s'ha de reunir, abans del
temps normal, el màxim òrgans de decisió de VerdsEquo.

- Aprovar relacions i aliances amb altres forces polítiques.
- El procés d'elecció de càrrecs i òrgans començarà sempre amb posterioritat a la
celebració dels corresponents debats polítics.

- La Mesa de País proposarà a l'Assemblea, com a mínim, una Comissió
d'acreditacions i una altra de candidatures, que hauran de ser confirmades a l'inici de
les sessions.

- La presa d'acords s'adoptarà per consens i, si aquest no és possible, per majoria
simple. Si se sol·licita per majoria absoluta, un tema concreta i de manera excepcional
podrà ser votat per un altre sistema de votació ( VUT o uns altres).
Article 17: La Mesa de País
1.- La Mesa de País és l'òrgan de coordinació i desenvolupament dels acords de
l'Assemblea General de VERDSEQUO del País Valencià. Així mateix, és el màxim
òrgan de direcció i decisió política i organitzativa entre Assemblees Generals. Es
reunirà tantes vegades com es considere oportú i, com a mínim, quatre vegades a
l'any. Sense perjudici de les funcions que ostenten els dos portaveus, regulades en
l'art. 18, la Mesa de País serà la representació legítima de l'organització.
2.- Composició i elecció de la Mesa de País.
La Mesa de País de VerdsEquo estarà composta, a més de per els membres de la
Comissió executiva, pels delegats i delegades, que nomenen les Assemblees locals i
comarcals. Cada Assemblea constituïda tindrà dret a un membre, incrementat en un
més per cada deu membres al corrent de les seues cotitzacions. La relació dels
membres nomenats per cada Assemblea haurà d'acreditar-se davant la Mesa de País
mitjançant certificació de l'Assemblea per la qual van ser nomenats. Es considera
membres nats de la Mesa a les persones electes en comicis locals, autonòmics,
nacionals i europeus. Així mateix, l'organització de Joves de VerdsEquo podrà
nomenar una persona que la represente, amb veu i vot, en la Mesa de País.

3.- Convocatòria de la Mesa de País.
La Mesa de País podrà ser convocada per:
- La Comissió Executiva, per majoria simple, quan al seu judici siga necessari.
- Un mínim del 30% de les Assemblees existents.
- La pròpia Mesa de País per majoria simple.
Excepte en les reunions d'emergència, les convocatòries de la Mesa de País hauran
de conèixer-se per totes les Assemblees Locals i Comarcals amb una antelació
d'almenys set dies. Tota convocatòria s'efectuarà a través de la Secretària
d'Organització i haurà d'adjuntar un ordre del dia determinat redactat pels convocants.
Al començament de la reunió, els delegats assistents podran proposar altres punts per
a afegir a l'ordre del dia; per a ser tinguts en compte haurà de ser aprovada la seua
inclusió per majoria de 2/3 dels delegats assistents.
4.- Funcions.
A la Mesa de País li corresponen les següents funcions:
- Convocar Assemblees Generals.
- Coordinar l'acció política de VerdsEquo.
- Triar representants i altres llocs de l'organització tals com a contractats, assessors,
alliberats, etc., per a qualsevol instància que es considere necessària, a excepció dels
àmbits locals i comarcals.
- Designar les comissions d'enllaç i negociació amb altres forces polítiques a proposta
de la comissió executiva.
- Designar persones perquè exercisquen funcions dins de l'organització o de
Compromís a proposta de la Comissió Executiva.
- Supervisar les finances de l'Organització.
- Portar a la pràctica els acords de l'Assemblea General mitjançant la impartició de les
oportunes ordres i recomanacions a la Comissió Executiva.
- Ratificar o revocar els acords urgents presos per la Comissió Executiva.
- Aprovar relacions i aliances amb altres forces polítiques.
- Aprovar l'admissió de noves Assemblees Locals i/o comarcals.
- Aprovar la baixa en l'organització d'Assemblees Locals i Comarcals, previ informe de
la secretària d'organització.
- Adoptar les mesures disciplinàries en la forma arreplegada en aquests estatuts.

- Proposar i aprovar provisionalment els Reglaments de Règim Intern, quan siguen
necessaris, per a la seua engegada i posterior ratificació en l'Assemblea General.
- Aprovar i modificar la carta financera de l'organització.
- Les restants funcions que li són atribuïdes en aquests estatuts, així com qualsevol
altra que no estiguen expressament previstes.
5.- Presa de decisions.
Les decisions s'adoptaran, preferiblement, per consens. De no ser possible el
consens, es consideraren vinculants les propostes aprovades per majoria simple.
Els delegats o delegades actuaren, sempre que siga possible, com a portaveus de les
decisions adoptades en les seues Assemblees d'origen i solament en els temes que
no s'hagen debatut prèviament en aquelles, decidiran per si mateixos. La
responsabilitat de les decisions que adopten solament pot ser reclamada per els qui
els van triar.
Article 18: La Comissió Executiva
1.- La Comissió Executiva és l'òrgan que coordina i desenvolupa els acords presos per
la Mesa de País i per l'Assemblea General, amb la finalitat de que s’hi porten amb
operativitat i eficàcia.
2.- El nombre dels seus membres electes serà fixat per l'Assemblea General, que, els
triarà, preferentment, per consens. De no haver-hi consens, seran triats mitjançant
sufragi lliure i secret. El seu mandat tindrà una durada de quatre anys.
A més dels membres electes, seran membres nats de la Comissió Executiva les
persones electes en comicis autonòmics, estatals, europeus i locals dels quatre
principals municipis del País Valencià, és a dir, de València, Alacant, Elx i Castelló de
la Plana, i fins a dues persones designades per Joves de VerdsEquo.
3.- En el cas que no hi haja consens, es votarà mitjançant una llista oberta en papereta
ordenada alfabèticament, en la qual cada membre de l'Assemblea podrà votar tantes
candidatures com a membres electes siguen fixats per l'Assemblea. La paritat serà
assegurada en el moment de conformar la llista definitiva d'electes, a excepció dels
membres nats.
4.- Es reunirà com a mínim una vegada al mes, convocada pel responsable
d'organització que fixara, al costat dels portaveus, l'ordre del dia. També serà convocat
a petició d'un terç dels components. Sera necessària la sol·licitud de la meitat dels
seus components per a la inclusió d'un tema en l'ordre del dia. Les decisions es
prendran per majoria simple dels presents, excepte en aquells assumptes per als
quals, segons els presents Estatuts, es requerisquen majories qualificades.
5.- La Comissió Executiva determinarà responsabilitats de Secretaries entre els seus

membres, les quals gestionaran les seues responsabilitats amb autonomia i sota
supervisió de la pròpia Executiva. En tot cas, caldrà nomenar les d'Organització,
Finances, Comunicació, Transparència, Recursos Humans i una de Joves de
VerdsEquo.
La secretaria d'Organització impulsarà i coordinarà les comissions sectorials, que
podran ser pròpies o integrades en les d'altres organitzacions de les quals Verds Equo
forme part, però vetlant, en tot cas, que puguen recolzar el desenvolupament polític del
partit. La creació de sectorials pròpies de VerdsEquo, seran proposades per
l'executiva i aprovades per majoria simple de la Mesa de País.
La secretaria de Finances haurà de coordinar i supervisar les persones que porten
l'economia i les finances de VerdsEquo, i s'integrarà en la Comissió de Control
Financer.
La secretaria de Comunicació s'encarregarà, així mateix, d'assegurar la presència de
l'organització en els mitjans de comunicació i de difondre els missatges que generen
els càrrecs orgànics i institucionals. Assumirà, entre unes altres, la missió d'impulsar,
coordinar i supervisar la presència de VerdsEquo en les xarxes socials.
La secretària de transparència s'encarregarà, de portar a la pràctica les actuacions
descrites en el capítol IV.
La secretària de recursos humans serà responsable de coordinar els processos de
selecció i contractació de personal tal com s'especifica en l'article 23.
6.- L'Executiva podrà disposar d'una Comissió Permanent conformada pels membres
de la Comissió Executiva que ella mateixa determine guiant-se pel principi d'eficàcia i
operativitat. S'encarregarà de resoldre les contingències quotidianes i a facilitar el
treball de l'Executiva. En el cas de plantejar-se alguna decisió que afecte
substancialment a VerdsEquo, la Permanent convocarà a la Comissió Executiva, que
haurà de ratificar-la, rebutjar-la o, si no és urgent, elevar-la a la Mesa de País.
7. A la Comissió Executiva li corresponen entre unes altres les següents funcions:
- Executar els acords de la Mesa de País i de l'Assemblea General.
- Tractar la gestió diària del partit, per si mateixa o delegant-la a la comissió
permanent.
- Adoptar decisions urgents, que haurà de sotmetre a la ratificació o revocació de la
primera Mesa de País que se celebre.
- Traslladar propostes a les Assemblees Comarcals i Locals, així com a càrrecs públics
de VerdsEquo del País Valencià.
- Vetlar per la comunicació fluïda a l'interior de l'organització.

- Traslladar a l'opinió pública les propostes del partit.
- Organitzar les activitats del partit.
- Oferir formació als seus afiliats i afiliades.
- Negociar amb la Coalició Compromís i aquelles altres coalicions i partits que les
formen, en les quals puga participar VerdsEquo, i adoptar acords d'índole política i
institucional, sotmetent eixos acords a la ratificació de la Mesa de País, convocada
com més prompte millor.
- Proposar persones perquè exercisquen funcions dins de l'organització de Compromís
o coalicions en les quals VerdsEquo forme part, sotmetent la designació a la primera
de Mesa de País que es convoque.
- Nomenar comissions negociadores que representen a l'executiva i al partit, informant
d'açò a la primera Mesa de País que es convoquen.
- Qualsevol altra que li atribuïsquen els presents Estatuts.
8.- Els membres de la Comissió Executiva podran ser revocats mitjançant petició
motivada de, almenys, el 25 % de les persones afiliades a VerdsEquo del País
Valencià. La Mesa de País tramitarà la iniciativa de revocació, i sotmetrà el procés de
ratificació o cessament al membre subjecte a aquest procés, mitjançant sufragi
universal i secret de les persones afiliades. Quedaran revocats els membres que,
després de finalitzar el procés, reben una majoria simple de vots a favor del seu
cessament. En cas que no s'aconseguisca eixe resultat, quedaran ratificats.
9.- A més de la via regulada en l'apartat anterior, perdran la condició de membres de la
Comissió Executiva aquelles persones que no assistisquen, sense justificació, al 40%
de les reunions convocades dins del termini i en la forma escaient.
Article 19: Coportaveus
1. L'Assemblea General triarà per consens, per un període de quatre anys, les
persones coportaveus del partit, respectant la paritat de gènere.
En cas de no aconseguir-se un consens, es realitzarà una votació secreta entre les
diferents candidatures. Seran nomenades aquelles que obtinga més del 50 % dels
vots. En cas de ser tres o més les candidatures per a algun dels portaveus, i no obtenir
cap d'elles aqueix percentatge, es realitzarà una segona votació entre les dues
persones que hagueren obtingut més vots, sent triada qui més vots obtinga.
2.- Són competències dels portaveus:
a) Ostentar la representació legal de VerdsEquo del País Valencià davant les autoritats
i tot tipus d'organismes públics i privats, podent subscriure quants documents
mercantils o efectes calguen, amb inclusió d'obertura o tancament de comptes i

llibretes d'estalvi respecte del patrimoni de finances de l'organització. Estaran facultats
per a atorgar poders en favor de les persones que puguen representar i defensar a
l'organització davant els tribunals de justícia, instàncies administratives o
governamentals.
b) Coordinar la Comissió Executiva i la Mesa de País, i actuar com coportaveus dels
dos organismes.
c) Coordinar la política institucional de VerdsEquo del País Valencià.
d) Informar a la Mesa de País de les activitats que realitzen.
i) En cas de baixa o dimissió d'algun portaveu, la seua funció serà assumida per l'altra
coportaveu fins al seu reemplaçament mitjançant una nova elecció en la següent
Assemblea General. En cas que la vacant afecte als dos coportaveus, la Mesa de
País, convocada per a açò, triarà dos coportaveus provisionals fins a la celebració de
la següent assemblea general.
Article 20: Les Assemblees locals o comarcals
1.- L'organització bàsica de VerdsEquo del País Valencià és l'Assemblea Local o
Comarcal.
2.- Les Assemblees locals o comarcals són autònomes i sobiranes quant a l'elecció de
representants i candidats en processos electorals de caràcter local, l'elaboració de
comunicats i propostes polítiques d'àmbit local, o l'adhesió a plataformes i xarxes
socials, sempre en el marc dels presents estatuts de manera que es preserve la
coherència política de l'organització.
3.- Les Assemblees triaran als seus representants en la Mesa de País (un per cada
Assemblea activa; si l'Assemblea supera les deu persones afiliades tindrà dret a un
altre representant).
4.- S'haurà de garantir, en l'àmbit de l'Assemblea, l'existència de lleres de participació,
proposta, deliberació i presa de decisions en assumptes tant de competència local
com a autonòmica.
5.- Les Assemblees Locals o comarcals es regiran per reglaments propis o en el seu
defecte, pel de l'Assemblea General. L'elaboració d'un reglament local o la seua
modificació serà efectuat mitjançant procés de deliberació i aprovació obert a tots els
membres de les persones associades a VerdsEquo en el seu àmbit.
6.- En les comarques en les quals les Assemblees Locals així ho decidisquen podran
agrupar-se en un òrgan comarcal, convocar assemblees comarcals i triar als seus
portaveus. Així mateix i per a facilitar l'acció política i de desenvolupament del partit es
podran crear, en els territoris on l'afiliació està dispersa, un òrgan de coordinació
supracomarcal que assumiran les funcions de les Assemblees Locals i comarcals allà

on no existiren possibilitats de crear col·lectius. Aquest caràcter serà concedit o
revocat per la Mesa de País, qui també determinarà la seua composició.
7.- L'ingrés de noves Assemblees en VerdsEquo del País Valencià haurà de sol·licitarse per escrit dirigit a la Mesa de País, en el qual es farà constar:
- Acceptació expressa dels estatuts de VerdsEquo del País Valencià.
- Relació nominal i postal dels components de la nova Assemblea, el nombre de la
qual no serà inferior a tres.
- Signatura de cadascun dels membres relacionats.
La Mesa de País resoldrà l'admissió de la nova Assemblea, decisió que haurà de ser
ratificada en la primera Assemblea General que se celebre.
8.- Les Assemblees ja constituïdes hauran de:
- Portar actualitzats un Llibre de Registre de membres i un altre d'Actes, tots dos a la
disposició de la Mesa de País de VEPV.
- Informar a la Mesa de País, amb periodicitat com a mínim trimestral, de les altes i
baixes de membres, així com dels canvis que es produïsquen en el seu òrgan de
funcionament.
- Contribuir al finançament de l'organització, a través de les quotes que determine
l'Assemblea General o la Mesa de País amb ratificació posterior d'aquella.
- Mantenir una activitat social i d'acció política que no es limite a la mera participació
electoral. Així mateix, s'hauran de desenvolupar accions concretes encaminades a
estendre l'organització i el creixement en afiliació.
Article 21: Coordinadora de càrrecs públics
1.- La coordinació de l'actuació dels nostres càrrecs públics, és una prioritat per a
l'organització. Per a açò, es constituirà una coordinadora, la qual impulsarà la
unificació de criteris, establirà prioritats d'actuació i intercanvi d'experiències i
propostes.
2.- Seran membres nats de la Coordinadora, totes les persones triades en processos
electorals (locals, autonòmics, estatals i europeus) i les persones afiliades que
ostenten càrrecs en el Govern Valencià. La Mesa de País nomenarà a un dels seus
membres que actuarà com a enllaç entre ambdues òrgans.
3.- Seran convocats i podran assistir, amb dret a veu, el personal designat assessor o
càrrecs de confiança.
4.- Podran elevar propostes de resolució o acords a la Mesa de País.
5.- Com a mínim serà convocada dues vegades a l'any.
Article 22: Retribució de despeses als membres dels òrgans de caràcter
organitzatiu
Els membres de la Comissió Executiva i aquelles altres persones que exercisquen
alguna funció encomanada per la Comissió Executiva i la Mesa de País, tindran dret al

fet que se'ls reintegre l'import de les despeses de transport, allotjament o uns altres als
que poguera obligar-los l'acompliment d'aquestes funcions. Aquestes despeses hauran
d'estar degudament justificades i ser supervisades i aprovades per la Comissió de
Control Financer, ajustant-se a criteris d'austeritat.
Article 23: Contractació de personal laboral
1.- VerdsEquo del País Valencià podrà contractar el personal laboral de suport que
considere necessari per a la realització de labors tècniques i administratives dins de
les disponibilitats pressupostàries aprovades pels òrgans corresponents.
2.- Les contractacions de personal laboral es realitzaran per la Mesa de País a
proposta de la Comissió Executiva, atenent a criteris de publicitat, competència,
transparència, confidencialitat, no-discriminació i igualtat d'oportunitats.
3.- VerdsEquo aprovarà unes instruccions internes en matèria de contractació seguint
els criteris anteriors. Aqueixes instruccions, una vegada aprovades per la Mesa de
País, seran publicades en la web.
4.- La proposta de contractació, així com les instruccions internes, haurà de ser
ratificada per majoria simple dels membres de la Mesa de País.
Article 24: Mecanismes de mediació i control
A fi d'intervenir en qüestions sensibles de l'organització, VerdsEquo es dotarà de
mecanismes de mediació i control.
- La Comissió de Transparència i Arbitratge.
- La Comissió de Control Financer.
Article 25: La Comissió de Transparència i Arbitratge
1.- La Comissió d'Arbitratge té com a funcions:
a) L'aplicació de les disposicions sobre la convivència i la resolució de conflictes, així
com l'aplicació del reglament disciplinari.
b) Intervenir en quantes reclamacions li presenten les persones afiliades sobre violació
dels principis generals de funcionament i dels drets dels afiliats reconeguts en els
Estatuts. Açò generarà, si escau, l'exigència de responsabilitats davant els òrgans i els
càrrecs institucionals.
c) Garantir el dret a la informació de les persones afiliades i vetlar pel compliment del
compromís de transparència financera.
2.- La Comissió d'Arbitratge es regirà per criteris d'equanimitat, rectitud, desinterès i
neutralitat.

3.- La Comissió d'Arbitratge tindrà accés a quanta informació sol·licite per a
l'acompliment de la seua funció.
4.- La Comissió d'Arbitratge comptarà amb cinc membres titulars i dos suplents, triats
tots ells per la Mesa de País.
5.- En el moment de la seua renovació presentarà un balanç de la seua actuació
durant el seu mandat. Anualment elaborarà un informe sobre les seues activitats que
presentarà davant la Mesa de País.
6.- En el supòsit de produir-se una baixa temporal o definitiva entre qualsevol dels
membres titulars, la seua plaça passarà a ser ocupada per un dels suplents. En cas
que la baixa es consolide definitivament, la persona suplent passarà a ser titular. En el
supòsit de quedar-se la Comissió d'Arbitratge amb menys de cinc membres, les
vacants podran ser cobertes per la Mesa de País.
7.- La Comissió d'Arbitratge nomenarà entre els seus components un President i un
Secretari, figurant els altres membres com a vocals.
8.- Els membres de la Comissió d'Arbitratge hauran d'inhibir-se en els procediments en
els quals concórrega qualsevol de les següents circumstàncies:
a) Tenir interès en l'assumpte que es tracte.
b) Tenir qüestió litigiosa pendent amb alguna de les persones implicades en el
procediment.
c) Tenir parentiu fins a tercer grau amb les persones que intervinguen directament en
el procediment.
d) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb qualsevol de les persones
involucrades en el procediment.
i) En cas que concórrega alguna de les circumstàncies esmentades i no produir-se la
inhibició del membre de la Comissió, podrà ser-ne objecte de recusació.
9.- Els seus membres podran ser objecte de revocació mitjançant una petició motivada
d'almenys el 30 % de la militància de VerdsEquo de País Valencià. La Comissió
Executiva tramitarà la petició de revocació i realitzarà un procés de ratificació o
cessament mitjançant una votació universal i secreta entre la militància del partit.
Quedaran revocats els qui reben una majoria simple de vots a favor del seu
cessament. Així mateix, els seus membres podran ser objecte de recusació per
algunes de les persones o col·lectius implicats en el conflicte. Recusació que serà
dirimida per la Mesa de País, previ informe de la Comissió Executiva.
10.- La Mesa de País arbitrarà els mitjans per a procedir a la substitució d'aquells
membres de la Comissió d'Arbitratge que hagen sigut revocats.
Article 26: La Comissió de Control Financer
a) La Comissió de Control Financer té com a funció col·laborar amb el responsable de

finances, i controlar el funcionament de l'Àrea financera i administrativa de VerdsEquo
del País Valencià.
b) La Comissió de Control Financer tindrà la missió d'auditar els comptes del partit.
Serà l'òrgan competent per a aprovar els comptes anuals i remetre’ls anualment al
Tribunal de Comptes en el terme legalment establit.
c) Podrà sol·licitar qualsevol tipus d'informació comptable o administrativa que es
considere necessària per a desenvolupar la seua labor en qualsevol àmbit. Podrà
establir criteris mínims sobre els quals hauran de pronunciar-se les auditories al que se
sotmeta el partit, independentment que siguen obligatòries per imperatiu legal o per
normes professionals d'auditoria. Revisarà els comptes i la seua adequació a les
normes comptables en el seu moment aprovades.
d) Coordinarà la seua actuació amb la Comissió d'Arbitratge si, com a conseqüència
d'algun procediment obert en l'organització, fóra necessària l'actuació d'ambdues.
Cadascuna conservarà el seu àmbit competencial.
i) La Comissió de Control Financer estarà formada pel Secretari de Finances (proposat
per la Comissió Executiva i ratificat per la Mesa de País) i dos membres titulars i dos
suplents que seran triats en la Mesa de País i el mandat del qual durarà quatre anys.
Al final del seu mandat, els membres presentaren un balanç de la seua actuació.
Anualment presentaren un informe davant la Mesa de País.
f) En cas de baixa d'un dels membres titulars de la Comissió de Control Financer,
passarà automàticament a ocupar la vacant temporal un dels suplents. Si la vacant
fora definitiva el suplent passaria ser a titular.
g) En el cas que la Comissió de control Financer arribara a tenir menys de tres
membres titulars les vacants seria cobertes de manera provisional per la Mesa de
País.
h) Si ho considera necessari, la Comissió es regirà per un reglament propi.
i) Els seus membres podran ser revocats amb el mateix criteri establert per a la
Comissió d'Arbitratge.
Article 27: Règim d'incompatibilitats
1.- Com a principi general, VerdsEquo no permet la compatibilitat entre diferents
càrrecs institucionals, excepte els quals siguen necessaris en raó del càrrec. Les
excepcions a aquesta regla hauran de ser per causes justificades i autoritzades per la
Mesa de País. Hi haurà incompatibilitat en els casos contemplats en els punts
següents.
2.- No serà possible simultanejar la percepció d'un salari com a càrrec públic, ja ho
siga en qualitat d'electe o per designació política, i la percepció de remuneració pel
propi partit.

3.- No serà possible exercir dos càrrecs públics electes en representació del partit de
forma simultània. S'exceptuaran, en referència a això, aquells càrrecs inherents o
derivats del principal. Podrà haver-hi excepcions aprovades per 2/3 de la Mesa de
País a petició argumentada de la persona interessada, escoltada l'Assemblea Local en
cas de tractar-se d'un càrrec local.
4.- S'estableix un màxim de dos mandats consecutius per als càrrecs electes o
institucionals. S'entenen com a mandats complets aquells amb manteniment efectiu
del càrrec per un període d'almenys el 60 % de la legislatura o durada del càrrec
prevista per la legislació que siga aplicable. D'aquest precepte, s'exceptuaran els
càrrecs als quals s'haja accedit mitjançant la selecció en un procés de primàries. Podrà
haver-hi excepcions aprovades per 2/3 de la Mesa de País a petició argumentada de
la persona interessada, sentida l'Assemblea Local.
5.- En cas de recerca per delictes relacionats amb la hisenda pública i seguretat social,
així com delictes contra l'administració pública, la Comissió de Garanties i Arbitratge
actuarà d'ofici i començarà immediatament un expedient informatiu per a adoptar les
mesures oportunes.
6.- Els membres de la Comissió de Transparència i Arbitratge; la Comissió de Control
Financer i la Comissió de Contractació de Personal (si la hi hagués), no podran formar
part de cap altre òrgan de partit federal o territorial de VerdsEquo per a garantir la
independència de les seues actuacions.
CAPÍTOL IV. PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
Article 28: Participació
1.- VerdsEquo del País Valencià fomentara la màxima participació a novell local,
autonòmic i federal de tots els seus afiliats i simpatitzants.
2.-Durant el període entre Assemblees Generals, les qüestions d'especial
transcendència que afecten a l'àmbit competencial del País Valencià i que pel seu
caràcter no puguen remetre's a la següent Assemblea General seran sotmeses a
consulta vinculant de totes les persones afiliades a VerdsEquo del País Valencià. La
Mesa de País serà l'òrgan responsable de determinar quines qüestions compleixen
eixe requisit i de convocar aquestes consultes. Mitjançant sol·licitud motivada del 25 %
de les persones afiliades o d'un conjunt d'Assemblees Locals representatives
d'almenys un 25 % del total d'afiliats, es podrà demanar a la Mesa de País la
celebració d'una consulta vinculant sobre qualsevol qüestió referent al
desenvolupament orgànic i polític. La Mesa de País haurà de tramitar i convocar
aquesta consulta sempre que la sol·licitud complisca els requisits abans assenyalats.
Article 29: Transparència
1.- L'accés a la informació, relativa a l'organització i la seua acció política, és un dret

bàsic de les persones afiliades a VerdsEquo, del que són garants els òrgans i càrrecs
de l'organització.
2.- Les persones afiliades podran sol·licitar accés a la informació generada pels
diferents òrgans de VerdsEquo sense necessitat d'explicar o justificar les raons per les
quals se sol·licita, sent prou amb que la sol·licitud continga les dades de la persona
afiliada, expressió concreta i precisa del que es demana i òrgan del que precisa les
dades o informació que se sol·licita. Els òrgans receptors d'una sol·licitud d'aquest
tipus, hauran de donar una resposta en un termini màxim de quinze dies hàbils des del
moment de la recepció de la sol·licitud.
3.-Els òrgans de VerdsEquo hauran de publicar les actes de cada reunió en les quals
s'arrepleguen lloc i data de reunió, assistents, ordre del dia, descripció succinta dels
debats haguts i relació d'acord adoptats, així com dels vots particulars, si els hi
hagués. Els citats òrgans disposaran d’un mes de terme per a posar a la disposició
dels afiliats les actes de les reunions mantingudes.
4.- En les Assemblees Generals i en les Meses de País, els càrrecs públics i orgànics
hauran de donar compte de la seua gestió.
5.- La Comissió de Transparència i Arbitratge ajudarà els diferents òrgans i càrrecs a
posar a la disposició del conjunt de l'organització la informació bàsica i essencial, i
vetlarà per garantir aquest dret. Els incompliments en aquestes obligacions podran ser
posats en coneixement de la Comissió de Transparència i Arbitratge que decidirà
sobre la reclamació en un termini no superior a quinze dies naturals.
6.- Les limitacions al dret d'accés a la informació a les persones afiliades han de ser
excepcionals, i provenir de la necessitat de compatibilitzar la transparència amb la
protecció de dades i interessos particulars. Aquestes limitacions respondran als
següents principis fonamentals:
a) Dades personals i familiars que puguen afectar a la intimitat en virtut de la legislació
sobre protecció de dades i la legislació sobre el dret a l'honor i la intimitat, així com una
altra legislació que siga aplicable.
b) Procediments disciplinaris durant determinades fases.
c) Seguretat dels processos de negociació amb tercers, mentre estiguen produint-se.
7.- Els càrrecs públics, en aplicació del principi de transparència, hauran de comunicar
al partit per a la seua publicació en la web:
a) Els salaris i altres tipus de retribució.
b) El patrimoni declarat i les activitats econòmiques privades dels mateixos.
c) El nombre de persones assessores i les seues retribucions, l'organisme on
desenvolupen la seua activitat, així com la vinculació familiar o empresarial amb el
càrrec públic, cas que existisca.
8.- La Secretària de Finances i la de Comunicació publicitaran les fonts de

finançament, l'organigrama i perfil de les persones que ocupen els diferents òrgans, el
balanç de comptes anuals, els informes sobre el partit del Tribunal de Comptes, els
Estatuts i els drets dels afiliats.
CAPÍTOL V. REGIMEN DISCIPLINARI I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Article 30: Resolució de conflictes
1.- VerdsEquo del País Valencià fomentarà la solució dialogada als conflictes,
mitjançant l'establiment de fórmules de mediació. Davant qualsevol sol·licitud d'inici de
procediment de tipus disciplinari, la Mesa de País, a proposta de la Comissió
d'Arbitratge, haurà de nomenar un equip mediador, sempre que les parts en conflicte
hagen acceptat prèviament sotmetre's a la mediació i acceptar la seua decisió,
qualsevol que siga. Es proposarà una resolució de tancament de conflicte, que en cas
de resultar satisfactòria per a les parts suposarà l'arxiu de la sol·licitud d'inici de
procediment disciplinari. Aquesta mediació estarà sotmesa a l'establert en la Llei
5/2012 de mediació en assumptes civils i mercantils. La Mesa de País, a proposta de
la Comissió Executiva en reglamentarà els terminis.
2.- Esgotada aquesta via de la mediació, correspondrà a la Comissió de Transparència
i Arbitratge resoldre el conflicte mitjançant l'aplicació del règim disciplinari descrit en
aquests Estatuts.
3.- Les persones afiliades i els òrgans de VerdsEquo estaran subjectes als presents
estatuts.
4.- L'incompliment d'aquesta normativa o de les obligacions contingudes en els
presents estatuts donarà lloc a la sanció de les persones i/o òrgans afectats.
Article 31: Règim disciplinari i sancionador d'òrgans
1.- Els òrgans de VerdsEquo del País Valencià que incomplisquen els Estatuts podran
ser sancionats amb l’apercebiment, la suspensió d'una determinada decisió
organitzativa o política i, fins i tot, amb la dissolució de l'òrgan. Les infraccions es
classificaran en lleus, greus i molt greus.
2.- Es considera infracció lleu, sancionable amb l’apercebiment, la no aplicació de
qualsevol de les normes descrites en els presents Estatuts, la no aplicació de les
decisions polítiques o organitzatives de la Mesa de País, així com el desistiment de les
seues funcions per a garantir la informació i participació de les persones afiliades i
simpatitzants o per a fer complir els Estatuts per part d'aquestes persones.
3.- Es considera infracció greu, la presa d’una determinada decisió política o
organitzativa quan aquesta s'hi haja pres sense les mínimes garanties democràtiques
exigibles en quant a convocatòria i participació o s'hi haja alterat greument el
procediment democràtic de decisió corresponent. Aquesta infracció serà sancionable
amb la suspensió d'aquesta decisió. També serà considerada greu, i sancionable amb
la seua suspensió, l'adopció de decisions que afecten a estructura organitzativa, la

marca VerdsEquo del País Valencià o l'administració de recursos econòmics que
siguen contraris als Estatuts o a les decisions de la Mesa de País.
4.- Es considera infracció molt greu l'incompliment de les normes econòmiques, la
malversació de fons o actuació col·lectiva en pràctiques de corrupció, així com el no
acatament reiterat d'una o diverses sancions de suspensió d'una determinada decisió
política o organitzativa. Aquesta infracció serà sancionada amb la dissolució de
l'organització infractora.
5.- Així mateix, i sense que açò es considere infracció, es podrà dissoldre un òrgan en
cas de dimissió de més de la meitat dels seus membres, així com en cas que el
nombre persones afiliades siga inferior als mínims exigibles per a la seua creació.
6.- En el cas de dissolució de l'organisme, la sanció haurà de ser ratificada per la Mesa
de País, qui nomenarà, si escau, una Gestora provisional i en el mateix acte convocarà
per al termini màxim d'un mes una nova elecció de l'organisme dissolt.
7.- L'obertura del procediment de sanció a un òrgan serà sol·licitat per dos terços de la
Mesa de País o per un mínim del 25 % de les persones afiliades. El procediment
s'adoptarà una vegada esgotades les vies de la mediació i resolució mediada de
conflictes per la Comissió d'Arbitratge, que recaptarà informació a les parts i en el
termini d'un mes dictaminarà proposta de sanció o, si escau, l'arxiu del procediment
sense proposta de sanció, sempre de forma motivada.
Article 32: Règim disciplinari i sancionador de les persones afiliades i
simpatitzants
1.- Les infraccions imputades a persones afiliades i simpatitzants de VerdsEquo del
País Valencià es qualificaran de lleus, greus i molt greus.
2.- Els drets, que poden ser suspesos parcialment, són els de accés als diferents
canals virtuals, accés a les Assemblees informatives o decisòries de VerdsEquo del
País Valencià, de votar en els processos electius, de presentar-se o de pertànyer als
organismes electes de VesrdsEquo del País Valencià i de presentar-se com a candidat
en les llistes electorals de VerdsEquo del País Valencià. Aquesta suspension de drets
pot ser de sis mesos a quatre anys.
3. Faltes lleus.
3.1. El comportament irrespectuós, amb ús públic d'insults, afirmacions injuriosas,
amenaces o violència verbal.
3.2. L'ús intencionat de les sigles VerdsEquo del País Valencià, o les seues sigles
territorials i derivades, sense autorització prèvia de la Comissió Executiva.
4.- Faltes greus.
4.1. El no acatament d'una sanció per falta lleu, serà constitutiu d'infracció greu.

4.2. La reiteració en falta lleu, tot i que siga per motius diferents.
4.3. L'ús de les sigles VerdsEquo per a convocatòries no autoritzades, en el cas
d'incompliment dels requeriments de no ús esmentat com a falta lleu.
4.4. La denúncia o degradació pública de persones afiliades a VerdsEquo, dels seus
càrrecs públics o d'algun dels seus òrgans, quan resulte provat que no són certes
eixes acusacions.
4.5. L'incompliment o la contravenció de les decisions i resolucions dels òrgans del
partit, si els efectes de tals decisions s'estenen a tots els seus membres.
4.6. L'actuació com a membre de la Mesa de País, delegada per la seua assemblea
local o comarcal, que implique no optar per les postures que la seua assemblea ha
decidit en reunió prèvia a la de la Mesa de País.
4.7. L'actuació pública o privada contrària als principis d'igualtat i no discriminació, al
racisme i al maltractament físic o verbal.
5. Faltes molt greus.
5.1. El no acatamiento d'una sanció per falta greu, serà constitutiu d'infracció molt
greu.
5.2. La reiteració de falta greu, tot i que siga per motius diferents.
5.3. La violència física
5.4. La inclusió, com imputat o investigat, en un procediment de corrupció i/o qualsevol
altre delicte considerat jurídica i socialment greu o contrari a l'ideari de VerdsEquo.
Sancions.
1. Per faltes lleus. La suspensió temporal d'accés als canals virtuals i/o a les
assemblees informatives o decisòries, per un període de sis mesos.
2. Per faltes greus. La suspensió temporal serà de tots els drets d'afiliació, i
sancionable de sis mesos a tres anys, depenent de la reiteració i/o gravetat de
l'incompliment.
3.- Per faltes molt greus. Pèrdua de tots els drets per un període de tres a cinc anys, o
bé l'expulsió de VerdsEquo, depenent de la naturalesa i gravetat dels fets.
4.- Les persones investigades en els procediments descrits en l'article 5.4, no podran
presentar-se en les llistes electorals de VerdsEquo del País Valencià i seran suspesos
en els seus drets com a mesura cautelar en cas d'obertura de judici oral. En cas

d'estar condemnats per aqueixos delictes, es procedirà a l'expulsió i a la dimissió si és
càrrec públic.
Prescripció de les infraccions
Les infraccions prescriuran: les molt greus, als dos anys; les greus, a l'any, i les lleus,
als sis mesos.
Article 33: Procediment sancionador
1.- La Comissió de Transparència i Arbitratge incoarà expedient disciplinari a un òrgan
si ho sol·liciten:
a) Dos terços (2/3) dels membres de la Mesa de País.
b) Un mínim d'un terç (1/3) de les persones afiliades a l'òrgan concernit.
c) Un 20 % de persones afiliades.
2.- La Comissió de Transparència i Arbitratge incoarà expedient a una persona
afiliada o simpatitzant si ho sol·liciten:
a) Dos terços de la Mesa de País.
b) Dos terços del col·lectiu al que pertany aquesta persona.
3.- Esgotades les vies de mediació i resolució de conflictes, la Comissió de
Transparència i Arbitratge nomenarà un instructor/a i un secretari/a de entre els seus
membres perquè instruïsquen un expedient disciplinari per mitjà d'un procediment
contradictori. En un termini de cinc dies, comunicaran a la persona o òrgan
corresponent l'obertura del procediment, els motius, els drets que li assisteixen i el
nom de l'instructor i del secretari. Tots dos podran ser recusats per la persona o entitat
sotmeses a expedient o abstenir-se, quan concórreguen algunes de les causes
contingudes en l'article 23.1.8., que tracta de la Comissió de Transparència i
Arbitratge. En aquest cas, la resta de membres de la Comissió resoldrà la recusació
i/o l'abstenció, implementant la solució més convenient per a acceptar o rebutjar la
recusació i, si escau, substituir als membres recusats o que s'han abstingut. En
qualsevol cas el procediment no s'interromprà amb la presentació de la recusació.
4.- La Comissió de Transparència i Arbitratge podrà dictar la suspensió parcial o total
dels drets de manera cautelar a partir del moment de la comunicació del procediment
quan la continuïtat en l'exercici de tals drets poguera fer perdre la seua finalitat al
procediment.
5.- L'instructor/a elaborarà el corresponent expedient i traslladarà les conclusions
provisionals a la persona o òrgan, donant-los un termini de 15 dies naturals per a
al·legacions. Durant el període d'instrucció de l'expedient, els termes del mateix no
podran ser comentats amb tercers per part ni de la instructora, ni del secretari.

6.- Passat el termini, l'instructor elevarà les seues conclusions definitives a la Comissió
de Transparència i Arbitratge i proposarà l'arxiu de l'expedient o la sanció que
considere oportuna, motivant, en qualsevol cas, l'acord adoptat.
7.- Els membres de la Comissió de Transparència i Arbitratge decidiran:
a) Ratificar la proposta de l'instructor/a, sent aquesta resolució d'aplicació immediata.
b) Retornar l'expedient a l'instructor/a si discrepen de la qualificació dels fets i/o de la
sanció proposada.
8.- Contra la resolució de la Comissió de Transparència i Arbitratge, cabrà recurs
davant la Mesa de País, que actuarà com a última instància i podrà ratificar la
resolució, retornar-la a la Comissió si discrepa de la qualificació dels fets o de la sanció
proposada, o bé arxivar-la definitivament.
9.- El temps de durada del procediment fins al moment en què dicte la resolució, no
serà inferior a un mes ni superior a tres.
CAPÍTOL VI. SOBRE PROCESSOS ELECTORALS
Article 34: Elecció de candidats i candidates
1.- Els candidats i candidates a cada procés electoral seran triats en un procés de
primàries per sufragi universal de totes les persones afiliades i simpatitzants de l'àmbit
territorial corresponent a les eleccions.
2.- Totes les persones afiliades a l'àmbit territorial tenen dret a postular-se com a
candidats. Els simpatitzants podran presentar-se a les primàries locals si compten amb
l'aval de l'Assemblea Local del territori al que es troben adscrits.
3.- En els processos de primàries per a eleccions europees, generals i autonòmiques
els censos es tancaren vint dies abans de la celebració del procés electoral.
4.- En el cas d'eleccions generals i autonòmiques serà la Mesa de País la responsable
de nomenar un Comitè Electoral de primàries en cada circumscripció. La Mesa de País
podrà delegar tal responsabilitat en la Comissió Executiva.
5.- En el cas d'eleccions locals seran les Assemblees locals les que assumiran la
responsabilitat de tancar el cens, prèvia comunicació a la Mesa de País.
6.- La Mesa de País elaborarà un reglament de primàries que s'inclourà en la pròpia
normativa.
7.-L'elecció de candidats i candidates serà paritària i s'intentarà seguir les
recomanacions del Partit Verd Europeu.
Article 35: Elaboració de programes electorals

1.- De manera prèvia a cada procés electoral, i segons es tracte d'eleccions europees,
estatals, autonòmiques o locals, serà la Mesa de País o l'Assemblea Local
respectivament, les qui nomenaran a dos coordinadores de programa en paritat de
gènere per a coordinar i impulsar un procés d'elaboració oberta i participativa del
programa electoral. Per a açò els coordinadors comptaran amb Grups de Treball
Temàtics locals, autonòmics o estatals per al desenvolupament de propostes
programàtiques per a la seua inclusió en el programa general.
2- Els coordinadors faran un treball de coordinació, síntesi i homogeneïtzació de les
propostes que presentaran a les persones afiliades del seu àmbit territorial per al seu
corresponent debat i aprovació.
Article 36: Comitès de campanya
1.- De manera prèvia a cada procés electoral, la Mesa de País nomenarà un comitè de
campanya de caràcter temporal, que tindrà com a funció principal l'estratègia i
execució del procés de precampanya i campanya en coordinació amb els candidats i
candidates corresponents.
2.- Les personal afiliades de l'àmbit territorial podran incorporar-se a aquest comitè si
així ho desitgen.
Article 37: Coalicions i aliances electorals
VerdsEquo del País Valencià, per resolució majoritària de l'Assemblea o el Congrés
General podrà conformar o subscriure una Coalició o una Federació amb altres partits
polítics.
En aquest cas, i atès que la decisió dels òrgans sobirans de Verds Equo del País
Valencià hauran valorat la similitud ideològica, de finalitats i programàtiques de la
Coalició o Federació, algunes qüestions de les quals poden entrar en conflicte amb
l'expressat en els presents Estatuts, s'entendran com a voluntat de part a
consensuar/adequar al marc normatiu i acords que es puguen establir en la Coalició o
Federació, en el marc d'allò establit en la seua constitució.
Les possibles contradiccions entre normes o disposicions de la Coalició o Federació i
VerdEquo del País Valencià seran interpretades i gestionades per la Mesa de País la
qual haurà de convocar una Assemblea General per a debatre-les i prendre acords
sobre aquest tema.
L'Assemblea haurà de nomenar a les persones que ens corresponguen com a
representants del partit en la Coalició o Federació en l'àmbit de País. En l'àmbit local o
comarcal ho seran pels òrgans anàlegs dels àmbits respectius.
Els representants de VerdsEquo en els òrgans de la possible Coalició o Federació,
donaran compte als òrgans del seu àmbit, de les decisions que es prenguen, decisions
que no podran entrar, en cap de cas, en contradicció amb les formes i principis de
VerdsEquo del País Valencià.

CAPÍTOL VII. ELS RECURSOS I DE LA DESTINACIÓ DELS BÉNS DE
L'ORGANITZACIÓ
Article 38: Recursos financers
Els recursos financers de VerdsEquo del País Valencià procedeixen de les quotes
ordinàries dels seus membres; de l'ajuda voluntària i incondicional dels afiliats i dels
simpatitzants; de les aportacions dels càrrecs públics fixades per la carta financera; de
les aportacions d'altres grups o persones, tant del territori de l'estat espanyol com de
fora del mateix, així com de les activitats que es realitzen amb eixa finalitat.
1.- En concret els recursos econòmics del partit estan constituïts per:
- Les quotes dels afiliats i afiliades.
- Les aportacions voluntàries dels càrrecs públics.
- Les donacions.
- Els rendiments del seu propi patrimoni.
- Qualsevol altres ingressos que reba de conformitat amb el que es disposa en la Llei
Orgànica 3/2015 de 30 de març, sobre finançament de partits polítics.
2.- VerdsEquo funcionarà amb criteris de transparència econòmica i rendiment de
comptes, que seran públics. La informació econòmica de VerdsEquo del País Valencià
serà transparent i accessible.
3.- El règim de comptabilitat serà el que establisquen les disposicions legals i inclourà,
en qualsevol cas, els llibres de comptabilitat regulats en l'art. 14 de la Llei Orgànica
3/2015 de 30 de març o qualsevol altre que s'establisquen posteriorment.
Article 39: Quotes d'afiliació, aportacions i donacions
1.- L'Assemblea General o si escau, la Mesa de País, a proposta de la Secretaria de
finances o de la Comissió Executiva, determinara les quotes mínimes amb les quals
cada membre contribuirà al sosteniment de les càrregues financeres de l'organització.
Les quotes s'abonaran mitjançant domiciliació bancària, en un compte corrent de la
qual siga titular la persona afiliada o, excepcionalment, si així ho estima la Comissió
Executiva, mitjançant l'ingrés nominatiu en el compte que designe VerdsEquo. La
quota anual podrà fraccionar-se en dos pagaments semestrals.
2.- La resta d'aportacions s'abonaran en un compte diferent de la usada per a
l'abonament de les quotes. En l'aportació, quedarà constància de la data d'imposició,
de l'import i del nom complet de la persona aportant.
Les aportacions efectuades a VerdsEquo per persones no afiliades que tinguen la
condició d'electes o alts càrrecs de les administracions o empreses del sector públic,
es consideraran, amb caràcter general, aportacions d'afiliats quan així ho manifesten,
tàcita o expressament, els aportants.

3.- VerdsEquo podrà rebre donacions no finalistes, nominatives, en diners o en
espècie, procedents de persones físiques, amb caràcter irrevocable, que es
destinaran, en cas de rebre's, a activitats pròpies de VerdsEquo. No obstant açò,
VerdsEquo no podrà rebre donacions de persones físiques que siguen part d'un
contracte vigent dels quals preveu la legislació sobre contractes del sector públic.
Les quantitats donades a VerdsEquo han d'abonar-se en comptes d'entitats de crèdit
obertes exclusivament per a aqueixa fi.
Article 40: Patrimoni
1.- VerdsEquo no té patrimoni fundacional
2. Amb la finalitat d'establir un adequat control en matèria d'administració del patrimoni
la titularitat del qual corresponga al partit, serà requisit inexcusable per a formalització
d'operacions de compra venda i hipoteca de béns futurs el previ acord exprés de la
Mesa de País.
Article 41: Rendició de comptes, administració, fiscalització i control
1.- L'administració, fiscalització i control del seu règim financer i patrimonial es
realitzara conformement a les següents normes:
a) L'exercici econòmic correspondrà a l'any natural.
b) Els portaveus i el secretari de finances (tresorer) presentaran anualment un
pressupost d'ingressos i despeses que haurà de ser aprovat per la Mesa de País.
c) Els comptes anuals hauran de ser auditats per la Comissió de Control Financer, que
presentarà l'informe corresponent davant la Mesa de País, i hauran de ser aprovats
abans de 30 de juny de l'any següent i publicats en els canals d'informació del partit,
d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 3/2015 de 30 de març, sobre finançament de
partits polítics.
Article 42: Règim documental i obligacions comptables
1.- VerdsEquo portara del Llibre d'Afiliats i Simpatitzants, els Llibres d'Actes, de
Comptabilitat, de Tresoreria, Inventari i Balanços, el contingut dels quals es fixarà de
manera que permeta, en tot moment, conèixer la seua situació financera.
2.- VerdsEquo funcionara amb criteris de transparència econòmica i rendiment de
comptes, que seran públics. La informació econòmica ha de ser transparent, cercant
l'accessibilitat i la difusió. Per a açò, VerdsEquo del País Valencià farà pública tota la
informació econòmica del partit, utilitzant els canals que les tecnologies proporcionen.
Aquesta informació s'actualitzarà cada sis mesos.
CAPÍTOL VIII. REFORMA D'ESTATUTS

Article 43: Reforma dels presents estatuts
1.- La reforma dels presents estatuts podrà ser proposada per la Mesa de País, per
una petició motivada i avalada per un 25 % de les personen afiliades a VerdsEquo o
per un terç de les Assemblees Locals.
2.- Tota proposta de reforma dels presents Estatuts haurà de contenir una proposta
clara, amb el seu text de motivació i una proposta d'esmena amb redacció precisa de
l'articulat a ser afegit, substituït o eliminat.
3.- La Mesa de País nomenarà una Comissió que tramitarà totes les propostes i obrirà
un procés participatiu, després del qual la Mesa de País arreplegarà les aportacions
rebudes i remetrà la proposta original i la síntesi de les aportacions al següent Congrés
General de l'organització.
CAPÍTOL IX. DISSOLUCIÓ DEL PARTIT
Article 44: Patrimoni resultant en el moment de la dissolució
1.- El partit es dissoldrà o extingirà per disposició legal o per mandat del Congrés
General que, amb caràcter extraordinari, siga convocada per a tal efecte. Per a iniciar
el procés de dissolució es precisarà una majoria de dos terços dels assistents.
2.-El patrimoni resultant en el moment de la dissolució, una vegada satisfetes les
obligacions financeres que existiren, es destinara a organitzacions de defensa
ambiental o interès social o altres formacions polítiques reconegudes pel Partit Verd
Europeu.
CAPÍTOL X. DE JOVES DE VERDS EQUO DEL PAÍS VALENCIÀ
Article 45: Definició
1.- Joves de VerdsEquo del País Valencià és una organització juvenil sobirana. Es
podrà dotar de naturalesa jurídica pròpia quan així ho considere una Assemblea
General (constituent) de Joves VerdsEquo del País Valencià.
2.- Atesa la coincidència ideològica, programàtica i d'origen entre Joves de VerdsEquo
i VerdsEquo del País Valencià, aquesta organització reconeix a Joves de VerdsEquo
com l'organització política juvenil pròpia en tant que Joves de VerdsEquo reconeix a
VerdsEquo com l'organització política que els representa en les institucions.
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 Assemblea o Congressos. La
representació de Joves de VerdsEquo en els òrgans de Joves de VerdsEquo
s'establirà d'acord amb el Protocol de relacions. La revisió d'aquest Protocol es
produirà dins del termini i en la forma escaient establerts en el propi protocol.

Article 46: Militància
Els afiliats a Joves de VerdsEquo que tinguen una edat compresa entre divuit i trenta
anys, seran també afiliats de ple dret a Joves de VerdsEquo, excepte que expressen
explícitament el seu desig de no pertinença a aquesta organització. En adquirir la
majoria d'edat passaran a formar part de Joves de VerdsEquo, llevat que explícitament
declaren el contrari.
Article 47: Participació
1.- Correspon a Joves de VerdsEquo, el disseny, la planificació i l'execució de les
polítiques de joventut de Joves VerdsEquo, en coordinació amb els seus diferents
òrgans, els quals en cap de cas podran substituir-ho en aquestes funcions.
2.- És responsabilitat única de Joves de VerdsEquo gestionar les seues pròpies
subvencions, i de VerdsEquo finançar a Joves de VerdsEquo segons establisca el
Protocol de relacions.
CAPÍTOL XI - ENTRADA EN VIGOR
Article 48: Entrada en vigor
Aquests Estatuts, així com tots els terminis en ells establerts, entraran en vigor a partir
de l'endemà de la seua aprovació pel Congrés.

