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ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ FRANCESC LAYRET D’ENTITATS DE 
PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA I ORGÀNICA, COCEMFE 

BARCELONA 

 

Capítol I. La denominació, finalitats, domicili i durada 

 

Article 1.- Denominació 

La Federació d’entitats de persones amb discapacitat física i orgànica 
Francesc Layret, COCEMFE Barcelona (en endavant COCEMFE Barcelona) va 
ser constituïda el 20 de juny de 1990 a Barcelona, inscrita en el Registre 
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 164 de la secció 
2a. del Registre de Barcelona. 

COCEMFE Barcelona és una organització  privada, sense ànim de lucre, 
dedicada a promoure tota mena d’estratègies i accions a favor de la defensa 
i millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física i 
orgànica, constituïda per la unió voluntària d’associacions integrades, en la 
seva totalitat o majoritàriament, per persones amb discapacitat física i 
orgànica i d’altres entitats d’iniciativa social que treballin en pro dels drets 
d’aquest col·lectiu. 

COCEMFE Barcelona té personalitat jurídica pròpia, independent de la dels 
seus membres i, en conseqüència, les seves activitats es regularan d’acord 
amb aquests estatuts i per les normes que estableixi l’Assemblea General, 
així com per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret 
d’associació, la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de 
Catalunya, i les altres disposicions vigents aplicables. 

 

Article 2.- Missió, visió i valors 

1. La missió de COCEMFE Barcelona és vetllar per la defensa i l’exercici 
ple dels drets i la promoció de la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat física i orgànica i de les serves famílies, en l’àmbit 
territorial de la província de Barcelona. 

Aquesta missió es durà a terme, principalment, per mitjà de l’actuació 
de les entitats federades. 

2. La visió de COCEMFE Barcelona és esdevenir un referent en la promoció 
dels drets de les persones amb discapacitat física y orgànica inherents 
a la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb 
discapacitat. 

3. Quant als valors, COCEMFE Barcelona es regirà sempre, en la seva 
actuació, pels principis de solidaritat entre els membres, cohesió 
interna, transparència, eficiència, eficàcia, qualitat de gestió, 
compromís d’incidir en l’entorn i participació democràtica. 
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Potenciarà la proximitat amb les entitats federades i el treball conjunt. 

 

Per tal de vetllar per l’adequada atenció i promoció de les persones amb 
discapacitat, COCEMFE Barcelona comptarà en la seva estructura 
organitzativa amb l’equip tècnic necessari i aquelles vocalies específiques que 
correspondran en els diferents àmbits que es considerin d’interès prioritari 
per les persones amb discapacitat física i orgànica. 

 

Article 3.- Finalitat 

D’acord amb la nostra missió, visió i valors COCEMFE Barcelona vol esdevenir 
una eina al servei de les entitats que la conformen per promoure la Convenció 
de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat per tal 
que les persones amb discapacitat física i orgànica els puguin fer efectius, 
així com millorar la serva qualitat de vida, evitant l’exclusió social i l’aïllament 
i denunciant aquells casos de discriminació. 

Això s’ha de traduir en una societat inclusiva que valori la dignitat de les 
persones i les seves capacitats per davant de les discapacitats i on es 
respectin els drets que les assisteixen i les seves diferències. Propiciar la 
inclusió de les persones amb discapacitat fent-los possible el dret a participar 
i a decidir de manera autònoma. 

Per tal d’aconseguir l’esmentada finalitat, l’entitat realitza les activitats 
següents: 

a. Promoure i conscienciar sobre la dignitat i els drets de les persones 
amb discapacitat física i orgànica. 

b. Donar suport i , de manera expressa, el principi d’igualtat i la no 
discriminació entre homes i dones, realitzant accions proactives en 
favor de la igualtat de gènere. 

c. Donar suport a la participació de les dones amb discapacitat i als joves 
en tots els àmbits socials. Atenció integral a la infància i a les persones 
grans i promoció del voluntariat de les persones amb discapacitats 
físiques i orgàniques. 

d. Promoure la integració social, educativa, formativa, laboral, així com 
la promoció de l’autonomia personal i econòmica de les persones amb 
discapacitat física i orgànica. 

e. Coordinar, assessorar, promoure, informar, formar i defensar les 
entitats federades en tots els àmbits relacionats amb la discapacitat 
física i orgànica, d’acord amb les finalitats exposades. 

f. Promoure l’associacionisme i la participació de les famílies (si s’escau) 
en l’àmbit federatiu i en les entitats federades. 

g. Elaborar, coordinar i unificar criteris d’actuació de les entitats 
federades, tot estudiant i promovent models d’actuació, projectes i 
iniciatives d’interès comú de les entitats. 

h. Fomentar el treball col·laboratiu entre les entitats federades, i impulsar 
la creació i dinamització de comissions de treball en el si de la 
Federació. 
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i. Representar les associacions federades en les Administracions 
Públiques i, específicament en els departaments relacionats amb la 
qualitat dels serveis de suport a les persones i les seves famílies, o 
qualsevol altre organisme públic oficial, tot vetllant pels seus 
interessos. 

j. Promoure els canvis legislatius escaients amb la finalitat abans 
esmentada, amb l’exigència del compliment de la legislació vigent i 
denunciant els seus incompliments. 

k. Fomentar la recerca, l’estudi i la investigació dels diferents sectors que 
formen el col·lectiu de les persones amb discapacitat amb la finalitat 
d’aprofundir i incrementar el coneixement sobre aquest àmbit, perquè 
pugui esdevenir una millora per a la persona amb discapacitat física i 
orgànica. 

l. Fomentar i impulsar, conjuntament amb les Administracions, els 
serveis necessaris que les persones amb discapacitat física i orgànica 
precisen, per tal de donar compliment a la Convenció sobre els Drets 
de les Persones amb Discapacitat. 

m. Fomentar campanyes de col·laboració amb entitats d’altres àmbits 
entorn la defensa dels drets de les persones, la solidaritat i la igualtat 
d’oportunitats. 

n. Promoure la divulgació de la problemàtica i la realitat de la persona 
amb discapacitat física i orgànica, així com de les accions enteses com 
a discriminatòries, des d’una òptica positiva que afavoreixi el canvi de 
mentalitat en la societat i els poders públics. 

o. Dissenyar, elaborar, presentar i fer el seguiment de les campanyes 
d’incidència política principalment en favor dels drets de les persones 
amb discapacitat física i orgànica, les seves famílies i les entitats que 
les atenen. 

p. Qualsevol altra activitat i objectiu relacionat amb la missió de 
COCEMFE Barcelona. 

En queda exclosa tota finalitat amb ànim de lucre. 

 

Article 4.- Mitjans d’actuació 

Per al compliment de la seva missió i finalitats COCEMFE Barcelona pot: 

     a. Organitzar de manera sostenible, els serveis necessaris per dur a terme 
         la investigació, informació i assessorament, seguiment i avaluació,    

assistència tècnica i altres que cregui convenients, així com seminaris, 
jornades, cursos, congressos i altres accions relacionades amb la seva 
missió. 

     b. Promoure, facilitar i utilitzar tots els mitjans lícits d’informació, formació 
i difusió per a donar a conèixer la realitat de les persones amb 
discapacitat física i orgànica i les entitats que les representen i/o 
presten serveis. 

     c. Incorporar-se a confederacions i altres organismes nacionals o 
internacionals dedicats a finalitats similars. 
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     d. Fer valer qualsevol altre mitjà lícit que serveixi al compliment de la 
seva missió i les seves finalitats.                      

 

Article 5.- Àmbit 

L’àmbit d’actuació de COCEMFE Barcelona és,  majoritàriament, la província 
de Barcelona. 

Article 6.- Seu social 

1. La seu social de COCEMFE Barcelona s’estableix a Barcelona, al carrer 
Número 60, núm. 19, primer pis, 08040 Barcelona, i es pot modificar 
per acord de l’Assemblea General. 

2. Quan el canvi de seu tingui lloc en el mateix municipi, es faculta la 
Junta Directiva per aprovar-lo. 

 

Article 7.- Durada 

La durada de COCEMFE Barcelona és per temps indefinit. 

 

 

 

Capítol II. Els membres, els seus drets i les seves obligacions 

 

Article 8.- Dels seus membres 

Els membres de COCEMFE Barcelona podran ser: 

a. Com a membre actiu i de ple dret: associacions i entitats sense ànim 
de lucre, degudament inscrites al registre d’associacions corresponent, 
que tinguin com a finalitat la promoció a tots els nivells, dels drets de 
les persones amb discapacitat física i orgànica, així com aquelles que 
siguin promotores o gestores de serveis, o treballin amb caràcter 
general, en pro dels drets, de la promoció i de la integració del referit 
col·lectiu. 

b. Com a membre adherit: associacions sense ànim de lucre, degudament 
inscrites al registre d’associacions corresponent, que tinguin com a 
objectiu vetllar pel compliment dels drets humans en general. 

El nombre de membres tant actius com adherits serà il·limitat. 

 

Article 9.- Ingrés 

L’alta com a entitat federada de COCEMFE Barcelona, tindrà sempre caràcter 
voluntari. 
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Article 10.- Procediment d’admissió 

L’admissió dels membres de COCEMFE Barcelona correspon a l’Assemblea 
General mitjançant l’acord favorable de dos terços dels membres presents i 
representats amb delegació de vot. 

Les associacions o entitats que desitgin formar part com a membres actius 
hauran de presentar una proposta raonada i aprovada pels seus òrgans de 
govern i comptar amb l’aval d’una entitat o associació federada, que serà qui 
presenti per escrit la proposta definitiva a la Junta Directiva de la Federació. 

Les associacions o entitats que desitgin formar part com a membres adherits 
podran ser admesos a proposta d’una associació o entitat ja federada que 
haurà de sol·licitar-ho per escrit a la Junta Directiva, d’acord amb el previst 
a l’article 11. 

Article 11.- Requisits per a l’admissió 

La entitat que sol·liciti el seu ingrés a COCEMFE Barcelona ha de tenir 
finalitats coincidents o complementàries amb les recollides en aquests 
Estatuts, així com acreditar que el seu funcionament i organització interna 
són democràtics i respectuosos amb el marc normatiu de les entitats de 
persones amb discapacitat. 

L’entitat ha de presentar la seva sol·licitud per escrit, adreçada a la Junta 
Directiva, acreditant els requisits que s’exigeixen per a l’ingrés i que 
s’enumeren a continuació en aquest article. La Junta ha de decidir sobre la 
procedència d’aquesta sol·licitud i donarà compte a l’Assemblea General per 
procedir a l’admissió. 

A la petició d’ingrés s’acompanyaran els següents documents: 

1. Per als membres actius: 
 

a. Còpia compulsada dels Estatuts de l’entitat sol·licitant, 
degudament inscrits al Registre corresponent, aportant la 
resolució que ho acrediti. 

b. Memòria d’activitats de l’exercici anterior al de la sol·licitud. 
c. Balanç econòmic de l’any anterior i pressupost de l’any en què 

es realitza la petició d’admissió. 
d. Certificat dels càrrecs vigents degudament inscrits al Registre 

corresponent. 
e. Certificat de l’acord relatiu a la sol·licitud d’ingrés a COCEMFE 

Barcelona, pres per l’òrgan competent, d’acord amb els estatuts 
de l’entitat. 

f. Relació de socis inscrits que formen part de l’entitat, actualitzada 
a data del dia de la sol·licitud mitjançant la signatura del 
secretari i el vist i plau del president. 

2. Per als membres adherits: 
a. Còpia autoritzada dels Estatuts corresponents i de la resolució 

legal que els aprovi, i la inscripció en el Registre corresponent. 
b. Memòria d’Activitats. 
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c. Certificat dels càrrec vigents degudament inscrits al Registre 
corresponent. 

d. Certificat de l’acord relatiu a la sol·licitud d’ingrés a COCEMFE 
Barcelona, pres per l’òrgan competent, d’acord amb els estatuts 
de l’entitat. 

Article 12.- Drets 

1. Són drets de tots els membres de la Federació: 
a. Fer ús dels serveis comuns que la Federació estableixi o tingui a 

la serva disposició. 
b. Formar part dels grups de treball per a desenvolupar iniciatives 

o propostes comunes. 
c. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas. 
d. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les 

activitats de la Federació, d’acord amb les normes legals i 
estatutàries. 

e. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin 
que pugui contribuir a fer més plena la vida de la Federació i 
més eficaç la realització dels objectius socials bàsics. 

f. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió 
de la Junta Directiva o dels mandataris de la Federació. 

g. Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries. 
h. Rebre informació sobre les activitats de la Federació. 
i. Posseir un exemplar dels estatuts. 
j. Consultar els llibres de la Federació. 

2. També són drets dels membres actius de la Federació: 
a. Rebre la documentació inherent al rendiment de comptes, a 

l’estructura i al funcionament de la Federació. 
b. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. 
c. Elegir a les persones que hagin de ser als llocs de representació 

o per exercir càrrecs directius. 
3. També són drets dels membres adherits de la Federació: 

a. Assistir amb veu a les reunions de l’Assemblea General. 
b. Fer ús públic de la seva condició de membre adherit, prèvia 

comunicació a la Junta Directiva de COCEMFE Barcelona. 

Article 13.- Són deures de tots els membres de la Federació: 

1. Comprometre’s amb les finalitats de la Federació i participar 
activament per assolir-les. 

2. No perjudicar, amb les seves accions i/o actituds, la imatge i/o prestigi 
de COCEMFE Barcelona. 

3. Contribuir al sosteniment de la Federació amb el pagament de quotes, 
derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i 
aprovades d’acord amb aquests. 

4. Remetre la informació i dades preceptives de la seva entitat 
necessàries per exercir des de la Federació amb les normes de bon 
govern i transparència d’obligat compliment. 
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5. Mantenir confidencialitat pel que fa a tot aquell material i informació 
que hagin conegut com a conseqüència de la seva qualitat d’entitats 
federades, sempre que aquesta informació tingui caràcter reservat. 

6. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern 
de la Federació. El seu incompliment serà causa d’obertura d’expedient 
disciplinari. 
 

Article 14.- Baixa com a membre de la Federació 

La Baixa podrà ser voluntària o forçosa per causa legal o estatutària. 

 

Article 15.- Baixa voluntària 

Tindrà consideració de baixa voluntària quan l’entitat membre presenti la 
seva decisió de causar baixa, i estigui al corrent de les seves obligacions amb 
la Federació COCEMFE Barcelona, mitjançant un escrit a la Junta Directiva, 
adjuntant certificat del seu òrgan de govern acordant la baixa. La baixa tindrà 
efectes a partir de la data en que s’hagi efectuat aquesta comunicació, i la 
Junta Directiva acceptarà la baixa de manera expressa i n’informarà en la 
propera Assemblea General que se celebri. 

 

Article 16.- Són causes per causar baixa forçosa de l’associació: 

1. No satisfer les quotes fixades. 
2. La pèrdua de les condicions objectives per ser membre de la Federació, 

d’acord amb el previst a l’article 13. 
3. No complir les obligacions estatutàries, que donarà lloc a una baixa 

disciplinària per expulsió. 
 

Article 17.-Procediment d’expulsió com a membre de COCEMFE Barcelona 

L’expulsió com a membre de la Federació, serà presa per acord de la Junta 
Directiva, prèvia audiència de l’entitat de la qual es tracti, que s’instruirà 
d’acord amb el règim disciplinari/sancionador previst en el Reglament de 
Règim Intern. 

L’acord haurà de ser adoptat per la majoria de 2/3 de la Junta Directiva. 

El Comitè Disciplinari nomenat per l’Assemblea General, serà l’encarregat 
d’instruir un expedient que elevarà a la Junta Directiva, qui decidirà, si 
s’escau, l’expulsió. 

Aquesta expulsió podrà tenir efectes cautelars, a partir del moment en què 
es produeixi l’acord d’expulsió aprovat par la Junta Directiva, fins que sigui 
ratificat per acord de l’Assemblea General, i comportarà la pèrdua de tots els 
drets derivats de la condició de membre. 

Es necessitaran els 2/3 dels vots presents i delegats a l’Assemblea General 
per considerar ratificada la decisió d’expulsió. 
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Article 18.- Vinculació dels seus membres 

Tots els membres que formen part de la Federació continuaran mantenint la 
seva personalitat jurídica pròpia i independent, dirigint les seves activitats i 
administrant el seu patrimoni i serveis, que continuaran essent única i 
exclusivament de la seva titularitat. 

La responsabilitat dels membres de la Federació, queda limitada a l’aportació 
econòmica que estiguin obligats a fer segons els Acords aprovats en les 
Assemblees. 

 

Capítol III.-Règim disciplinari 

 

Article 19.- Vulneració de l’Estatut i dels acords dels òrgans de govern 

La Junta Directiva, proposarà a l’Assemblea General, i aquesta haurà 
d’aprovar-lo, un Reglament disciplinari, que reguli les sancions que es podran 
imposar al membres de COCEMFE Barcelona que vulnerin els Estatuts o 
incompleixin els Acords dels òrgans de Govern de COCEMFE Barcelona. 

 

Article 20.- Règim disciplinari 

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses per les entitats o 
associacions que incompleixin les seves obligacions. Aquestes infraccions es 
poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents 
poden ser des d’una amonestació fins a l’expulsió de la Federació, segons el 
que estableixi el reglament intern. 

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una 
denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena 
un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el 
termini de 15 dies, amb audiència prèvia de l’entitat o associació 
presumptament infractora. 

La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per 2/3 parts dels 
membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan també dins d’un període 
de 15 dies. Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la 
Junta Directiva, les entitats i/o associacions interessades poden recórrer 
davant de la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. 

 

Capítol IV.-Òrgans de la Federació 

 

Article 21.- Òrgans de govern, de participació, d’administració i de gestió 

La Federació es regirà pel sistema d’autogovern i els principis de 
representació, mitjançant els següents òrgans: 
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a. L’Assemblea General 
b. La Junta Directiva 

Article 22.- L’Assemblea General 

1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de la Federació, els seus 
membres en formen part per dret propi i irrenunciable. 

2. Els membres de la Federació, reunits en Assemblea General legalment 
constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són 
competència de l’Assemblea. 

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, 
incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han 
abstingut de votar. 
 

Article 23.- Funcions de l’Assemblea 

L’Assemblea General té les facultats següents: 

a. Aprovar, si s’escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost  i els 
comptes anuals. 

b. Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne 
l’activitat. 

c. Modificar els estatuts. 
d. Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de la 

Federació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les 
aportacions al patrimoni de la Federació. 

e. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de la 
Federació. 

f. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública. 
g. Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions. 
h. Conèixer les sol·licituds presentades per a ser membre, i també les 

altes i les baixes per a una raó diferent de la separació definitiva. 
i. Ratificar, si s’escau, la baixa disciplinària i les altres sancions 

imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus. 
j. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes 

a cap altre òrgan de la Federació. 
 

Article 24.- Tipus d’Assemblea i convocatòria 

L'assemblea general es podrà reunir tant a la seu social de l'entitat com en 
qualsevol altre lloc sempre i quan s'especifiqui a la convocatòria. L'Assemblea 
General es podrà reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, 
multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física 
dels membres. Tanmateix, l'Assemblea General es podrà reunir en format 
híbrid, és a dir, contemplant la presència física dels seus membres així com 
de manera virtual d'aquelles persones que excepcionalment no es puguin 
desplaçar. 
 
En ambdós casos, serà necessari garantir la identificació de les persones que 
han confirmat l’assistència a l'Assemblea General, la continuïtat en la 
comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. 
L'Assemblea General s'entendrà celebrada al lloc on hi hagi la presidència de 
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la Federació. En les reunions virtuals es consideraran membres assistents 
aquelles persones que hagin participat en la multiconferència o 
videoconferència degudament acreditades. 
 
L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, 
dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic i 
de forma extraordinària, sempre que ho consideri escaient la Junta Directiva 
o quan ho sol·liciti el 10% dels membres de la Federació. 
 
Les convocatòries per a les Assemblees Ordinàries es faran arribar als 
membres de la Federació en un termini no inferior als 15 dies, mitjançant un 
escrit adreçat al domicili postal, a l’adreça de correu electrònic o a altres 
mitjans telemàtics de comunicació que constin identificats en la relació 
actualitzada de les persones associades. Aquest període es podrà reduir a 10 
dies en el cas de les Assemblees extraordinàries. 
 
A la convocatòria figurarà l’ordre del dia, els assumptes que s’han de tractar 
i el lloc, el dia i l’hora de la reunió. 
 

Article 25.- Constitució de l’Assemblea 

L’Assemblea quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi 
siguin presents la meitat més un dels seus membres degudament acreditats 
i, en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre de membres assistents. 
Entre la primera i la segona convocatòria hi haurà un interval de mitja hora. 

En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de 
la Federació. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i 
sòcies assistents, presents o representats. En el cas d’un empat, el/la 
president/a exercirà un vot de qualitat. 

Els acords s’adoptaran per majoria de vots. Els acords relatius a l’adquisició 
o venda d’immobles, modificació dels estatuts, la dissolució de la Federació, 
decretar l’expulsió d’algun dels seus membres, hauran de ser acordats en 
Assemblea Extraordinària i requeriran el vot favorable dels 2/3 dels vots dels 
assistents, presents o representats. 

De totes i cadascuna de les Assemblees que es duguin a terme, es realitzarà 
una acta, que quedarà incorporada al Llibre d’Actes. Hi haurà de constar el 
nom de cada membre assistent i la representativitat que ostenti, els temes 
tractats i els acords adoptats, indicant el nombre de vots a favor, en contra, 
abstencions, vots en blanc, vots nuls i vots particulars. Les actes, hauran 
d’estar signades pel Secretari/a i el/la President/a. 

 

Article 26.- De les votacions 

Les votacions podran ser: 

1. A mà alçada. 
2. La votació per l’adopció d’acords ha de ser secreta si ho sol·liciten 

almenys  el 10% dels associats presents o representats. 
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3. Als assistents a la reunió que accedeixin de forma telemàtica s’haurà 
de garantir, per mitjans tècnics, el vot secret. 
 

Article 27.- Dret de vot i delegació 

Cada entitat o membre federat té un vot, que serà exercit per la persona que 
actuï com a representant de l’entitat federada. 

El dret de vot es podrà exercir per delegació, per correu o per mitjans 
telemàtics. 

 

Article 28.- Composició de la Junta Directiva 

La Junta Directiva estarà integrada per un mínim de 8 persones i un màxim 
de 10 membres, elegits per l’Assemblea General de la Federació, que hagin 
estat presentats com a candidats/es. 

La Junta Directiva estarà integrada pels següents càrrecs: 

 El/La President/a 

 Un/a Vicepresident/a 

 Un/a Secretari/a 

 Un/a Tresorer/a 

De quatre a sis vocalies 

*A títol honorífic es crea el càrrec de President/a d’Honor 

 

Article 29.- Període d’actuació i substitucions 

Els membres de la Junta Directiva no actuen a títol personal, sinó en 
representació de l’entitat a la qual pertanyen. 

Tots els membres de la Junta Directiva, elegits per l’Assemblea General,  hi 
romandran per un període de quatre anys, amb possibilitat de ser reelegits 
per un mandat més. No podran exercir el càrrec de forma continuada per un 
període superior als vuit anys. 

Les vacants que es produeixin amb caràcter definitiu, seran cobertes, 
temporalment i fins que se celebri la propera Assemblea General, per la Junta 
Directiva. 

La renovació de càrrecs a la Junta Directiva, serà comunicada amb un mes i 
mig d’antelació a la data prevista per a l’Assemblea. 

Les entitats membres poden presentar llistes de candidats amb un termini 
màxim de quinze dies des de la data de l’anunci de la renovació de càrrecs. 

L’elecció dels membres de la Junta Directiva, es realitzarà mitjançant votació 
de forma secreta. El recompte de vots serà verificat per tres membres de 
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l’Assemblea a proposta de la Presidència. Dits membres seran elegits en la 
mateixa sessió en què es realitzin les eleccions. 

Article 30.- Funcions de la Junta Directiva 

a. Executar la política de la Federació i els acords adoptats en les 
assemblees. 

b. Decidir sobre la realització de Programes, sol·licitud de subvencions, i 
accions que hagi de dur a terme la Federació. 

c. Administrar el règim econòmic de la Federació i tenir-ne cura i 
coneixement. 

d. Formalitzar negociacions i contractes amb tercers. 
e. Representar la Federació. 
f. Proposar a l’Assemblea General la incorporació d’una altra entitat a la 

Federació. 
g. Atorgar poders notarials a favor de les persones que hagin d’actuar en 

representació de la Federació. 
h. Determinar l’ordre del dia de l’Assemblea General. 
i. Preparar la documentació que hagi de ser aprovada per l’Assemblea 

General. 
j. Analitzar l’expedient disciplinari obert a qualsevol entitat membre de 

la Federació, convocar-lo en audiència, i acordar el sobreseïment 
definitiu, o la suspensió temporal dels drets de l’entitat. 

k. Resoldre els arbitratges per diferències que es puguin produir entre les 
entitats membres, sempre que alguna d’elles ho sol·liciti 

l. Elaborar els Reglaments de funcionament que consideri escaients per 
a la millor marxa de la Federació. 

m. Interpretar els Estatuts. 
n. I qualsevol altre que calgui per al bon funcionament de la Federació, i 

que no sigui competència de l’Assemblea, a la que haurà de donar 
compte. 
 

Article 31.- Reunions i acord de la Junta Directiva 

La Junta Directiva haurà de reunir-se preceptivament com a mínim un cop 
cada mes. 

També s’haurà de reunir la Junta Directiva a petició del/la President/a o d’un 
20% dels seus membres. 

La Junta Directiva es podrà reunir excepcionalment mitjançant 
videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui 
la presència física dels membres. Tanmateix, la Junta Directiva es podrà 
reunir en format híbrid, és a dir, contemplant la presència física dels seus 
membres així com de manera virtual d’aquelles persones que 
excepcionalment no es puguin desplaçar. 

En ambdós casos, serà necessari garantir la identificació de les persones 
assistents a la Junta Directiva, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat 
d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La Junta Directiva 
s’entendrà celebrada al lloc on hi hagi la presidència de la Federació. En les 
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reunions virtuals es consideraran membres assistents aquells que hagin 
participat en la multiconferència o videoconferència degudament acreditats. 

A la convocatòria figurarà l’ordre del dia, els assumptes que s’han de tractar 
i el lloc, el dia i l’hora de la reunió. 

Perquè els acords de la Junta Directiva puguin ser vàlids, hauran de ser-hi 
presents o representats, amb delegació per escrit, la meitat més un dels seus 
membres. 

Si ho considera escaient, la Junta Directiva o el/la President/a, podrà 
permetre la presència de persones alienes a la mateixa com assessors, amb 
veu però sense vot. 

Els càrrecs de la Junta Directiva seran gratuïts, sense prejudici de poder 
cobrar les despeses que esdevinguin en el compliment de les seves funcions 
i representació, prèvia presentació dels justificants que les acreditin o d’altres 
que es determinin en el reglament de funcionament de la Federació. 

 

Article 32.- Funcions del/la President/a 

a. Representar la Federació. 
b. Convocar i presidir les reunions de l’Assemblea General i de la Junta 

Directiva. 
c. Ordenar els pagaments amb càrrec als fons de la Federació. 
d. Autoritzar, amb la seva firma, les actes de les reunions de l’Assemblea 

General i la Junta Directiva. 
e. Vetllar per l’execució dels acords adoptats a l’Assemblea General i per 

la Junta Directiva. 
f. Ostentar la representació legal de la Federació, vetllant pel 

acompliment dels acords adoptats en l’Assemblea General i la Junta 
Directiva. 

g. Subscriure contractes en nom de la Federació, així com atorgar i 
revocar poders a tercers amb l’autorització de la Junta Directiva. 

h. Executar accions tant civils com penals i oposar excepcions davant dels 
òrgans de la Jurisdicció Ordinària i Especial, amb l’acord previ de la 
Junta Directiva. 

i. Acceptar donacions, llegats i herències, així com rebre subvencions o 
altres tipus de recursos que siguin de caràcter econòmic, material o de 
serveis, en nom de la Federació. 
 

Article 33.- Funcions del/la Vicepresident/a 

Son funciones del/la Vicepresident/a: 

a. Assessorar, col·laborar i donar suport al/la President/a. En els supòsits 
d’absència, malaltia o quedar vacant la Presidència, serà el/la 
Vicepresident/a qui assumirà aquesta representativitat. 
 

Article 34.- Funcions del Secretari/a 
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Correspon al/la Secretari/a: 

a. Redactar les Actes de les Assemblees, i de la Junta Directiva, que les 
firmarà amb el vist i plau del/la President/a. 

b. Fer certificacions i testimonis dels acords de les Actes, amb el vist i 
plau del/la President/a. 
 

Article 35.- Funcions del/la Tresorer/a 

Són funcions del/la Tresorer/a: 

a. Tenir cura dels fons de la Federació. 
b. Autoritzar, amb la seva signatura, els pagaments que s’hagin de fer 

des de la Federació, mancomunadament amb la signatura del/la 
President/a o del/la Vicepresident/a. 

c. Ser responsable dels llibres corresponents a les operacions de 
tresoreria. 

d. Emetre els informes sobre l’estat econòmic i financer de la Federació. 
e. Preparar els comptes de liquidació de balanços i del pressupost. 
f. Preparar el projecte de pressupost anual de la Federació ordinaris i 

extraordinaris, per ser sotmesos a la Junta Directiva. 

 

 

 

 

 

Capítol V. Règim Econòmic 

 

Article 36.- Recursos econòmics 

Tenint en compte que la Federació neix sense l’existència de cap tipus de 
patrimoni inicial, els recursos econòmics de la Federació estaran constituïts 
per: 

a. Les quotes de les entitats membres. 
b. Les subvencions, donacions, donatius, llegats i herències que es facin 

a favor de la Federació 
c. El rendiment del patrimoni que es vagi consolidant al llarg del temps. 
d. Els béns propis. 
e. Qualsevol altre, dins de la legalitat, que pugui aconseguir. 

 

Article 37.- Quotes 

L’import de les quotes el fixarà l’Assemblea General, a proposta de la Junta 
Directiva. 
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Aquestes hauran de ser satisfetes per les entitats membres, en el termini 
d’un mes de que s’hagin presentat, un cop aprovades per l’Assemblea General 
en els pressupostos anuals corresponents. 

La Junta Directiva podrà acordar mesures disciplinaries per a aquells 
membres que, dins dels terminis establerts, i sense causa justificada no les 
abonin. Tanmateix aquelles entitats membre que en el moment de la 
celebració de l’Assemblea no estiguin al corrent de l’abonament de quotes, 
no tindran ni veu ni vot. 

 

Article 38.- Pressupost 

El pressupost anual d’ingressos i de despeses, elaborat pel Tresorer/a i 
estudiat per la Junta Directiva, serà presentat a l’Assemblea General per a la 
seva aprovació. 

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de 
desembre. 

 

Capítol VI. Dissolució i liquidació 

 

Article 39.- Dissolució 

La Federació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada 
amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi. 

Els membres de la Federació estan exempts de responsabilitat personal. La 
seva responsabilitat queda limitada a acomplir les obligacions que ells 
mateixos hagin contret voluntàriament. 

El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a 
l’entitat pública o privada sense ànim de lucre que, en l’àmbit territorial 
d’actuació de la Federació, hagi destacat més en la seva activitat a favor 
d’obres benèfiques. 

Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a que fan referència els 
apartats anteriors d’aquest mateix article, són competència de la Junta 
Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió 
liquidadora especialment designada a aquest efecte. 

 

Capítol VII. Jurisdicció 

 

Article 40.- Furs 

Tant la Federació, com les seves entitats membre, en tot el que fa referència 
als assumptes de la Federació, renuncien expressament a qualsevol fur 
territorial que pogués correspondre’ls per sotmetre’s expressament als 
Tribunals de Barcelona. 
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