
CAPÍTOL I.- DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT, FINS I ACTIVITATS 
 
 
Art. 1r Denominació 
  

Es constitueix la Federació denominada FEDERACIÓ DE MOROS I CRISTIANS 
D’OLIVA que s’acull al que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del 
Dret d’Associació Valenciana, i a l’empar del que disposa l’article 22 de la Constitució, i 
aquesta no té ànim de lucre. 
 
 
Art. 2n Personalitat Jurídica 
 

La Federació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per a administrar i 
disposar dels seus bens i complir els fins que es proposa. 
 
 
Art. 3r Domicili i àmbit d’actuació 
 

El domicili de la Federació s’estableix a Oliva, carrer Avinguda de València, 2-4, codi 
postal 46780, València, si bé per a rebre la correspondència disposa del número 456 d’apartat de 
correus. 

La Federació realitzarà principalment les seues activitats en l’àmbit territorial de la 
Comunitat Valenciana. 
 
 
Art. 4t Fins 
 
Constitueixen els fins de la Federació: 

Basats en l’àmbit cultural i festiu en que es desenvolupa. La Federació es proposa com a 
fins primordials l’organització, el desenvolupament, el foment i el sosteniment de les Festes de 
Moros i Cristians que es celebren a la ciutat d’Oliva, tot tindre un ambient de solidaritat amb la 
societat, amb el veïnat i el respecte cap al visitant, procurant mantenir sempre una adequada 
imatge i postura acollidora. 
 
 
Art.5é Activitats 
 

Per al compliment dels fins enumerats en l’article anterior, tot tindre el marc legal de 
l’actual legislació, es realitzaran les següents activitats: 

Reunions periòdiques amb els associats. 
Reunions amb les autoritats per tal de coordinar les tasques preparatives de la 

programació anual festera. 
Col·laboració amb les entitats públiques i privades que estiguen lligades amb la 

idiosincràsia de la festa de Moros i Cristians d’Oliva. 
Programació d’activitats culturals i artístiques al voltant de la celebració del Mig Any: 

concurs del cartell anunciador de la festa, concurs de dibuix entre els escolars, presentació dels 
càrrecs festers, sopar de fraternitat de totes les filades, concurs de putxeros entre les 
associacions components de la Federació. 

Convocar i fomentar certàmens i concerts de música festera per a contribuir a difondre 
el nostre patrimoni cultural i musical. 

Participar als actes propis de la festa de Moros i Cristians d’Oliva com l’Arrancà de la 
Festa, el Pregó i entrada de música, organització de les desfilades, tant infantil com dels adults, 
a les entrades Mora i Cristiana així com l’elaboració i la supervisió de tots els actes que 
conformen la programació de les festes de Moros i Cristians d’Oliva. 



CAPÍTOL II.- DELS ÒRGANS DIRECTIUS I DE LA FORMA D’ADMINISTRACIÓ 
 

La Federació de Moros i Cristians d’Oliva estarà formada per els següents òrgans directius: 
a) Assemblea General 
b) Junta de Govern 
c) Junta General 

 
 
Art. 6é L’Assemblea General 
 

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de la Federació, integrat per totes les 
Associacions per dret propi irrenunciable i en igualtat de condicions, que adopta els seus acords 
pel principi majoritari o de democràcia interna. 
 

Totes les Associacions membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General 
de la Federació, fins i tot els absents, els dissidents i els qui encara estant presents s’hagen 
abstingut de votar. 
 
 
Art. 7é Reunions de l’Assemblea 
 

L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l’any, 
dins del mes d’Octubre. 

També es podrà reunir amb caràcter extraordinari sempre que siga necessari, quan ho 
acorden la Junta de Govern o a requeriment d’un nombre d’associacions que representen un terç 
d’estes. 
 
 
Art. 8é Convocatòria de les Assemblees 
 

Les convocatòries de les Assemblees Generales, tant ordinàries com extraordinàries, es 
faran per escrit convocant-ne individualment a totes les Associacions, membre. La convocatòria 
expressarà el dia, l’hora i el lloc de la reunió, així com també l’ordre del dia i la documentació 
pertinent per a la realització de les votacions. Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la 
celebració de l’Assemblea General en primera convocatòria hi haurà almenys quinze dies 
naturals. 

Les reunions de l’Assemblea General les dirigirà el President i el Secretari. El Secretari 
redactarà l’Acta de cada reunió que reflectirà un extracte de les deliberacions, el text dels acords 
que s’hagin adoptat i el resultat numèric de les votacions. Al principi de cada reunió de 
l’Assemblea General es llegirà l’Acta de la reunió anterior a fi de que s’aprove o no. 

 
Art. 9é Compromissaris de les Associacions membre i validesa dels acords 
 

En les reunions de la Assemblea General les associacions, “Filades”, integrants de la 
“FEDERACIÓ DE MOROS I CRISTIANS D’OLIVA” estaran representades per 
compromissaris, determinant-se el número d’aquests en funció del cens de socis majors de 18 
anys de cada associació . Aquests compromissaris seran socis al mateix temps de les diferents 
associacions integrants de la Federació. El cens de socis utilitzat serà el corresponent a l’últim 
exercici econòmic. 

Cada soci individual amb dret a vot en les associacions (“festers”) estarà representat en 
l’Assemblea General per un compromissari representant del soci individual,  acumulant en un 



compromissari una representació de deu socis individuals. En el cas de que la “Filà” tingues un 
nombre de festers no representats major de 5, la Filà tindrà un compromissari més.  

La determinació del nombre de compromissaris corresponent a cada Associació es 
responsabilitat de la Junta de Govern i el cens a utilitzar per a procedir a la determinació 
anterior, serà l’últim utilitzat en les Festes de Moros i Cristians immediatament anteriors a la 
celebració de l’Assemblea General. 

Els acords es prendran per majoria simple. No obstant, requeriran majoria qualificada de 
les persones presents o representades, que resultarà quan els vots afirmatius superen la meitat, 
els acords relatius a dissolució de la Federació, modificació dels Estatuts, disposició o alienació 
de bens, nomenaments íntegres de tots els membres de la Junta de Govern i admissió de noves 
“Filades” en la Federació, sempre que s’hagi convocat específicament en tal tasca l’Assemblea 
corresponent. 

 
Art. 10é Sessions públiques de les Assemblees Generals 
 

Les sessions de les Assemblees Generales son públiques, per lo que podran assistir tots 
aquells membres, “festers”, de les diferents associacions, “Filades”. 

Aquests membres, “festers”, que no siguen compromissaris, no es prendran en 
consideració per la determinació dels quòrums necessaris de constitució de l’Assemblea. 

Tindran dret a veu, en l’apartat “de precs y preguntes” de l’ordre del dia, en les Assemblees 
Generales, però no tindran dret a vot en las mateixes. 

 
Art. 11é Competències de l’Assemblea General i valides dels acords 
 

L’Assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb l’assistència 
d’un mínim d’un terç dels compromissaris censats; i en segona convocatòria, siga quina siga el 
número, es tindrà que celebrar mitja hora desprès de la primera i en el mateix lloc. Son 
competència de l’Assemblea General: 

a) Aprovar, la gestió de la Junta de Govern. 

b) Examinar i aprovar o rebutjar els pressupostos anuals d’ingressos i despeses, així como la 
Memòria Anual d’activitats. 

c) Establir les línees generales d’actuació que permeten a la Federació complir els seus fins. 

d) Disposar totes les mesures encaminades a garantir el funcionament democràtic de la 
Federació. 

e) Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries. 

f) Elegir y destituir al President i als membres de la Junta de Govern. 

g) Sol· licitud de declaració d’utilitat pública. 

h) Aprovació del Reglament de Règim Intern de la Federació. 

i) Modificació de l’Estatut i/o del Reglament de Règim Intern. 

j) Disposició i alienació de bens. 

k) Resoldre sobre l’admissió d’associacions membres noves. 



l) Expulsió definitiva d’associacions membre, a proposta de la Junta de Govern. 

m) Dissolució de la “FEDERACIÓ DE MOROS I CRISTIANS D’OLIVA”. 

 
Art. 12é Composició de la Junta de Govern 
 

La Federació la regirà, administrarà i representarà l’òrgan directiu denominat Junta de 
Govern formada pel/per el/la President/a, el/la Vicepresident/a, el/la Secretari/a,el/la Arxiver/a, 
el/la Contador/a, el/la Tresorer/a i un nombre de vocals a designar, de forma que el total de 
membres de la junta de govern siguen com a mínim vuit i com a màxim igual al número total 
d’Associacions que formen la Federació. 
 

L’elecció dels membres de la Junta de Govern es farà per sufragi lliure i secret. Les 
candidatures seran tancades, es a dir, qualsevol membre d’una Associació podrà presentar una 
candidatura. Els requisits seran: ser major d’edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar 
incurs en els motius d’incompatibilitat establits en la legislació vigent. 
 

Els càrrecs de President/a, Vicepresident/a, Secretari/a, Arxiver/a, Contador/a i 
Tresorer/a han de recaure en persones diferents. 
 

L’exercici dels càrrecs serà gratuït. 
 
 
Art. 13é Durada del mandat en la Junta de Govern 
 
 Els membres de la Junta de Govern, exerciran durant un període de 3 anys i com a 
màxim en dos candidatures consecutives. Quan transcorrega el termini de tres anys de mandat 
de la Junta de Govern en exercici, es convocaran durant el més de novembre una Assemblea 
General Extraordinària que tindrà com finalitat l’elecció d’una nova Junta de Govern, per a 
aquesta Assemblea es nomenarà a una Junta Electoral. En cas de no presentar-se ninguna 
candidatura al procés electoral, la Junta de Govern continuarà automàticament en funcions per 
un exercici addicional, repetint-se aquesta extensió per exercicis tantes vegades siga necessari 
fins aconseguir la presentació d’alguna candidatura a Junta de Govern. 
 
 El cessament en el càrrec, abans d’extingir-se el termini reglamentari podrà ser per: 
 

a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en què es raonen els motius. 
b) Malaltia que incapacite per l’exercici del càrrec. 
c) Causar baixa com membre de l’associació que pertany a la Federació. 
d) Sanció imposada per una falta comesa en l’exercici del càrrec. 

 
Les vacants que es produïsquen en la Junta de Govern es cobriran en la primera 

Assemblea General que es celebre. No obstant això, la Junta de Govern podrà comptar, 
provisionalment, fins la pròxima Assemblea General, amb un membre de la Federació per al 
càrrec vacant. Aquest cas deurà de ser notificat a la Junta General i a l’Assemblea General. 

 
 
Art. 14é Competències de la Junta de Govern 
 
 La Junta de Govern posseeix les facultats següents: 
 

a) Ostentar i exercitar la representació de la Federació i dur a terme la direcció i 
l’administració de la manera més ampla que reconega la Llei i complir les decisions 



preses per l’Assemblea General, i d’acord amb les normes, les instruccions i les 
directrius generals que aquesta Assemblea General establisca. 

b) Prendre els acords necessaris per a la compareixença, davant els organismes públics, per 
a l’exercici de tota classe d’accions legals i per a interposar els recursos pertinents. 

c) Portar la relació actualitzada de totes les Associacions membres. 
d) Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes, que els membres de la 

Federació hagen de satisfer. 
e) Convocar les Assemblees Generals i controlar que els acords que s’hi adopten, es 

complisquen, així com comunicar a la Junta General que va a realitzar-se una 
Assemblea. 

f) Comunicar al Registre d’Associacions, la modificació dels Estatuts acordada per 
l’Assemblea General en el termini d’un mes. 

g) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè 
els aproven, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent. 

h) Portar la comptabilitat d’acord amb normes específiques que permeten obtindre la 
imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financiera de l’entitat. 

i) Efectuar l’inventari dels bens de la Federació. 
j) Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea 

General. 
k) Crear les comissions de treball que creguen convenients. 
l) Podrà nombrar els assessors i col·laboradors que crega convenients. 
m) Resoldre els procediments disciplinaris. 
n) La confecció i elaboració del llibre anual de Festes de Moros i Cristians d’Oliva i el 

cartell anunciador de les mateixes, així com tot material informatiu o divulgatiu de les 
festes. 

o) L’elecció de l’autor del cartell anunciador de les Festes de Moros i Cristians d’Oliva, ja 
siga per mig d’un concurs públic o de forma directa. 

p) La gestió de contractes amb tercers per al desenvolupament dels diferents actes dels que 
consta la Festa, així com la firma de convenis econòmics o de col· laboració amb altres 
associacions i entitats públiques o privades. 

q) Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst pels presents Estatuts i donar compte 
d’això per escrit a totes les associacions membres de la Federació. 

 
 
Art. 15é Reunions de la Junta de Govern 
 
 La Junta de Govern, convocada prèviament pel President/a o en la seua absència pel 
Vicepresident/a, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres 
creguen, que, en tot cas no podrà ser superior a dos mesos. I es reunirà en sessió extraordinària 
si ho sol· licita un terç dels seus components. 
 La Junta de Govern quedarà vàlidament constituïda amb convocatòria prèvia per correu 
ordinari, electrònic o crida telefònica i amb un quòrum de la meitat més un dels seus membres. 
 En la Junta de Govern es prendran els acords per majoria simple de vots dels/les 
assistents. En cas d’empat, el vot del President/a serà de qualitat. 
 Els acords de la Junta de Govern es faran constar al llibre d’actes. En iniciar-se ca da 
reunió, es llegirà l’acta de la sessió anterior perquè s’aprove o es rectifique. 
 
 
Art. 16é El/la President/a 
 

El President tindrà, ames de la representació legal de la FEDERACIÓ DE MOROS I 
CRISTIANS D’OLIVA” les següents competències: 

a) Convocar i alçar les sessions que celebre la Junta de Govern, la Junta General i 
l’Assemblea General, dirigir i presidir les deliberacions d’una i altra. 



b) Proposar el pla d’activitats de la Federació a la Junta de Govern, impulsant i dirigint 
les seves tasques. 

c) Firmar els escrits i comunicacions dirigits a les autoritats u òrgans de l’Administració 
Pública. 

d) Rubricar amb la seva firma els acords adoptats legalment per la Junta de Govern, la 
Junta General i l’Assemblea General. 

e) Donar el vist plau als documents que façen els membres de la Junta de Govern. 
f) Ordenar els pagaments acordats per la Junta de Govern. 
g) Delegar en un altra persona, membre de la Federació,  per a que represente a aquesta 

en qualsevol tipus d’acte o reunió d’associacions festeres. 
h) Renovació del 50% de la Junta de Govern, per pròpia iniciativa dels mateixos o per la 

del President, després d’haver complit el primer any del seu mandat en la Junta de Govern sense 
necessitat de realitzar noves eleccions. 

i) Realitzar totes aquelles actuacions que, per raons d’urgència, no siga possible 
sotmetre prèviament a l’Assemblea General o Junta General per no poder-se complir els 
terminis de convocatòria, si bé dites actuacions deuran ser ratificades per l’òrgan que 
corresponga a la major brevetat possible. 

 
El/la President/a estarà assistit en les seves funcions pel Vicepresident/a, que, ames, li 

substituirà per delegació del President en els casos de vacant, absència o infermetat, i quan 
expressament es contemple en els Estatuts. 

 
En el cas de que el/la President/a no puga seguir en les seves funcions fins la finalització 

del seu mandat per qualsevol dels motius citats en el paràgraf anterior, el/la Vicepresident/a, 
ocuparà el càrrec de President fins les pròximes eleccions. Si no volgués el/la Vicepresident/a 
ostentar el càrrec de President/a es convocaran noves eleccions. 

 
 

Art. 17é El/la Comptador/a i El/la Tresorer/a 
 

El/la Comptador/a prendrà raó i portarà compte dels ingressos i despeses socials, 
intervenint totes les operacions d’ordre econòmic. El/la Tresorer/a dirigirà la comptabilitat de la 
Federació, recaptarà i custodiarà els fons perteneixents a la mateixa y donarà compliment a les 
ordres de pagament que expedixca el/la President/a. 
 

Els pagaments que s’autoritzen duran la signatura mancomunada del Tresorer/a i del 
President/a. 

 
El Comptador, amb el Tresorer, formalitzarà el pressupost anual d’ingressos i despeses, 

així com l’estat de conters de l’any anterior que deuran ser presentats a la Junta de Govern per a 
que aquesta, al mateix temps, els sotmeta a la aprovació de l’Assemblea General, si bé, 
prèviament, donarà compte a la Junta General per que tinga coneixement dels mateixos. En cas 
d’absència del Tresorer/a serà el comptador/a qui asumixca les seves funcions. 
 
 
Art. 18é El/la Secretari/a i El/la Arxiver/a 
 

El Secretari rebrà i tramitarà les sol· licituds d’ingrés, portarà el fitxer i el llibre de 
registre de les Associacions i Associats perteneixents, tenint-los actualitzats i tindrà al seu càrrec 
la direcció dels treballs administratius de l’Entitat. Redactarà i autoritzarà les certificacions que 
hagen de lliurar-se i firmarà les actes de les reunions de la Junta de Govern, Junta General i 
Assemblea General. Li auxiliarà en les seues funcions i substituirà en les seues absències 
l’Arxiver/a. 
 



L’Arxiver/a deurà custodiar la documentació de la “FEDERACIÓ DE MOROS I 
CRISTIANS D’OLIVA”, així com recopilar tots els documents que es publiquen en relació a la 
festa en els mitjans de comunicació. També serà l’encarregat de la seu, així com arxivar totes les 
actes, factures, fotos, etc. de cada any. 
 

Incumbirà de manera concreta al Secretari/a i, en el cas, al Arxiver vetllar pel 
compliment de les disposicions legals vigents en matèria d’Associacions, custodiant la 
documentació oficial de l’Entitat. 
 
 
Art. 19é Junta General 
 

La Junta General estarà formada per la Junta de Govern i els “Presidents de Filà”. 
 

Serà possible la substitució dels “Presidents de Filà” per un representant en la Junta 
General mitjançant la corresponent autorització per escrit. 
 

La Junta General estarà presidida pel President de la Federació i convocada per 
iniciativa: 
 

a) del President, amb una periodicitat màxima trimestral, seran avisats mediant correu 
ordinari, electrònic o trucada telefònica als Presidents de Filà, com representants de les diferents 
“Filades”, indicant la data, hora i  lloc de la reunió, així com l’ordre del dia la convocatòria. A 
dit escrit s’acompanyarà una copia de l’acta de la reunió anterior per a la seua aprovació en la 
reunió que es convoca. 

 
b) de la meitat dels Presidents de Filà, mediant escrit dirigit al President i subscrit pels 

sol·licitants, indicant-ne en el mateix el motiu de la reunió.  
 
Entre la convocatòria i el dia senyalat per a la celebració de la Junta General hi hauran 

d’haver, como a mínim, vuit dies naturals. 
Competències: 
 

a) Els membres de la Junta General tindran dret a ser informats sobre els acords de gestió 
presos per la pròpia Junta de Govern. 

 
b) En la Junta General tindran dret de veu tots els membres de la Junta de Govern així com 

els assessors convocats a ella i els Presidents de Filà. 
 

c) De les sessions el Secretari o, en el seu defecte, l’Arxiver, alçarà actes preceptives, que 
es transcriuran al Llibre d’Actes i s’aprovaran en la sessió següent. 

 
 

 
 

CAPÍTOL III.-LES ASSOCIACIONS MEMBRES 
 
Art. 20é Capacitat 
 

Podran formar part de la Federació totes les Associacions legalment inscrites al Registre 
corresponent que, previ acord exprés de les seues respectives Assemblees Generals, decideixen, 
lliure i voluntàriament, integrar-se en ella per tindre interès en el desenvolupament dels fins 
propis de la Federació. 
 



Deuran de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta de Govern de la Federació, i 
aquest resoldrà en la primera reunió que celebre; si el sol·licitant s’ajusta a les condicions 
exigides als Estatuts, l’Assemblea General no li podrà denegar l’admissió. 
 
En tot cas, juntament a la sol·licitud d’admissió deuran d’aportar-ne els següents documents: 

a) Còpia dels Estatus pels que es regeix l’Associació. 
b) Certificació del Registre d’Associacions en la que s’acredita la inscripció de 

l’Associació interessada. 
c) Certificació de l’acord adoptat per l’Assemblea General de l’Associació, celebrada de 

conformitat amb el que s’estableix als seus Estatuts, on conste la voluntat de 
l’Associació de federar-se i de complir els Estatuts de la Federació. 

 
La condició de membre de la Federació es intransmissible. 

 
 
Art. 21é Drets de les Associacions membres 
 
Els drets que corresponen a les Associacions membre són els següents: 
 

a) A participar en les activitats de la Federació i en els òrgans directius, a exercir el dret de 
vot, així com a assistir a l’Assemblea General, d’acord amb els Estatuts. Tot això a 
través de la persona o persones que l’Associació haja designat expressament com al/s 
representant/s. Per a poder representar a una Associació en els òrgans directius de la 
Federació és requeriment imprescindible ser major d’edat, estar en ple ús dels drets 
civils i no estar incurs en els motius d’incompatibilitat establits en la legislació vigent. 

b) A ser informades sobre la composició dels òrgans directius de la Federació, del seu estat 
de comptes i del desenvolupament de la seua activitat. Podran accedir a tota la 
informació a través de la Junta de Govern. 

c) A ser sentides amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinaries contra aquestes i 
a ser informades dels fets que donen lloc a tals mesures, i haurà de ser motivat l’acord 
que, si fa el cas, impose la sanció. 

d) A impugnar els acords dels òrgans directiusde la Federació que estimen contraris a la 
Llei o al Estatuts. 

e) A conèixer els Estatuts i els reglaments i normes de funcionament aprovats pels òrgans 
directius de la Federació. Així mateix, tindran dret a que se’ls facilite còpia dels Estatuts 
vigents i del Reglament de Règim Intern de la Federació, si n’hi ha. 

f) A consultar els llibres de la Federació. 
 
 
Art. 22é Deures de les Associacions membres 
 
Els deures de les Associacions membres són: 
 

a) Compartir les finalitats de la Federació i col·laborar per a la seua consecució. 
b) Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que, d’acord amb els Estatuts, puguen 

correspondre a cada Associació. 
c) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans directius de la Federació. 
d) Ajustar la seua actuació a les disposicions estatutàries. 
e) Aportar a la fi de cada exercici econòmic el cens de les seves respectives associacions. 

 
 
Art. 23é Causes de baixa 
 
Són causes de baixa en la Federació: 
 



a) La mateixa voluntat de l’Associació interessada, comunicada per escrit als òrgans 
directius. La qual podrà percebre la participació patrimonial inicial i altres aportacions 
econòmiques realitzades, sense incloure les quotes de pertinença a la Federació i sempre 
que la reducció patrimonial no impliques perjudicis a tercers. 

b) No satisfer les quotes fixades. 
c) La suspensió o dissolució de l’Associació per l’autoritat judicial competent. 

 
 
Art. 24é Règim Sancionador 

 
Les sancions disciplinaries seran de tres tipus: lleus, greus i molt greus. L’ imposició de les 

sancions guardarà la deguda proporcionalitat amb la gravetat de la infracció. Aquestes sancions 
seran motivades i quedaran tipificades en el Reglament de Regim Intern.  
 
Art. 25é Procediment Disciplinari 
 

Les sancions seran notificades en un termini inferior de sis mesos des de que es 
produïsquen, les associacions rebran un informe detallat especificant el día i l’acte així com la 
infracció comesa, si aquestes infraccions no son notificades en aquest termini prescriuran. 

 
 Les Associacions que estiguen sancionades, tindran un termini de 20 díes per a recórrer 
les sancions des de el día que se’ls notifique que està sancionada. La comissió competent per a 
instruir els casos que s’al·leguen ho farà en el termini de quinze dies. Aquesta comissió de 
treball serà designada per la junta de govern, podent quedar definida en el Reglament de Régim 
Intern, si n’hi ha. 
 

L’òrgan directiu competent per a instruir i resoldre aquest procediment disciplinari serà la 
Junta de Govern. 

 
La separació de la Federació de les Associacions membres per motiu de sanció tindrà lloc 

quan cometen actes que els facen indignes de continuar pertanyent a aquesta. Es presumirà que 
hi ha aquest tipus d’actes: 

a) Quan deliberadament l’Associació membre impedeixca o pose obstacles al compliment 
dels fins de la Federació. 

b) Quan intencionadament obstaculitze el funcionament dels òrgans de govern i 
representació de la Federació. 

La sanció de separació haurà de ser que ser ratificada per l’Assemblea General. 
 
  

CAPÍTOL V.- EL RÈGIM ECONÒMIC 
 
 
Art. 26é Patrimoni inicial i recursos econòmics 
 
 El patrimoni inicial d’aquesta Federació està valorat en 1.500 euros. 
 
 El pressupost anual serà aprovat cada any en l’Assemblea General Ordinària. 
 
 Els recursos econòmics de la Federació es nodriran: 

a) De les quotes que fixe l’Assemblea General a les seues Associacions membres. 
b) De les subvencions oficials i particulars. 
c) De donacions, herències o/i llegats. 
d) De les rendes del mateix patrimoni o bé d’altres ingressos que puguen obtindre. 

 
 



Art. 27é Benefici de les activitats 
 
 Els beneficis obtinguts, derivats de l’exercici d’activitats econòmiques, incloses les 
prestacions de serveis, es destinaran exclusivament al compliment dels fins de la Federació. 
Deurà de repartir una part especialment de la subvenció del M.I. Ajuntament d’Oliva, a les 
Associacions “Filades” que eixe any ostenten el càrrec de capitanies. 
 
 
Art. 28é Quotes 
 
 Totes les Associacions “Filades” membres tenen l’obligació de sostindre la Federació 
econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determine 
l’Assemblea General, a proposta de la Junta de Govern. 
 
 L’Assemblea General de la Federació podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques 
anuals i quotes extraordinàries. 
 
 Les quotes seran satisfetes per cada Associació membre, determinant-se aquesta quota 
en funció del cens de socis de cada Associació. 
 
 El exercici econòmic de la Federació s’iniciarà el dia u d’octubre de cada any y 
finalitzarà el trenta de setembre de l’any següent. 
 
 
Art. 29é Disposició de fons 
 
 En els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de crèdit, hi ha de 
figurar la signatura del/de President/a, del/de la Tresorer/a i del/de la Secretari/a. 
 
 Per poder disposar de fons, seran suficients dues firmes, de les quals, una serà 
necessariament la del/de la Tresorer/a o bé la del/de la President/a. 
 
 
 

CAPÍTOL VI.- DISSOLUCIÓ DE LA FEDERACIÓ 
 
 
Art. 30é Causes de dissolució i lliurament del romanent 
 
 La Federació es dissoldrà: 
 

a) Si ho acorda per majoria absoluta l’Assemblea General convocada expressament per a 
aquesta finalitat. 

b) Per les causes determinades en l’article 39 del Codi Civil. 
c) Per sentència judicial ferma. 

 
 
Art. 31é Liquidació 
 

La dissolució de la Federació obri el període de liquidació, fins al final del qual l’entitat 
conservarà la seua entitat jurídica. 

Els membres de la Junta de Govern, en el moment de la dissolució, es converteixen en 
liquidadors, llevat que l’Assemblea General en designe altres, o bé els qui el jutge, si fa al cas, 
en acorde en la seua resolució judicial. 

 



Correspon als liquidadors: 
 

a) Vetllar per la integritat del patrimoni de la Federació. 
b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que calguen per a liquidació. 
c) Cobrar els crèdits de la Federació. 
d) Liquidar el patrimoni i pagar els creditors. 
e) Aplicar els béns sobrants de la Federació als fins previstos pels Estatuts. 
f) Sol·licitar la cancel· lació dels assentaments al Registre corresponent. 

 
En cas d’insolvència de la Federació, la Junta de Govern o, si fa al cas, els liquidadors, han 

de promoure immediatament l’oportú procediment concursa’l davant el jutge competent. 
 

El romanent net que resultes de la liquidació es destinarà directament a La Creu Roja, 
Assemblea Local d’Oliva. 

 
Les Associacions i Associats membres no responen personalment dels deutes de la 

Federació. 
 
Els membres o titulars de la Junta de Govern, i les altres persones que obren en nom i 

representació de la Federació, respondran davant d’aquesta; davant de les Associacions i 
Associats membres i davant de tercers pels danys causats i els deutes contrets per actes dolosos, 
culpables o negligents. 
 
 
 

CAPÍTOL VII.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
 
 
Art. 32é Resolució extrajudicial de conflictes 
 
 Les qüestions litigioses que puguen sorgir amb motiu de les actuacions desenrotllades o 
de les decisions adoptades en el si de la Federació, es resoldran mitjançant arbitratge, a través 
d’un procediment ajustat a allò que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge, i 
amb subjecció, en tot cas, als principis essencials d’audiència, contradicció i igualtat entre les 
parts. 
 
 
Art. 33é Contradicció entre Estatus de Filades i Federació 
 

Els Estatuts propis de les diverses Associacions que componen la Federació d’Oliva no 
podran contradir els propis de la Federació en el cas de divergència entre uns i altres 
prevalixquen els preceptes continguts en els Estatus de la Federació. 
 
 

En Oliva a 22 de maig de 2012 


