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IV Congrés IdPV – 2014. 

 

CAPÍTOL PRIMER. DENOMINACIÓ, FINS, DOMICILI. 

 

Article 1: Denominació 

 

A l'empara dels articles 6é de la Constitució Espanyola i 1r de la Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, 

de Partits Polítics, es constituïx el partit polític denominat Iniciativa del Poble Valencià, les sigles del 

qual són IdPV. També podrà ser utilitzada la denominació INICIATIVA-PV. 

 

A continuació de la denominació podrà utilitzar-se l'expressió, “d'esquerres, valencianista i ecologista” o 

el seu equivalent en castellà “de izquierdas, valencianista y ecologista”. I també es podrà emprar el 

terme “ecosocialista” 

 

El símbol del partit és el que figura a l’annex 1. 

 

El funcionament d'Iniciativa del Poble Valencià estarà regulat pel contingut dels presents estatuts i els 

reglaments que si és el cas els desenvolupen. 

 

Article 2: Àmbit 

 

Iniciativa del Poble Valencià és un partit polític l'àmbit d'actuació del qual és el País Valencià, territori 

estatutàriament denominat Comunitat Valenciana. Per al millor compliment dels seus fins podrà establir 

relacions amb organitzacions polítiques d'altres comunitats autònomes, de l’àmbit estatal i europeu. 

 

Article 3: Definició i Fins 

 

Iniciativa del Poble Valencià Iniciativa del Poble Valencià és una organització política, sobirana i 

plural que s’enquadra en el marc ideològic de l'ecosocialisme, que combina els ideals de progrés de 

l'esquerra, l'ecologisme i el valencianisme polític. 

 

Iniciativa del Poble Valencià s'identifica amb  noves corrents de pensament sorgides amb força en 

la segona mitat del segle XX com el feminisme, el pacifisme, el ecologisme, entre altres, amb la 

finalitat  de ser el canal polític de dites corrents de pensament. A més, accepta i promou la nova 
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cultura de la transparència pública sorgida en els últims anys tant a nivell de partit com a nivell 

institucional.  

 

Iniciativa del Poble Valencià manifesta la voluntat d'establir una alternativa al sistema polític, 

econòmic i social actuals. Aposta per un sistema polític democràtic, amb una defensa de la pluralitat 

política, una cultura política basada en la transparència i la participació ciutadana en l’Administració 

Pública com en el propi partit. En l’àmbit econòmic, lluita per a que hi haja un sistema econòmic 

diferent a l’actual. Defensa un sistema cooperatiu, sostenible, que respecte les necessitats humanes i 

ecològiques.  En referència a l’àmbit social, treballa  per a tindre societat més justa, igualitària i 

integradora. Lluita contra discriminació dels col�lectius més desfavorits com el col�lectiu LGTBI, els 

discapacitats i depenents (tercer sector), els infants, els immigrants, els joves i les joves, les dones, 

entre altres.  

 

Iniciativa del Poble Valencià aposta per a contribuir democràticament a la determinació de la 

política local, autonòmica, estatal i europea. Així mateix pretén contribuir a la formació de la voluntat 

política dels ciutadans i ciutadanes, així com promoure la seua participació en les institucions 

representatives de caràcter polític per mitjà de la presentació i suport de candidats i candidates en les 

corresponents eleccions, per si mateixa o coalitzada amb altres forces polítiques.  

 

Article 4: Domicili 

 

El domicili social radica a València al C/ En Llop 1-3, el qual  podrà ser modificat per acord del 

Consell Executiu. 

 

  

CAPÍTOL SEGON. AFILIATS I AFILIADES. DRETS I DEURES. 

 

Article 5: Persones afiliades 

 

Podran ser afiliats d'Iniciativa del Poble Valencià les persones físiques, majors d'edat, que 

compartisquen l'ideari, fins i els estatuts del partit, sempre que no tinguen limitada ni restringida la 

seua capacitat d'obrar. També podran ser afiliats els ciutadans estrangers quan la normativa vigent 

ho permeta. 
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Article 6: Simpatitzants 

 

Podran ser simpatitzants aquelles persones majors de 18 anys que hagen expressat per escrit la 

seua voluntat de ser-ho seguint un model que el partit posarà a la seua disposició, gaudint de drets 

d’informació i participació en les activitats, debats i aquells altres que es regulen a l’efecte. No 

pagaran quota i la seua participació se regularà en los processos que s’acorden en el òrgan 

competent. 

 

Article 7: Admissió 

 

La qualitat de membre del partit s'adquirix a sol�licitud de l'interessat o interessada. 

 

Existirà en el partit el Llibre de Registre de persones d'Afiliades i Simpatitzants, on constaran les 

dades d'altes i baixes definitives, complint amb allò disposat a la legislació vigent en matèria de 

protecció de dades de caràcter personal. 

 

Les sol�licituds d’alta per escrit i signades, seran presentades a l’assemblea local, comarcal o direcció 

de País, i en tot cas, remeses a Organització, havent de ser ratificades pel Consell Executiu. També 

es podran formalitzar per la web i posteriorment es remetrà el paper físic signat adientment. 

 

Article 8: Drets de les persones afiliades. 

 

Els afiliats i afiliades del partit gaudeixen dels següents drets: 

 

1. A participar en les activitats del partit i en els òrgans de govern i representació per als 

quals hagen estat triats, el Consell Executiu i la Mesa Nacional respectivament, a exercir el 

dret de veu i vot, així com assistir als Congressos, d'acord amb els estatuts i les normes de 

convocatòria d’aquestes. 

 

2. Elegir i ser elegit o elegida per qualsevol càrrec d’Iniciativa del Poble Valencià, d’acord 

amb les normes d’elecció establertes, així com dimitir de qualsevol càrrec, donant compte a 
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l’òrgan afectat. Elegir els candidats i les candidates d’IdPV per als diferents processos 

electorals. 

 

3. A ser informats sobre la composició dels òrgans directius i d'administració o sobre les 

decisions adoptades pels òrgans directius, sobre les activitats realitzades i sobre la situació 

econòmica. 

 

4. A impugnar els acords dels òrgans del partit que estimen contraris a la Llei o als estatuts. 

 

5. A expressar lliurement les seues opinions en l’interior dels òrgans de decisió i de direcció. 

 

6. A rebre informació sobre els acords, documents i activitats del partit, de forma física i/o 

telemàtica, tant en valencià com bilingüe, tal i com especifique la persona interessada. 

 

7. A rebre l'oportuna protecció contra atacs injusts derivats de la seua acció política, incloent 

la defensa jurídica en els termes que decidisca la Consell Executiu 

 

Article 9: Obligacions inherents a l’afiliació. 

 

Els afiliats i afiliades del partit tenen els deures següents: 

 

1. Compartir les finalitats del partit i col�laborar per a la consecució de les mateixes. 

 

2. Respectar el que disposen els estatuts i documents aprovats pels congressos del partit. 

 

3. Respectar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans directius del partit. 

 

4. Abonar les quotes* i altres aportacions que, d'acord amb els estatuts, puguen 

correspondre a cadascú. *En casos excepcions i de forma temporal, a petició d’un col�lectiu 

o comarca de forma motivada, la MN podrà aprovar l’exempció de quota d’una persona. 

 

Article 10: Baixa d’afiliació. 
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Qualsevol persona del partit podrà renunciar a la seua condició d’afiliació o de simpatitzant i causar 

baixa mitjançant l'oportuna comunicació per escrit. 

Serà motiu de baixa automàtica, figurar inscrit com afiliat/da en altre partit polític i/o a la seua 

organització o branca juvenil (amb prova documental) o la manifestació pública de la persona d’eixa 

militància. Durant un període de 10 dies des de la comunicació a l’interessat/da podrà al�legar al 

respecte davant el Consell Executiu, i aquest últim valorats els argument, podrà revocar la baixa 

automàtica. 

 

Article 11: Règim disciplinari 

 

1. La persona afiliada o simpatitzant que incomplira els seus deures amb el partit o que 

amb la seua conducta pública o privada menyscapte o atempte contra els principis del 

partit, serà objecte del corresponent expedient disciplinari del qual se li donarà 

audiència, d'acord amb el procediment establit en el present article. 

 

2. Qualsevol mesura sancionadora que implique privació de drets als afiliats i afiliades 

s’imposarà mitjançant un procediment contradictori, en què es garantisca el dret efectiu 

de defensa a l’afectat o afectada. L’expedient sancionador serà iniciat pel Consell 

Executiu mitjançant acord de la majoria absoluta de l’òrgan. Una vegada iniciat i 

qualificat l’expedient, el Consell Executiu disposa de tres dies per a informar mitjançant 

comunicació escrita fefaent a l’afiliat o afiliada afectat, traslladar-li els fets que donen 

lloc a dites mesures i emplaçar-lo en el mateix escrit per a que comparega a una 

audiència davant el Consell Executiu o presentar al�legacions per escrit, a elecció de 

l’afectat. El tràmit d’audiència se substanciarà en un termini d’un mes. A estos efectes 

no computarà el mes d’agost. En l’esmentat tràmit la persona afectada podrà proposar i 

aportar les proves que considere necessàries per a la seua defensa. Acabat el tràmit 

d’audiència el Consell Executiu en el termini de tres dies presentarà una proposta de 

resolució. La proposta de resolució podrà ser l’arxiu de l’expedient o una proposta de 

sanció. Quan la resolució propose una sanció es donarà trasllat, per escrit de manera 

fefaent, de dita proposta de resolució a la persona afectada per a que puga presentar 

les al�legacions que al seu dret convinguen. El termini d’al�legacions serà de quinze 

dies. 
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3. Esgotat el tràmit d’al�legacions el Consell Executiu traslladarà l’expedient complet a la 

Mesa Nacional que resoldrà el que procedesca, podent si s’escau aprovar la sanció 

proposada o rebutjar-la. Per a l’aprovació de la sanció es requerirà la majoria dels 

membres assistents de la Mesa Nacional. Per a adoptar la mesura sancionadora de 

l’expulsió es requerirà una majoria de tres quartes parts dels membres assistents. 

 

4. Les infraccions podran ser lleus, greus i molt greus, tipificades a continuació: 

1. Infracció lleu: 

a) Actes contraris als documents aprovats pels Congressos, als Estatuts o als 

fins del partit de caràcter lleu. 

b) Incompliment dels deures d'afiliat quant al compliment d'acords 

d'aportacions econòmiques (dos períodes de pagament amb notificació 

provada). 

c) Incompliment dels deures d’afiliat quant a l’adopció d’acords polítics dels 

òrgans corresponents, sempre que no afecte la política d’aliances electorals. 

d) L’incompliment lleu del codi ètic o del règim d’incompatibilitats. 

 

2. Infracció greu: 

a) Actes contraris als documents aprovats pels Congressos, als Estatuts o als 

fins del partit de caràcter greu. 

b) Les injúries o calúmnies proferides contra un altre afiliat o afiliada del partit. 

c) Incompliment dels deures d'afiliat quant a l'adopció d'acords polítics dels 

òrgans corresponents, quan afecte la política d'aliances electorals. 

d) L’incompliment greu del codi ètic o del règim d’incompatibilitats. 

e) la reiteració d’infraccions lleus. 

 

3. Infracció molt greu: 

a) Actes contraris als documents aprovats pels Congressos, als Estatuts o als 

fins del partit de caràcter molt greu. 

b) La condemna ferma pels tribunals de justícia a inhabilitació per a exercici de 

càrrec públic. 

c) L’incompliment molt greu del codi ètic o del règim d’incompatibilitats. 

d) La reiteració d’infraccions greus. 

 



8 

IV Congrés IdPV – 2014. 

5. Les sancions que poden ser imposades són amonestació i/o multa per a les infraccions 

lleus, suspensió de militància d’un mes a tres anys per a les infraccions greus i expulsió 

per a les faltes molt greus. 

 

6. Les sancions imposades hauran de ser notificades per escrit de manera fefaent a la 

persona afectada en el termini de cinc dies des de la seua adopció. Podran ser 

recorregudes en reposició davant del mateix òrgan que les va dictar. En eixe cas 

l’afectat o afectada disposarà d’un mes des de la notificació per a interposar recurs de 

reposició. La Mesa resoldrà el recurs de reposició en el termini màxim de dos mesos. 

 

7. Per al còmput de terminis no es tindran en compte els dies festius, els dissabte ni els 

diumenge. També tindrà caràcter inhàbil el mes d’agost. Els terminis de mesos es 

computaran des del dia següent a la notificació de data a data. Quan l’últim dia d’un 

termini coincidisca en un dia inhàbil es traslladarà al següent dia hàbil i si coincideix en 

el mes d’agost es traslladarà al primer dia hàbil de setembre. 

 

  

CAPITOL TERCER. ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ,  

GOVERN I ADMINISTRACIÓ. 

 

Article 12: Òrgans del partit 

 

A) Estructura dels òrgans directius: 

 

1. L'estructura interna i el funcionament del partit es basa en principis democràtics.  

 

2. Són òrgans generals del partit els següents: 

-El Congrés General. 

- L’Assemblea General 

-La Mesa Nacional. 

-El Consell Executiu. 

 

3. Són òrgans comarcals del partit els següents: 
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-L'Assemblea Comarcal 

-El Consell Comarcal 

 

4. Són òrgans locals del partit els següents: 

-L'Assemblea Local. 

-El Consell Local 

 

5. Òrgans de control i transparència: 

-Comitè de greuges. 

-Sindicatura de comptes. 

 

6. Altres òrgans: 

-Secretaries 

-Joves amb Iniciativa 

- Coordinadora de càrrecs públics. 

 

B) Principis dels òrgans directius: 

Es procurarà la rotació en els òrgans directius amb l’objectiu de fer-los més participatius 

observant la seua paritat. Alhora es tendirà a la limitació de mandats tant en els càrrec orgànics 

com en els representatius tal i com establisquen els presents Estatuts. 

 

Article 13: El Congrés General. 

 

1. El Congrés General està constituït pel conjunt de l’afiliació, que podrà actuar 

directament o per mitjà de delegats o delegades tal i com establisca el seu 

Reglament i la convocatòria a l’efecte. 

  

2. La participació requerirà estar al corrent del pagament de les quotes establertes ( 

com a mínim una quota) i posseir una antiguitat en l’organització d’un mínim de 6 

mesos. 

 

3. De manera ordinària es reunirà cada quatre anys per a la renovació dels òrgans de 

direcció. 
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4. Són funcions del Congrés General: 

 

a) Aprovar línies polítiques i la reforma dels estatuts. 

b) Elegir el o la portaveu o els i les portaveus i la Mesa Nacional. 

c) Aprovar relacions, fusions i aliances amb altres forces polítiques 

d) Les pròpies de l’Assemblea General. 

e) Qualssevol altres que li atribuesquen els presents estatuts. 

 

5. Els acords seran adoptats per majoria simple llevat per a les qüestions per a les 

quals estos estatuts requereixen majories qualificades.  

 

6. El Congrés General es dotarà, com a mínim, d’una Comissió d’acreditacions i d’una 

Comissió de Candidatures. 

a) La Comissió d’acreditacions entendrà, junt al Secretari de finances de les 

acreditacions al Congrés. 

b) La Comissió de Candidatures entendrà dels consensos per a l’elecció de 

càrrecs i òrgans. 

c) La composició de les Comissions, serà establert pel Reglament del Congrés. 

d) La Mesa Nacional en el moment de la convocatòria del Congrés constituirà un 

Comité Organitzador del Congrés que entendrà de tot el que comporta la seua 

celebració, administrativa i físicament.   

 

Article 14: La Assemblea General 

 

1. L’Assemblea General està constituïda pel conjunt de l’afiliació i les persones 

simpatitzants, i podrà actuar directament o per mitjà de delegats o delegades Es 

reunirà com a mínim una vegada cada quatre anys, quan no hi haja Congrés General, 

de manera ordinària convocada per la Mesa Nacional que aprovarà el Reglament de 

convocatòria. 

2. La participació requerirà estar al corrent del pagament de les quotes 

establertes (com a mínim una quota) i posseir una antiguitat en l’organització d’un 

mínim de 6 mesos. 



11 

IV Congrés IdPV – 2014. 

3. L’Assemblea General es reunirà, en tot cas, davant de les convocatòries 

electorals a fi d'establir les aliances electorals, el programa electoral i les candidatures 

electorals. 

Les candidatures electorals seran decidides en primàries o per consens. 

Supletòriament seran votades per un sistema de llista oberta (amb totes les persones 

candidates) ordenada alfabèticament (tria de lletra a l’atzar) assignant a cada candidat 

l’orde a voluntat de l’elector/a i es donarà una puntuació equivalent a “1” dividit pel 

nombre d’ordre que presente. A la llista s'aplicarà el criteri de paritat entre sexes 

seqüencial en cremallera. 

4. L’Assemblea podrà delegar, en cas de ser candidatures de coalició o federació 

amb altres formacions, a una posterior reordenació, per la possibilitat d’existència de 

primàries (o d’altres sistemes que es pogueren establir) en l’àmbit de la coalició.  

5. Són funcions de l’Assemblea General: 

a) Decidir la línia política conjuntural del partit. 

b) Aprovar els programes electorals d’àmbit superior al municipal. 

c) Aprovar les aliances electorals. 

d) Elegir els candidats i candidates en les candidatures a presentar per a les 

eleccions d’àmbit superior al municipal. 

e) Qualssevol altres que li atribuesquen els presents estatuts. 

f) Cobrir les baixes què es puguen produir a la Mesa Nacional entre Congrés i 

Congrés. 

 

6. De manera extraordinària es reunirà convocada per la Mesa Nacional quan les 

circumstàncies així l’aconsellen. 

7. Els acords seran adoptats per majoria simple llevat per a les qüestions per a 

les quals estos estatuts requereixen majories qualificades. 

8. L’Assemblea General es dotarà, com a mínim, d’una Comissió d’acreditacions 

i d’una Comissió de Candidatures. 

a) La Comissió d’acreditacions entendrà, junt al Secretari de finances de les 

acreditacions a l’assemblea. 
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b) La Comissió de Candidatures entendrà dels consensos per a l’elecció de 

càrrecs i candidatures. 

c) La composició de les Comissions, serà establert pel Reglament de l’Assemblea. 

 

Article 15: La Mesa Nacional 

 

1. La Mesa Nacional serà elegida en El Congrés General i renovada cada quatre anys. 

El nombre de membres serà decidit pel Congrés.  

 

2. Serà elegida per consens, tenint en compte criteris de pluralitat, territorialitat, paritat i 

proporcionalitat d’afiliació. En cas de no haver-hi consens, serà votada per un sistema 

de llista oberta (amb totes les persones candidates) ordenada alfabèticament (tria de 

lletra a l’atzar) assignant una marca a cada candidat/a preferit/da, fins un màxim de 2/3 

del total de llocs a elegir. Caldrà modular la paritat d’acord amb la normativa vigent 

(seqüencial de 5 llocs, en 3 a 2). Les persones escollides o l’àmbit que designe, tindran 

l’opció de designar una persona suplent per cobrir les possibles faltes d’assistència de 

la persona titular, amb veu i vot. 

 

4. La primera convocatòria es realitzarà en els 15 dies posteriors al Congrés 

 

5. Es reunirà com a mínim tres vegades a l’any, convocada pel/la portaveu o portaveus 

o el Consell Executiu, que fixaran l’ordre del dia a tractar. També serà convocada a 

petició d’un terç dels seus components. Serà necessària la sol�licitud d’un terç dels 

seus components per a la inclusió d’un tema en l’orde del dia. Les decisions es 

prendran per majoria simple dels presents llevat d’aquelles qüestions per a les quals 

els presents estatuts requereixen majories qualificades. 

 

6. Són funcions de la Mesa Nacional: 

 

a) Convocar el Congressos i Assemblea General d’IdPV i fixar-hi l’orde del dia . 

b) Decidir la línia política entre assemblees desenvolupant les decisions 

adoptades per estes. 

c) Elegir el Consell Executiu. 
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d) Aprovar la proposta de programa electoral marc municipal i ratificar les 

candidatures electorals de les eleccions municipals, aprovades per les 

Assemblees Locals. 

e) Adoptar les mesures disciplinàries establertes en els presents estatuts. 

f) Nomenar els representants d’Iniciativa, en els òrgans de Coalicions en les 

quals participe el partit, llevat que siguen inherents al càrrec.  

g) Convocar consultes periòdiques i/o referèndums respecte a temes d’interés 

per l’afiliació, simpatitzants i/o ciutadania en general. Els resultats dels 

referèndums seran vinculants. 

g) Qualssevol altres que li atribuesquen els presents estatuts. 

 

Article 16: El Consell Executiu 

 

1. El Consell Executiu estarà format per un nombre de membres decidit per la Mesa. 

Serà elegit per la Mesa, més un altre nomenat per Joves amb Iniciativa i renovat cada 

dos anys immediatament després de la renovació de la Mesa Nacional en el 

corresponent Congrés. De no ser-ho, passaran a formar part de la Mesa Nacional. 

 

2. Serà triat per consens, tenint en compte criteris de pluralitat, territorialitat i paritat. 

Supletòriament serà votat pel mateix sistema que l’emprat per a la Mesa Nacional. 

 

3. Es reunirà com a mínim una vegada al mes convocat pel/la portaveu o portaveus 

que fixarà/n l’orde del dia. També serà convocat a petició d’un terç dels seus 

components. Serà necessària la sol�licitud d’un terç dels seus components per a la 

inclusió d’un tema en l’orde del dia. Les decisions es prendran per majoria simple dels 

presents llevat d’aquelles qüestions per a les quals els presents estatuts requereixen 

majories qualificades. 

 

4. Són funcions del Consell Executiu: 

a) Executar els acords de la Mesa Nacional i dels Congressos. 

b) Portar la gestió diària del partit. 

c) Traslladar propostes als col�lectius i càrrecs públics del partit. 

d) Vetlar per la comunicació fluida en l’interior de l’organització. 

e) Traslladar a l’opinió pública les propostes del partit. 
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f) Organitzar activitats del partit. 

g) Oferir formació als seus afiliats i afiliades. 

h) Proposar consultes periòdiques i/o referèndums respecte a temes d’interés per 

l’afiliació, simpatitzants i/o ciutadania en general. Els resultats dels referèndums 

seran vinculants. 

i) Qualssevol altres que li atribuesquen els presents estatuts. 

 

5. El Consell Executiu podrà determinar responsabilitats de Secretaries entre els seus 

membres, les quals gestionaran les seues responsabilitats amb autonomia i sota la 

supervisió del propi Consell. En tot cas, caldrà nomenar les d’Organització, Finances i 

la de Joves, aquesta última oït l’òrgan específic de joves del partit. 

 

6.- Comissió Permanent. El Consell Executiu podrà disposar d'una Comissió 

Permanent, per a la presa de decisions d'importància i immediates. De les decisions 

preses, reunions hagudes o consultes efectuades entre els seus membres per a la 

presa de la decisió, es donarà informació en el primer Consell Executiu que es 

convoque. La conformaran, la/les persona/es portaveus i aquells membres del Consell 

Executiu que el mateix òrgan determine, guiant-se pel principi d'eficàcia i operativitat i 

per un reglament que determinarà el propi Consell Executiu. 

 

Article 17: El/la portaveu o portaveus 

 

El Congrés General triarà per consens també al o la portaveu del partit. Quan el Congrés així ho 

decidisca, podrà haver-hi més d’un/a (acomplint la paritat possible). 

 

En cas d’impossibilitat de consens, es realitzarà una votació secreta entre les distintes persones 

candidates i serà nomenat aquell que obtinga més del 50% dels vots. En cas de tres o més candidats i 

no obtindre cap candidat eixe percentatge, es farà una segona votació entre els dos més votats, sent 

triat el més votat. 

 

El/la portaveu formarà/n part de la Mesa Nacional i del Consell Executiu i seran elegits cada quatre 

anys. 

 

Ostentarà o ostentaran la representació legal del partit. 
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Article 18: Estructura Territorial 

 

1. Iniciativa del Poble Valencià s'estructura territorialment en els nivells local i comarcal. 

La Mesa Nacional podrà determinar i aprovar,  estructures supracomarcals, a iniciativa 

pròpia o a proposta de Comarques que així ho sol�liciten. 

 

2. En el nivell local l'estructura bàsica són els col�lectius de base. La seua assemblea 

local, formada per tots els afiliats i afiliades i adherits i adherides, es reunirà com a 

mínim una vegada al semestre i davant de les convocatòries de Congrés General. 

Podran triar un Consell Local i un o dos portaveus. 

 

3. En les comarques en què les assemblees locals dels col�lectius de base així ho 

decidisquen, podran agrupar-se en una estructura comarcal, celebrar assemblees 

comarcals d'afiliats, triar un Consell Comarcal i triar a un o dos portaveus. 

 

4. València ciutat, sols als efectes de representació en òrgans (Comitè de Greuges, 

assemblees, etc) tindrà la consideració de Comarca. 

 

5. Els criteris per a les votacions són els mateixos que els establits per als òrgans 

nacionals. (vore assemblea general) 

 

Article 19:  Comitè de greuges  

 

1. Estarà compost per tres membres de comarques diferents del País Valencià. Són triats 

per la Mesa Nacional en la primera reunió que es realitze després del Congrés 

General. 

 

2. Els membres del Comitè de Greuges no podran formar part del Consell Executiu ni ser 

portaveu/s del partit. 

 

3. Entre els seus membres i per ells es triarà el President i el Secretari de l’Òrgan. 

La baixa dels seus membres serà suplida per la Mesa nacional en la primera reunió 

que es cèlebre, arran del fet. 
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4. Del/la president/a i del/la secretari/a 

El o la president/a del Comitè de Greuges té entre altres funcions la de convocar 

regularment les sessions d'aquest, establir l'orde del dia de cada una d'elles, 

moderar-les i coordinar el treball dels seus membres. 

 

El/la secretari/a del Comitè de Greuges té entre altres funcions la d'alçar acta de 

cada sessió que se celebre, el control del registre del Comitè i la custòdia de tots 

els documents d'este. 

 

5. El funcionament s’estableix en reglament aprovat per la Mesa Nacional. 

 

Article 20. - Coordinadora de càrrecs públics. 

 

1. Per a la correcta coordinació d’actuació dels nostres càrrecs públics, es constituirà una 

Coordinadora, la qual entendrà de la unificació de criteris, 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). 

3. Seran convocats i podran assistir amb dret de veu, el personal designat assessor o 

càrrecs de confiança. 

4. Podran elevar propostes de resolució o acords a la MN. 

5. Com a mínim serà convocada una vegada a l’any, i sempre, immediatament després 

d’un Congrés General. 

 

Article 21:  Coalicions Polítiques i/o Federacions 

 

IdPV per resolució majoritària d’Assemblea General o Congrés General, podrà subscriure o conformar 

una Coalició o una Federació amb altres partits polítics. 

 

En eixe cas, i tota vegada que la decisió dels òrgans sobirans d’IdPV hauran valorat la concordança 

ideològica, de finalitats i programàtica de la Coalició o Federació, algunes de les decisions sobiranes 

ací expressades, s’entendran com a voluntat de part, a consensuar/adequar al marc normatiu i acords 
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que es puguen establir en la Coalició o Federació, la qual, es podrà conformar temporalment, en el 

marc d’allò establert en la seua constitució. 

 

Les possibles contradiccions entre les normes i disposicions de la Coalició o Federació i IdPV, seran 

interpretades i gestionades per la Mesa Nacional, la qual esdevindrà obligada a la convocatòria d’una 

Assemblea General per debatre-les i prendre acords al respecte. 

 

La Mesa Nacional, serà la competent (art.13.4.h) d’aquests Estatuts) per nomenar les persones que 

ens pertoquen com a representació de partit en la Coalició o Federació a nivell de País. A  nivell local i 

comarcal, ho seran, pels òrgans anàlegs dels àmbits respectius. 

 

Els/les representants/es d’IdPV en els òrgans de la possible Coalició o Federació, donaran compte als 

òrgans del seu àmbit, de les decisions que es prenguen i aquestes mai podran entrar en contradicció 

amb les formes i principis d’IdPV. 

 

D’acord amb allò establert a l’art. 12b.2, els candidats i les candidatures de la Coalició podran alterar, 

els processos d’elecció i la seua configuració, sempre d’acord amb la prelació establerta per d’IdPV (a 

excepció de la paritat o possibles primàries) i amb respecte als principis democràtics i assemblearis 

que han inspirat aquests Estatuts. 

 

 

CAPÍTOL QUART: De Joves amb Iniciativa 

 

Article 22: Definició 

 

1. Joves amb Iniciativa és una organització política juvenil sobirana. Es podrà dotar de 

personalitat jurídica pròpia quan així ho considere una Assemblea Nacional de Joves 

amb Iniciativa. 

2. Atesa la coincidència ideològica, programàtica i d'origen entre el Joves amb 

Iniciativa i Iniciativa del Poble Valencià, aquest reconeix Joves amb Iniciativa com 

l'organització política juvenil pròpia, en tant que Joves amb Iniciativa reconeix Iniciativa 

del Poble Valencià com l'organització política que el representa a les institucions. 
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3. Les relacions estables entre ambdues organitzacions es regulen mitjançant un 

Protocol de  relacions, proposat per una comissió mixta i paritària de les 

organitzacions, i ratificat pels  respectius màxims òrgans de decisió entre congressos. 

La representació de Joves amb Iniciativa en tots els òrgans d'Iniciativa del Poble 

Valencià s'establirà d'acord amb el Protocol de relacions. 

La revisió del Protocol de Relacions es produirà en el temps i forma que el propi 

Protocol de Relacions establisca. 

 

Article 23: Militància de Joves amb Iniciativa 

 

Els afiliats a Iniciativa del Poble Valencià majors de 14 anys i menors de 31 anys d'edat, seran també 

afiliats de ple dret a Joves amb Iniciativa , excepte que expressen explícitament el contrari al partit, per 

la seua afiliació a Iniciativa del Poble Valencià. Podrà afiliar-se qualsevol jove major de 14 anys edat i 

menor de 31. Els afiliats a Joves amb Iniciativa seran també afiliats del partit quan aconseguisquen la 

majoria d'edat, a menys que expressen explícitament el contrari; adquirint els drets i deures d'acord 

amb el que estableixen els presents estatuts. 

 

Article 24: Participació de Joves amb Iniciativa en Iniciativa del Poble Valencià 

 

1. Correspon a Joves amb Iniciativa el disseny, la planificació i l'execució de les 

polítiques de joventut d'Iniciativa del Poble Valencià, en coordinació amb els seus 

diferents òrgans, els quals en cap cas podran substituir-lo en aquestes funcions.  

 

2. És responsabilitat única de Joves amb Iniciativa gestionar les seues pròpies 

subvencions i d’Iniciativa del Poble Valencià finançar a Joves segons establisca el seu 

protocol de relacions 

 

 

CAPITOL CINQUÉ. RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONIAL 

 

Article 25: Recursos econòmics 
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El partit podrà adquirir, administrar i alienar els béns i drets que resulten necessaris per al compliment 

dels seus fins. Els recursos econòmics del partit estan constituïts per: 

 

1. Les quotes i aportacions dels seus afiliats i afiliades. 

 

2. Els rendiments del seu propi patrimoni. 

 

3. Els crèdits que concerten. 

 

4. Les herències, llegats o donacions que reben. 

 

5. Qualssevol altres ingressos que reben de conformitat amb el que dispose la 

legislació vigent. 

 

6. Una Carta Financera desenvoluparà el preceptes estatutaris d’aquest capítol, en 

particular les aportacions al partit dels càrrecs públics, les quotes ordinàries i 

extraordinàries, classificació amb escales i límits màxims i mínims salarials del 

personal dependent del partit, etc. La Carta Financera serà aprovada per majoria 

absoluta dels membres presents a la Mesa Nacional en el termini de sis mesos des de 

la celebració del Congrés. Una vegada aprovada podrà ser modificada pel mateix 

òrgan a proposta del Consell Executiu. 

 

Article 26: Recursos humans 

 

1.  La Mesa nacional determinarà, en la mesura de les disponibilitat econòmica les 

persones alliberades a càrrec del partit, en tot cas, el/la portaveu en cas de no ser 

càrrec institucional retribuït. 

Serà determinada la quantia, què estarà entre dues vegades i mitja, i quatres vegades 

el salari mínim interprofessional.  

2.  La contractació de personal tècnic i administratiu del partit es realitzarà d'acord amb la 

legislació laboral vigent basada en els principis de transparència, mèrit i publicitat 

dintre d’IdPV. Tant les bases de convocatòria com les propostes de contractació de 
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personal corresponen al Consell Executiu amb la posterior ratificació de la Mesa 

Nacional. 

3.  Les persones assessores o càrrecs de confiança als grups institucionals es regiran pel 

reglament que aprove la Mesa Nacional.  INICIATIVA PV promourà els principis de 

transparència, mèrit i publicitat per a la contractació d’aquests càrrecs de confiança. 

4. IdPV incentivarà, a tots els nivells, la participació i responsabilitats des del treball 

voluntari de simpatitzants i afiliats i afiliades. 

Article 27:  Incompatibilitats dels càrrecs públics 

Com a principi general, Iniciativa del Poble Valencià no permet la compatibilitat entre diferents càrrecs 

institucionals, excepte els que siguen necessaris (per exemple, regidor/a i diputat provincial). Les 

excepcions a aquesta regla hauran de ser per causes justificades i aprovades per la Mesa Nacional. 

Hi haurà incompatibilitat en els següents casos: 

1. No serà possible simultaniejar la percepció d’un salari com a càrrec públic, ja ho siga 

en qualitat de càrrec electe o per designació política, i la percepció de remuneració pel 

propi partit. No es considerarà remuneració les despeses que realitze el partit per a 

l’estricte exercici de les seues funcions en ell.   

2. En cas que els càrrecs públics proposats o recolzats pels grups institucionals del partit 

no s'hagin triat en processos de primàries, no es podran exercir per més de dues 

legislatures completes, mentre que si són triats a través de processos electorals públics 

en llistes del partit, podran exercir aquest càrrec fins a tres legislatures completes 

consecutives. 

3. No serà possible exercir dos càrrecs públics electes en representació del partit de 

forma simultània. No es tindrà en compte a este respecte aquells altres càrrecs inherents 

o derivats del principal. Podran haver excepcions (aprovades per ⅔ de la MN) a petició 

argumentada de la persona interessada, oït el col�lectiu local afectat. 

4. Un afiliat amb un càrrec públic i condemnat en una sentència  judicial ferma per 

delictes contra la l’hisenda pública i seguretat social i delictes contra l’administració 
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pública amb pena d’inhabilitació no podrà tornar a representar el partit en una institució 

pública ni tindre cap càrrec intern en el partit i serà expulsat immediatament del partit. 

 

5. En cas d’imputació per fets relacionats amb la l’hisenda pública i seguretat social i 

delictes contra l’administració pública, el Consell Executiu en reunió extraordinària 

exigirà la dimissió immediata dels càrrecs públics i/o del partit de l’imputat o imputada 

(en cas de no fer-ho i quan siga possible, serà el partit qui l’execute) i adoptarà mesures 

provisionals i traslladarà una proposta d’acord a la MN. 

En la resta de casos d’imputacions judicials, el Consell Executiu estudiarà el cas i podrà 

procedir d’igual forma als establerts en el paràgraf anterior. 

 

 

Article 28:  Codi ètic 

Com a element específic d’INICIATIVA, és necessari ressaltar el compromís de tots els nostres càrrecs 

públics (electes i de designació) així com alliberats assessors, càrrecs de confiança i personal tècnic-

administratiu, amb un codi ètic de conducta sobre com estar en la política, que inclou: 

  

a. Informació i transparència, habilitant mecanismes d'informació, d'opinió mitjançant consultes o 

enquestes entre els seus membres i entre el seu electorat, així com canals de comunicació 

fluida amb tots els col�lectius socials i organitzacions civils de la nostra societat. 

b. Actitud de servei a la societat valenciana, i a aquella que corresponga en l’abast del càrrec 

exercint el seu càrrec amb la dedicació, intensitat i dignitat que exigeix.  

c. Fomentar i aplicar valors de generositat, d'altruisme i sobrietat en l'exercici de la seua activitat 

política. 

d. En l'exercici del servei, consubstancial al càrrec públic, es prioritzaran els interessos generals i 

els específicament atribuïts al càrrec, a qualsevol classe d'interès personal, tant en l'ordre 

econòmic com d'una altra naturalesa. 

e. No percebran més que els honoraris, salaris i dietes que estiguen establerts  per a l'exercici de 

la seua funció. En cap cas podran utilitzar les percepcions per a dietes en serveis de luxe. El 

cobrament de qualsevol altre ingrés inherent a la seua participació en qualsevol Consell 

d'Administració d'empreses públiques per raó del seu càrrec o aportacions públiques a fons de 

pensions privats requerirà el vistiplau i l'acceptació del Consell Executiu del partit. A tal fi, els 
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càrrecs públics de INICIATIVA respectaran escrupolosament la legislació sobre 

incompatibilitats, així com els principis que sobre aquest tema introduïsca el partit 

f. No podran estar vinculats a negocis o activitats professionals que entren en conflicte amb la 

seua actuació oficial o els seus deures públics. A la finalització del seu mandat, no podran cap 

tipus d’activitat econòmica en empreses o organitzacions privades vinculades o relacionades 

amb les decisions preses en l’exercici del càrrec. 

g. No acceptaran, ni amb efectes actuals ni de futur, propostes de prestació de serveis, 

celebració de contractes sobre cessió i/o utilització de béns i drets de qualsevol classe i/o 

participacions en empreses, societats, etc., que suposen un valor econòmic i/o patrimonial. 

h. No acceptaran obsequis, prestacions ni serveis per raó del seu càrrec que no formen part dels 

usos socials comunament acceptats i, en tot cas, sempre es faran públics en la web oficial de 

INICIATIVA. 

i. No utilitzaran a favor seu ni en el de tercers les informacions a les quals tinguen accés per raó 

del seu càrrec, a fi d'obtenir alguna contraprestació o avantatge de qualsevol naturalesa. 

j. Per acord majoritari de l’assemblea, a meitat de legislatura, presentarà un informe de gestió de 

la seua tasca i a la vista d’ell, l’assemblea podrà instar a la seua revocació del càrrec i 

esdevindrà obligat a la seua assumpció. 

k. Renunciaran a la possibilitat d’aforament per raó del càrrec. 

l. La Mesa Nacional establirà anualment un màxim personal de percepció salarial, atenent als 

criteris de justícia social, dignitat salarial i responsabilitat del càrrec. Establirà igualment un 

màxim de valor dels regals que no podrà ser superat ni tan sols en les excepcions 

contemplades en el punt h.  

De la mateixa forma podrà articular límits a les dietes i un llistat de d’incompatibilitats concretes per als 

càrrecs, atenent al punt f . Aquest llistat no serà considerat limitant, i no eximirà de l’estudi de cada cas 

no contemplat en el llistat, a decisió de la mateixa MN. 

 

Article 29:  Transparència i participació 

INICIATIVA es dota d'un seguit de mesures per tal de garantir la transparència en la gestió dels 

recursos econòmics. En aquest sentit: 

La totalitat els càrrecs públics així com alliberats assessors, càrrecs de confiança i personal 

tècnic-administratiu d’INICIATIVA hauran de comunicar, per tal que des del partit  es facen públiques a 

través del portal web: 
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1. Els salaris i altres tipus de retribucions. 

2. El patrimoni declarat i les activitats econòmiques privades dels diputats i diputades en 

Les Corts, en el Congrés, en el Europarlament, en les Diputacions Provincials i dels 

regidors i regidores. 

3. El número  de persones assessores i les seues retribucions i l'organisme on 

desenvolupen la seua activitat, així com la vinculació familiar o empresarial amb el 

càrrec públic corresponent, cas que existisca. 

4. Publicació i enviament de les agendes dels càrrecs públics 

 

INICIATIVA publicitarà i també comunicarà d’ofici a tota la seua afiliació, les fonts de 

finançament, el codi ètic dels càrrecs públics, l'organigrama i perfil de les persones que ocupen els 

diferents òrgans, les persones alliberades a càrrec del partit, assessors i personal tècnic i administratiu 

del partit, els Estatuts i els drets de la militància, el balanç de comptes anuals, una memòria econòmica 

detallada (el model de la qual haurà d’aprovar la Mesa Nacional) i l'informe de la sindicatura de 

comptes i els informes sobre el partit del Tribunal de Comptes, així com la documentació relativa al 

punt l. De l’article 28. 

 

INICIATIVA també publicarà els comptes dels grups institucionals que forme per si mateixa. En 

el cas de formar part d’una coalició, promourà la publicació dels comptes dels grups institucionals 

davant la resta de membres de la coalició. Aquesta informació haurà de ser exhaustiva i incloure totes 

les despeses , una a una, que es facen a càrrec del pressupost de cada grup institucional. Es farà el 

mateix amb els comptes dels càrrecs públics, sobretot aquelles despeses que es fan en concepte de 

dietes i “suport 

  

Totes les persones membres de la Mesa Nacional i del Consell Executiu tindran accés, prèvia 

sol�licitud, a la documentació relativa al finançament i comptabilitat de INICIATIVA, en un termini no 

superior a un mes. 

 

INICIATIVA promourà la informació de la seua activitat a les xarxes i la política 2.0 (webs, 

facebook, twitter, etc) de manera activa així com la participació on-line a debats i votacions. 

 

Aquelles decisions que afecten significativament al partit hauran de ser consultades a tota la 

militància mitjançant un procés de votació que podrà ser electrònic i/o presencial. Podrà dur-se una 

qüestió a votació per la militància a instàncies de: 
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a. El Consell Executiu 

b. El 33% de la Mesa Nacional 

c. El 10% de la militància. 

En els casos b i c s’hauran de replegar les signatures corresponents i enviar-les conjuntament 

amb la proposta al Consell Executiu, que haurà de donar resposta en el termini màxim d’un mes. Si la 

proposta compleix els requisits la consulta s’haurà de fer en un termini màxim d’un mes des de la 

resposta. 

 

Article 30: Procediment de rendició de comptes. Administració. 

 

L'administració del règim econòmic i patrimonial d’IdPV es realitzarà d'acord amb les 

normes següents:  

El Consell Executiu elaborarà anualment uns pressupostos i presentarà el balanç 

econòmic (que haurà de ser aprovat per la Mesa Nacional)  abans de la finalització del 

primer trimestre de l’any. L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural.  

 

Article 31: La Sindicatura de comptes 

 

Els membres de la Sindicatura de Comptes, seran nomenats per la primera Mesa Nacional, després 

del corresponent Congrés General, igualment entendrà de les possibles substitucions. 

 

La Sindicatura de Comptes estarà formada per tres membres, aliens als òrgans de direcció, fiscalitzarà 

i controlarà la gestió econòmica del partit. D’entre i per ells es nomenarà un/a portaveu. 

 

Supervisarà els balanços, prèviament a la seua presentació a la Mesa Nacional. En la mateixa 

presentació del balanç per part de la Secretaria de Finances, intervindran, informant d’allò que estimen 

adient. 

 

La Sindicatura de comptes, podrà mediar en cas de discrepància entre parts, en alguns dels aspectes 

econòmics establerts als presents estatuts. De la mediació efectuada donarà compte a la Mesa 

Nacional. 

 

Article 32: Règim documental. Obligacions comptables. 
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El partit portarà, a més del Llibre de persones afiliades i simpatitzants, els Llibres d'Actes, de 

comptabilitat, de Tresoreria i d'Inventaris i Balanços, el contingut dels quals es fixarà en la Carta 

Financera i que permeten en tot moment conèixer la seua situació econòmica, d’acord amb allò 

establert als presents Estatuts i a la legislació vigent 

 

 

CAPÍTOL SISÉ. DISSOLUCIÓ DEL PARTIT. 

 

Article 33: Dissolució 

 

El partit es dissoldrà o extingirà per decisió d’un Congrés General convocat a este efecte, amb eixe 

únic punt a tractar en l'orde del dia. 

 

El patrimoni resultant en el moment de la dissolució, una vegada satisfetes les obligacions financeres 

que existiren, es destinarà a associacions de caràcter benèfic o social, o un altre partit polític que 

decidisca el Congrés General de dissolució. 

 

 

CAPÍTOL SETÉ. REFORMA D'ESTATUTS. 

 

Article 34: Reforma dels presents estatuts 

 

La reforma dels presents estatuts serà competència del Congrés General, sempre que la seua 

modificació conste en l'orde del dia. La proposta de modificació haurà de ser aprovada per dos terços 

del Congrés General. 

En cas de modificació legislativa d’aplicació obligatòria, que altere el contingut dels presents Estatuts, 

la Mesa Nacional podrà acordar de forma temporal l’adaptació per complir-ne l’esmentada obligació 
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