
ESTATUTS DE “VERDS EQUO DEL PAÍS VALENCIÀ” 

 

______________________________________________________________ 

 

CAPITOL I: DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1: 

 

Verds Equo del País Valencià es constituïx, per temps indefinit, amb personalitat jurídica 

pròpia, a l'empara de l'article 6 de la Constitució Espanyola i l'article 1 de la Llei Orgànica 

6/2002, com una organització que es basa en l'Ecologia Política i que actua al País 

Valencià, legalment denominat "Comunitat Valenciana". 

 

Verds Equo del País Valencià ajusta la seua actuació a principis democràtics i el seu òrgan 

suprem és l'Assemblea General de membres.  

 

Article 2: 

  

Verds Equo del País Valencià és un partit polític l'àmbit d'actuació del qual  és el territori 

del País Valencià. 

 

A nivell estatal Verds Equo del País Valencià, des de la seua sobirania, decidix assumir el 

paper d'organització territorial d'Equo en el País Valencià, així com participar en els seus 

òrgans decisoris i representatius. Així mateix, compartix amb Equo el projecte polític del 

Partit Verd Europeu.  

 

Article 3: 

  

L'anagrama de Verds Equo del País Valencià és el nom de l'organització i el gira-sol del 

Partit Verd Europeu. 

 

Com a denominació abreujada s’utilitzarà la de “Verds Equo”, que a les comarques 

castellano parlants podrà ser “Verdes Equo”. A estes denominacions se'ls podrà afegir el 

topònim d'una població quan així es decidisca. 

 

L'anterior denominació, “Els Verds Esquerra Ecologista del País Valencià”, podrà seguir 

utilitzant-se per l'organització, considerant-la com pròpia. 

 

S'adopten com a sigles identificatives: VERDSEQUO 

 

El domicili social es fixa en la ciutat de València, podent l'Assemblea General aprovar el 

seu trasllat a un altre municipi del País Valencià. 

 

Article 4: 

  

Verds Equo del País Valencià té com a finalitat fonamental promoure un projecte de 

societat sostenible, basat en l'Ecologia Política, l'equitat social i la democràcia participativa, 



assumint com propis els fins i objectius d'Equo federal. Així mateix, col·laborarà en la 

recuperació i desenrotllament de la personalitat cultural, lingüística i social del País 

Valencià. 

 

Verds Equo del País Valencià realitzarà una proposta coherent de transformació social, 

ecològica i democràtica que oferir a la societat i, amb el seu suport, obtindre participació en 

les institucions representatives de caràcter polític. 

 

La transparència de totes les seues actuacions, tant a nivell intern de l'organització com en 

les institucions en què participe, serà una obligació enfront dels membres de l'organització 

així com enfront de la societat. 

 

Article 5: 

 

Verds Equo del País Valencià es regirà per: 

 

a) Els presents estatuts. 

b) Els acords adoptats per l'Assemblea General i per la Mesa de País 

 

 

CAPITOL II: DELS DRETS I DEURES DELS MEMBRES 

 

Article 6: 

 

Per a ser membre de Verds Equo del País Valencià caldrà reunir, a més dels requisits legals, 

les següents condicions generals: 

 

a) Acceptar els principis i objectius de Verds Equo del País Valencià arreplegats en els 

presents estatuts i contribuir al sosteniment de l'Organització. 

 

b) No ser membre de cap altre partit ni organització política, ni figurar en iniciatives que 

contravinguen els seus principis i programa. 

 

Article 7:  

 

Per a adquirir la condició de membre de Verds Equo del País Valencià caldrà sol·licitar-ho 

i firmar els fulls d'afiliació a l'Assemblea Local o Comarcal corresponent o si no n'hi ha 

directament a la Mesa de País. 

 

Després de presentada qualsevol sol·licitud, i en la primera reunió que realitzen els 

mencionats òrgans, s'haurà de resoldre la procedència o no de l'admissió sol·licitada. En cas 

de rebuig este haurà de ser raonat i la persona rebutjada podrà recórrer davant de la Mesa 

de País, sempre que la decisió no haguera sigut presa pel dit òrgan.  

 

Quan la sol·licitud d'admissió siga realitzada pels components d'un grup organitzat haurà de 

ser la Mesa de País qui resolga l'admissió dels mateixos. 

 



 

Article 8:  

 

Les persones de Verds Equo del País Valencià gaudiran dels següents drets: 

 

a) Dret a veu i vot en les assemblees. 

b) Dret a presentar-se per a un càrrec representatiu. 

c) Dret a poder consultar els llibres d'actes i de comptes de l'Organització. 

d) Dret a participar en l'elecció de càrrecs interns de l'Organització. 

e) Dret a participar en llistes electorals. 

f) Dret a rebre tota la informació de les activitats de l'Organització. 

 

Article 9:  

 

Són deures de les persones que formen part de l'Organització: 

 

a) Acceptar els presents Estatuts i complir els acords adoptats vàlidament.   

b) Abonar les quotes corresponents.  

c) Fomentar en el seu entorn l'ecologia política, el pacifisme i la no-violència. 

d) Mantindre una coherència entre els principis de l'Organització i la seua actuació social. 

 

Article 10:  

 

Règim disciplinari i baixa en l'organització. 

 

La persona que incomplira amb els seus deures amb el partit o que amb la seua conducta 

pública o privada menyscabe o atempte contra les persones o els principis del partit, serà 

objecte del corresponent expedient disciplinari que s'instruirà per la Comissió d'Arbitratge 

prevista en l'article 32 dels presents estatuts. 

 

L'afectat per un expedient disciplinari haurà de ser informat dels fets que se li imputen i 

oïda amb caràcter previ a l'adopció de qualsevol mesura sancionadora. L'acord de sanció 

haurà d'explicitar els motius que la justifiquen i podrà ser recorregut per l'afectat, davant de 

la pròpia Mesa de País o posteriorment davant de l'Assemblea General, en el termini de 30 

dies des que se li notifique. 

 

Les infraccions podran ser considerades com lleus, greus i molt greus. 

 

a) Seran  tipificades com a faltes lleus les actituds despectives i faltes de consideració a 

companys i companyes, així com els incompliments de disposicions estatutàries. Les 

faltes lleus seran sancionades amb amonestació privada per escrit i/o amonestació 

pública. 

 

b) Seran tipificades com a faltes greus les actuacions de paraula o obra que menyscaben 

l'honor de companys i companyes o òrgans del partit o que suposen  un incompliment 

manifest d'acords de l'organització, així com la reiteració en la comissió de faltes lleus. 



Les faltes greus seran sancionades amb la privació temporal del dret a ser triat/da com a 

membre de qualsevol òrgan del partit i/o amb la revocació del càrrec que s'ostente.  

 

c) Seran tipificades com a faltes molt greus la comissió d'actes impropis de l'ètica inherent 

a la ideologia verda del partit, així com la reiteració de faltes greus. Les faltes molt 

greus seran sancionades amb l'expulsió temporal o definitiva del partit. 

 

En tot cas, la condició de membre de Verds Equo del País Valencià es perdrà per: 

 

a) Renúncia expressa a la dita condició. 

b) Impagament de les quotes, transcorreguts tres mesos sense justificació i prèvia 

notificació al membre per part  dels responsables de finances respecte al retard existent. 

c)   Exclusió a iniciativa de l'Assemblea Local o Comarcal o de la Mesa de País, tenint en 

compte que la Mesa de País prendrà la decisió amb un informe previ de la Comissió 

d'Arbitratge, una vegada instruït el corresponent expedient disciplinari. 

 

Article 11: 

 

Simpatitzants 

 

Podran ser simpatitzants de Verds Equo del País Valencià les persones físiques, majors 

d'edat que no tinguen limitada ni restringida la seua capacitat d'obrar, que ho sol·liciten 

expressament de forma individual i accepten voluntàriament els principis polítics de 

l'organització, així com les regulacions normatives i organitzatives arreplegues en estos 

estatuts i en qualsevol altra normativa decidida per l’Organizació. Seran registrats en un 

cens de simpatitzants i tindran els següents drets: 

 

1. Podran assistir a les assemblees de l'organització, en general amb veu i sense dret de 

vot, excepte per a aquelles qüestions que es puguen determinar expressament per 

cada assemblea.  

2. Participar en els grups de treball així com en els grups i activitats que es puguen 

organitzar en el seu àmbit territorial. 

3. Els mecanismes per a la seua alta, baixa i subjecció al règim disciplinari de Verds 

Equo del País Valencià serà idèntica a la de les persones afiliades. 

 

 

Article 12: 

 

També podran associar-se a Verds Equo del País Valencià altres organitzacions polítiques i 

socials, per mitjà dels corresponents protocols d'adhesió i sempre compartint els presents 

estatuts. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITOL III:  DE LA DEMOCRÀCIA I LA PARTICIPACIÓ. 

 

Article 13 : 

 

Els membres de Verds Equo del País Valencià participen en els debats, en les decisions 

polítiques i en l'elecció de les candidatures electorals i dels òrgans de direcció, en els 

nivells que els corresponga segons es preveu en els presents estatuts. 

 

La seua participació es concreta també en les jornades programàtiques o de formació 

obertes i en les consultes o referèndums. 

 

Article 14 : 

 

Les jornades programàtiques o de formació obertes permeten una participació àmplia, tant 

dels afiliats i afiliades, com de simpatitzants i altres persones interessades en l'elaboració 

dels programes i les propostes verdes. 

 

La regulació del seu funcionament, que serà el més flexible possible, correspondrà a l'òrgan 

que les convoque. 

 

Article 15: 

 

Se sotmetrà a consulta de tots els afiliats i les afiliades i, si es considera oportú, dels 

simpatitzants, l'adopció de decisions d'especial rellevància, com ara: 

 La formació de coalicions electorals. 

 Els pactes de govern en el País Valencià o en àmbits superiors.  

 La vinculació o els acords amb altres forces polítiques. 

 La incorporació a Verds Equo del País Valencià d'altres grups polítics o col·lectius. 

 Altres qüestions que la Mesa de País considere procedents. 

 

En els casos mencionats la consulta serà preceptiva. 

 

En estes consultes el vot serà individual i secret. Serà vàlid el vot en urna en les seus de 

l'organització. També a través d'internet, si així ho establix la Mesa de País i en les 

condicions en què ho establisca. 

 

Les consultes seran convocades i regulades per la Mesa de País, garantint la informació de 

les diferents posicions existents i la transparència dels processos. La Mesa de País establirà 

el procediment de consulta i les garanties de fiabilitat dels seus resultats, així com el 

caràcter vinculant o orientatiu dels mateixos. Els resultats seran traslladats a l'acta de la 

pròxima reunió que se celebre descrivint-se el procés consultiu, el nombre de participants i 

els vots a favor de cada opció. 

 



En la mesura que siga possible, es promourà la utilització d'este mecanisme en decisions 

semblants en l'àmbit municipal. 

 

CAPITOL IV:   DE L'ORGANITZACIÓ  

 

Article 16:  

 

Els criteris organitzatius en què es basen Verds Equo del País Valencià són els següents: 

 

a) Democràcia de base i autonomia dels col·lectius locals. 

b) Autogestió. 

c) Elecció i control dels delegats i delegades: la rotació, la no acumulació de càrrecs, i la 

revocació dels mateixos en qualsevol moment per l'òrgan competent. 

d) La tendència a la presa de decisions per consens, recorrent a reunir majories 

significatives quan això no siga possible, i amb absolut respecte a les minories. 

e) Paritat en l'elecció de càrrecs: es deurà fomentar la representació paritària d'hòmens  I 

dones en tots els òrgans de govern de  Verds Equo del País Valencià, a fi d'assegurar el 

paper d'hòmens  I dones en la presa de decisions. 

 

L'organització de Verds Equo del País Valencià s'estructura segons els òrgans següents: 

 

- Assemblea Local o Comarcal. 

- Mesa de País. 

- Comissió Executiva. 

- Assemblea General o Congrés.     

 

 

DE L'ASSEMBLEA LOCAL I COMARCAL  
 

Article 17:  

 

L'organització bàsica de Verds Equo del País Valencià és l'Assemblea Local o Comarcal, 

que designarà entre els seus membres els que formaran la Taula de País i assistiran a les 

seues reunions. L'Assemblea, com a òrgan de base té autonomia d'organització interna i 

d'acció, sempre que no vaja en contra dels Estatuts ni dels principis de Verds Equo del País 

Valencià. El caràcter de comarcal d'una Assemblea serà concedit o revocat per la Mesa de 

País. 

Les Assemblees podran coordinar-se entre elles per a actuacions concretes, podent crear 

Meses o altres òrgans de coordinació de caràcter comarcal o intercomarcal, amb l'acord de 

la Mesa de País. 

 

Article 18:  

 

L'ingrés de noves Assemblees en Verds Equo del País Valencià haurà de sol·licitar-se per 

escrit dirigit a la Mesa de País, en el que es farà constar: 

 

a) Acceptació expressa dels estatuts de Verds Equo del País Valencià. 



b) Relació nominal i postal dels components de la nova Assemblea, el número del qual no 

serà inferior a tres. 

c) Firma de cada un dels membres relacionats. 

  

La Mesa de País resoldrà l'admissió de la nova Assemblea, decisió que haurà de ser 

ratificada en la primera Assemblea General que se celebre. 

 

Les Assemblees ja constituïdes deuran: 

 

a) Portar actualitzats un Llibre Registre de membres i un altre d'Actes, ambdós a disposició 

de la Mesa de País de Verds Equo del País Valencià. 

b) Informar la Mesa de País, amb periodicitat com a mínim trimestral, de les altes i baixes 

de membres, així com dels canvis que es produïsquen en la seua estructura de 

funcionament. 

c) Contribuir al finançament de l'Organització, a través de les quotes que determine 

l'Assemblea General o la Mesa de País amb ratificació posterior d'aquella. 

d) Mantindre una activitat social i d'acció política que no  es limite a la mera participació 

electoral. Així mateix s'hauran de desenrotllar accions concretes encaminades a estendre 

l'organització i el creixement de l'afiliació. 

 

DE LA MESA DE PAÍS 
 

Article 19: 

 

La Mesa de País és l'òrgan de coordinació i desenrotllament dels acords de l'Assemblea 

General de Verds Equo del País Valencià. Així mateix, és el màxim òrgan de direcció i 

decisió política i organitzativa entre Assemblees Generals. Es reunirà tantes vegades com 

es considere necessari i, almenys, una vegada cada sis mesos.  

 

La Mesa de País serà la representant legítima de l'Organització en el País Valencià, podent 

triar així mateix els portaveus que considere necessaris. 

 

Dos o més membres de l'Organització, designats per la Mesa de País, ostentaran la 

representació legal de la mateixa, podent subscriure quants documents mercantils o efectes 

siguen menester, incloent-hi obertura o tancament de comptes i llibretes d'estalvi respecte 

del patrimoni de finances de l'Organització. Els que representen a l'organització estaran 

facultats per a atorgar poders en favor de les persones que puguen representar i defendre a 

l'Organització davant dels tribunals de Justícia, instàncies administratives o 

governamentals. Totes les actuacions d'estos membres de l'organització s'informaran de la 

Mesa de País. 

 

Article 20:  

 

La Mesa de País de Verds Equo del País Valencià estarà composta, a més de pels membres 

de la Comissió Executiva, per les delegades o delegats que anomenen les Assemblees locals 

i comarcals. Cada Assemblea tindrà dret a un membre  més un altre més per cada deu 

membres al corrent de les seues cotitzacions. La relació dels membres anomenats per cada 



Assemblea haurà d'acreditar-se davant de la Mesa de País per mitjà de certificació  de 

l'Assemblea per la qual van ser anomenats 

 

Les decisions que es prenguen en la de Mesa de País s'adoptaran preferiblement per 

consens. De no ser possible el consens, es consideraran vinculants les propostes aprovades 

per majoria absoluta dels vots emesos. Per a les eleccions de persones bastarà amb una 

majoria simple. 

 

Els delegats o delegades actuaran, sempre que siga possible, com a portaveus de les 

decisions adoptades en les seues Assemblees d'origen i només en els temes que no s'hagen 

debatut prèviament en aquelles decidiran per si mateixos. La responsabilitat de les 

decisions que adopten només pot ser reclamada pels que els van triar. 

 

El sistema d'elecció de representants per a la Mesa de País haurà de respectar, en la mesura 

que es puga, la paritat de genere. L'adopció d'acords haurà de respectar les opinions 

minoritàries presents, aplicant-se criteris de proporcionalitat quan això siga possible. 

 

Article 21 :  

 

La Mesa de País podrà ser convocada per: 

 

a) La Comissió Executiva, per majoria simple, quan al seu parer siga necessari. 

b) Un mínim del 30 % de les Assemblees existents. 

c) La pròpia Mesa de País, per majoria simple. 

 

Excepte en les reunions d'emergència, les convocatòries de Mesa de País hauran de 

conéixer-se per totes les Assemblees amb una antelació del menys set dies. Tota 

convocatòria s'efectuarà a través de la Secretaria d'Organització i haurà d'adjuntar un orde 

del dia determinat redactat pels convocants. Al començament de la reunió pels delegats 

assistents es podran proposar altres punts per a afegir a l'orde del dia; per a ser tinguts en 

compte haurà de ser aprovada la seua inclusió per majoria de 2/3 dels delegats assistents. 

 

Article 22: 

 

A la Mesa de País li corresponen les funcions següents: 

a) Convocar Assemblees Generals. 

b) Coordinar l'acció política de Verds Equo del País Valencià. 

c) Triar representants per a qualsevol instància que es considere necessari. 

d) Supervisar les finances de l'Organització. 

e) Portar a la pràctica els acords de l'Assemblea General per mitjà de la impartició de les 

oportunes ordes i recomanacions al Comissió Executiva. 

f) Aprovar l'admissió de noves Assemblees locals i comarcals. 

g) Aprovar la baixa  en l'Organització  d'Assemblees locals i comarcals amb un informe 

previ  de la Secretaria d'Organització.  

h) Les restants funcions que li són atribuïdes en estos estatuts, així com qualssevol altres 

que no estiguen expressament previstes. 

 



 

 

 

DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA  
 

Article 23:  

 

La Comissió Executiva és l'òrgan que coordina i desenrotlla els acords presos per la Mesa 

de País i per l'Assemblea General, a fi que els mateixos es duguen a terme amb operativitat 

i eficàcia. Serà triada per l'Assemblea General en paritat de gènere. 

 

A la Comissió Executiva li corresponen, entre altres, les funcions següents: 

 

a)  Executar els acords de la Mesa de País i de l'Assemblea General. 

b)  Exercir de Secretaria de Finances, coordinant el seu desenrotllament. 

c)  Exercir de Secretaria d'Organització. 

d)  Actuar com a portaveus de l'Organització. 

e)  Exercir de Secretaria de Comunicació. 

f) Exercir qualsevol altra Secretaria que establisca la propia Comissió Executiva o 

l'Assemblea General. 

 

La periodicitat de les reunions del Comissió Executiva serà, almenys, mensual. 

 

La Comissió Executiva, per una majoria absoluta dels seus components, podrà prendre 

decisions de caràcter polític que corresponen a la Mesa de País quan no siga possible reunir 

a esta amb la urgència requerida. En tot cas les decisions preses seran sotmeses a la 

ratificació de la primera Mesa de País que se celebre. 

 

DE L'ASSEMBLEA GENERAL I EL CONGRÉS   

 

Article 24:  

 

L'Assemblea General reunida com a tal o en Congrés és el màxim òrgan decisori de 

l'Organització de Verds Equo del País Valencià. En les Assemblees Generals tindran veu i 

vot els membres del partit al corrent de les seues quotes. 

 

Article 25:  

 

La Mesa de País proposarà el reglament de funcionament de les Assemblees Generals, que 

contindrà: 

 

a) La composició de la Mesa de l'Assemblea. 

b) La normativa electoral i sistema de votació. 

c) L'adopció d'acords, majories i quòrum. 

d) L'esquema de treball a desenrotllar en plenari i comissions. 

e) La data de tancament del cens de persones afiliades i simpatitzants que podran participar en 

les Assemblees. 



 

 

 

Article 26:  
 

És competència de l'Assemblea General: 

 

a) Debatre i aprovar: 

 -El seu reglament de funcionament intern a proposta de la Mesa de País. 

 -Els informes de gestió, finances i qualssevol altres que presente la Mesa de País. 

 -Les ponències, resolucions i comunicats. 

 

b) Debatre i aprovar els programes electorals i les candidatures de Verds Equo del País 

Valencià al Parlament Valencià, al de l'Estat i a l'Europeu. 

 

c) Poder triar, ratificar o revocar els representants legals de l'Organització, així com tot 

tipus de portaveus, representants i delegades o delegats que es considere oportú, excepte els 

de l'àmbit de les Assemblees locals i comarcals. 

 

d) Tractar problemes concrets especialment delicats o conflictius que es plantegen en el si 

de l'Organització. 

 

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

 

f) Convocar Congrés Extraordinari quan la majoria absoluta dels membres acreditats de 

l'Assemblea considere que per qualsevol circumstància s'ha de reunir, abans del temps 

normal, el màxim òrgan de decisió de Verds  Equo del País Valencià. 

 

g) Triar els membres que compondran la Comissió Executiva de l'Organització, d'acord 

amb el que dispose la pròpia Assemblea. 

 

Article 27: 

 

L'Assemblea General es reunirà tantes vegades com la situació política ho faça convenient. 

Serà convocada per la Mesa de País, havent de comunicar a les Assemblees locals i 

comarcals amb un mínim de quinze dies d'antelació. En la convocatòria haurà de constar 

l'orde del dia, lloc i data, i s'haurà d'acompanyar dels documents necessaris per al 

corresponent debat. 

 

Article 28: 

 

El Congrés de Verds Equo del País Valencià es reunirà amb caràcter ordinari cada quatre 

anys. La seua convocatòria s'efectuarà per mitjà de la Mesa de País, havent de ser 

comunicada a les Assemblees locals y comarcals amb un mínim d'un mes d'antelació. La 

convocatòria haurà de contindre l'orde del dia, lloc i data, proposta de reglament a observar, 

ponències i acords a adoptar. 

 



La convocatòria de Congrés tindrà lloc per: 

 

 a) Decisió de la Mesa de País. 

 b) Sol·licitud de al menys el 25% dels membres cotizantes. 

 c) Sol·licitud de al menys el 40% de les Assemblees. 

 d) Decisió de l'Assemblea General. 

 

A més de les funcions que corresponen a tota Assemblea General, són competències 

exclusives del Congrés: 

 

a) Aprovar les línies bàsiques d'actuació i els principis ideològics. 

b) Aprovar o modificar els estatuts de l'Organització. 

c) Acordar la dissolució o transformació de l'Organització, d'acord amb el que disposa els 

estatuts. 

 

 

CAPITOL V: DE LES COMISSIONS 

 

Article 29:  

 

Les comissions Tècniques es desenrotllaran a través de la Comissió Executiva davall la 

supervisió i dependència de la Mesa de País. Esta podrà rellevar o substituir a algun dels 

seus membres per mal funcionament, incompliment de terminis, fins, acords, rotació de 

càrrecs i altres causes que decidisca.  

 

Article 30: 

 

La Comissió de Finances és un òrgan tècnic gestionat per la Comissió Executiva i 

dependent de la Mesa de País, la missió de la qual és gestionar i controlar l'obtenció i 

repartiment proporcional de fons i les quotes que aporten les Assemblees. La Comissió de 

Finances haurà d'informar la Mesa de País de la seua gestió amb la periodicitat que per esta 

s'establisca. 

 

Article 31: 

 

La Secretaria de Comunicació és un òrgan tècnic gestionat per la Comissió Executiva i 

dependent de la Mesa de País. L'objectiu de la Secretaria és coordinar les comunicacions 

entre les distintes Assemblees, distribuir la informació, encarregar-se de les publicacions de 

l'Organització, de la relació amb els mitjans de comunicació, premsa, redacció de 

comunicats, etc. 

 

Article 32: 

 

La Comissió d'Arbitratge només es constituirà quan davant de la Mesa de País es plantege 

un conflicte sobre el qual pronunciar-se. Té la funció de solucionar els conflictes interns de 

Verds Equo del País Valencià. 

 



La Mesa de País triarà per a esta tasca com a mínim a tres membres aliens al conflicte. La 

seua elecció necessitarà una majoria de dos terços dels vots presents en la Mesa de País. 

 

La Comissió d'Arbitratge informa, reconcilia i decidix sobre la base dels Estatuts. Les 

resolucions que adopte han de ser ratificades o revocades per la Mesa de País, que és la que 

en última instància decidix. 

 

Article 33: 

 

La participació del sector més jove de Verds Equo del País Valencià podrà donar-se des 

d'una organització juvenil del partit que canalitze l'acció social i política d'este sector. La 

dita organització es dotarà de les seues pròpies normes de funcionament. La seua 

participació en Verds Equo serà regulada per la Mesa de País. 

 

Article 34: 

 

La Comissió de coordinació i suport als càrrecs electes és un òrgan tècnic gestionat per la 

Comissió Executiva i dependent de la Mesa de País. Té la funció de donar suport als 

càrrecs electes de Verds Equo del País Valencià i coordinar la informació entre els diferents 

organismes. 

 

 

CAPITOL VI:  DELS RECURSOS I DESTÍ DELS BÉNS DE LA ORGANITZACIÓ 

 

Article 35: 

 

Els recursos financers de Verds Equo del País Valencià procedixen de les quotes ordinàries 

dels seus membres, de l'ajuda voluntària i incondicional d'estos i dels simpatitzants, grups o 

persones, tant del territori de l'estat espanyol com de fora del mateix, i de les activitats que 

es realitzen amb tal fi. 

 

1. En concret els recursos econòmics del partit estan constituïts per: 

- Les quotes dels afiliats i afiliades. 

- Els rendiments del seu propi patrimoni. 

- Qualssevol altres ingressos que reben de conformitat amb la legislació vigent sobre 

finançament de partits polítics. 

 

2. S'acceptaran donacions de societats mercantils que es regisquen per criteris de 

responsabilitat socioambiental contrastada. Les dites donacions hauran de ser aprovades per 

la Mesa de País. 

 

3. S'acceptaran donacions de persones físiques amb els límits que marca la llei, amb la 

condició que les dites donacions siguen públiques. 

 

Verds Equo del País Valencià funcionarà amb criteris de transparència econòmica i 

rendiment de comptes, que seran públics. La informació econòmica de Verds Equo del País 

Valencià ha de ser transparent, buscant l'accessibilitat i la difusió. 



 

 

 

 

 

Article 36: 

 

L'Assemblea General, o en el seu cas la Mesa de País, a proposta de la Comissió de 

Finances o de la Comissió Executiva, determinarà les quotes mínimes amb què cada 

membre contribuirà al sosteniment de les càrregues financeres de l'Organització. 

 

Article 37: 

 

Si l'Assemblea General acordara dissoldre l'Organització, atesos tots els dèbits 

corresponents, es destinarà l'actiu restant per a fer donació del mateix a alguna organització 

cívica que treballe per la defensa de la naturalesa, el pacifisme, la no-violència o la 

promoció i protecció dels drets humans. 

 

Article 38: 

 

En el domicili social de l'Organització obraran, de pertinença a la mateixa i baix custòdia 

de la Mesa de País, els documents següents: 

 

a) Registre de membres. 

b) Registres d'Actes de la Mesa de País i de l'Assemblea General. 

c) Registres de comptabilitat. 

 

 


