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En Paiporta, el 14 de juliol de 2020, l’Assemblea Federal de la
Federació Valenciana d’Estudiants aprova per unanimitat els
següents Estatuts:

TÍTOL I. Disposicions Generals.
Article 1.
A l'empara de la Constitució Espanyola, de l’Estatut
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, de la Llei Orgànica 8/1985
reguladora del Dret a l’Educació, del Reial Decret 1532/1986 i del
Decret 127/1986 del Consell de la Generalitat Valenciana es
constitueix a València, l’any 1987 la Federació Valenciana
d’Associacions d’Alumnes d’Ensenyament Mitjà - FAAVEM.
El dia 7 d’octubre de 2007, per mandat de l’Assemblea Federal
s’acorda un canvi de denominació d’aquesta federació, passant-se
a denominar Federació Valenciana d’Estudiants - FAAVEM.
Article 2.
La federació tindrà personalitat jurídica pròpia i capacitat
plena d'obrar per a administrar i disposar dels seus béns i complir
les finalitats que es proposa.
Article 3.
La federació i totes les seues associacions membre tindran
caràcter apartidista i aconfessional i mancaran d’ànim de lucre.
L'organització interna i el funcionament de la federació és
democràtic, amb ple respecte al pluralisme.
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Article 4.
La duració d’aquesta federació serà per temps indefinit.
Article 5.
La Federació Valenciana d’Estudiants - FAAVEM podrà formar
part d'aquelles plataformes, òrgans i organitzacions que així
acorde la seua Assemblea Federal.
Article 6.
FAAVEM estableix la seua seu a València, al carrer Quart,
número 66 codi postal 46008. El Consell Federal podrà aprovar la
modificació del domicili així com l'obertura i clausura d'altres
locals i delegacions per a la consecució de les finalitats, que haurà
de ratificar la següent Assemblea Federal.
Article 7.
L’àmbit d’actuació serà el de tota la Comunitat Valenciana,
sense menyscapte de participar o organitzar activitats en altres
àmbits.
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TÍTOL II. Finalitats.
Article 8.
La Federació Valenciana d’Estudiants adoptarà com a
finalitats, a banda de les recollides en l’Art. 7 de la LODE i l’Art. 4 del
Reial Decret 1532/1986, les següents:
a. Impulsar la millora del sistema educatiu valencià, amb la
finalitat que siga de qualitat, inclusiu, basat en la
participació de la comunitat educativa i on qualsevol persona
tinga accés de manera gratuïta.
b. Traslladar l'opinió de l'estudiantat valencià, associat o no, a
les administracions educatives competents i vetlar perquè
s'apliquen les mesures pertinents.
c. Formar a l'alumnat en equitat, medi ambient, funcionament
de les administracions, participació ciutadana, sexualitat,
sostenibilitat i altres termes necessaris per a preparar un
futur pròsper i digne i per millorar la societat.
d. Assegurar la no discriminació per raó de gènere, procedència,
creences, orientació sexual, posicionaments ideològics, etc.
de l'alumnat i la joventut valenciana, tant dins com fora dels
centres docents.
e. Enriquir el teixit d'associacions d'estudiants al llarg del
territori valencià, perquè, de manera organitzada, tot alumnat
expresse la seua opinió i elabore propostes per millorar la
seua situació individual o col·lectiva.
f. Defensar els drets de l'alumnat i assistir en l'exercici
d'aquests, d’acord amb el determinat en la normativa vigent.
g. Fomentar la participació estudiantil com a eina principal per
a aconseguir un sistema educatiu de qualitat, una
convivència basada en el respecte i l’enpoderament de la
futura ciutadania activa.
h. Posar a l'alumnat com a centre de l'ensenyament i marcar
com a objectiu de l'educació la formació útil, transversal i
amb perspectiva de futur.
i. Col·laborar amb les diferents associacions, federacions,
confederacions i altres iniciatives estudiantils i juvenils,
respectant sempre la seua autonomia.
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j. Facilitar les eines adequades a la joventut perquè siga
altaveu de la seua situació i portador de solucions als
conflictes als quals s'enfronten.
k. Realitzar activitats que fomenten l'acció cooperativa i el
treball en equip, així com altres que siguen culturals i
esportives.
Article 9.
La Federació realitzarà activitats en base a l’article anterior, a
més de les activitats estatutàries.
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TÍTOL III. Associacions membre.
Article 10.
Podran ser associacions membres de la Federació Valenciana
d’Estudiants totes les associacions regulades pel Decret 127/1986
del Consell de la Generalitat Valenciana.
S'establiran mitjançant el Reglament d'Organització i
Funcionament Intern les condicions necessàries per a ser
associació membre observadora o adherida de la federació, amb
veu però sense vot ni en l'Assemblea Federal ni el Consell Federal.
El reglament abans esmentat desenvoluparà mecanismes de
participació i representació de manera no associada, sempre que
estiguen destinats a estudiantat d’ensenyaments no universitaris.
Article 11.
Per a integrar-se en la federació es requereix cursar la petició
per escrit, dirigida a la presidència de la federació. L'Assemblea
Federal o el Consell Federal estudiarà la petició i donarà resposta
escrita. Qualsevol sanció, baixa o expulsió serà també competència
dels òrgans esmentats.
Una associació deixarà de formar part de FAAVEM:
a.
b.
c.
d.

Per dissolució d’aquesta.
Per no pagar les quotes establides.
Per decisió pròpia de l’associació.
Per incompliment malintencionat dels presents estatuts, del
reglament intern o la realització d'accions en contra de la
federació.
e. Per deixar de complir els requisits establits.
Tot això es desenvoluparà pel Reglament d'Organització i
Funcionament Intern.
Article 12.
Les associacions membre de la federació es comprometen a:
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a. Acceptar i respectar els presents Estatuts i els acords vàlids
dels òrgans rectors de la federació.
b. Aportar les quotes i derrames establertes per l'Assemblea
Federal per al funcionament de la federació.
c. Presentar les dades necessàries referents a l'organització de
FAAVEM quan les siguen sol·licitades.
d. Participar activament en els òrgans de la federació.
e. Exercir, en el seu cas, les obligacions inherents al càrrec que
ocupen les persones representants de les associacions.
f. Proporcionar la documentació que les siga requerida per al
registre d’associacions membre, segons dispose el
Reglament d'Organització i Funcionament Intern, o per al
compliment de les obligacions de gestió i finançament de la
federació.
Article 13.
Les associacions membre de la federació tenen els següents
drets:

a. Prendre part en totes les activitats que organitze la federació
en el compliment de les seues finalitats.
b. Participar en els òrgans de govern amb veu i vot, segons
dispose el Reglament d'Organització i Funcionament Intern.
c. Ser electors i elegibles per als càrrecs directius a través de les
seues persones representants.
d. Presentar candidatures, per la via reglamentària, per als
càrrecs dels diferents òrgans de govern.
e. Elevar davant els òrgans competents els assumptes que
puguen afectar-les.
f. Rebre la informació d'interés per a l'associació.
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TÍTOL IV. Organització Interna.
Article 14.
Els òrgans de govern i representació de la Federació
Valenciana d’Estudiants - FAAVEM seran: l’Assemblea Federal, el
Consell Federal i l’Executiva Federal.
Capítol primer. Assemblea Federal.
Article 15.
L’Assemblea Federal serà l’òrgan suprem de govern.
Article 16.
L’Assemblea Federal estarà formada per:

a. L’Executiva Federal, amb veu però sense vot.
b. Representants de les associacions, en igual nombre per
associació, segons ho dispose el Reglament d’Organització i
Funcionament Intern.
c. Representants de FAAVEM en plataformes, òrgans i
organitzacions autonòmiques i estatals de les quals forma
part la federació, amb veu però sense vot.
d. Altres, dins de l’establert pel Reglament d’Organització i
Funcionament Intern, en el marc dels presents estatuts.
Article 17.
L'Assemblea Federal es reuneix almenys una vegada cada dos
anys o sempre que ho crega oportú el Consell Federal. Igualment,
s'haurà de convocar si ho sol·liciten almenys huit associacions
membre i quan els presents estatuts ho prevegen.
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Article 18.
Tots els acords es prendran per majoria simple de les
persones presents, exceptuant aquells on els estatuts prevegen
altres majories.
Article 19.
L’Assemblea Federal es convocarà per la presidència de la
federació amb trenta dies naturals d’antelació.
Article 20.
És competència de l'Assemblea Federal:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Aprovar el Pla Estratègic de la Federació.
Aprovar, si escau, la gestió de l'Executiva Federal.
Examinar i aprovar els comptes.
Estudiar els fets que afecten la federació.
Elegir l'Executiva Federal.
Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.
Modificar els estatuts federals i elaborar i modificar del
Reglament d'Organització i Funcionament Intern.
h. La dissolució de la Federació.
i. Constituir o integrar-se en altres federacions, associacions, o
estructures organitzades autonòmiques, nacionals o
internacionals.
Capítol segon. Consell Federal.
Article 21.
El Consell Federal és l'òrgan de govern de la federació entre
Assemblees Federals.
Article 22.
El Consell Federal estarà format per:
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a. L’Executiva Federal.
b. Representants de les associacions, en igual nombre per
associació, segons ho dispose el Reglament d’Organització i
Funcionament Intern.
c. Representants de FAAVEM en plataformes, òrgans i
organitzacions autonòmiques i estatals de les quals forma
part la federació, amb veu però sense vot.
d. Altres, dins de l’establert pel Reglament d’Organització i
Funcionament Intern, en el marc dels presents estatuts.
Article 23.
El Consell Federal es reunirà almenys tres vegades a l'any, o
sempre que ho considere oportú l'Executiva Federal o sis
associacions membre.
Article 24.
El Consell Federal es convocarà amb trenta dies naturals
d’antelació per la presidència de la federació. No obstant, es podrà
convocar deu dies abans amb causa d’urgència justificada.
Article 25.
Són competències del Consell Federal:
a. Aprovar el Pla de Treball i el Pla d'Acció de la federació i revisar
la seua execució.
b. Marcar les directrius per a aplicar el Pla de Treball de la
federació.
c. Preparar els informes que encomane l'Assemblea Federal.
d. Informar les Associacions dels assumptes que les afecten.
e. Establir l'oportuna coordinació amb les organitzacions de la
comunitat educativa i del món associatiu infantil i juvenil.
f. Aprovar, si escau, les propostes de l'Executiva Federal amb
vista a les activitats de la federació.
g. La inclusió i l’expulsió d’associacions membre, segons el
Reglament d'Organització i Funcionament Intern.
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h. Cobrir, si es considera oportú, les baixes de l'Executiva
Federal fins a la següent fins a la finalització del mandat de
la actual Executiva Federal.
i. Escollir les persones representants de FAAVEM en
organismes en els quals la federació siga membre.
j. Aprovar o ratificar, si escau, qualsevol document a proposta
de l'Executiva Federal o de les associacions membre.
k. Aprovar el pressupost per a cada exercici.
l. Revisar i aprovar l'execució del pressupost i els estats de
comptes de cada exercici.
m. Aprovar, si escau, modificacions del domicili i obertura i
clausura de locals.
n. Qualsevol altra per delegació de l’Assemblea Federal, dins del
marc dels estatuts federals i de la normativa vigent.
Capítol tercer. Executiva Federal.
Article 26.
L’Executiva Federal serà l’òrgan de govern i representació de
la federació i de l’Assemblea Federal, exercint les funcions per
delegació de la mateixa i baix control del Consell Federal. Tindrà un
mandat de dos anys, a comptar des del moment de l’elecció de la
mateixa.
Article 27.
La composició de l’Executiva Federal serà d’entre cinc i nou
persones i estarà formada per:
a.
b.
c.
d.
e.

Presidència.
Vicepresidència o vicepresidències, si escau.
Secretaria.
Tresoreria.
Vocalies.
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Article 28.
Seran competències de l’Executiva Federal:
a. Aplicar els acords adoptats per l’Assemblea Federal i el
Consell Federal.
b. Vetllar pel compliment dels principis i les finalitats de
FAAVEM.
c. Dirigir les activitats organitzades per la federació.
d. Aprovar els pagaments segons els criteris establerts pel
Consell Federal.
e. Preparar les sessions del Consell Federal i de l’Assemblea
Federal.
f. Formular i sotmetre, previ esborrany de la tresoreria, els
balanços econòmics i els pressupostos anuals al Consell
Federal i a l’Assemblea Federal.
g. Coordinar les actuacions de la federació, en el marc dels plans
de treball i d’acord amb les resolucio
h.
i. ns i directrius aprovades pels òrgans interns corresponents.
j. Oferir assistència i informació a les associacions membre.
k. Cooperar i col·laborar amb entitats juvenils, altres sectors de
la comunitat educativa i organitzacions estudiantils.
l. Qualsevol altra per delegació de l’Assemblea Federal, dins del
marc dels estatuts federals i de la normativa vigent.
Article 29.
L’Executiva Federal aprovarà en la seua primera sessió de
mandat la periodicitat de reunions ordinàries, sempre celebrant-se
com a mínim una vegada al mes.
Article 30.
L’elecció de l’Executiva Federal es farà mitjançant el sistema
de llistes tancades en Assemblea Federal per majoria simple.
Per ser elegible a l’Executiva, s’hauran de complir els
següents requisits:
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a. Aportar un aval d’una de les associacions membre o de
l’estudiantat, segons ho regule el Reglament d’Organització i
Funcionament Intern, tenint en compte que cada associació
membre tindrà un aval.
b. No ser càrrec orgànic d’una organització política o sindical.
c. No ser càrrec públic o candidat a càrrec públic per part d’una
organització política.
d. Deixar constància escrita del compromís a defendre i
respectar les finalitats i els principis de la federació.
Article 31.
Les persones membres de l’Executiva Federal cessaran per:
a. Renúncia voluntària.
b. Defunció, incapacitació, inhabilitació o enfermetat.
c. Separació per part del Consell Federal o l’Assemblea Federal
amb raó justificada.
d. Per finalització del mandat de la mateixa Executiva Federal.
e. Per deixar de ser elegible, segons ho disposa l’article anterior.
Article 32.
La moció de censura estarà regulada pel Reglament
d'Organització i Funcionament Intern. En el cas de la presentació
d’una moció de censura serà preceptiva la convocatòria d’una
Assemblea Federal i quedarà aprovada per majoria absoluta, com a
mínim.

Article 33.
La qüestió de confiança estarà regulada pel Reglament
d'Organització i Funcionament Intern. En el cas de la presentació
d’una qüestió de confiança serà preceptiva la convocatòria d’una
Assemblea Federal i quedarà aprovada per majoria simple, com a
mínim.
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Article 34.
Són funcions de la presidència:
a. Ser la màxima representació de la federació en tota mena
d'organismes públics i privats.
b. Convocar, presidir i moderar les reunions de l’Assemblea
Federal, del Consell Federal i de l’Executiva Federal.
c. Formalitzar els nomenaments efectuats pels òrgans
corresponents de la federació.
d. Ordenar els pagaments acordats degudament pels òrgans
corresponents.
e. Qualsevol altra funció que es requerisca per a l'organització
de FAAVEM.
Article 35.
Són funcions de la vicepresidència o vicepresidències:
a. Assumir les funcions de la presidència en casos d'absència.
b. Assistir a la presidència en l'exercici de les seues funcions.
Article 36.
Són funcions de la secretaria:
a. Alçar acta de les reunions de l'Assemblea Federal, del Consell
Federal i de l’Executiva Federal.
b. Dirigir els treballs administratius de la federació.
c. Tramitar les sol·licituds d'ingrés d'associacions en la
federació.
d. Qualsevol altra funció que es requerisca per a l'organització
de FAAVEM.
Article 37.
Són funcions de la tresoreria:
a. Portar al dia la comptabilitat de la federació.
b. Preparar els pressupostos i els balanços per a l'Assemblea
Federal i el Consell Federal.
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c. Qualsevol altra funció que es requerisca per a l'organització
de FAAVEM.
Article 38.
Són funcions dels vocals:
a. Coordinar, si escau, les àrees de treball.
b. Qualsevol altra funció que es requerisca per a l'organització
de FAAVEM.
Article 39.
Si la presidència de la federació fora menor d’edat, el Consell
Federal deurà nomenar una persona major d’edat com a apoderada
de la federació. Aquesta persona deurà presentar un escrit en el
qual conste que no es tenen antecedents penals.
Capítol quart. Àrees i grups de treball.
Article 40.
El funcionament, coordinació, constitució i composició de les
àrees i els grups de treball es regularà pel Reglament d’Organització
i Funcionament Intern.
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TÍTOL V. Régim econòmic.
Article 41.
La Federació Valenciana d’Estudiants comptarà amb els
següents recursos econòmics:
a. Les aportacions o quotes, si escau, de les associacions
membre.
b. Les subvencions que puga rebre d’organismes públics.
c. Les aportacions per donació o herència.
d. Els rendiments que legal o reglamentàriament puguen
generar les activitats pròpies de la federació i els del seu
patrimoni, si n'hi haguera.
e. Qualssevol altres recursos que li puguen ser atribuïts.
FAAVEM podrà suportar
associacions membre segons

econòmicament les seues
acord del Consell Federal.

Article 42.
El règim d'administració, comptabilitat i documentació
s'ajustarà, en la mesura possible, al calendari acadèmic, en la
forma en què es determine en el Reglament d'Organització i
Funcionament Intern i pels òrgans de govern de la federació.
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TÍTOL VI. Modificació i desenvolupament d’estatuts.
Article 43.
La modificació dels presents estatuts requerirà la decisió de
l'Assemblea Federal, adoptada per majoria de dos terços de vots de
les persones membre presents.
Article 44.
En cas que la modificació o reforma siga com a conseqüència
de disposicions de les administracions públiques, queda facultada
l'Executiva Federal per a dictar les normes provisionals d'aplicació
que ratificarà l'Assemblea Federal en la primera reunió que es
celebre, sempre d’acord amb el disposat per les administracions
competents.
Article 45.
Els presents estatuts seran desenvolupats pel Reglament
d’Organització i Funcionament Intern i per altres reglaments que
l’Assemblea Federal puga estimar.
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TÍTOL VII. Dissolució de la federació.
Article 46.
La federació podrà dissoldre's per acord de l'Assemblea
Federal, amb una majoria qualificada de dos terços de les persones
membre presents.
Article 47.
En cas de dissolució, es nomenarà una Comissió Liquidadora
per part de l’Assemblea Federal, que tindrà per funcions:
a. Extingir els deutes de la federació.
b. Donar de baixa a FAAVEM en els registres pertinents.
c. Destinar el líquid sobrant, sempre que aquest existira, per a
entitats sense ànim de lucre que compartisquen finalitats
amb FAAVEM.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Disposició transitòria primera. Composició de l’Assemblea
Federal.
Fins l’entrada en vigor del Reglament d’Organització i
Funcionament Intern, el nombre de representants de cada
associació amb veu i vot, segons preveu l’article 16.b. serà dos.
Disposició transitòria segona. Composició del Consell Federal.
Fins l’entrada en vigor del Reglament d’Organització i
Funcionament Intern, el nombre de representants de cada
associació amb veu i vot, segons preveu l’article 22.b. serà u.

Disposició transitòria tercera. Regulació de l’Executiva Federal.
No serà d’obligatori compliment l’aplicació d'aquests
estatuts en matèria de composició i requisits per a ser membre de
l’Executiva Federal fins a la finalització del mandat actual.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Disposició derogatòria única.
Queden derogats els estatuts vigents en el moment
d’aprovació dels presents i altres acords o normes que
contradiguen el text estatutari.
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DISPOSICIONS FINALS
Disposició
final
primera.
Aprovació
d’Organització i Funcionament Intern.

del

Reglament

El Reglament d’Organització i Funcionament Intern haurà
d'aprovar-se, per part de l’Assemblea Federal, en els primers sis
mesos comptats a partir del dia d’entrada en vigor dels presents
estatuts.
Disposició final segona. Entrada en vigor.
Els presents estatuts entraran en vigor a l’endemà de ser
aprovats per l’Assemblea Federal.

En Paiporta, el 14 de juliol del 2020,

Patricia Letterer Ramos,
Secretària General de la Federació Valenciana d’Estudiants

Enrique Martínez Quirós,
President de la Federació Valenciana d’Estudiants
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