REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA
CONFEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE CATALUNYA

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Art. 1er.- El funcionament de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya, s’organitza a través de
l'Assemblea General, la Junta Directiva i el Consell Federal, d’acord amb els Estatuts de la Confederació i les
presents normes de Règim Interior aprovades a l'Assemblea celebrada a Barcelona, 10 de febrer de 2007
segons competència que li atorga l’article 9 dels Estatuts.
Art. 2on.- Aquest Reglament comença a regir a partir de la seva aprovació per l'Assemblea General de la
Confederació.
CAPÍTOL II. L’ASSEMBLEA GENERAL
Art. 3er.- La convocatòria de l'Assemblea General, s’ha de fer amb trenta dies d’antelació per la Junta
Directiva, d’acord amb els articles 10 i 11 dels Estatuts.
Si la Junta Directiva no compleix el que s’estableix per a la convocatòria de l'Assemblea General als Estatuts
de la Confederació i a la Llei d’Associacions, qualsevol associat en pot instar la convocatòria judicial, prèvia
audiència de la Junta Directiva.
Art. 4rt.- 4.1 Cada soci pot assistir a l’assemblea amb el nombre de delegats que vulgui, però ha de nomenar
entre ells a un delegat que és l’únic que pot exercir els vots que li corresponen a l’entitat que representa. Tots
els delegats que envia una mateixa Associació, Federació o Coordinadora han de defensar els criteris
generals que sostinguin aquestes entitats i sempre per mandat seu. Els delegats tan sols poden assumir la
representació directa d’una entitat i la representació per delegació d’una altra. Si una entitat no pot assistir a
l’assemblea pot delegar el seu vot a una altra del seu mateix grau, és a dir, cada associació de veïns només
pot representar-ne una altra, les Federacions Comarcals només poden delegar el seu vot a una altra, així
como ho poden fer les Federacions Locals entre elles i les Coordinadores entre elles.
4.2 Les persones que assisteixin a l'Assemblea han d’anar degudament acreditades per les seves respectives
Associacions i Federacions. Igualment s’ha d’acreditar la delegació de vot feta per una altra entitat.
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Art. 5è.- 5.1 Corresponen a les Associacions de Veïns sòcies de la Confederació, els següents vots:
1. Associacions amb menys de 200 socis, 1 vot.
2. Associacions de 201 a 1000 socis, 2 vots.
3. Associacions de més de 1000 socis i entitats sectorials, 3 vots.
5.2 Corresponen a les Federacions d’Associacions de Veïns locals i comarcals i a les coordinadores 4 vots.
En el cas de les Federacions, a més, els corresponen 4 vots addicionals més per cada trenta associacions o
fracció de trenta associacions, del seu àmbit territorial que estiguin federades al seu sí i que assisteixin a la
celebració de l’assemblea general, presents o representades.
Les Federacions locals federades en una de Comarcal, poden exercir a l’assemblea general els vots
addicionals que els hi corresponen o bé pot cedir-los a la Federació Comarcal de la que en forma part. En
aquets segon cas ho han de comunicar conjuntament per escrit a la Confederació, prèviament a la celebració
de l’assemblea general.
5.3 Per poder determinar el nombre de vots que correspon exercir a cada soci a l’assemblea general, els
Secretaris de les associacions sense federació i els Secretaris de les Federacions o Coordinadores, pel que
fa a les associacions federades i a les pròpies Federacions, han de presentar a la Secretaria Tècnica de la
Confederació, certificació de nombre, nom i adreça dels socis que formen part de les mateixes i dels socis de
cada associació al mes de gener de cada any. Els socis que no figurin a la relació perden el dret a vot.
5.4 La Junta Directiva que, segons l’article següent, presideix l'Assemblea General, ha de donar conformitat o
declarar nul·les les certificacions presentades, així com acceptar les representacions dels delegats i les
delegacions de vots fetes entre entitats del mateix nivell associatiu.
Art. 6è.- L'Assemblea General es constitueix conforme els Estatuts i és presidida pel President i els membres
de la Junta Directiva. Correspon a la Junta decidir sobre l’assistència i l’admissió de socis a la sessió.
Art. 7è.- Per al Pla de Treball, la Junta Directiva ha de presentar, almenys amb dos mesos d’anticipació, els
documents a debatre, donant a les Associacions de Veïns i Federacions un termini d’un mes per fer les
esmenes oportunes.
Amb totes les esmenes rebudes, la Junta Directiva ha d’elaborar el Pla de Treball, que l’hauran de tenir les
Associacions de Veïns 15 dies abans de l'Assemblea.
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Art. 8è.- L'Assemblea General Ordinària ha de procedir a elegir a l’Associació de Veïns, la Federació o
Coordinadora d’Associacions de Veïns que, juntament amb la Junta Directiva, es responsabilitza de
l’organització i del finançament de la propera Assemblea General Ordinària.
Art. 9è.- L'Assemblea General Extraordinària se celebra a la localitat que la Junta Directiva acordi, si la seu i
data de celebració no hagués estat decidida per una Assemblea anterior.
Art. 10è.- 10.1 L'Assemblea General ha d’acordar el seu Pla de Treball, ratificant o modificant I’Ordre del Dia
proposat per la Junta Directiva, conforme el que estableix l’article 23 dels Estatuts. La modificació de l'’Ordre
del Dia ha d’estar suficientment motivada.
10.2 Perquè es pugui procedir a la modificació de l’Ordre del Dia és necessari que els que proposen la
modificació aportin en els terminis previstos la documentació necessària, excepte en els casos d’urgència, en
els quals correspon a l'Assemblea pronunciar-se sobre la urgència. Per aprovar la proposta de modificació de
l’Ordre del Dia s’ha de comptar amb el vot favorable de la majoria absoluta dels socis presents o representats.
Art. 11è.- L'Assemblea General Ordinària, si així s’inclou a l'Ordre del Dia, ha de rebre l’informe de gestió de
la Junta Directiva; a continuació s’ha d’obrir un debat sobre les resolucions i els posicionaments que s’hi
presenten en aquest informe, per tal que, posteriorment, es procedeix a la seva votació. L’informe de gestió
ha de ser tramés a tots els membres de la Confederació amb la convocatòria de l'Assemblea.
També s’ha de fer lectura de totes les Associacions de Veïns i Federacions membres de ple dret assistents a
l'Assemblea i del nombre dels vots socials dels socis.
Art. 12è.- L'Assemblea General Ordinària, previ informe i aprovació de I’estat de comptes, tancat al 31 de
desembre, aprova el pressupost anual de la Confederació, després de la presentació i debat del projecte de
pressupost elaborat per la Junta Directiva. L’estat de Comptes i el projecte de pressupost, ha de ser tramés a
tots els membres de la Confederació amb la convocatòria de l'Assemblea.
Art. 13è.- Els treballs de l'Assemblea General s’han de realitzar en base a les figures següents: Ponència,
Resolució i Pronunciament.
13.1 Ponència és el document presentat per alguna Associació de Veïns, Federació o Coordinadora
d’Associacions de Veïns, per fixar la posició de les Associacions de Veïns davant assumptes, el tractament
dels quals ha estat acordat en anteriors Assemblees o ha estat exposat, prèvia elaboració com a ponència, al
Secretariat per a la seva inclusió en l’Ordre del Dia. Sobre un mateix assumpte poden presentar-se una o
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més ponències. Perquè un document rebi el tractament de ponència, ha de ser tramés als membres de la
Confederació amb la convocatòria de l'Assemblea.
Les ponències s’han de debatre en Comissió i en Ple. Les Comissions es formen voluntàriament pels delegats
presents. Cada Comissió ha d’escollir un moderador i un secretari. En primer lloc s’han de defensar les
ponències; posteriorment les modificacions formulades per escrit i avalades per Assemblees d’Associacions
de Veïns i federacions o coordinadores d’Associacions de Veïns. Després del debat, s’ha de procedir a
l’aprovació de la ponència que la Comissió eleva al Ple. El secretari de la Comissió ha de presentar al Ple la
ponència i informar també de les propostes que no hagin estat contemplades per la Comissió.
Les Comissions adopten les seves decisions per majoria simple, comptant amb un vot cada una de les
Associacions i Federacions, presents en elles.
El Ple ha de debatre les ponències presentades per les Comissions, tenint en compte les propostes més
significatives no acceptades, procedint a la seva aprovació, conforme el que estableix l’article 15 d’aquestes
Normes.
13.2 Resolució, és el document que es proposa al Secretariat per algun membre de la Confederació, per a la
seva inclusió en l’Ordre del Dia de l'Assemblea General i ha de ser debatut i votat només en el Ple. El text de
les resolucions ha de ser tramés a tots els membres de la Confederació amb la convocatòria de l'Assemblea.
Les resolucions s’han de debatre en el Ple un cop debatudes i aprovades les ponències.
13.3 Pronunciament és la proposta per escrit que presenta un membre de la Confederació al Ple de
l'Assemblea General per tal que aquesta es posicioni sobre qüestions de caràcter conjuntural. Els textos dels
pronunciaments han de lliurar-se a la Taula que presideix el Ple en el moment de la ratificació de I’Ordre del
Dia de l'Assemblea. Després de la seva presentació en el Ple, un cop votades ponències i resolucions, poden
rebre les adhesions de les Federacions i Coordinadores que ho estimin oportú, sense entrar a debat.
Art. 14è.- Els acords del Ple de l'Assemblea són de dos tipus:
a) Funcionals. Són els acords que es refereixen a aspectes d’organització i funcionament de la Confederació i
s’adopten per majoria simple, excepte en els casos pels quals els Estatuts i les presents Normes, exigeixen
un altra majoria, conforme a la presentació de vot de cada membre de la Confederació, segons s’estableix en
l’article 5 d’aquest Reglament. Són vinculants per a tots els membres de la Confederació.
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b) Programàtics. Són els acords que, adoptats per majoria simple, d’acord amb allò establert en l’article 5 del
Reglament Interior, passen a ser part del programa de la Confederació. Aquests acords no són vinculants per
els membres de la Confederació que hagin manifestat expressament el seu rebuig; però se n’ha de garantir la
informació sobre el seu contingut a les Associacions de Veïns, Federacions i Coordinadores d’Associacions
de Veïns de la Confederació.
Art. 15è.- L'Assemblea General Ordinària ha de procedir a l’elecció de la Presidència i dels altres membres de
la Junta Directiva, que es reparteixen els càrrecs al seu si.
Per a les votacions, cada soci ha de posar en una papereta el nom de la presidència i dels altres membres de
la Junta Directiva, resultant-ne elegits els que més vots obtinguin.
Art. 16è.- La Junta Directiva, amb el vist-i-plau del President, és la responsable d’elaborar l’acta de
l'Assemblea en el termini d’un mes.
CAPÍTOL III. LA JUNTA DIRECTIVA I EL CONSELL FEDERAL.
Art. 17è.- El Consell Federal s’ha de reunir ordinàriament almenys cada tres mesos, prèvia convocatòria de
la Junta Directiva. No obstant, el deu per cent dels seus membres poden demanar reunions extraordinàries,
quan ho considerin adient.
Les sessions del Consell Federal se celebraran a la seu social de les Federacions que en són membres,
procurant que sigui una diferent cada vegada o, quan així s’acordi, també es pot celebrar a la seu social de la
CONFAVC. A cada sessió s’ha d’acordar on se celebrarà la sessió següent, en la qual actuarà com a
coordinador amb funcions de presidència la persona que representa la Federació amfitriona al propi Consell o
la persona que la federació acordi ad hoc.
Durant el termini que va des de la celebració d’una sessió i fins a la següent, la Federació amfitriona i la
persona designada per aquesta per desenvolupar les funcions de presidència, han de coordinar els treballs
amb la presidència i la gerència de CONFAVC per tal d’elaborar conjuntament l’ordre del dia de la sessió i
desenvolupar les tasques necessàries i disposar dels recursos necessaris per al nin funcionament de la
reunió.
De les sessions del Consell Federal se n’ha d’aixecar l’acta corresponent. Correspon actuar com a secretari i
aixecar-ne les actes, custodiar-les o lliurar certificacions, al Secretari de la Junta Directiva, sens perjudici de
nomenar una secretaria tècnica.
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Art. 18è.- La Junta Directiva està formada pel President i els membres elegits per formar-ne part. Entre ells
s’han de distribuir els càrrecs de Vicepresident primer i segon, Secretari, Vicesecratari, Tresorer i entre dos i
quatre vocals.
Art. 19è .- La presentació de candidats s’ha de fer per part de les entitats associades, que ho han d’aprovar a
les seves respectives Juntes Directives.
Art. 20è .- En règim normal, 45 dies abans del cessament dels càrrecs, la Junta Directiva ha d’obrir el període
de presentació de candidats o candidatures, que queda tancat passats 15 dies de la convocatòria. A
continuació hi ha un termini de 7 dies per a presentar al·legacions.
Les eleccions s’han de celebrar passats almenys 15 dies des del termini de la proclamació dels candidats.
Durant aquets termini de 15 dies els candidats poden realitzar campanya electoral.
Art. 21è.- La representació de la Confederació correspon a la Junta Directiva i al President, d’acord amb els
Estatuts. El règim de funcionament de la Junta Directiva i les funcions dels càrrecs són les establertes als
Estatuts.
Art. 22è.- Les quotes anuals de les Associacions sòcies de la Confederació han de ser establertes per
l'Assemblea General i ser proporcionals al número de vots que cada Associació de Veïns té en el ple de
l'Assemblea, i s’han de fer efectives a través de les Federacions.
Les quotes de les Federacions i Coordinadores sòcies, sigui quin sigui el seu àmbit, han de ser similars a la
que correspongui a una associació de més de mil socis, atès que ja cotitzen les associacions que la integren.
CAPÍTOL IV. COMISSIONS DE TREBALL
Art. 23è.- 23.1 Per gestionar determinats assumptes, elaborar estudis, formular propostes, etc., l'Assemblea
General, la Junta Directiva i el Consell Federal poden constituir Comissions de Treball.
23.2 Les Comissions de Treball permanents són aquelles que s’estableixen als Plans Estratègics o al Pla de
Gestió, i tenen la composició que en ells s’hi determini. La Junta Directiva o el Consell Federal poden
promoure la constitució de Comissions de Treball especifiques, de caràcter temporal.
Art. 24è.- Les Comissions de Treball poden crear tants Grups de treball com considerin adients per
desenvolupar algunes de les tasques que tenen encomanades, què, en tot cas, depenen de la Comissió.
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Art. 25è.- El Coordinador de les Comissions de Treball permanents ha de ser algun membre de la Junta
Directiva; els coordinadors de les Comissions temporals han de ser nomenats per l’òrgan que les ha
promogudes i depenen directament d’aquest òrgan.
CAPÍTOL V. LA COMISSIÓ DE COMPTES I ALTRES QÜESTIONS ECONÒMIQUES.
Art. 26è.- S’ha de constituir una Comissió Revisora de Comptes, formada per tres socis que no tinguin la
condició de membres la Junta Directiva, escollits per l'Assemblea General. Aquesta Comissió ha de revisar
els comptes de la Confederació abans de la seva rendició a l’Assemblea General.
Art. 27è.- La Junta Directiva, amb l’informe de la Comissió Revisora de Comptes, és l’encarregada de
presentar els comptes de la Confederació davant l'Assemblea General.
Art. 28è.- Tots els càrrecs, individuals o col·lectius, no perceben cap remuneració per raó del seu càrrec. La
Junta Directiva, de conformitat amb els criteris que assenyali, ha de fixar un barem de compensacions per a la
cobrir les despeses de dedicació i de dietes.
Art. 29è.- Les gratificacions i les contractacions de personal auxiliar, han de comptar amb l’aprovació prèvia
de la Junta Directiva.
CAPÍTOL VI. SANCIONS
Art. 30è.- La manca de pagament injustificada de quotes establertes per l'Assemblea General, se sanciona de
la manera següent: la manca de pagament d’un any amb la pèrdua de veu i de vot a l'Assemblea General; la
manca de pagament de dos anys, amb la suspensió com a soci durant un any; la manca de pagament de tres
anys, amb l’expulsió de la Confederació.
En cas de sol·licitud de readmissió d’algun soci expulsat per manca de pagament, la seva admissió per la
Junta Directiva queda supeditada al pagament de les quotes endarrerides i a l’acord de l’Assemblea General.
Art. 31è.- La inhabilitació com a membre de la Junta Directiva es produeix en els casos i en el temps que
estableix l’article 22 dels Estatuts. També es por produir quan expressament ho acordi l'Assemblea General,
per incompliment greu de les funcions de membre de la Junta Directiva, a proposta de la pròpia Junta o del
percentatge de socis establert en l’article 10è.3. dels Estatuts.
Art 32è.- D’acord amb l’article 31 dels Estatuts, es pot procedir a la suspensió temporal d’un soci de la
Confederació per un any, quan el soci efectuï accions notòriament contràries als fins dels Estatuts de la
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Confederació d’Associacions de Veïns, del seu Reglament Intern i dels acords de l'Assemblea General. Un
cop transcorregut el temps esmentat, si persisteixen les causes o raons que motivaran la suspensió, es pot
decidir l’expulsió del soci, d’acord amb el procediment previst als Estatuts socials.
CAPÍTOL VII. ADMISSIÓ DE SOCIS
Art. 33è.- No poden ser membres de la Confederació les Associacions de Veïns, Federacions i
Coordinadores d’Associacions de Veïns que tinguin el mateix àmbit territorial que les que ja en són membres
de ple dret en el moment de la sol·licitud, fins que no ho decideixi l'Assemblea General, i un cop escoltades
les entitats afectades.
Per a l’admissió de les associacions de veïns, cal acompanyar a la sol·licitud presentada a la Junta Directiva
aportar la proposta per escrit de la Federació del seu territori.
Art. 34è.- La Junta Directiva ha de comunicar la recepció de totes les sol·licituds d’admissió que li arribin i en
el termini improrrogable de dos mesos i contestar a l’Associació de Veïns, la Federació o Coordinadora
d’Associacions de Veïns sol·licitant, independentment de la resolució que recaigui.
Art. 35è.- La resolució de la Junta Directiva té caràcter definitiu, sens perjudici dels recursos que corresponen
als no admesos, d’acord amb els Estatuts socials, davant el Consell Federal, que adopta l’admissió definitiva.
Les resolucions sobre l’admissió del soci s’han de comunicar a l’Associació de Veïns, Federació o
Coordinadora d’Associacions de Veïns sol·licitant, incloent-hi, en el cas que fos denegatòria, els arguments i
justificacions de la decisió. Aquesta resolució es podrà recórrer davant el Consell Federal, el qual ha
d’informar anyalment a l’Assemblea.
CAPÍTOL VIII. REGISTRE DE SOCIS
Art. 36è.- La Junta Directiva ha de portar un Registre numerat de tots els membres de la Confederació, en el
qual hi han de constar tots els documents aportats d’acord amb l’article 29 dels Estatuts, així com l’historial de
cada membre.
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