ESTATUTS DE LA CONFEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE
MARES I PARES D’ALUMNES DE LA COMUNITAT
VALENCIANA “GONZALO ANAYA”
=====================================================

TÍTOL I
DENOMINACIÓ, FINALITATS, OBJECTIU, DOMICILI I ÀMBIT
TERRITORIAL
Article 1r.Es constitueix la Confederació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de la Comunitat
Valenciana “GONZALO ANAYA”, (en avant Confederació "Gonzalo Anaya") que s'acull al
disposat en la Llei Orgànica 1/2.002, de 22 de març reguladora del Dret d'Associació, a la Llei
de la Generalitat 14/2008, de 18 de novembre, d'associacions de la Comunitat Valenciana i a
l'empar del que disposa l'article 22 de la Constitució; no tenint ànim de lucre.
Article 2n.Integrada per les Federacions d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de la Comunitat
Valenciana (FAPA), la Confederació "Gonzalo Anaya" té personalitat jurídica pròpia i
capacitat plena d'obrar per a administrar i disposar dels seus béns i complir els fins que es
proposa.

2.- Són fins i objectius generals de la Confederació "GONZALO ANAYA":
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1.- La Confederació "GONZALO ANAYA", que es declara laica, amb absoluta independència
política, administrativa, sindical i de qualsevol altra organització, té com a finalitat, ser òrgan
de relació i coordinació entre les Federacions de Pares/Mares d'Alumnes de la Comunitat
Autònoma Valenciana que la formen (en avant FAPA), així com defendre els interessos de les
mateixes d'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 8/1.985, de 3 de juliol,
Reguladora del Dret a l'Educació (LODE) i el Decret 126/1986 de la Conselleria de Cultura
Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula la participació, funcions i
atribucions de les Confederacions, Federacions i Associacions de Pares d'Alumnes de centres
docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, a fi de potenciar les seues respectives
possibilitats d'actuació, i de facilitar d'aquesta manera l'òptima consecució dels propòsits i fins
fixats en els seus estatuts, tot això a fi de donar major capacitat d'actuació i intervenció a les
Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) a través de les federacions que la integren.
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Article 3r.-

a) L'escolarització total i gratuïta de 0 a 18 anys, dins de la xarxa pública en
condicions òptimes de qualitat.
b) La plena gratuïtat de l'ensenyament en els nivells obligatoris, incloent les
activitats complementàries i extraescolars, els llibres i la resta de material
escolar, menjador i transport. Així com la generalització i suficiència d'ofertes
de places escolars públiques, de qualitat i gratuïtes en els nivells no obligatoris.
c) Que tots els/les alumnes reben una educació humanista i científica, d'alta
qualitat, orientada al ple desenvolupament de la seua personalitat i al foment
dels hàbits intel·lectuals i de treball, així com d'esperit cívic.
d) Potenciar la cultura i la llengua en valencià dins de l'àmbit territorial establit en
l'article cinquè d'aquests estatuts.
e) Que l'activitat educativa forme en el respecte dels drets i llibertats fonamentals
establerts a la Constitució i a la Declaració Universal dels Drets Humans,
especialment en els valors de la pau i la solidaritat i en l'exercici de la tolerància,
llibertat i justícia. I així com que l'educació finançada amb fons públics estiga
exclosa de qualsevol tipus d'adoctrinament, sense discriminació per raons
econòmiques, ètniques, religioses o de sexe.
f) Una educació què capacite a l'alumnat en l'exercici d'una professió, o per a la
continuació d'estudis superiors, i que en definitiva, facilite també la inserció
social de l'alumne amb discapacitats.
g) Una escola plural, compensadora de desigualtats, no discriminatòria, que faça efectiva
la igualtat d'oportunitats, integradora de les diferències de l'alumnat i que assumisca les
peculiars característiques del seu entorn, valors tots ells reconeguts a la Constitució
Espanyola.

h) Aconseguir una escola democràtica i participativa, gestionada democràticament,
amb intervenció activa dels Pares, Mares o tutors d'Alumnes i de les seues
Associacions.
i) Promoure una escola laica, on qualsevol adoctrinament estiga totalment exclòs.
j) Integrar a totes les AMPA dins de la legislació vigent d'acord amb les seues
actuacions.
Article 4t.-
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a) Coordinar les actuacions de les FAPA associades per a aconseguir la unitat
d'acció en la millora de la qualitat de l'ensenyament i extensió del servei públic
de l'educació; fomentar la participació a l'escola i al sistema educatiu en el seu
conjunt; desenvolupar pautes d'integració a l'escola i l'obertura d'aquesta al medi
social, natural i cultural en el que estiga inserida, i en general en totes les
actuacions que tendisquen a la millora de la qualitat de l'ensenyament i el
benestar social de l'alumnat.
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Per a aconseguir els fins i objectius assenyalats en l'article anterior, la Confederació
"GONZALO ANAYA" desenvoluparà les activitats següents:

b) Representar i defensar els interessos de totes les FAPA confederades dels centres
educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat
Valenciana.
c) Fomentar el desenvolupament del moviment associatiu de pares i mares de
l'alumnat a través de les federacions membres.
d) Informar i assessorar a les FAPA confederades en la seua actuació.
e) Promoure activitats educatives, culturals, socials, etc. dirigides als pares i mares
d'alumnes de cara al comportament del menor en la societat, així com tot el que
envolta el món educatiu.
f) Propiciar la integració social de l'alumne en l'escola, i a través d'ella en la
societat.
g) Aconseguir que els centres escolars complisquen les necessitats d'accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques i de la comunicació.
h) Promoure, participar i defensar els interessos de la Confederació "GONZALO
ANAYA", de les federacions que la integren, així com les seues AMPA
afiliades, als Òrgans de participació Col·legiats Públics de l'Administració nivell
nacional, autonòmic, provincial i local.
i) Presentar candidatures o representants en aquells organismes o institucions, tant
públics com privats, que els siguen requerits o en els que puga estar present la
Confederació "GONZALO ANAYA"
j) Requerir als poders públics el compliment de les lleis, reglaments i plans
d'actuació en matèria educativa.
k) Crear publicacions i fullets propis, així com col·laborar en altres que puguen
resultar d’interès.
l) Col·laborar en les activitats i projectes relatius a l'educació que siguen requerits
per part dels organismes de l'Administració.
m) Proposar i desenvolupar totes les activitats d'índole social, educativa, cultural,
etc. que siguen necessàries per a propiciar i aconseguir els seus objectius.
n) La possibilitat de la creació de fundacions per a la consecució i defensa dels fins
i objectius establits en aquests estatuts.
o) Quantes altres siguen considerades oportunes per l'òrgan corresponent.
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L'àmbit d'actuació de la Confederació "Gonzalo Anaya" s'estén a tota la superfície territorial de
la Comunitat Valenciana.
El domicili de la Confederació "Gonzalo Anaya" s'estableix en la ciutat de València en el carrer
Passatge de la Sang núm. 5, codi postal 46002, podent ser traslladat aquest, per acord de la
Junta Directiva, amb l'obligació, en eixe cas, de ser comunicat a les FAPA associades i ratificat
en la primera Assemblea General que se celebre.
També podrà comunicar-se amb la Confederació a través de l'adreça de correu electrònic:
“gonzaloanay@gonzaloanaya.com”, sempre que el document dispose de signatura electrònica
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Article 5é.-

avançada o reconeguda, d'acord amb el que preveu la Llei 59/2003, de 19 de desembre de
signatura electrònica.
Dins del territori de la Comunitat Valenciana, les Federacions provincials podran, als seus
respectius domicilis, ser delegacions de la Confederació "Gonzalo Anaya".
Article 6é.La Confederació "GONZALO ANAYA" podrà integrar-se en totes les entitats que estime
oportú, d'acord amb les condicions establides als presents estatuts.

TÍTOL II
DE LES FAPA ASSOCIADES
CAPÍTOL I
RÈGIM D'INGRESSOS COM ASSOCIATS A LA CONFEDERACIÓ
Article 7é.1. Podran ser membres de la Confederació "GONZALO ANAYA" totes les FAPA les AMPA
federades de les quals pertanguen a centres no universitaris de la Comunitat Valenciana
sostinguts amb fons públics que estiguen legalment constituïdes en el registre respectiu
d'Associacions, sempre que accepten els principis d'aquesta Confederació, s'obliguen a
complir els presents estatuts, així com els Reglaments interns vàlidament aprovats en
anteriors Assemblees i el seu àmbit territorial estiga comprés dins de la Comunitat
Valenciana.
2. Sense perjuí de l'anterior, la Confederació "GONZALO ANAYA" no podrà envair
competències que tinguen establides les FAPA als seus respectius estatuts.
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1.- Per a l'ingrés en la Confederació "GONZALO ANAYA" les FAPA interessades hauran de
sol·licitar-ho per escrit o per correu electrònic, d'acord amb l'article 5, davant de la Junta
Directiva.
L'escrit de sol·licitud haurà d'anar acompanyat de:
a) Certificat de l'acta de l'Assemblea General on es va prendre l'acord de confederar-se.
b) Relació nominal de la composició de la Junta Directiva, amb especificació dels càrrecs,
D.N.I., domicili particular, telèfon i adreça electrònica.
c) Còpia dels estatuts en vigor de la FAPA i de l'acta fundacional, especificar el número de
registre d'Associació, fotocòpia del CIF, domicili social, correu electrònic i seu
electrònica si la tinguera.
d) Certificat del Secretari/a de la FAPA indicant les AMPA que tenen federades.

4

Article 8é.-

2.- Rebuda la sol·licitud per la Junta Directiva de la Confederació "GONZALO ANAYA",
aquesta acordarà sobre l'admissió o no admissió de la petició en l'improrrogable termini de 30
dies.
3.- Transcorregut el termini establit a l'apartat anterior, sense oposar objeccions a la sol·licitud,
aquesta s'entendrà com admesa amb plenitud com a membre associat, sempre que no
incomplisca el que estableix l'article 9-2 d'aquests estatuts.
4.- La Junta Directiva de la Confederació "GONZALO ANAYA" podrà denegar aquelles
sol·licituds els estatuts de les quals discrepen amb els principis d'aquesta confederació o
invadisquen les competències establides en l'article 9-2 d'aquests estatuts. En aquest supòsit
s'emetrà resolució denegatòria raonada per la Junta Directiva. Aquesta serà notificada a la
representació de la FAPA, amb extensió dels recursos interns que puga interposar contra la dita
resolució.
5.- Les sol·licituds denegades i/o acceptades seran presentades per la Junta Directiva a la
següent Assemblea General que es convoque per a la seua ratificació. En cas d'haver recurrit la
FAPA sol·licitant, serà sentida en la mateixa. En qualsevol cas la decisió de l'Assemblea
General serà definitiva.
Article 9é.1.- La Confederació "GONZALO ANAYA" està basada en el principi d'igualtat de totes la
FAPA que la integren, les quals podran afiliar-se o separar-se de manera lliure i voluntària,
prèvia presentació de l'acta de l'òrgan competent en el qual s'adoptara l'acord.
2.- En cap cas podrà admetre's com a membre de la Confederació "GONZALO ANAYA" les
federacions d'associacions de pares i mares d'alumnes que posseïsquen un àmbit territorial
totalment o parcialment coincident amb una altra FAPA integrada prèviament.

CAPÍTOL II
PÈRDUA DE CONDICIÓ D'ASSOCIATS DE LES FAPA
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1.- Es perdrà la condició de membre associat de la Confederació "GONZALO ANAYA":
a) Per voluntat pròpia de qualsevol FAPA membre, sempre que se sol·licite per escrit i
s'acompanye certificació de l'acta de la corresponent Assemblea General en què es va
prendre l'acord u òrgan competent.
b) No satisfer les quotes fixades, si deixa de fer-ho durant els dos últims mesos de l'any
natural. Es recuperarà la condició de membre associat una vegada haja formalitzat les
condicions econòmiques, però no podrà assistir a l'Assemblea General si no ha complit
aquest requisit abans de quinze dies de la celebració de la mateixa.
c) La suspensió o dissolució de les federacions d'acord amb els seus estatuts o per
l'autoritat judicial competent.
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Article 10é.-

2.- Qualsevol que siguen les raons que motiven la baixa, la FAPA que se separe respondrà, en
la part que li incumbisca, de les seues obligacions en la Confederació contretes durant el
període de permanència en ella.
Article 11é.Quan una FAPA deixe de pertànyer a la Confederació "GONZALO ANAYA" perdrà quants
drets o béns que li pogueren correspondre en la mateixa, els quals quedaran a favor de la
Confederació "GONZALO ANAYA".

CAPÍTOL III
DRETS I OBLIGACIONS DE LES FAPA CONFEDERADES
Article 12é.1.- Els drets de les FAPA confederades amb la Confederació "GONZALO ANAYA" són:
a) A participar en les activitats de la Confederació “Gonzalo Anaya i en els òrgans de govern i
representació, així com assistir amb veu i vot a les Assemblees Generals, Ordinàries o
Extraordinàries, d'acord amb els Estatuts.
b) Rebre quanta informació siga necessària per a tindre coneixement puntual i exacte de les
normes legislatives, assessorament en temes educatius, recreatius, culturals i reivindicatius en
matèria educativa.

Article 13é.Són obligacions de les FAPA membres, i dels membres de la Junta Directiva de la
Confederació “GONZALO ANAYA”:
a) Complir els presents estatuts, el reglament de règim intern, els acords de les Assemblees
Generals ordinàries i extraordinàries, així com els acords de la Junta Directiva.
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2.- En cas d'haver-hi menys llocs a cobrir en un òrgan col·legiat de l'Administració que FAPA
federades per a representar de la Confederació "GONZALO ANAYA", d'acord amb l'apartat
anterior lletra f), es procedirà per torn rotatiu de cada federació i per mitjà de sorteig. El temps
de cada representació serà el resultat de dividir el temps que dure l'òrgan col·legiat entre el
nombre de FAPA federades.
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c) Sol·licitar per escrit a la Junta Directiva la inclusió de qualsevol assumpte en l'orde del
dia d'una pròxima Assemblea General.
d) Presentar candidat/s a la Junta Directiva d'acord amb aquests estatuts.
e) Conservar plena autonomia en el seu propi àmbit, sempre que la seua actuació s'ajuste
al que estableixen els estatuts de la Confederació “GONZALO ANAYA”.
f) A tindre representació proporcional als seus afiliats en aquells òrgans col·legiats de
representació que estiga present la Confederació "GONZALO ANAYA".
g) Proposar el canvi o cessament de les persones representants de la seua federació en els
òrgans de la Confederació, o en aquells en què actuen com a representants de la
mateixa.

b) Contribuir a les aportacions fixes i extraordinàries que es determinen per l'Assemblea
General.
c) Remetre anualment a la Junta Directiva de la Confederació "GONZALO ANAYA",
abans del trenta-u de desembre, certificat del secretari de la FAPA, amb el vist-i-plau
del president/a d'aquesta, sobre les seues AMPA federades
d) Remetre anualment a la Junta Directiva de la Confederació "GONZALO ANAYA" la
composició de la Junta Directiva de la FAPA.
e) Respectar escrupolosament les competències de la Confederació "GONZALO
ANAYA" de manera que queda absolutament prohibit a les FAPA membres fer
manifestacions públiques en nom de la Confederació "GONZALO ANAYA", si no és
en compliment d'un encàrrec exprés dels seus òrgans competents.
f) Comunicar a la Confederació "GONZALO ANAYA" qualsevol canvi dels Estatuts o
domicili social, així com el correu electrònic on desitgen rebre les notificacions.
g) Potenciar a la Confederació "GONZALO ANAYA", sempre que siga possible, en les
seues activitats i els seus acords divulgant la seua pertinença a la mateixa.
h) Col·laborar amb la Confederació "GONZALO ANAYA" en l'obtenció de les dades que
s'estimen necessàries per mitjà d'enquestes, qüestionaris, informes, etc.
i) Remetre a la Confederació "GONZALO ANAYA" els inconvenients que pogueren
tindre els centres educatius en la demarcació territorial de la FAPA.
j) No envair competències ni demarcació territorial establides a altres FAPA confederades

CAPÍTOL IV
DE LES SANCIONS I DELS RECURSOS
Article 14é.La separació de la Confederació "Gonzalo Anaya" de les FAPA membres per motius de sanció
tindrà lloc quan cometen actes que les facen indignes de continuar pertanyent a aquesta
confederació.
Es presumirà que hi ha aquest tipus d'actes:
a) Quan deliberadament la FAPA membre impedisca o pose obstacles al compliment dels
fins de la Confederació "Gonzalo Anaya".
b) Quan intencionadament obstaculitze de qualsevol manera el funcionament dels Òrgans
de Govern i representació de la Confederació "Gonzalo Anaya".
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1. La Junta Directiva de la Confederació "Gonzalo Anaya", prèvia tramitació d'un expedient
disciplinari i l'audiència a la FAPA afectada, serà competent per a la separació d'una FAPA
confederada per incompliment del que estableixen els articles 10, 13, i 14 d'aquests
Estatuts.
2. Contra els acords sancionadors, la FAPA afectada podrà presentar recurs davant del Jurat
d'Estatuts en el termini de quinze dies a partir de la notificació, i de no estimar-se la seua
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Article 15é.-

pretensió, tindrà oberta la via d'empar que estime convenient conforme a la legislació
vigent.
3. El Jurat d'Estatuts haurà de resoldre en un termini màxim de 3 mesos des de la presentació
del recurs. La sanció de separació prescriurà al cap de l'any de ser imposada, termini a partir
del qual la FAPA podrà sol·licitar de nou l'ingrés en la Confederació.
4. Aquest mateix procediment s'aplicarà als supòsits de denegació de sol·licitud d'afiliació a la
Confederació "Gonzalo Anaya".

TÍTOL III
ÒRGANS DE GOVERN
Article 16é.Els òrgans de govern de la Confederació "GONZALO ANAYA" són els següents:
L'Assemblea General
La Junta Directiva
La Comissió Permanent
Article 17é.1.- L'Assemblea General de la Confederació "Gonzalo Anaya", es considerarà legalment
constituïda sempre que assistisquen dos terços dels compromissaris de les FAPA confederades
en primera convocatòria i qualsevol que siga el nombre dels seus membres en segona
convocatòria, mediant entre ambdós convocatòries trenta minuts.
2.- La Junta Directiva es considerarà legalment constituïda en primera convocatòria amb la
mitat més un dels seus components, fent el que es puga per que estiguen presents les tres
federacions. Es considerarà legalment constituïda en la segona convocatòria, quan estiguen
presents un mínim d'un representant de cada FAPA confederada, entre ells necessàriament el
President/a o Vicepresident/a.
3.- La Comissió Permanent no podrà constituir-se sense la presència del/de la President/a o
del/de la vicepresident/a en qui expressament delegue.

Article 18é.1.- L'Assemblea General és l'òrgan màxim de govern de la Confederació "GONZALO
ANAYA" i els seus acords seran d'obligat compliment per a la Junta Directiva i totes les FAPA
confederades, inclús les absents, les dissidents i les que encara estant presents s'hagen abstingut
de votar.
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CAPÍTOL I
DE L'ASSEMBLEA GENERAL

2.- L'Assemblea General estarà composta com a màxim per 36 compromissaris amb veu i vot:
tres compromissaris nats per cada FAPA confederada, preferentment els membres de la Junta
Directiva i els restants distribuïts proporcionalment entre les AMPA federades per província en
funció de les dades en poder de la Junta Directiva de la Confederació "GONZALO ANAYA"
d'acord amb el que establix l'article 13ºc) d'aquests estatuts.
3.- Cap FAPA confederada podrà superar el trenta-tres per cent del total dels compromissaris i
vots del total de l'Assemblea General que li puga correspondre d'acord amb el còmput de
l'apartat anterior.
4.- Per a la realització de l'Assemblea General, totes les FAPA remetran a la Junta Directiva de
la Confederació "GONZALO ANAYA" almenys cinc dies abans de cada Assemblea General,
un certificat expedit pel secretari/a de la FAPA amb el vist-i-plau del President i el segell
corresponent, contenint els noms de les persones designades com a compromissaris.
Els delegats hauran de ser necessàriament pares, mares o tutors legals d'alumne i, en tal
condició, membres d'una AMPA afiliada a la federació corresponent.
Article 19é.La Junta Directiva de la Confederació "GONZALO ANAYA" podrà invitar a l'Assemblea, amb
veu però sense vot, a aquelles persones que per la seua qualificació personal o educativa,
puguen realitzar aportacions d'interés per als treballs de l'Assemblea. Igualment, i com a
observadors, es podrà invitar a representants de la FAPA no confederades o a representants
d'altres confederacions.

Article 21é.L'Assemblea General Extraordinària s’haurà de convocar necessàriament per a:
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L'Assemblea General podrà ser Ordinària o Extraordinària:
1. L'Assemblea General Ordinària es reunirà com a mínim una vegada a l'any, a ser possible el
primer trimestre de l'any natural, i en ella se sotmetrà necessàriament a aprovació la gestió
de la Junta Directiva, així com el balanç i els comptes de l'exercici anterior i el pressupost
de l'exercici següent que acompanye les línies generals o pla d'activitats de la Confederació
"GONZALO ANAYA".
2. L'Assemblea General Extraordinària es reunirà d'acord amb el que estableix l'article 22é- 2
d'aquests Estatuts.
En el cas que l'Assemblea General fora demanada per un terç de les FAPA, la petició es
realitzarà per escrit a la Junta Directiva de la Confederació "GONZALO ANAYA", amb
indicació de l'orde del dia. En aquest supòsit la Junta Directiva deurà preceptivament
convocar l'Assemblea General en el Termini màxim de trenta dies següents a la petició
d'acord amb punt primer de l'article 23é.
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Article 20é.-

a)
b)
c)
d)
e)

El vist-i-plau dels membres de la Junta Directiva.
Vot de censura al President/a o a la Junta Directiva.
Modificació d'Estatuts.
Dissolució de la Confederació "GONZALO ANAYA"
Adquisició, alienació, realització d'actes de disposició sobre béns immobles, bé
siga a títol onerós o gratuït.
f) Expulsió de la/s FAPA confederades.
Article 22é.1.- L'Assemblea General Ordinària de la Confederació "GONZALO ANAYA" serà convocada
pel Secretari d'Organització per mandat del President/a amb l'acord previ de la Junta Directiva.
2.- L'Assemblea General Extraordinària serà convocada:
a) Pel President o pel Secretari d'Organització per mandat del President/a amb l'acord
previ de la Junta Directiva.
b) Per dos terços de la composició total de la Junta Directiva.
c) Per un terç del total de les FAPA confederades.
Article 23é.1.- La convocatòria de l'Assemblea General serà realitzada pel Secretari d'Organització i es
comunicarà per mitjà de fax o correu electrònic a cada FAPA per a avançar els treballs de
l'Assemblea i ratificada per mitjà de carta certificada amb justificant de recepció amb almenys
vint dies d'antelació a la data de celebració, havent de constar en la convocatòria l'Orde del dia,
que deurà estar redactat de forma clara i exacta, de manera que la seua simple lectura permeta
un coneixement suficient dels assumptes a tractar. Així mateix constarà el lloc, dia i hora de la
celebració de l'Assemblea, tant en primera convocatòria com en segona.
2.- Les Assemblees Generals, tant Ordinària com Extraordinària, podran celebrar-se a qualsevol
localitat de la Comunitat Valenciana, seguint un ordre de forma rotativa per províncies. Quan
la federació que li toque per torn la responsabilitat d'organitzar l'assemblea general no poguera
fer-se càrrec, el torn d'organitzar-la passaria a la següent federació segons l'orde de rotació
provincial. La federació que renúncia passa al final del torn.
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La mesa de l'Assemblea General estarà constituïda pel President/a o Vicepresident/a,
Secretari/a d'Organització o Secretari/a d'Administració, i Secretari/a de Finances de la Junta
Directiva de la Confederació "GONZALO ANAYA".
L'Assemblea triarà un secretari de paraula votat entre els assistents a l'Assemblea. En cas que
no siga ningú triat, la Junta Directiva proposarà directament a la persona que més estime
convenient, i que mai podrà ser de la taula de l'Assemblea.
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Article 24é.-

Article 25é.Correspon a l'Assemblea General:
a) Donar el vist-i-plau als membres de la Junta Directiva d'acord amb els articles 28 i 29
d'aquests estatuts.
b) Modificar estatuts.
c) Pronunciar-se sobre el vot de censura al/la President/a o Junta Directiva.
d) Adquisició, alienació i realització d'acte de disposició de béns immobles, bé siga a títol
onerós i gratuït
e) Aprovar el balanç anual de comptes.
f) Aprovar la memòria anual i les seues directrius d'actuació.
g) Aprovar el pressupost anual.
h) Donar autorització per a formalitzar crèdits i préstecs que individualment o en conjunt
tinguen una quantia superior a vint-i-cinc mil euros.
i) Acordar la dissolució de la Confederació "GONZALO ANAYA"
j) Fixar les quotes que les FAPA associades han de pagar.
k) Ratificar o rebutjar l'ingrés de noves Federacions a la Confederació, presentades per la
Junta Directiva.
l) Delegar temporalment competències a la Junta Directiva de la Confederació
"GONZALO ANAYA".
m) Acordar la constitució/integració o separació en una Confederació o organismes de
caràcter superior.
n) Designar el jurat d'estatuts.
o) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
p) Aprovar el Reglament de Règim Intern (RRI).
Article 26é.-

Página

2.- No obstant el disposat en el punt anterior, es requerirà el vot favorable de dos terços dels
compromissaris assistents a l'Assemblea General tant Ordinària com Extraordinària en els
assumptes següents:
a) Modificació d'estatuts
b) Vot de censura al/la President/a o Junta Directiva.
c) Dissolució de la Confederació "GONZALO ANAYA".
d) Adquisició, alienació i realització d'acte de disposició de béns immobles, bé siga a títol
onerós i gratuït.
e) Autorització per a formalitzar crèdits i préstecs que individualment o en conjunt
tinguen una quantia superior a vint-i-cinc mil euros.
f) Expulsió d'una FAPA.
g) Delegació temporal de competències a la Junta Directiva de la Confederació
"GONZALO ANAYA".
h) Establiment de quotes extraordinàries a pagar per les FAPA membres.
i) Constitució/integració o separació en una Confederació o organismes de caràcter
superior.
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1.- Els acords de l'Assemblea General seran aprovats per la majoria simple dels vots dels
delegats presents en el moment de la votació.

3.- Dins de la Llei i dels presents estatuts, l'Assemblea General podrà delegar temporalment en
l'exercici d'algunes de les seues competències en la Junta Directiva, on també es requeriran els
vots exigits a l'apartat primer d'aquest article.

CAPÍTOL II
DE LA JUNTA DIRECTIVA

Article 27é.La Junta Directiva és l'Òrgan de Govern i de representació de la Confederació "GONZALO
ANAYA".
Dins de la llei i dels presents estatuts, tindrà les atribucions següents:
a) Ostentar i exercitar la representació de a la Confederació "GONZALO ANAYA" i dur a
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b) Convocar les reunions de l'Assemblea General tant Ordinària com Extraordinària.
c) Sotmetre a l'Assemblea General la modificació de la quota ordinària o fixació de
l'extraordinària.
d) Sotmetre a l'Assemblea General la planificació i memòria general d'activitats.
e) Elaborar i presentar a l'Assemblea General els pressupostos per a la seua aprovació,
així com el balanç i l'estat de comptes de cada exercici econòmic.
f) Desenvolupar quantes tasques d'impuls i iniciativa siguen necessàries per al
compliment dels objectius de la Confederació "GONZALO ANAYA".
g) Gestionar els assumptes ordinaris, regulant la marxa econòmica de la Confederació
"GONZALO ANAYA" i administrant els seus fons incloent l'obertura de comptes
bancàries.
h) Prendre els acords necessaris per a la compareixença davant dels organismes
públics, per a l'exercici de qualsevol classe d'accions legals i per a interposar els
recursos pertinents.
i) Concertar préstecs i crèdits que individualment o en conjunt tinguen una quantia
màxima de vint-i-cinc mil euros.
j) Contractar el personal retribuït necessari per al bon fi de la Confederació la
"GONZALO ANAYA", en el marc dels seus estatuts i de les previsions
pressupostàries i dins de la legalitat vigent.
k) Concedir beques a titulats, diplomats i llicenciats acadèmics i altres persones que
puguen desenvolupar treballs en benefici de la Confederació, perquè puguen fer
pràctiques a la seu o a delegacions de la Confederació "GONZALO ANAYA".
l) Acceptar subvencions i donacions pures i simples.
m) Proposar a l'Assemblea General Extraordinària l'acceptació o expulsió d'una FAPA.

12

terme la direcció i l'administració de la manera més àmplia que reconega la llei i complir les
decisions preses a l'Assemblea General i d'acord amb les normes, les instruccions i les
directrius generals que l'Assemblea General establisca.

n) Triar, destituir o anomenar, a proposta d'un membre de la Junta Directiva, les
persones responsables de les àrees de treball.
o) Anomenar i/o destituir els càrrecs de representació als òrgans de l'Administració
pública.
p) Anomenar i/o destituir, en condicions d'igualtat a proposta de les FAPA integrades
en la Confederació, als membres de la Confederació “GONZALO ANAYA” que
puguen ser patrons en les distintes fundacions tant autonòmiques com estatals
legalment constituïdes.
q) Resoldre provisionalment qualsevol assumpte no previst en els presents estatuts i
donar compte d'això a la primera Assemblea General que se celebre.
r) Informar periòdicament les federacions membres de la Confederació "GONZALO
ANAYA" del desenvolupament dels treballs d'aquesta.
s) Anomenar a la Comissió Permanent.
t) Totes quantes facultats i funcions li delegue l'Assemblea General, i li permeten els
estatuts i la legislació vigent a cada moment.
u) Elaborar o modificar el Reglament de Règim Intern, presentant-lo a l'Assemblea
General per a la seua ratificació.
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La Junta Directiva estarà formada per tres membres de cada federació pertanyent a la
Confederació “GONZALO ANAYA” i la seua composició serà la següent:
1 President/a,
1 Vicepresident/a, primer
1 Vicepresident segon
1 Secretari/a d'organització
1 Secretari/a d'Administració
1 Secretari de Finances.
1 Vocal per cada federació
Cada federació podrà nomenar un suplent de vocal si així ho considera.
Tots ells hauran de tindre la condició de ser designats per les Juntes Directives de les FAPA
Confederades.
El membre de la Junta Directiva que perda la confiança de la FAPA que li l'ha designat causarà
baixa automàtica com a membre de la Junta Directiva de la Confederació, anomenant la FAPA
un nou substitut, que serà notificat a la Junta Directiva de la Confederació “GONZALO
ANAYA” i es comunicarà a la primera Assemblea General Ordinària o Extraordinària que es
convoque. Aquest nomenament tindrà efectes des de la recepció de la comunicació.
Les FAPA tindran la potestat de destituir o/i designar els seus membres d'acord amb el càrrec
orgànic establit en l'article 29 d'aquests Estatuts.
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Article 28é.-

Article 29é.1.- L'elecció de la Junta Directiva de Confederació "GONZALO ANAYA" s'efectuarà per
mitjà de torn rotatiu de les FAPA confederades amb una duració de dos anys.
2.- Per a la renovació dels càrrecs orgànics una vegada esgotats els dos anys de mandat la
Confederació "GONZALO ANAYA", es triarà de la forma següent:
a) la FAPA que ostente el càrrec de vicepresident primer a l'anterior mandat triarà el
President/a de la Confederació "GONZALO ANAYA".
b) la FAPA que ostente el càrrec de vicepresident segon a l'anterior mandat triarà el
Vicepresident primer de Confederació "GONZALO ANAYA".
c) la FAPA que ostente el càrrec de President en l'anterior mandat triarà el Vicepresident
segon de la Confederació "GONZALO ANAYA" o esperarà el seu torn corresponent.
3.- Els càrrecs de President, Vicepresident primer, i Vicepresident segon, no podran recaure en
membres d'una mateixa FAPA.
4.- Cap FAPA confederada podrà ostentar més d'un càrrec orgànic dels què a continuació es
detallen: Presidència, Secretaria d'Organització i Secretaria de Finances.
5.- En cas de triomfar el vot de censura al President prevista en aquests estatuts, aquest perdrà
tal condició i se seguirà de forma rotativa d'acord amb el punt dos d'aquest mateix article.
6.- Sense perjuí del que estableix l'apartat dos d'aquest article, una FAPA podrà renunciar a la
presidència que li toque per torn i podrà renunciar a favor de la FAPA que ha ostentat la
presidència als dos últims anys. En aquest cas, la FAPA que ha ostentat la vicepresidència
segona passarà a ostentar la vicepresidència primera i la FAPA que ha renunciat al càrrec triarà
el càrrec de Vicepresident/a segon o esperarà el seu torn corresponent. Igualment una FAPA
tindrà la facultat de renunciar als seus respectius torns establits en el punt dos d'aquest article,
per a la resta de llocs distints del de President/a renunciat a favor de la FAPA que li segueix en
el torn.
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1. Una persona no podrà romandre més de sis anys consecutius en la Junta Directiva de la
Confederació "GONZALO ANAYA".
2. Els membres de la Junta Directiva cessaran pels motius següents:
a) Per dimissió per mitjà d'un escrit raonat a la Junta Directiva.
b) Per no assistir sense justificació fefaent, a tres reunions consecutives de la Junta
Directiva, cinc alternatives o set justificades en el període de tot un curs escolar.
c) Per desenvolupar una conducta contrària al que estableix l'article tres dels estatuts.
d) Per incórrer en l'incompliment d'aquests estatuts o els acords de la Junta Directiva.
e) Per destitució del seu FAPA.
f) Per la pèrdua de la condició de soci d'un AMPA federada a una de les federacions
de la Confederació
3. En cas de cessament d'un membre de la Junta Directiva, el President/a o en el seu lloc el
vicepresident primer, i previ acord de la Junta directiva, demanarà a la FAPA que va
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Article 30é.-

designar aquest membre que ratifique una altra persona, heretant el càrrec i l'antiguitat de
l'anterior.
Article 31é.1.- L'exercici dels càrrecs de la Junta Directiva serà gratuït.
2.- Els titulars de la Junta Directiva tindran dret a ser compensats de les despeses de
desplaçament, allotjament i manteniment que s'originen i a percebre l'import que es determine
per la Junta Directiva en concepte de col·laboracions ocasionals.
3.- Tindran també dret a ser compensats d'aquestes despeses, els membres delegats, assistents a
les Assemblees, Comissions de Treball, Comissió Permanent i Jurat d'Estatuts.
4.- Aquestes despeses hauran de justificar-se dins del mateix mes que es realitze l'activitat.
Article 32é.1.- Seran incompatibles amb la condició de membres de la Junta Directiva, a fi de no entrar en
confrontació d'interessos o/i comprometre la imatge de la Federació, les persones en què
concórreguen algunes de les circumstàncies següents:
a) Ostentar càrrec públic.
b) Ostentar càrrec orgànic en partits o associacions polítiques.
c) Ostentar càrrec orgànic en Sindicats o Associacions Professionals d'Educadors.
d) Exercir activitats privades o professionals en l'exercici del qual produïsca o puga
produir conflicte amb la Confederació "GONZALO ANAYA".
2.- Cas de concórrer algun membre de la Junta Directiva a qualsevol tipus d'elecció política
(local, autonòmica, estatal o europea) quedarà suspesa la seua potestat de representació fins a la
celebració dels comicis corresponents, i cas de resultar triat s'aplicarà el punt 1 apartat a)
d'aquest article.
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1.- La Junta Directiva es reunirà trimestralment i totes les vegades que siga convocada pel
Secretari d'Organització per mandat del president/a o de la Comissió Permanent i a sol·licitud
de dues terceres parts dels seus membres. La Convocatòria haurà de fer-se almenys amb set
dies d'antelació, excepte en cas d'urgència, que la convocatòria podrà fer-se amb 24 hores
d'anticipació. Les reunions trimestrals de la Junta Directiva se celebraran preferentment en
dissabte, de forma rotativa i successivament per províncies.
2.- S'entendrà vàlidament constituïda la Junta Directiva sense les formalitats i terminis
anteriors, quan estant presents tots els seus membres acorden per unanimitat constituir-se en
sessió.
3.- La Junta Directiva adoptarà els seus acords per majoria simple dels seus membres assistents.
En cas d'empat en el nombre de vots sobre les decisions a prendre, tindrà vot de qualitat el que
presidisca la reunió.
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Article 33é.-

CAPÍTOL III
DE LA COMISSIÓ PERMANENT
Article 34é.1.- La Comissió Permanent estarà integrada pel president de la Confederació i els presidents de
les dues FAPA provincials que no ostenten el càrrec de president de la Confederació. Les actes
les alçarà el personal contractat de la Confederació o un dels assistents. Les decisions de la
Comissió Permanent tindran la mateixa validesa que les de la Junta directiva.
2.- En absència d'algun membre de la Comissió Permanent, podrà assistir per delegació
qualsevol membre de la junta directiva de la confederació pertanyent a la mateixa FAPA.
3.- La Comissió Permanent es reunirà quan la convoque el president/a que deurà avisar
almenys vint-i-quatre hores abans.
4.- Les seues competències seran les mateixes que les de la Junta Directiva, però els seus
acords només seran possibles pel vot unànime dels seus components. Les seues actes es
llegiran, no sols al seu si, sinó també a la Junta Directiva següent a l'última de les reunions de la
Comissió Permanent que s'haja fet. Donarà compte de les seues gestions i acords, per a la qual
cosa s'enviarà per correu electrònic a la Junta Directiva un extracte de la reunió dins del termini
de les següents quaranta-huit hores.
5.- A les reunions de Comissió Permanent, podran assistir com invitats amb veu però sense vot,
qualsevol dels membres de la Junta Directiva de la confederació. Aquests no tindran dret a ser
compensats de les despeses originades en aquesta reunió.

CAPÍTOL IV
DEL PRESIDENT/A

Página

1.-El President/a ostenta la representació legal de Confederació "GONZALO ANAYA”, les
seues funcions són les següents:
a) Subscriure contractes, atorgar poders i actuar en nom seu davant l'Administració
i tribunals, acceptar herències i donacions, excepte allò que s'ha disposat per a
béns immobles segons els articles 21é e) i 25é d).
b) Convocar i presidir, d'acord amb els Estatuts, les Assemblees Generals, la Junta
Directiva i Comissió Permanent.
c) Visar amb la seua firma les Actes de les sessions, sancionant i vigilant l'execució
dels seus acords adoptats, tant de l'Assemblea General, com de la Junta
Directiva i la Comissió Permanent.
d) Ordenar els pagaments junt amb el Secretari/a de Finances.
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Article, 35é.-

e) Dissoldre l'Assemblea General, si segons el parer de la majoria dels membres de
la Junta Directiva presents en l'acte, consideren que es pot alterar l'orde públic.
El President/a convocarà en la mateixa Assemblea General dissolta, data, hora i
lloc de la pròxima Assemblea General que no podrà sobrepassar els 30 dies.
f) Portar la firma de la Confederació.
g) Representar la Confederació “GONZALO ANAYA” en els actes públics que
oficialment participe i assumir les delegacions que li confereix l'Assemblea
General, la Junta Directiva o la Comissió Permanent. En la representació d'actes
públics el President/a podrà delegar en qualsevol altre membre de la Junta
Directiva.
h) Qualsevol altra, reconeguda per les lleis o disposicions legals.
2.- Per a la celebració de contractes o convenis que afecten o es deriven tant d'una forma
econòmica com d'obligat compliment a la Confederació “GONZALO ANAYA” per part del
President/a, aquests deuran estar acompanyats d'un certificat del Secretari d'Organització
manifestant l'acord pres per la Junta Directiva.
Article 36é.1.- El Vicepresident/a Primer substituirà el President/a en cas de malaltia, absència, dimissió o
delegació expressa. En aquest supòsit el Vicepresident Segon assumiria automàticament la
Vicepresidència, fins que la causa que va motivar la substitució es resolga o la FAPA
corresponent designe substitut.
2.- En cas de vacant d'alguns dels càrrecs orgànics de la Junta Directiva de la Confederació
"GONZALO ANAYA", la FAPA que legalment li pertoque per torn el mencionat càrrec
orgànic, serà l'encarregada de designar una nova persona perquè exercisca aquest determinat
càrrec.

CAPÍTOL V
DELS SECRETARIS/ES D'ORGANITZACIÓ, D'ADMINISTRACIÓ I FINANCES I
VOCALS

a) Alçar actes de l'Assemblea General, Junta Directiva i de la Comissió Permanent sent
reflectides aquestes en el llibre d'actes.

b) Lliurar els certificats que se sol·liciten o requerisquen en relació amb els documents
de Confederació "GONZALO ANAYA" amb el vist-i-plau del President/a.
c) Igual que el President/a podrà actuar en nom de la Confederació “GONZALO
ANAYA” davant de l'Administració.
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Són funcions del Secretari/a d'Organització:
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Article 37é.-

d) En general, desenvolupar totes les funcions que siguen necessàries per a l'exercici de
l'activitat administrativa i burocràtica de la Confederació "GONZALO ANAYA" facilitant
tant al President com al Secretari de Finances, quanta documentació li siga necessària per al
desenvolupament de la seua activitat.

e) En general és responsable de tota l'organització i de totes les funcions que siguen
necessàries per a l'exercici de l'activitat de la confederació.
f) Convocar el Jurat d'Estatuts.
g) Convocar l'Assemblea General i Junta Directiva d'acord amb aquests Estatuts.

Article 38é.Són funcions del Secretari/a d'Administració:
a) Serà responsable dels fitxers i llibre de registre.
b) Controlar el registre de les FAPA confederades.
c) Serà responsable d'atendre les consultes que realitzen les FAPA confederades.
d) Atendre la burocràcia per a federar a les FAPA.
e) Serà responsable del personal contractat per la Confederació "GONZALO
ANAYA".
f) Controlar les normes legals i subvencions que sorgisquen als respectius diaris
oficials i comunicar-los al Presdiente/a o a la Secretaria que corresponga.

g) Substituir el Secretari d'Organització en cas d'absència, dimissió o malaltia.
Article 39é.Són funcions del Secretari/a de Finances o Tresorer:
a) Portar la Comptabilitat, custodiar els llibres corresponents, així com els justificants
d'ingressos i despeses.
b) Recaptar i custodiar els fons de la Federació de la forma que li indique la Junta

Directiva.
c) Efectuar els pagaments que ordene el President/a conforme als acords de la Junta
Directiva o Comissió Permanent.
d) Elaborar el balanç i comptes i el projecte de pressupost de cada exercici.
e) Portar firma federativa per als pagaments.
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Els vocals exerciran les funcions que els assigne la Junta Directiva, qui distribuirà el treball en
totes les comissions que considere necessàries per al millor compliment de les seues funcions.
Qualsevol membre de la Junta Directiva podrà representar la Confederació "GONZALO
ANAYA" quan així ho decidisca la mateixa.
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Article 40é.-

TÍTOL IV
DEL RÈGIM ECONÒMIC
CAPÍTOL I
PATRIMONI I RECURSOS ECONÒMICS
Article 41é.El patrimoni inicial de la Confederació "Gonzalo Anaya" està valorat amb 0 euros.
El pressupost anual serà aprovat cada any a l'Assemblea General Ordinària.
Els recursos econòmics de la Confederació "Gonzalo Anaya" es nodriran de:
a) Les quotes ordinàries i extraordinàries de les FAPA federades aprovades en
l'Assemblea General.
b) La subvencions oficials o particulars.
c) Donacions, herències i/o llegats.
d) Els rendiments que produïsca el seu propi patrimoni.
e) Qualsevol altre tipus d'ingrés que, conforme a la llei, puga produir-se.
Article 42é.1.- Totes les FAPA membres tenen l'obligació de sostindre a la Confederació "Gonzalo Anaya"
econòmicament per mitjà de quotes o derrames, de la manera, en proporció i periodicitat que
determine l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
2.- Les quotes extraordinàries, la imposició de les quals requerirà l'acord de l'Assemblea
General, no podran excedir anualment dues vegades la quota ordinària.
3.- L'exercici econòmic coincidirà en el de l'any natural i quedarà tancat el 31 de desembre de
cada anualitat, de la seua justificació es donarà així mateix compte per la Junta Directiva a
l'Assemblea General.
4.- L'activitat de la confederació es regirà pels principis d'austeritat i eficiència regulats a través
del Reglament de Règim Intern.

Article 44é.En els comptes corrents o llibretes d'estalvi obertes en establiments de crèdits, deuen figurar la
firma del President/a, del Tresorer/a i del Secretari d'Organització. Per a disposar de fons, seran
suficients dos firmes, de les quals, una serà necessàriament la del Secretari de Finances o
Tresorer/a o bé la del President/a.
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Els beneficis obtinguts derivats de l'exercici d'activitats econòmiques, incloses les prestacions
de serveis, es destinaran exclusivament al compliment dels fins de la Confederació.
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Article 43é.-

Article 45é.Per a la presentació de l'exercici econòmic a l'Assemblea General, cada FAPA haurà de manar
un censor econòmic. Els censors es reuniran preceptivament, i amb el temps suficient abans de
l'Assemblea General, amb el Secretari de Finances de la Confederació "GONZALO ANAYA".
Amb ells es crearà una Comissió Econòmica per a donar el vist-i-plau del resultat dels comptes
que s'hauran de presentar a l'Assemblea General.
Aquesta Comissió Econòmica podrà examinar el balanç i comptes de l'exercici liquidat, al fi
del qual tindrà a la seua disposició els llibres de Comptabilitat, justificants d'Ingressos i Gastos,
ordes de pagament corresponents, extractes bancaris i, en general, quanta documentació i
informació consideren necessària per a la seua comprovació. Aquesta Comissió Econòmica
emetrà un informe per escrit amb el vot particular, si ho haguera, de cada censor, el qual haurà
de ser remés junt amb el Balanç i Estat de Comptes de l'exercici liquidat amb la convocatòria
de l'Assemblea.
En aquesta Comissió Econòmica, el Secretari de Finances de la Confederació "GONZALO
ANAYA", estarà a disposició dels censors, però les seues opinions o suggeriments no tindran
validesa ni estarà present a l'hora de realitzar l'informe.

TÍTOL VI
REFORMA I INTERPRETACIÓ DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ
CAPÍTOL I
REFORMA TOTAL O PARCIAL DELS ESTATUTS I LA SEUA INTERPRETACIÓ
Article 46é.Aquests Estatuts podran ser modificats totalment o parcialment, a proposta de la Junta
Directiva o per una FAPA confederada i aprovats per l'Assemblea General, convocada i reunida
en sessió extraordinària d'acord amb l'article 26é- 2- a) d'aquests estatuts.
Per a poder ser modificats els estatuts, deuen estar consensuats per cada una de les federacions
que componen la confederació.
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1.- L'Assemblea General designarà un Jurat d'Estatuts que estarà format per un membre i un
suplent per cada FAPA confederada, no podent ser al mateix temps membre de la Junta
Directiva de la Confederació. La seua missió serà la interpretació d'aquests estatuts, així com
els recursos que puguen apel·lar les Federacions associades. Les seues decisions seran sotmeses
a ratificació de l’Assemblea General.
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Article 47é.-

2.- El Secretari/a d'Organització serà el que proporcionarà tota la documentació necessària per a
poder tractar l'assumpte o assumptes requerits davant del Jurat d'Estatuts.
3.- Qualsevol membre del Jurat d'Estatuts, podrà demanar la seua presència a qualsevol
persona, tant de la Junta Directiva de la Confederació Gonzalo Anaya, com de qualsevol FAPA
que estime necessari per a aclarir l'assumpte pel qual estan reunits. El Jurat d'Estatuts també
podrà demanar assessorament de qualsevol índole.
4.- El suplent de cada FAPA, només actuarà en el Jurat d'Estatuts, en cas d'absència, malaltia o
una altra circumstància que impedisca l'actuació del titular designat.
5.- Els membres o, si és el cas, els suplents del Jurat d'Estatuts no podran ser destituïts davall
cap pretext mentres no complisquen el mandat estipulat de dos anys ni estaran subordinats a la
Junta Directiva.
Article 48é.1.- Tindran dret a demanar la convocatòria del Jurat d'Estatuts:
a) Els membres de la Junta Directiva de la Confederació Gonzalo Anaya.
b) El President/a d'una FAPA confederada.
2.- La petició es realitzarà per escrit al Secretari/a d'Organització de la Confederació Gonzalo
Anaya qui convocarà en menys de trenta dies al Jurat d'Estatuts.
3.- Si la petició de convocatòria la realitzara el Secretari/a d'Organització de la Confederació
Gonzalo Anaya, la convocatòria la realitzaria el Secretari/a d'Administració de la mateixa.
CAPÍTOL II
DE LA DISSOLUCIÓ DE LA CONFEDERACIÓ "GONZALO ANAYA"
Article 49é.La Confederació "Gonzalo Anaya" es dissoldrà per les causes següents:
a) Per acord adoptat per l'Assemblea General Extraordinària per dos terceres parts de les
FAPA que la componen.
b) Per les causes determinades en l'article 39 del Codi Civil.
c) Per sentència judicial ferma.
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En cas de dissolució de la Confederació "Gonzalo Anaya", actuarà com a comissió liquidadora
l'última Junta Directiva o s'anomenarà una comissió per l'Assemblea General, o bé els que el
jutge, si és el cas, decidisca.
Correspon als liquidadors:
a) Vetlar pel patrimoni de la Confederació "Gonzalo Anaya".
b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguen necessàries per a la
liquidació.
c) Cobrar els crèdits de la Confederació "Gonzalo Anaya".
d) Liquidar el patrimoni i pagar als creditors.
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Article 50é.-

e) Aplicar els béns sobrants de la Confederació "Gonzalo Anaya" als previstos pels
Estatuts.
f) Sol·licitar la cancel·lació dels seients en el Registre Provincial o Autonòmic.
En cas d'insolvència de la Confederació "Gonzalo Anaya", l'òrgan de representació o, si és el
cas, els liquidadors han de promoure immediatament l'oportú procediment concursal davant el
jutge competent.
El romanent, si ho haguera, es destinaria a les FAPA federades que estigueren al corrent de les
seues quotes.
Les FAPA membres no respondran personalment dels deutes de la Confederació "Gonzalo
Anaya".
Els titulars de la Junta Directiva i les altres persones que obren en nom i en representació de la
Confederació "Gonzalo Anaya", respondran davant d'aquesta, davant de les FAPA membres i
davant de tercers pels danys causats i els deutes contrets pels actes dolosos, culpables o
negligents.

CERTIFICACIÓ: Per a fer constar que els presents estatuts son modificació dels que van ser
visats per Resolució de la Direcció General de Justícia de data 29 de febrer de 2008 i que tal
modificació ha estat aprovada d’acord amb l’Assemblea General Extraordinària de 26 de gener
de 2013
València, 18 de febrer de 2013
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El Secretàri d’Organització
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Vist i Plau
El President

