ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE SOLIDARITAT
AMB EL POBLE SAHRAUÍ DEL PAÍS VALENCIÀ

CAPÍTOL I
DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT, FINS I ACTIVITATS

ARTICLE 1. DENOMINACIÓ
L’entitat denominada FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE SOLIDARITAT AMB EL POBLE SAHRAUÍ
DEL PAÍS VALENCIÀ s’acull al que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març,
reguladora del dret d’associació, a l’empara del que disposa en l’article 22 de la
Constitució, i a la Llei 14/2008, de 18 de novembre, d’associacions de la Comunitat
Valenciana, sense ànim de lucre.
S’adopten les SIGLES

FASPS PV

i el LOGO és el següent:

ARTICLE 2. PERSONALITAT JURÍDICA
La Federació té personalitat jurídica pròpia independent de la de les seues entitats
membres, i, per tant, té capacitat plena d’obrar per a administrar i disposar dels seus
béns i acomplir els fins que es proposa.
ARTICLE 3. DOMICILI I ÀMBIT D’ACTUACIÓ
a) El domicili de la Federació s’estableix a València, al carrer d’Àngel Guimerà,
número 45, 3r, porta 5, codi postal 46008.
b) La Federació realitzarà, principalment, les seues activitats en l’àmbit de la
Comunitat Valenciana, dins de la qual podrà collaborar amb associacions o
federacions anàlogues de qualsevol àmbit territorial.

ARTICLE 4. FINS
Constitueixen els fins de la Federació els següents:
- Desenvolupar accions conjuntes i coordinades de les ONG membres pel que fa a la
captació, processament i transmissió de la informació nacional i internacional
sobre el conflicte del Sàhara Occidental.
- Realitzar les accions necessàries per tal de demanar que es complisca la legalitat
internacional al Sàhara Occidental.
- Acompanyar el Poble Sahrauí i els seus representants legítims en la consecució i
reconeixement dels seus drets al seu territori, el Sàhara Occidental.
- Organitzar l’ajuda destinada al Poble Sahrauí que ve donada per les diferents
associacions de solidaritat amb aquest poble, i per altres persones i entitats
solidàries amb la causa sahrauí.

-

-

Collaborar en el desenvolupament integral de la zona a través del
desenvolupament de programes i projectes de Cooperació al Desenvolupament.
Prestar ajuda d’emergència a la població refugiada als campaments de refugiats
sahrauís i als territoris alliberats del Sàhara Occidental, per mitjà de la Mitja Lluna
Roja Sahrauí o de qualsevol organisme que depenga del govern de la RASD.
Sensibilitzar la població valenciana respecte de la situació que pateix el Poble
Sahrauí.
Assessorament i gestió administrativa de la població immigrant sahrauí en la
Comunitat Valenciana, inclòs tot allò necessari per al coneixement de les llengües,
usos i costums en nom de la seua integració en el territori.

ARTICLE 5. ACTIVITATS
Per a l’acompliment dels fins esmentats en l’article anterior, es realitzaran les següents
activitats:
- Programes i/o projectes de Cooperació al Desenvolupament.
- Campanyes de captació de recursos materials i/o econòmics en benefici de la
població refugiada en els campaments sahrauís de Tinduf i en els territoris
alliberats.
- Campanyes i activitats concretes de sensibilització a la població tals com l’edició
de butlletins, exposicions fotogràfiques, xarrades informatives, conferències,
jornades i reunions de treball, etc.
- Programes de foment i coordinació d’observadors internacionals en l’àmbit de
l’observança dels Drets Humans als territoris ocupats del Sàhara Occidental.
- Programes humanitaris d’estada temporal de menors a la Comunitat Valenciana.
- Programes d’educació a la Comunitat Valenciana per a menors residents als
campaments de refugiats.
- Programa per a la gestió administrativa de la població immigrant Sahrauí resident a
la Comunitat Valenciana.

CAPÍTOL II
LES ENTITATS ASSOCIADES

ARTICLE 6. CAPACITAT
a) La Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí està constituïda
per entitats i organitzacions no governamentals reconegudes legalment, que
desenvolupen la seua activitat des de la Comunitat Valenciana, sense cap tipus de
vinculació institucional o orgànica amb l’administració estatal, autonòmica,
provincial o local.
b) Podrà ser membre d’aquesta Federació qualsevol entitat i organització no
governamental que en compartisca els fins.
c) Per a entrar a formar part de la Federació han de presentar una sollicitud per
escrit al seu òrgan de representació, a més d’una còpia dels seus estatuts, el
nombre d’associats i un certificat de la Secretaria de l’entitat en què quede
constància de l’acord del seu òrgan de govern decidint la integració en la
Federació. Aquesta resoldrà la petició en la primera reunió que convoque; si el
sollicitant s’ajusta a les condicions exigides en els estatuts, l’òrgan de
representació no li podrà denegar l’admissió.
d) El nombre d’ONG integrants serà illimitat, i totes tindran els mateixos drets i
obligacions.
e) La condició d’entitat associada és intransmissible.

ARTICLE 7. DRETS DE LES ENTITATS ASSOCIADES
Totes les entitats de la Federació tindran dret a:
a) Participar en les activitats d’aquesta organització i en els òrgans de govern i
representació, exercir el dret de vot i assistir a l’Assemblea General, d’acord amb
els estatuts. Per a poder ser membre dels òrgans de representació és
imprescindible ser major d’edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar sotmés
en els motius d’incompatibilitat establits en la legislació vigent.
b) Ser informades sobre la composició dels òrgans de govern i representació de la
Federació, del seu estat de comptes i del desenvolupament de la seua activitat.
Podran accedir a tota la informació a través dels òrgans de representació.
c) A ser escoltades abans de l’adopció de mesures disciplinàries contra elles i a ser
informades dels fets que donen lloc a tals mesures. L’acord que, si escau, impose
la sanció sempre haurà de ser motivat.
d) A impugnar acords dels òrgans de la Federació que crega contraris a la Llei o als
estatuts.
ARTICLE 8. DEURES DE LES ENTITATS ASSOCIATS
Els deures de les ONG associades són:
a) Compartir les finalitats de la Federació i collaborar a la seua consecució.
b) Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que, d’acord amb els estatuts,
puguen correspondre a cada entitat sòcia.
c) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i
representació de la Federació.
e) Ajustar la seua actuació a les disposicions estatutàries.
f) Actualitzar anualment a la Federació les dades de l’entitat i la presentació de la
seua memòria d’actuació.

ARTICLE 9. CAUSES DE BAIXA
Són causes de baixa en la Federació:
a) La pròpia voluntat de l’entitat interessada, comunicada per escrit als òrgans de
representació. Podrà rebre la participació patrimonial inicial i altres aportacions
econòmiques realitzades sense incloure les quotes de pertinença a la Federació
quan la reducció patrimonial no implique perjudicis a tercers.
b) No satisfer les quotes fixades, si deixara de fer-ho durant un any i si, advertida
prèviament, no justificara la demora en el pagament.
c) Quan no es faça càrrec de les seues responsabilitats, incloses les econòmiques, per
a la finalització de qualsevol projecte al qual s’haguera compromés, llevat de
causes de força major i/o degudament justificades per escrit.
d) Per acord de l’Assemblea General, quan una ONG incórrega en accions o omissions
voluntàries en perjudici dels fins de la Federació.
En els supòsits dels apartats b), c) i d), l’associació destituïda podrà recórrer davant la
Comissió de Conflictes corresponent, i en últim cas davant l'Assemblea General presentant
l’escrit corresponent dins dels quinze dies següents a la notificació de la separació.
ARTICLE 10. RÈGIM SANCIONADOR
La separació de la Federació de les ONG membres per motiu de sanció tindrà lloc quan
cometen actes que els facen indignes de continuar pertanyent-hi. Es presumirà que hi ha
aquest tipus d’actes:
a) Quan deliberadament l’ONG associada impedisca o pose obstacles a l’acompliment

dels fins socials.
b) Quan intencionadament obstaculitze de qualsevol manera el funcionament dels
òrgans de govern i representació de la Federació.
En qualsevol cas, per tal d’acordar la separació per part de l’òrgan de govern, serà
necessària la tramitació d’un expedient disciplinari amb audiència de l’associat afectat.
Aquesta audiència es realitzarà davant la Comissió de Conflictes, que estarà formada per:
- Assumptes Econòmics: Presidència, Vicepresidència, Secretaria i Tresoreria.
- Assumptes de Personal i Entitats: Presidència, Vicepresidència, Secretaria i la
Vocalia de la comissió afectada pel conflicte.

CAPÍTOL III
L’ÒRGAN DE GOVERN

ARTICLE 11. L’ASSEMBLEA GENERAL
L'Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de la Federació, integrada per
representants de totes les ONG membres per dret propi irrenunciable i en igualtat
absoluta, que adopta els seus acords pel principi majoritari de democràcia interna.
El nombre de representants amb vot va unit al nombre d’entitats, és a dir, cada entitat té
un vot. Així mateix, per cada entitat podran participar, amb veu, dos assistents.
Tots els membres estan subjectes als acords de l'Assemblea General, inclosos els absents,
els dissidents i els que, encara que hi estiguen presents, s’abstinguen de votar.
ARTICLE 12. REUNIONS DE L’ASSEMBLEA
L'Assemblea General s’ha de reunir en sessió ordinària com a mínim una vegada l’any, en
el primer trimestre.
L'Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que siga necessari, a
requeriment d’un nombre d’ONG membres que represente, com a mínim, un deu per cent
de la totalitat.
ARTICLE 13. CONVOCATÒRIA DE LES ASSEMBLEES
Les convocatòries de les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, es
faran per escrit als domicilis socials de les ONG membres, o per via telemàtica, sempre
que se’n garantisca la recepció. Els anuncis de la convocatòria es collocaran en els llocs
de costum amb quinze dies d’antelació com a mínim. Sempre que siga possible es
convocarà individualment cada una de les ONG membres. La convocatòria ha d’expressar
el dia, l’hora i el lloc de la reunió, així com també l’ordre del dia.
La Secretaria de la Federació redactarà l’acta de cada reunió, que ha de mostrar un
extracte de les deliberacions, el text dels acords que s’hagen adoptat i el resultat numèric
de les votacions. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegirà l’acta
de la reunió anterior a fi d'aprovar-la o no.

ARTICLE 14. COMPETÈNCIES I VALIDESA DELS ACORDS
L'Assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb l’assistència
d’un mínim d’un terç de les ONG membres representades, i en segona convocatòria, siga
quin siga el nombre de membres assistents, mitja hora més tard de la primera i al mateix
lloc.
En les reunions de l'Assemblea General, el nombre de representants amb dret a vot es
regirà per allò establert en l’article 11 d’aquests estatuts.
Són competències de l'Assemblea General:
a) Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de representació.
b) Examinar i aprovar o rebutjar els pressupostos anuals d’ingressos i despeses, així
com la memòria anual d’activitats.
c) Establir les línies generals d’actuació que permeten a la Federació acomplir els
seus fins.
d) Disposar de totes les mesures encaminades a garantir el funcionament democràtic
de la Federació.
e) Fixar les quotes ordinàries i/o extraordinàries.
f) Elegir i destituir els membres de l’òrgan de representació.
g) Adoptar els acords referents a:
o Expulsió, a proposta de l’òrgan de representació.
o Constitució de confederacions o integració en elles.
o Sollicitud de la declaració d’utilitat pública.
o Dissolució de la Federació.
o Modificació dels estatuts.
o Disposició i alienació de béns.
o Remuneració, si escau, dels membres de l’òrgan de representació.
o Canvi de domicili social.
Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades, quan
els vots afirmatius superen els negatius. No obstant això, requeriran una majoria
qualificada de les persones presents o representades (que resultarà quan els vots
afirmatius superen la meitat) els acords relatius a dissolució de la Federació, la
modificació dels estatuts, la disposició o alienació de béns i la remuneració dels membres
dels òrgans de representació, sempre que s’haja convocat específicament amb tal objecte
l’assemblea corresponent.

CAPÍTOL IV
L’ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ

ARTICLE 15. COMPOSICIÓ DE L’ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ
La Federació està regida, administrada i representada per l’òrgan de representació
denominat Junta Directiva, formada per Presidència, Vicepresidència, Secretaria,
Tresoreria i Vocals. El nombre de vocalies, constituïdes en àrees o comissions de treball,
serà el que fixe l'Assemblea General segons les necessitats de cada moment, amb un
nombre mínim de cinc.
L’elecció de les persones membres de l’òrgan de representació es farà per sufragi lliure i
secret dels membres de l'Assemblea General amb dret a vot. Aquestes votacions podran
fer-se per delegació escrita en una altra persona membre de l’Assemblea. Les

candidatures són obertes, és a dir, qualsevol membre associat a una ONG s’hi pot
presentar. Cada candidatura ha de presentar-se avalada per l’ONG a què pertany, però no
la representa en la Junta Executiva de la Federació.
Una vegada elegida, si durant l’exercici del càrrec algun membre de l’Executiva cometera
algun acte greu, i l’ONG a la qual pertany prenguera la decisió d’expulsar-la, està obligada
a comunicar-ho a la Junta Executiva, que obrirà l’expedient informatiu a través de la
Comissió de Conflictes corresponent.
Són requisits imprescindibles: ser major d’edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar
sotmés/a en els motius d’incompatibilitat establits en la legislació vigent, i pertànyer a
una ONG membre, que estiga al corrent de les seues obligacions amb la Federació.
Les persones elegides per a la Junta Directiva elegiran d’entre elles els càrrecs de
Presidència, Vicepresidència, Secretaria, Tresoreria i Vocalies.
Els càrrecs de Presidència, Secretaria i Tresoreria han de recaure en persones diferents.
L’exercici dels càrrecs serà altruista.
L’anunci per a la convocatòria d’eleccions es farà amb trenta dies d’antelació com a
mínim.
Les candidatures es faran públiques en el domicili social d’aquesta Federació, i es
comunicaran per via telemàtica a totes les entitats.
Els candidats i les candidates, si ho solliciten, tindran accés, amb supervisió de la
Secretaria, i comprometent-se a tot allò obligat en la Llei Orgànica de Protecció de Dades,
al cens d’entitats, per tal que es puga explicar i defensar la seua candidatura.

ARTICLE 16. DURACIÓ DEL MANDAT EN L’ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ
Els membres de l’òrgan de representació exerciran el càrrec durant un període de dos anys
i podran ser reelegits indefinidament.
El cessament en el càrrec abans d’extingir-se el termini reglamentari pot ser degut a:
a) Dimissió voluntària, presentada per mitjà d’un escrit en què es raonen els motius.
b) Malaltia que incapacite per a l’exercici del càrrec.
c) Causar baixa voluntària com a membre de la Federació o com a membre de l’ONG a
la qual es pertany.
d) Sanció imposada per una falta comesa en l’exercici del càrrec.
Les vacants que es produïsquen en l’òrgan de representació s’han de cobrir en la primera
Assemblea General que tinga lloc. No obstant això, l’òrgan de representació podrà
comptar, provisionalment, fins a la propera Assemblea General amb un membre de l’ONG
a la qual representava aquesta persona per al càrrec vacant, o de qualsevol altra si no en
disposen.
ARTICLE 17. COMPETÈNCIES DE L’ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ
L’òrgan de representació té les següents atribucions:
a) Exercir la representació de la Federació, portar a terme la direcció i
l’administració de la manera més àmplia reconeguda per la Llei i donar compliment
a les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, les
instruccions i les directrius generals que aquesta Assemblea General establisca.

b) Prendre els acords necessaris per a la compareixença davant dels organismes
públics, per a l’exercici de tota mena d’accions legals i per a interposar els
recursos pertinents.
c) Resoldre sobre l’admissió de noves ONG, portant la relació actualitzada de totes
les entitats associades.
d) Proposar a l'Assemblea General l’establiment de les quotes que les ONG membres
hagen de satisfer.
e) Convocar les Assemblees Generals i controlar que els acords que s’hi adopten
s’acompleixen.
f) Comunicar al Registre d'Associacions la modificació dels estatuts acordada per
l'Assemblea General, en el termini d’un mes.
g) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General
perquè aquesta els aprove, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
h) Portar una comptabilitat d’acord amb les normes específiques que permeta
obtindre la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de
l’entitat.
i) Realitzar l'inventari dels béns de la Federació.
j) Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l'Assemblea
General.
k) Resoldre, provisionalment, qualsevol cas no previst pels estatuts i donar-ne compte
en la primera Assemblea General subsegüent.
l) La interlocució amb les institucions respecte del Pla de Pau sobre el Sàhara
Occidental.
m) Qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda d’una manera específica en aquests
estatuts a l'Assemblea General.
ARTICLE 18. REUNIONS DE L’ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ
L’òrgan de representació, convocat prèviament per la Presidència o per la persona
substituta, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que decidisquen els
membres, que en tot cas no podrà ser superior a dos mesos. Es reunirà en sessió
extraordinària si ho sollicita un terç dels components.
L’òrgan de representació quedarà vàlidament constituït amb convocatòria prèvia i quòrum
de la meitat més u dels membres.
Els membres de l’òrgan de representació estan obligats a assistir a totes les reunions que
es convoquen, amb excusació de l’absència per causes justificades. En qualsevol cas, serà
necessària l’assistència de la Presidència i de la Secretaria, o de les persones en què
deleguen.
L’òrgan de representació prendrà els acords per majoria simple de vots de les persones
assistents. En cas d’empat, el vot de la Presidència serà de qualitat. Els acords de l’òrgan
de representació es faran constar en el Llibre d’actes. En iniciar-se cada reunió, es llegirà
l’acta de la sessió anterior perquè s'aprove o es rectifique.
ARTICLE 19. LA PRESIDÈNCIA
La Presidència de la Federació serà la mateixa que la de la Junta Directiva. Són pròpies de
la Presidència les funcions següents:
a) Les de direcció i representació legal de la Federació, per delegació de l'Assemblea
General i de la Junta Directiva.
b) La presidència i la direcció dels debats dels òrgans de govern i de representació.
c) Firmar les convocatòries de les reunions de l'Assemblea General i de l’òrgan de

representació.
d) Visar les actes i els certificats confeccionats per la Secretaria de la Federació.
e) Adoptar totes les mesures que considere necessàries amb caràcter urgent per al
millor funcionament de la Federació, donant-ne compte a la Junta Directiva en la
primera reunió que tinga lloc.
e) La resta d’atribucions pròpies del càrrec i les que li delegue l'Assemblea General o
l’òrgan de representació.
f) En cas d’absència o malaltia, la Vicepresidència suplirà la Presidència.

ARTICLE 20. LA VICEPRESIDÈNCIA
Són pròpies de la Vicepresidència les següents funcions:
a) Les funcions atribuïdes a la Presidència en els supòsits de delegació, absència o
malaltia.
b) Auxiliar la Presidència en les seues funcions.
ARTICLE 21. LA TRESORERIA
Són pròpies de la Tresoreria les funcions següents:
a) La custòdia i el control dels recursos de la Federació.
b) L’elaboració del pressupost, del balanç i de la liquidació de comptes, a fi de
sotmetre’ls a l’òrgan de representació, segons determina l’article 17 d’aquests
estatuts.
c) Efectuar els cobraments i pagaments que li ordene la Presidència i anotar-los en el
Llibre d’ingressos i despeses.
d) Firmarà els rebuts, les quotes i altres documents de tresoreria, que hauran de ser
revisats per la Presidència.
e) En general, totes les funcions atribuïdes al seu càrrec d’acord amb la pràctica legal
i oficial.
ARTICLE 22. LA SECRETARIA
Són pròpies de la Secretaria les funcions següents:
a) Custodiar la documentació de la Federació.
b) Firmar i redactar les actes de les reunions de la Junta Directiva i de
l’Assemblea General i portar al dia tots dos llibres d’actes.
c) Redactar i autoritzar els certificats que calga lliurar.
d) Tindre actualitzada la relació de les ONG associades, donant-ne compte a la
Tresoreria.
e) En general, totes les funcions atribuïdes al seu càrrec d’acord amb la pràctica
oficial.
ARTICLE 23. LES VOCALIES
Són pròpies de les Vocalies les següents funcions:
a) Donar compte a la Presidència de la seua gestió normal i de les extraordinàries que
els siguen encomanades.
b) Suplir els altres membres de la Junta en els casos i en les formes previstes per la
Junta Directiva.
c) En general, totes les funcions atribuïdes al seu càrrec d’acord amb la pràctica
oficial.

CAPÍTOL V
EL RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 24. PATRIMONI INICIAL I RECURSOS ECONÒMICS
El patrimoni inicial de la FASPS PV està valorat en sis-cents euros (600 €).
El pressupost anual ha de ser aprovat cada any en Assemblea General Ordinària.
Els recursos econòmics de la Federació es nodriran de:
a) Les quotes fixes de les ONG membres, fixades per l'Assemblea General.
b) De les aportacions extraordinàries que, en casos excepcionals i segons el parer de
l'Assemblea General, puguen ser sollicitades a les ONG membres.
c) De les subvencions oficials o particulars.
d) De les donaciijons, herències i/o llegats.
e) De les rendes del mateix patrimoni, o bé d’altres ingressos que puga obtindre.
ARTICLE 25. BENEFICI DE LES ACTIVITATS
Els beneficis obtinguts derivats de l’exercici d’activitats econòmiques, incloses les
prestacions de serveis, es destinaran exclusivament a l’acompliment dels fins de la
Federació. En cap cas es repartiran entre les persones associades ni entre els seus
cònjuges o persones que hi convisquen amb anàloga relació d’afectivitat, ni entre els seus
parents, ni es cediran gratuïtament a persones físiques o jurídiques amb interés lucratiu.
La Federació, per mitjà de la Junta Directiva, podrà concedir o sollicitar i formalitzar
préstecs amb la destinació, garantia i condicions que en cada cas es determine.
ARTICLE 26. QUOTES
Totes les ONG membres de la Federació tenen l’obligació de sostindre-la econòmicament,
per mitjà de quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determine l'Assemblea
General a proposta de l’òrgan de representació.
L'Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals i quotes
extraordinàries.
L’exercici econòmic quedarà tancat el 31 de desembre de cada any.

ARTICLE 27. DISPOSICIÓ DE FONS
En els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de crèdit, han de
figurar la firma de la Presidència, de la Tresoreria i de la Secretaria.
Per a poder disposar de fons seran suficients dues firmes, de les quals una serà
necessàriament la de la Tresoreria o bé la de la Presidència.

CAPÍTOL VI
DISSOLUCIÓ DE LA FEDERACIÓ

ARTICLE 28. CAUSES DE DISSOLUCIÓ I ENTREGA DEL ROMANENT
La Federació podrà ser dissolta:
a) Si així ho acorda l'Assemblea General, convocada expressament per a aquest fi i
amb el vot favorable de més de la meitat de ONG membres representades.
b) Per les causes determinades en l’article 39 del Codi Civil.
c) Per sentència judicial ferma.

ARTICLE 29. LIQUIDACIÓ
La dissolució de la Federació obri el període de liquidació, fins a la fi de la qual l’entitat
conservarà la seua entitat jurídica.
Els membres de la Junta Directiva, en el moment de la dissolució, es converteixen en
liquidadors, llevat que l'Assemblea General en designe d’altres, o bé que el Jutjat, si
escau, ho decidisca.
Correspon als liquidadors:
a) Vetlar per la integritat del patrimoni de la Federació.
b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguen necessàries per a
la liquidació
c) Cobrar els crèdits de la Federació.
d) Liquidar el patrimoni i pagar als creditors.
e) Aplicar els béns sobrants de la Federació als fins previstos pels estatuts.
f) Sollicitar la cancellació dels assentaments en el Registre corresponent.
En cas d’insolvència de la Federació, la Junta Directiva o, si és el cas, els liquidadors han
de promoure immediatament el procediment concursal oportú davant del Jutjat
competent. El romanent net que resulte de la liquidació es destinarà directament a una
associació o entitat amb fins semblants que treballe i redunde en benefici del Poble
Sahrauí.
Les ONG membres no responen dels deutes de la Federació.
Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació, i les altres persones que
estiguen en nom i representació de la Federació, respondran davant d’aquesta, davant de
les ONG associades i davant de tercers pels danys causats i els deutes contrets per actes
dolosos, culposos o negligents.

CAPÍTOL VII
RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES
ARTICLE 30. RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES
Les qüestions litigioses que puguen sorgir amb motiu de les actuacions desenvolupades o
de les decisions adoptades al si de la Federació es resoldran per mitjà d’arbitratge, a
través d’un procediment ajustat a allò disposat per la Llei 36/1988, de 5 de desembre,
d’arbitratge, i amb subjecció, en tot cas, als principis essencials d’audiència, contradicció

i igualtat entre les parts.

València, 10 de desembre de 2011

Aquests estatuts han quedat redactats amb la inclusió de les modificacions acordades
en l’Assemblea General Extraordinària celebrada a València el dia 10 de desembre de
2011.
LA SECRETARIA
Vist i plau

