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ESTATUTS DEL 
 

PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ 

Conforme al que s'estableix per la Llei de Partits Polítics 3/2015, el PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 

VALENCIÀ realitza el degut compliment i adaptació estatutària, quedant ajustats a Llei, 

l'articulat següent: 
 

Preàmbul. 
 

El PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, en constituir-se com a Partit independent 

federat amb la resta de Partits Carlistes de l'Estat Espanyol, en l'Assemblea extraordinària i 

constituent celebrada a Vila-real, el dia 28 de Març de 1.993, va aprovar els presents Estatuts 

que regiran el seu funcionament i actuació i les relacions amb la Federació de Partits Carlistes i 

els Partits federats, fent ús de quant s'estableix en els articles 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 i 49, 

incorporats als Estatuts del PARTIDO CARLISTA per acord del VIII Congrés Federal que es va 

celebrar en la Vila Foral de Tolosa (Guipúscoa) durant els dies 6, 7 i 8 de Desembre de 1.991. I 

els aprovats per unanimitat en les sessions del XIII Congrés Federal del PC celebrat a Estella 

(Navarra) els dies 10 i 11 de novembre de 2012. 
 

Els carlistes valencians, en constituir el seu Partit i aprovar els presents Estatuts, són 

conscients de les obligacions que contrauen amb el fort llegat històric que representa l'actuació 

dels seus avantpassats que de manera incondicional es van entregar ja en el passat segle a la 

defensa dels drets i llibertats del Poble Valencià, que juntament amb la resta de pobles de tot 

l'Estat Espanyol es van oposar als forts atacs i imposicions de l'oligarquia burgés-capitalista que 

amb l'ajuda del liberal-capitalisme estranger va imposar als espanyols les idees econòmiques i 

polítiques liberals i va suprimir els drets i llibertats, així com les propietats comunals mitjançant 

una desamortització que va crear una burgesia addicta als seus interessos i va incrementar 

fortament les diferències econòmiques i de tota mena entre les classes socials. 
 

Hui dia aquelles idees que van defensar els nostres avantpassats queden resumides en 

els nostres principis de LLIBERTAT, SOCIALISME, CONFEDERALISME I AUTOGESTIÓ, que formen 

el nostre ideari polític i social, la implantació del qual per mitjans legals i pacífics busquem els 

carlistes valencians juntament amb la resta dels nostres companys de tot l'Estat Espanyol. 
 

El PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ és accidentalista pel que fa al binomi 

monarquia/republica. El PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ com a tal i els seus afiliats en 

particular, s'abstindran de fer referències, manifestar preferències o de participar en actes que 

facen apologia per qualsevol de les dues opcions. En tot cas, el PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 

VALENCIÀ posa per damunt de qualsevol altra consideració el principi d'elecció democràtica 

directa (referèndum). 
 

Per aquests motius el PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, pretén oferir al Poble 

Valencià, i juntament amb els nostres companys de les altres nacionalitats, en tot el Poble 

Espanyol, la fórmula de convivència més d'acord amb cada situació i moment concret i es 

desenvolupa sota el principi de respecte a la llibertat i voluntat sobirana de tots els homes i 
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dones, amb el convenciment que els seus plantejaments ideològics, socials, polítics, etc., poden 

ser un remei als greus problemes que desgraciadament hui viu la humanitat. 

 
 

TITUL I 

CONSTITUCIÓ I DENOMINACIÓ 

Art. 1r El PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ es constitueix com a partit polític 

plenament sobirà i per temps indefinit. 
 

Art. 2n La seua denominació continuarà sent la de PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, 

amb les seues sigles PCV. 

 
 

TITUL II 

OBJECTIUS I FINS 

Art. 3r Els seus objectius són els següents: 
 

a) Fidel a la tradició històrica del Carlisme, és el seu objectiu, en l'aspecte polític, arribar 

a la configuració de la fórmula federal/confederal de l'Estat mitjançant el pacte lliure i voluntari 

de tots els Pobles que el constitueixen. 
 

b) En l'aspecte social i econòmic arribar a l'establiment del sistema socialista en 

autogestió que allibere d'una vegada per sempre la societat del domini i imposició de qualsevol 

gènere d'oligarquia. 
 

Art. 4t Els seus fins són els següents: 
 

a) Tractar per tots els mitjans legals i democràtics al seu abast de participar en 

Institucions, Corporacions, Associacions i altres organitzacions de configuració democràtica a 

qualsevol nivell social o territorial del País Valencià, proposant solucions als problemes polítics, 

socials i econòmics d'acord amb el seu ideal de societat socialista, democràtica, confederal, 

plural i autogestionària. 
 

b) Procurarà donar als seus afiliats la necessària formació política, social, econòmica, 

històrica, ètica, etc., amb la finalitat de dotar-los dels elements intel·lectuals necessaris per a 

poder dur a terme els seus objectius i fins. 
 

c) Conseqüent amb la seua ideologia confederal, el PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 

VALENCIÀ, es federarà amb la resta dels Partits Carlistes de l'Estat Espanyol, dins del PARTIDO 

CARLISTA, acceptant plenament els seus Estatuts actualitzats pel XIII Congrés Federal que es va 

celebrar a Estella (Navarra) durant els dies 10 i 11 de Novembre de 2.012. 
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d) En el suposat cas d'una clara divergència ideològica amb el PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 

VALENCIÀ, com a ens sobirà podrà en tot moment fer ús del dret a l'autodeterminació i 

l'Assemblea General del mateix, decidirà per majoria qualificada de 3/4 de militants assistents, 

el continuar o no dins de l'organització federal del PARTIDO CARLISTA. 
 

e) En tot moment el Comité General, màxim òrgan entre Assemblees, podrà fixar els 

objectius a curt termini, segons el que aconsellen les circumstàncies, a cada moment. 

 
 
 
 

TITUL III 

DOMICILI 

Art. 5é a) La seu del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ és a la Ciutat de Vila-real, 

comarca de la Plana Baixa, al número 2, segon pis, del Carrer Pere III. 
 

b) Independentment de la seu a Vila-real el PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ obrirà 

totes les seus que siguen necessàries per al seu millor funcionament, procurant un màxim d'una 

per cadascuna de les trenta-dues comarques del País Valencià. 
 

Qualsevol d'aqueixes subseus podrà funcionar com a seu principal quan les 

circumstàncies ho facen necessari. 
 

c) Adreça electrònica: autogestio.partidocarlista.org 

Correu electrònic: autogestio@partidocarlista.org 

 
 
 
 

TITUL IV 

SIMBOLOGIA 

 

Art. 6é La seua simbologia li la següent: 
 

a) Com a bandera própia el PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, adopta la senyera de 

Jaume I, quatre pals de gules en camps d'or, sobreposada a la Creu de Borgonya o de Sant 

Andrés, sobre fons blanc. 
 

b) El PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ accepta la simbologia del PARTIDO CARLISTA 

(federal) podent emprar aquesta quan ho estime oportú. 

mailto:autogestio@partidocarlista.org
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TITUL V 
 

ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ 
 

 
Assemblea General del Partit Carlista del País Valencià 

 

Art. 7é L'Assemblea General és l'òrgan sobirà del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. 
 

Art. 8é L'Assemblea es reunirà ordinàriament una vegada cada quatre anys o de manera 

extraordinària, bé per convocatòria de la Secretaria General Colegiada del PARTIT CARLISTA DEL 

PAÍS VALENCIÀ, del Comité General o a petició formulada per escrit dirigit a aquest Comité amb 

la signatura del 30 per 100 dels afiliats. 
 

La convocatòria portarà obligatòriament la relació dels assumptes a tractar, indicant dia, 

hora i lloc per a la seua celebració i haurà de cursar-se amb un mínim d'antelació de quinze dies 

naturals. 
 

S'observarà per al funcionament i desenvolupament de l'Assemblea la normativa vigent 

que regula els Congressos del PARTIDO CARLISTA. 
 

Art. 9é Correspon a l'Assemblea resoldre sobre les següents matèries: 
 

a) Línia ideològica del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. 
 

b) Línia política per al període immediat. 
 

c) Estructura organitzativa. 
 

d) Resolucions sobre matèries concretes d'interés polític. (Ecologia, ensenyament, 

sindicalisme, etc.) 
 

e) Decisions sobre conflictes greus que per la seua importància li siguen sotmesos pel 

Comité Polític. 
 

f) Elegir i revocar a la Secretaria General Col·legiada del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 

VALENCIÀ. 
 

Art. 10é Integren l'Assemblea tots i cadascun dels afiliats al PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 

VALENCIÀ, bé de manera directa o per delegació en un altre afiliat, havent-se de fer per escrit i 

acreditar aquesta delegació abans de començar l'Assemblea. 
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Art. 11é A proposta del Comité Polític del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, podran 

participar en l'Assemblea amb veu, però sense vot, quants simpatitzants es consideren oportuns 

conjunturalment pel citat Comité. 

 
 
 
 

Comité General del Partit Carlista del País Valencià 
 

Art. 12é El Comité General del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, és l'òrgan sobirà 

del Partit entre Assemblees i els seus acords, per majoria simple, hauran de ser acatats i assumits 

per tots els afiliats. 
 

Art. 13é El funcionament d'aquest Comité serà el que s'expresse en el Reglament que ell 

mateix confeccionarà en la reunió de la seua constitució. 
 

Art. 14é La composició del Comité General serà la següent: 
 

a) La Secretaria General Col·legiada del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ al complet. 
 

b) Els responsables de les diferents àrees. 
 

c) Representació de les diferents Intercomarcals en número màxim igual al del nombre 

de responsables d'àrees més un. 
 

Art. 15é Es reunirà ordinàriament cada tres mesos i serà convocat amb una antelació de 

quinze dies naturals per la Secretaria General Col·legiada, constant en la convocatòria per escrit 

dia, hora i lloc en què se celebrarà la reunió, així com els assumptes a tractar. 
 

Quan les circumstàncies ho aconsellen o exigisquen es podrà convocar de manera 

extraordinària, bé per la Secretaria General Col·legiada o a petició del 30 per 100 més un dels 

seus components. 
 

Art. 16é Seran competències exclusives d'aquest Comité General: 
 

a) L'aprovació del pressupost anual ordinari. En aquest pressupost haurà de figurar la 

quantitat a aportar pel PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ al PARTIDO CARLISTA. 
 

b) La designació de l'afiliat o afiliats que representen al PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 

VALENCIÀ en les reunions del Consell Federal del PARTIDO CARLISTA. 
 

c) Les resolucions, en última instància, de les qüestions de disciplina. 
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Secretaria General Col·legiada del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ 
 

Art. 17é És el col·lectiu col·legiat compost pels afiliats triats per l'Assemblea General en 

número indeterminat, depenent això de les circumstàncies de cada moment, amb un màxim de 

tres. 
 

Aquesta Secretaria General haurà de ser triada per l'Assemblea per un període de quatre 

anys. 
 

Art. 18é Dins de la primera reunió d'aquesta Secretaria General en ple, d'entre els 

membres es triarà el responsable de l'Àrea de Relacions Exteriors que representa a aquest 

col·lectiu de cara a l'exterior del Partit. 
 

Competències de la Secretaria General Col·legiada 
 

Art. 19é Les competències de la Secretaria General Col·legiada del PARTIT CARLISTA DEL 

PAÍS VALENCIÀ són les següents: 
 

a) Convocar, presidir, obrir i alçar les reunions del Comité General del PARTIT CARLISTA 

DEL PAÍS VALENCIÀ. 
 

b) Suspendre provisionalment els acords del Comité General en casos extraordinaris. En 

aquest supòsit, aquest Comité General haurà de celebrar una nova reunió en un termini màxim 

de vint dies per a la rectificació o anul·lació definitiva de l'acord suspés. 
 

c) Designar als responsables de les diferents Àrees de treball, depenent el número 

d'aquestes, de les necessitats del moment, però en tot cas s'haurà de designar al responsable 

de l'Àrea de Relacions Federals. 
 

Els membres de la Secretaria General Col·legiada, podran ser al mateix temps, 

responsables d'Àrea. 
 

Es consideren fonamentals les àrees següents: 
 

- Relacions internes 
 

- Relacions Federals 
 

- Relacions Externes 
 

- Economia 
 

- Cultura i Ecologia 
 

- Comunicacions, Propaganda i Secretaria. 
 

d) Coordinarà el funcionament i activitats de totes les àrees. 
 

e) Formarà part del Consell Federal de Direcció del PARTIDO CARLISTA, mitjançant el 

membre col·legiat elegit per la mateixa Secretaria General Col·legiada. 
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f) Haurà de presentar a l'Assemblea General un informe de la seua gestió durant el 

període de temps entre Assemblees. 
 

Aquest informe haurà de ser sotmés a debat en l'Assemblea General, la qual ho 

aprovarà o desestimarà. 

 
 

Competències del Responsable de l'Àrea de Relacions Externes 
 

Art. 20é Les competències del Responsable de l'Àrea de Relacions Externes de la 

Secretaria General Col·legiada, són: 
 

a) Assumir la representació, cap a l'exterior, de la Secretaria General Col·legiada. 
 

b) Obrir, seguir i cancel·lar comptes corrents o de crèdit en qualsevol institució bancària 

o de crèdit, sol·licitar préstecs de tota mena, constituir garanties, inclosa la hipotecária, 

cancel·lar-los, dur a terme quantes operacions siguen precises, inclòs l'atorgament d'escriptures, 

tots els actes d'administració, tant ordinària com extraordinària, disposar de béns mobles i 

immobles fins a un valor de 12.000 euros, requerint acord del Comité General si el seu valor fora 

superior; promoure plets i defensar-se dels quals es promoguen contra el PARTIT CARLISTA DEL 

PAÍS VALENCIÀ, interposar tota classe de recursos; delegar totes aquestes facultats mitjançant 

l'atorgament de poders i així mateix atorgar poders per a plets a favor de procurador. 

 
 

Àrea de Relacions Federals del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ 
 

Art. 21é Ineludiblement es crearà una Àrea de Relacions Federals, el responsable de la 

qual serà designat, com el de totes les altres, per la Secretaria General Col·legiada. 
 

La seua missió serà la relació directa entre el El PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ i 

la Secretaria de Coordinació Federal del PARTIDO CARLISTA. 

 
 

Comité Polític del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ 
 

Art. 22é El Comité Polític és l'òrgan de direcció del El PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 

VALENCIÀ i està integrat per: 
 

- La Secretaria General Col·legiada del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. 
 

- Els coordinadors de cadascuna de les quatre intercomarcals establides en els presents 

Estatuts o les que puguen crear-se en endavant. 
 

- El responsable de l'Àrea de Relacions Federals. 
 

Els components d'aquest Comité Polític podran delegar en un altre afiliat, del seu àmbit 

d'actuació. 
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Art. 23é Els acords del Comité Polític del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ seran 

adoptats per majoria simple. 
 

Les seues resolucions seran sotmeses per a la seua definitiva aprovació al Comité 

General. 
 

Art. 24é Les seues reunions tindran una periodicitat mensual o en casos extraordinaris, 

es reuniran per convocatòria expressa de la Secretaria General Col·legiada. 
 

Art. 25é També seran de la seua competència la resolució dels assumptes d'ordre 

disciplinària. 

 
 

Coordinadors Intercomarcals 
 

Art. 26é Els coordinadors intercomarcals seran triats per les diferents Assemblees 

Intercomarcals i ostentaran al seu nivell, la màxima representació del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 

VALENCIÀ cap a l'exterior i davant els nivells superiors. 
 

Art. 27é Les funcions dels coordinadors Intercomarcals seran: 
 

- Convocar, presidir, obrir i alçar les reunions del Comité Intercomarcal. 
 

- Enviar a l'Àrea de Relacions Internes durant els mesos de Gener i Juny, una relació 

d'afiliats de la seua Intercomarcal. 
 

- Donar compliment al seu nivell, dels acords de caràcter econòmic. 
 

- Assistir personalment a les reunions del Comité Polític. 
 
 
 

Comités Intercomarcals del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ 
 

Art. 28é Els Comités Intercomarcals del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, són els 

òrgans de direcció política a nivell intercomarcal. 
 

Art. 29é La composició dels Comités Intercomarcals, dependrà de les circumstàncies de 

cada moment i no haurà de ser inferior a tres membres, ni superior a cinc i tots ells hauran de 

ser triats per l'Assemblea corresponent o aprovats per aquesta, prèvia designació del 

Coordinador Intercomarcal. 
 

Art. 30é Els membres dels Comités Intercomarcals personificaran com a mínim les 

següents activitats: 
 

- Economia 
 

- Propaganda i Cultura 
 

- Relacions internes i Sindicals 
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- Relacions Intercomarcals 
 

El coordinador Intercomarcal pot exercir una de les esmentades àrees. 
 

Assemblees Intercomarcals 
 

Art. 31é Les Assemblees Intercomarcals son els òrgans màxims de decisió a nivell 

intercomarcal. 
 

Es reuniran ordinàriament com a mínim cada any o de manera extraordinària, bé per 

convocatòria del corresponent coordinador, del Comité Intercomarcal o a petició per escrit del 

30 per 100 dels afiliats de les Comarques que ho integren. 
 

La convocatòria per escrit, inclourà relació dels assumptes a tractar, indicant al mateix 

temps dia, hora i lloc de la seua celebració i haurà de ser cursada amb un mínim de quinze dies 

naturals. 
 

Art. 32é A les esmentades Assemblees els correspon decidir sobre les següents matèries: 

Organització intercomarcal. 

Estratègia política a aplicar dins del territori corresponent. 

Resolucions cobre matèries concretes d'interés a nivell territorial. 

Triar, confirmar o revocar al Coordinador Intercomarcal corresponent. 

Art. 33é L'Assemblees Intercomarcals estaran compostes per tots i cadascú dels afiliats 

que figuren inscrits en l'Agrupacions Territorials corresponents. L'assistència serà de manera 

personal i directa o per delegació, documentada per escrit, per un altre afiliat de la mateixa 

comarca. 

A proposta del Comité Intercomarcal corresponent o del seu Coordinador Intercomarcal, 

podran participar també en les Assemblees, amb veu però sense vot, aquells simpatitzants que 

es considere oportú. 

 
 

Agrupacions Territorials 
 

Art. 34é Les Agrupacions Territorials estan integrades pels afiliats que residisquen o 

desenvolupen la seua activitat política en l'àmbit geogràfic (barri, població, comarca) que en 

cada cas determine el Comité Intercomarcal corresponent i en defecte d'això el que determine 

el responsable de l'Àrea d'Organització. 
 

Art. 35é Les funcions de les Agrupacions Territorials seran la propaganda, la captació de 

nous afiliats i aquelles que a cada moment li siguen assignades pel nivell superior. 
 

Art. 36é Les Agrupacions Territorials reunides en Assemblea, eligirán als seus 

responsables per a que les representen en els òrgans de nivell superior. 
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Comités Comarcals 
 

Art. 37é Estaran integrats pels responsables de les Agrupacions Territorials de l'àmbit 

geogràfic d'una mateixa comarca. La seua funció serà la direcció política a nivell comarcal. 
 

Els esmentats Comités estaran integrats pels responsables de les Agrupacions 

Territorials de la Comarca. 
 

Art. 38é De totes les Assemblees que se celebren en els diferents nivells, s'estendrà acta 

pel secretari d'actes que es designe a tal fi, a primers de la mateixa reunió, que es transcriurà en 

el llibre habilitat a aquest efecte. 
 

Les actes de les Assemblees Comarcals i Intercomarcals, es remetrà còpia certificada al 

responsable de l'Àrea d'Organització de la Secretaria General Col·legiada del PARTIT CARLISTA 

DEL PAÍS VALENCIÀ. 

 
 

TITUL VI 

DELS AFILIATS 

Art. 39é Són afiliats al PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, totes aquelles persones 

sense distinció de sexe, de nacionalitat espanyola i majors d'edat, que hagen sigut admeses com 

a tals en l'òrgan corresponent i estiguen al corrent en els seus drets i obligacions. 
 

Art. 40é Els drets dels afiliats són els següents: 
 

- Participar en totes les Assemblees del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ tant 

territorials com intercomarcals o generals, així com en el Congrés Federal del PARTIDO CARLISTA. 
 

- Ser elector i poder ser elegit per a qualsevol càrrec en el PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 

VALENCIÀ o a nivell federal. 

- Ser triat per a representar al PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ en qualsevol càrrec 

extern o públic. 
 

- Ser informat i informar tant de la ideologia del Partit com de la seua política i activitats. 
 

- Tindre accés permanent a la formació i elevació del seu nivell polític mitjançant cursos, 

conferències, escrits, etc. 
 

- Tindre en el seu poder la targeta acreditativa de la seua condició d'afiliat. 
 

- Donar-se voluntàriament de baixa, prèvia liquidació dels seus deutes contrets amb el 

Partit per quotes ordinàries o extraordinàries. 
 

- Donar compte de les gestions que tinga encomanades en tot moment al nivell que el 

va designar. 
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Tot afiliat té dret a triar i a ser elegit per als diferents càrrecs de responsabilitat en el 

PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ; bastarà que presente la seua candidatura al lloc que es 

tracte de cobrir. L'únic requisit serà el de portar un any afiliat al PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 

VALENCIÀ. Serà suficient la majoria simple en l'òrgan o Assemblea que el trie, i que farà la seua 

proclamació, contra la qual qualsevol afiliat podrà interposar recurs, dins dels 10 dies naturals 

següents a l'elecció, davant el mateix òrgan, o Assemblea que va fer l'elecció, amb una exposició 

motivada i raonada que afecte les lleis vigents, als Estatuts del Partit, a la normativa interna 

d'aquest, a la ideologia, o a l'exemplaritat personal demanada. La resposta es donarà en els 10 

dies naturals següents, en nova reunió de l'òrgan, o Assemblea que el va triar, i serà definitiva. 
 

Tot càrrec del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ estarà subjecte al control 

democràtic, exercit per qualsevol afiliat que podrà sol·licitar una reunió extraordinària de l'òrgan 

o Assemblea en la qual va ser triat amb l'aval d'un 25 per 100 del cens respectiu a l'ens que 

competeix. Haurà de donar compte de la seua gestió i sotmetre's a les preguntes que se li 

formulen. 
 

Art. 41é Les obligacions de l'afiliat són les següents: 
 

- Acceptar la línia ideològica i política, així com sotmetre's a la disciplina del Partit. 
 

- Pertànyer a l'Agrupació Territorial corresponent. 
 

- Mantindre públicament una postura política, personal i ètica d'acord amb la ideologia i 

política del Partit. 
 

- Contribuir al desenvolupament del Partit, al seu funcionament intern i a les seues 

polítiques, acceptant tot aquell càrrec per al qual haja sigut triat per l'Assemblea corresponent 

o per la designació de la Secretaria General Col·legiada del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ 

o el seu responsable, intercomarcal, exceptuant aquells casos que per causa justificada l'afiliat 

no puga acceptar. 
 

- Acceptar el cessament en els càrrecs que es tinguen sempre que el dispose l'òrgan 

col·lectiu o individual que l'haguera triat o designat. 

- Guardar secret en les matèries relacionades amb el Partit, sobretot aquelles en què se 

li exigisca. 
 

- Rendir comptes a l'òrgan col·lectiu o individual que li va triar o va designar en qualsevol 

moment que se li demane, de les gestions que li van ser encomanades. 
 

- Contribuir a les necessitats econòmiques del Partit amb una quota mensual mínima 

que serà fixada pel Comité General. 
 

- Aquell afiliat que no haja satisfet, sense causa justificada, la seua couta mensual durant 

sis mesos, serà suspés en els seus drets d'afiliat. 
 

- En el suposat cas de divergències amb els òrgans de direcció del PARTIT CARLISTA DEL 

PAÍS VALENCIÀ, com a mesura extraordinària, podrà traslladar la seua militància al PARTIDO 
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CARLISTA, tal com reflecteix l'articule 10é, apartat J), dels estatuts del PARTIDO CARLISTA. Mai, 

en cap cas, engrossir la militància de qualsevol dels altres partits federats. 
 

Art. 42é Qui vulga ingressar al PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, el sol·licitarà per 

escrit, donant referència de dos afiliats, i serà competència del Comité Intercomarcal 

corresponent, i en defecte d'això el Comité Polític del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, 

l'aprovació, en el seu cas, de la petició. Haurà de tindre una permanència mínima d'un any en el 

PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, per a poder assumir qualsevol càrrec en aquest. 
 

Art. 43é En els casos de peticions col·lectives d'ingressos al Partit, aquestes seran 

resoltes de la mateixa manera que les individuals. 
 

Art. 44é El nou afiliat, des del moment en què formula la petició d'ingrés, es compromet 

amb la línia ideològica i política del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ la disciplina del Partit i 

es corresponsabilitza amb les seues actuacions, sense cap possibilitat de manifestacions 

públiques en contra. 
 

Art. 45é a) Els afiliats al PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, des del seu ingrés i mentre 

pertanguen a aquest, no poden ser membres de cap altre partit polític. 
 

b) En el cas que el Consell Federal del PARTIDO CARLISTA aprove una altra cosa diferent 

a la que es refereix el paràgraf anterior, el PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, respectarà els 

acords federals però la seua aplicació passarà per la prèvia aprovació per part del Comité General 

del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. 

 
 

TITUL VII 
 

PATRIMONI, RECURSOS ECONÒMICS I PROCEDIMENT DE RENDICIÓ DE 

COMPTES 

ÒRGANS D'ADMINISTRACIÓ DEL PARTIT 
 

Art. 46é El Secretari d'Assumptes Econòmics assumirà les funcions d'Administrador del 

PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, per un període de quatre anys, sent designat per la 

Secretària General Col·legiada i ratificat pel Comité Polític del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 

VALENCIÀ. En defecte d'això podrà desempenyorar aquest càrrec un integrant de la Secretaria 

General Col·legiada. 
 

Art. 47é Seran funcions de l'Administrador General: 
 

1.- L'administració del pressupost. 
 

2.- Portar els llibres i comptes reglamentàriament establits, expedint les certificacions i 

informes pertinents d'ordre i amb el vistiplau de la Secretària General Col·legiada. 
 

3.- Constituir tots els instruments necessaris per a poder dur a cap la seua funció. 
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4.- Qualssevol altres que li siguen encomanades. 
 
 
 

Patrimoni, Recursos Econòmics i Procediments de Rendició de Comptes 
 

Art. 48é El PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ té plena capacitat per a adquirir, 

administrar i alienar els béns i drets que resulten necessaris per al compliment dels seus fins. 
 

El Patrimoni del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ estarà integrat per: 

1.- Els béns i drets que siguen aportats i els que s'adquirisquen en endavant. 

2.- Les donacions, els llegats i qualsevol altre dret adquirit a títol lucratiu. Les herències 

seran acceptades, en tot cas, a benefici d'inventari. 
 

3.- Les accions i altres títols representatius del capital de les empreses públiques o 

privades o títols anàlegs dels quals el PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ siga titular. 
 

4.- Els drets de propietat incorporal que el PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ puga 

posseir. 
 

5.- Les quotes i altres contribucions dels seus membres i simpatitzants. 
 

6.- Els béns que en algun moment li van pertànyer i que li siguen retornats. 
 

Art. 49é El PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ disposarà dels següents recursos 

econòmics. 
 

1.- Les quantitats recaptades en concepte de quotes periòdiques. 
 

2.- Les quantitats recaptades en concepte de quotes extraordinàries. 
 

3.- Els productes i rendes dels seus béns, els interessos dels seus comptes bancaris i els 

altres productes financers. 
 

4.- Les donacions, subvencions i aportacions que reben. 

5.- Els crèdits que concerten. 

6.- La participació que puga correspondre-li amb càrrec a aportacions legal o 

reglamentàriament determinades. 
 

7.- Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals i els 

preceptes estatutaris. 
 

8.- Procedents del finançament públic: 
 

Les subvencions públiques que per a despeses electorals i despeses de funcionament 

ordinari s'establisquen en els termes previstos en la Llei orgànica 5/1985 de 19 de juny, del Règim 

Electoral General, la Llei orgànica 8/2007 de 4 de juliol de finançament dels Partits polítics, i 

altres lleis de Comunitats Autònomes, grups parlamentaris de les Cambres de les Corts 
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Generals i Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes, Juntes Generals dels Territoris 

Històrics, i dels grups de representants en els òrgans de les Administracions Locals que li puguen 

correspondre. 
 

9.- Percentatge sobre havers dels afiliats en càrrecs públics remunerats. Aquests 

percentatges seran establits per l'Assemblea General i mai seran superiors al 20 per 100. 
 

Art. 50é Llevat que el Secretari General Federal dispose una altra cosa, haurà 

d'entendre's que l'Administrador General del PARTIDO CARLISTA assumirà automàticament la 

funció d'Administrador General de les candidatures del Partido Carlista en tots aquells processos 

electorals en els quals el partit concórrega a nivell estatal. 
 

Art. 51é L'Administrador serà el responsable d'emplenar aquells requeriments que, de 

conformitat amb la vigent Llei orgànica 8/2007 de 4 de juliol, puga dirigir el Tribunal de Comptes 

al PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. 

 
 

Igualment serà de la seua incumbència el portar els llibres que, de conformitat amb 

l'article 14 de la citada norma, són preceptius: 
 

Inventari anual 

Compte d'ingressos 

Compte de despeses 

Operacions de capital 

Es publicarà en la pàgina web del Partit polític la informació especificada en l'article 14 

de la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics (art.14 8 EL 

8/2007: Els partits polítics hauran de publicar en la seua pàgina web, en el termini màxim d'un 

mes des de la data d'enviament al Tribunal de Comptes, el balanç, el compte de resultats, i, en 

particular, la quantia dels crèdits pendents d'amortització, amb especificació de l'entitat 

concedent, l'import atorgat, el tipus d'interés i el termini d'amortització, les subvencions 

rebudes, i les donacions i llegats d'import superior a 25.000 Euros, amb referència concreta a la 

identitat del donant o legatari, sense perjudici del que s'estableix en l'article 7.5 de la Llei 

orgànica 2/1982 de 12 de maig, del Tribunal de Comptes). 

 
 
 
 

TITUL VIII 
 

REGLAMENT DE DISCIPLINA I DE FUNCIONAMENT DEL COMITÉ DE 

CONFLICTES I GARANTIAS DEL PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ 

1.- Introducció i bases generals del règim disciplinari: 
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En principi, correspon als propis militants i als òrgans directius la recriminació interna 

perquè els comportaments, actuacions i actituds que puguen perjudicar la marxa de 

l'organització siguen corregits i rectificats. 
 

No obstant això, hi ha una sèrie tipificada de fets per als quals estan previstes les 

sancions de suspensió de militància i d'expulsió de l'organització. En els casos de suspensió i 

expulsió, l'òrgan especialitzat amb competència per a adoptar tals sancions és el Comité de 

Conflictes i Garanties (en endavant: CCG) del PARTIDO CARLISTA. 
 

Fonament de dret del Comité de Conflictes i Garanties: 
 

El Comité de Conflictes i Garanties és un òrgan col·legiat del Partido Carlista amb 

jurisdicció a nivell federal, el qual rep la seua fonamentació de dret dels Estatuts del Partido 

Carlista, (Article 21), de les resolucions adoptades en Congrés Federal, i dels propis acords que 

dins de les seues competències prenga el Consell Federal de Direcció del Partido Carlista. El CCG 

està integrat per tres militants designats pel Congrés Federal o, subsidiàriament, pel Consell 

Federal de Direcció. 
 

Definició de militant a l'efecte dels procediments del Comité de Disciplina: 
 

El militant del Partido Carlista és la persona que, afiliada i donada d'alta en qualsevol 

dels censos dels diferents partits carlistes territorials, gaudeix en la seua plenitud dels drets i 

obligacions que per als membres del mateix reconeixen els Estatuts, estant a canvi d'això 

subjecte a la disciplina d'aquest Partit. Quan s'inicia un procediment disciplinari contra un 

militant, el règim sancionador es basa en la mateixa condició de militant, afectant els seus drets 

íntegrament o parcialment. 
 

Expedient: 
 

La iniciació de l'expedient és competència del Comité Polític del PARTIT CARLISTA DEL 

PAÍS VALENCIÀ a petició o iniciativa de qualsevol dels seus membres. 
 

El procediment disciplinari s'inicia per denúncia signada i datada per algun militant. Si el 

Comité el considera necessari, podrà demanar al denunciant que faça més intel·ligible i perfecta 

la seua denúncia, així com ratificar-la, abans de continuar amb la seua tramitació. El Comité 

encarregarà a un dels seus membres la instrucció de l'expedient. Seguidament, l'instructor de 

l'expedient s'encarregarà de comprovar la denúncia i, si la transcendència dels fets denunciats 

així ho aconsellara, el comunicarà al Secretari General Federal i a la Secretaria General 

Col·legiada. Finalment, en tots els casos i de manera fefaent, donarà trasllat del plec de càrrecs 

al denunciat. En aquesta última comunicació s'inclourà un emplaçament de 10 dies naturals per 

a al·legacions escrites i audiència al denunciat. El tràmit d'audiència, de celebrar-se, es realitzarà 

en presència d'un membre del CCG (no necessàriament l'instructor) acompanyat d'un militant 

del País Valencià, que és on es realitzarà l'entrevista. 
 

En el cas d'impossibilitat de realitzar-se presencialment, es farà per mitjans telemàtics. 
 

Transcorregut el període d'al·legacions i audiència, l'instructor disposarà d'un termini de 

deu dies naturals per a arribar a emetre informe amb proposta de resolució davant el plenari 
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del CCG. El Comité disposarà del termini d'un mes a partir de la data d'enviament de l'informe- 

proposta per a revisar i resoldre. 

 
 

Per tant, l'expedient disciplinari es compon, almenys, dels següents documents: 
 

- Denúncia i documentació que portarà la data de justificant de recepció per part del 

CCG. 
 

- Plec de càrrec dictat per l'instructor, prèvia comprovació de la denúncia. 
 

- Comunicació, en el supòsit que s'ha dit, al Secretari General Federal i a la Secretària 

General Col·legiada i notificació al denunciat, amb inclusió d'emplaçament per a rebre escrits de 

descàrrec per part del denunciat en els 10 dies naturals següents a la recepció de la notificació i, 

en el seu cas, fixant dia, hora i lloc per a la celebració del tràmit d'audiència, a celebrar sempre al 

País Valencià. Sent per mitjans telemàtics, si hi ha impossibilitat de fer-ho presencialment. 
 

- Documents de descàrrec, al·legacions i, en el cas de practicar-se audiència/entrevista 

amb el denunciat, acta o document de constància de la celebració de l'audiència. 
 

- Informe d'avaluació o qualificació a càrrec de l'instructor i proposta de resolució, en el 

termini de 10 dies naturals següents a la finalització del termini d'al·legacions del denunciat. 

L'informe d'avaluació inclourà necessàriament la descripció dels fets, la tipificació de la sanció 

segons el reglament del règim disciplinari, i la successió cronològica dels tràmits i notificacions 

del procediment. 
 

- Resolució adoptada pel ple del CCG, la qual haurà de fer-se arribar a la part denunciada, 

al denunciant, a la Secretaria General Col·legiada i, en el cas d'haver-se-li notificat l'inici de 

l'expedient en qüestió, també al Secretari General Federal. La resolució inclourà la data 

recomanada de l'execució de la resolució, tenint en compte un termini prudencial per a la 

recepció d'aquesta. El denunciat, a partir de la recepció de la resolució, disposarà de 10 dies 

naturals per a recórrer, en reposició, davant el mateix CCG que disposarà de 10 dies naturals per 

a ratificar o modificar la seua resolució i comunicar-la al denunciat, que al seu torn podrà recórrer 

en alçada davant el Consell Federal de Direcció (CFD), dins dels 10 dies següents a la recepció de 

la resolució, el qual resoldrà, com a última instància recurrible, en la seua primera reunió 

ordinària següent. 
 

Els procediments disciplinaris que instruïsca el CCG comptaran amb les següents 

garanties: 
 

- El procediment s'instruirà sempre per escrit, llevat que es tracte d'una falta i d'una 

sanció de caràcter lleu. 
 

- Les notificacions a les parts i especialment a la part denunciada, es realitzaran de 

manera fefaent. 
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- El procediment se subjectarà al principi de sigil i confidencialitat, restringint-se el seu 

coneixement al propi denunciat, a l'instructor, als altres membres del Comité i, en el seu cas, al 

Secretari General Federal i a la Secretària General Col·legiada. 
 

- Els expedients disciplinaris seran guardats en la secció d'arxiu del Comité de Disciplina. 
 

Amonestació disciplinària: 
 

L'amonestació és una sanció o mesura disciplinària de caràcter lleu. Ha de servir per a 

corregir una conducta impròpia la qual, en cas de reincidència, puga derivar en una causa de 

suspensió de militància o en una causa d'expulsió del Partit (prèvia instrucció d'expedient 

disciplinari). 
 

L'amonestació forma part del règim disciplinari del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, 

però no requereix forçosament de la intervenció del CCG. L'amonestació pot decidir- la també 

l'Assemblea o Congrés del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. És la Secretària General 

Col·legiada del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ qui, una vegada debatut prou l'assumpte 

en l'assemblea territorial, pronuncia i imposa bé siga per escrit o de manera verbal 

l'amonestació, i li la comunica al militant. 
 

Les amonestacions seran conservades en l'arxiu del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 

VALENCIÀ. 
 

2. Suspensió de militància: 
 

La suspensió de militància consisteix en un apartament temporal de la vida plena del 

Partido Carlista. Es tracta d'una sanció de caràcter greu que correspon a la comissió de faltes 

també de caràcter greu.; mai es podrà imposar aquesta classe de sanció si no és prèvia instrucció 

d'expedient per escrit, amb les garanties i l'observança dels tràmits abans indicats. Durant el 

temps de suspensió, el sancionat no podrà exercir cap dels seus drets de militant ni acudir a 

reunions ni publicar opinions ideològiques, ni ser autor de ponències a Congressos, ni ser autor 

d'estudis a Jornades Ideològiques, ni rebre informació ordinària del Partit, ni triar o ser triat. No 

obstant això, haurà de respondre de l'obligació de satisfer quota o realitzar la càrrega de treball 

que li encarregue el PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. De cara a l'exterior, no podrà 

comprometre amb cap mena de declaració al PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. 
 

Pot ser una mesura provisional, abans de produir-se l'expulsió, sobretot en els casos de 

contravenció de la ideologia, o línia oficial del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. 
 

Són motius de suspensió de militància, entre altres: 
 

-La injúria o calúmnia reiterada contra un altre militant. 
 

-La falta de respecte al PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, als òrgans federals del 

PARTIDO CARLISTA: Mesa del Congrés, Consell Federal de Direcció, Secretari General Federal, 

Comité de Conflictes i Garanties. I tots els òrgans de direcció del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 

VALENCIÀ. 
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-El trencament del principi de lleialtat: intervencions deslleials a la línia oficial en fòrums 

sostinguts per la xarxa federal del PARTIDO CARLISTA. 
 

-El comunicar, a sabentment, falses informacions a altres militants o òrgans del PARTIT 

CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. 
 

-L'impagament injustificat d'una anualitat de la quota de militant. 
 

-Trencament del principi d'informació i de transparència: mitjançant actuacions-o 

omissions- que limiten el lliure exercici del dret d'informació que assisteix als militants. 
 

-L'incompliment de les resolucions i mandats adoptats bé siga pel Congrés del PARTIT 

CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ o pels seus diferents comités i la Secretaria General Col·legiada. 
 

-L'establiment de contactes polítics amb organitzacions autodenominades carlistes que 

no estiguen integrades en el PARTIDO CARLISTA, sense comptar amb autorització concedida per 

la Secretaria General Col·legiada. 
 

Tot afiliat incurs en un procés penal que haja dictat acte d'obertura de judici oral per 

delicte relacionat amb la corrupció, serà suspés cautelarment i de manera automàtica de la seua 

afiliació. 
 

La precedent relació de conductes sancionables no esgota els supòsits susceptibles de 

ser castigats pel CCG però, en tot cas, serà requisit imprescindible per a això la seua prèvia 

tipificació com falta per part de la Secretària General Col·legiada. (i la seua incorporació al 

present reglamente tan prompte com això resulte possible). El CCG procurarà posar a la 

disposició del Partit per a la seua publicació interna i de coneixement de tots els militants, una 

llista consolidada dels casos susceptibles de la suspensió de militància. El CCG podrà rebre 

propostes o indicacions de la resta de militants, però només al Consell Federal de Direcció li 

correspon fixar la llista de motius per a la suspensió de militància. 
 

3. Expulsió del Partit Carlista del País Valencià: 
 

L'expulsió del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ és la resolució disciplinària més greu 

que hi ha en el Partido Carlista, i només es podrà imposar, prèvia instrucció d'expedient 

disciplinari, en els supòsits de comissió d'infraccions de caràcter greu. Suposa la pèrdua de 

militància i, en el cas de càrrecs obtinguts en llistes electorals del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 

VALENCIÀ la retirada del suport de tot el Partido Carlista així com la realització dels tràmits 

necessaris perquè retorne la seua acta corresponent. La persona finalment expulsada del PARTIT 

CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ no podrà tornar a obtindre la condició de militant fins que no haja 

transcorregut, si més no, el termini d'un any des de la data de la seua expulsió. En els casos de 

sentències judicials amb penes d'inhabilitació o de presó, aquest termini s'ajustarà, com a mínim, 

al compliment d'aquestes penes. 

Són motius d'expulsió de militància, entre altres: 
 

1. La prevaricació comesa en l'acompliment de càrrec electe del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 

VALENCIÀ . 
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2. La corrupció en l'acompliment de càrrec electe del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ 

. 
 

3. El suborn en l'acompliment de càrrec electe del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. 
 

4. El xantatge en l'acompliment de càrrec electe del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. 
 

5. L'afiliat condemnat en ferm per algun d'aquests delictes serà expulsat definitivament del 

PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. 
 

6. El xantatge exercit contra un altre militant del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. 
 

7. L'apropiació, distracció, comerç o venda no aprovada pels òrgans corresponents del 

PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ de béns mobles o immobles pertanyents al 

Patrimoni del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. 
 

8. La doble militància. 
 

9. La usurpació de signatures, segells i altres elements identificatius que corresponguen a 

altres militants i, especialment, la d'aquells que ostenten algun càrrec dins del PARTIT 

CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. 
 

10. La manipulació dels documents del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, especialment 

de qualsevol mena d'actes dels òrgans de govern i de documents de la Tresoreria. 
 

11. La filtració reiterada d'informació o documents interns del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 

VALENCIÀ. 
 

12. L'accés no autoritzat a les claus de les aplicacions informàtiques del PARTIT CARLISTA 

DEL PAÍS VALENCIÀ, la seua divulgació pública, el seu lliurament a uns altres militants no 

autoritzats, o el seu lliurament a persones que no són militants del Partit Carlista. 
 

13. El sabotatge informàtic a qualsevol de les aplicacions del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS 

VALENCIÀ. 
 

14. L'impagament reiterat de la quota d'afiliació durant més de dos anys consecutius, sense 

causa justificada. 
 

15. La conspiració o intent de subvertir les regles de funcionament del PARTIT CARLISTA DEL 

PAÍS VALENCIÀ. 
 

16. La negativa reiterada a satisfer el dret d'informació i accés a documents que assisteix als 

militants del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. 
 

La precedent relació de conductes sancionables no esgota els supòsits susceptibles de 

ser castigats pel CCG però, en tot cas, serà requisit imprescindible per a això la seua prèvia 

tipificació com falta per part del Consell Federal de Direcció. ( i la seua incorporació al present 

reglamente tan prompte com això resulte possible). El CCG procurarà posar a la disposició del 

Partit per a la seua publicació interna i de coneixement de tots els militants, una llista 

consolidada dels casos susceptibles de la suspensió de militància. El CCG podrà rebre propostes 
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o indicacions de la resta de militants, però només al Consell Federal de Direcció li correspon fixar 

la llista de motius per a l'expulsió de la militància. El règim disciplinari del PARTIT CARLISTA DEL 

PAÍS VALENCIÀ s'exercitarà amb independència de les mesures de tipus judicial que el Congrés 

o el Consell Federal de Direcció puguen adoptar. 
 

Disposicions finals: 
 

La duració de la instrucció de qualsevol expedient disciplinari no podrà excedir els tres 

mesos. 
 

Les resolucions s'adoptaran pel vot de la majoria dels integrants del Comité de Conflictes i 

Garanties. 
 

En matèria d'abstencions i recusacions dels membres del Comité, i mancant regulació 

específica en el present reglament, s'estarà al que es disposa per la legislació de l'Estat quant al 

procediment administratiu. 
 

La duració del mandat dels membres del Comité coincidirà amb el període de quatre 

anys entre un i un altre Congrés. La designació dels membres del mateix serà facultat del Congrés 

i, subsidiàriament, del Consell Federal de Direcció. 
 

Contra les resolucions del Comité podrà interposar-se recurs de reposició en el termini 

de 10 dies naturals , i contra la qual resolga aquest últim cabrà la interposició del recurs d'alçada, 

en 15 dies naturals, davant el Consell Federal. Quant a la impugnació en via judicial de les 

sancions fermes imposades pel Comité de Conflictes i Garanties, s'estarà al que dispose la 

legislació de l'Estat. 

 
 

TITUL IX 

CAUSES D’EXTINCIÓ 

Art. 52é El PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ només podrà extingir-se, a més de les 

causes legalment establides, per la voluntat de la majoria composta per dos terços dels 

components de l'Assemblea General, especialment convocada a aquest efecte per la Secretaria 

General Col·legiada. 

En el cas de produir-se l'acord de la seua extinció, el Patrimoni del PARTIT CARLISTA DEL 

PAÍS VALENCIÀ, una vegada ateses les obligacions si n'hi haguera, passarà a integrar-se en el 

PARTIDO CARLISTA Federal, per a l'usdefruit de tots els altres Partits Federats, de conformitat 

amb l'article 27 dels Estatuts del PARTIDO CARLISTA. 

 
 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera. Subsidiàriament i per qualsevol aspecte no concretat en els presen Estatuts, 

s’estarà pel que decidisca la direcció del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ. 
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Segona. Tots els càrrecs, la duració dels quals no ha sigut especificada en els presents Estatuts, 

tindran una duració de dos anys. 
 

Tercera. Tots els càrrecs de designació directa cessaran en el moment del cessament del qual 

els designés. 
 

Quarta. Disposant el PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ de plena capacitat d'obrar i disposar, 

sense més limitacions que les previstes en els presents Estatuts, s'entendrà que podran 

inscriure's al seu nom tots aquells béns, drets i accions que anteriorment pogueren figurar a nom 

del Partido Carlista Federal o de qualsevol de les denominacions sota les quals ha funcionat 

històricament, com ara Cercle Jaimista, Cercle Carlista, Cercle Legitimista, Associació 

Tradicionalista, Cercle Cultural Vazquez de Mella, etc. 
 

Cinquena. A l'efecte d'aquests Estatuts el País Valencià es considera integrat per la trenta-quatre 

comarques següents, que s'agrupen en les intercomarcals que s'indiquen: 
 

- Intercomarcal Nord. Els Ports, L'Alt Maestrat, Baix Maestrat, L'Alcalatén, La Plana Alta 

i La Plana Baixa. 
 

- Intercomarcal Centre. Camp de Morvedre, Camp del Túria, L'Horta Nord, L’Horta Oest, 

L’Horta Sud, València Ciutat, La Ribera Alta, La Ribera Baixa, La Costera, La Vall d'Albaida i La Safor. 
 

- Intercomarcal Sud. La Marina Alta, La Marina Baixa, L'Alcoià, El Comptat, L'Alacantí, 

El  Baix Vinalopó, El Vinalopó Mitjà i el Baix Segura. 
 

- Intercomarcal Oest. L'Alt Palància, L'Alt Millars, El Racó d’Ademús, Els Serrans, La 

Plana d'Utiel, La  Foia de Bunyol, La Canal de Navarrés, La Vall d’Aiora i L’Alt Vinalopó. 

 
 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

PRIMERA.- En estar en un moment circumstancialment extraordinari i per a dur a terme 

l'organització interna del PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, la Secretaria General Col·legiada 

tindrà la facultat de designar els coordinadors de les diferents intercomarcals, designacions que 

quedaran sense efecte des del moment en què se celebren les corresponents Assemblees 

intercomarcals. 
 

SEGONA.- Els avanços en mètodes de comunicació fan necessàries l'adaptació a nous sistemes 

que faciliten la connexió interna i externa amb organismes oficials i òrgans directius del PARTIT 

CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, per això s'estableix: 
 

a) La celebració de reunions de tots els òrgans directius per mitjans telemàtics en estat 

d'alarma, aïllament forçós i qualsevol situació que impedisca el lliure desplaçament dels 

components de les diferents Assemblees, Comités i Consells. 
 

b) Els representants en els òrgans directius que per causa degudament justificada es 

vegen impedits per a la seua personació en les reunions d'aquests, podran fer-ho per mig 
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telemàtic, així com qualsevol militant que sol·licite la seua connexió, mantenint el mateix 

sistema de representació i funcionament que en les reunions presencials. 
 

c) Es procurarà que de celebrar-se aquestes reunions de manera telemàtica, es 

garantisca la total transparència i legalitat, com si fora en estat presencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El PARTIT CARLISTA DEL PAÍS VALENCIÀ, va ser inscrit en el Registre de Partits Polítics 

del Ministeri de Justícia i Interior, el 10 d'Abril de 1.995, al Tom III, Foli 320 del Llibre 

d'Inscripcions. 


