Capitul I. De l'ambit i fins de l'Institut d'Estudis Valencians
Articul 1. Denominacio
L'Institut d'Estudis Valencians (d'ara en avant IEV) es una entitat cultural que està
constituïda en la ciutat de Valencia, Cap i Casal del Regne, que es rig per la Llei
Organica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d'associacio i a l'ampar de lo dispost
en l'articul 22 de la Constitucio, carint d'anim de lucre. Estos actuals estatuts son
conseqüencia de la llegislacio vigent pero l'Institut d'Estudis Valencians preten
mantindre viu l'esperit de l'institucio fundada el 2 de febrer de 1937.
Articul 2. Personalitat Juridica
L'IEV te personalitat juridica propia i capacitat plena d'obrar per a administrar i
dispondre de sos bens i complir els fins que es proponen.
Articul 3. Domicili i ambit d'actuacio
El domicili de l'IEV s'establix en Valencia, Cap i Casal del Regne, en el carrer Conte
d'Altea, nº15 porta 12, CP 46005.
L'IEV realisarà principalment ses activitats en l'ambit territorial del Regne de Valencia,
denominat actualment Comunitat Valenciana.
Articul 4. Fins
L’IEV te com a finalitat estimular i propagar el coneiximent del Regne de Valencia en
tots els seus aspectes, per mig de l’estudi i l’investigacio de les seues peculiaritats, i
tambe la defensa de la cultura valenciana en totes les seues manifestacions. Queden
totalment excluides qualsevol tipo d’activitats que perseguixquen fins polítics o
religiosos.
Articul 5. Activitats
Entre les activitats a realisar per l’IEV tindran interes prioritari les següents: Cultiu de la
Llengua Valenciana per mig del seu estudi; sessions de treball; viages per a coneixer les
característiques geografiques, les costums i tota classe de manifestacions artistiques i
folcloriques; seminaris i cursos de divulgacio i conferencies; proyeccions, concursos i
actes de caracter analec, publicacions etc.
Capitul II. Dels membres de l'Institut d'Estudis Valencians
Articul 6.
L'IEV estarà format per un numero llimitat de membres, no excedint de vinticinc, que
tindran caracter de numeraris.
Fins a completar el llimit de vinticinc s'admetran solicituts, que seran formulades per
escrit i avalades per tres membres de numero i aprovades per la Junta General previ
informe de la Junta Directiva.

Els membres numeraris podran agrupar-se en Seccions, que en principi seran les
d'Historia, Llinguistica, Geografia, Etnografia, Publicacions, Archiu i Biblioteca pero
podran crear-se atres a medida que s'estime convenient. Se podra pertanyer a quantes
Seccions es desige. Cada Seccio sera dirigida per un Director nomenat per la Junta
Directiva.
Articul 7. Colaboradors
S'admetra l'ingres de colaboradors que s'agregaran a les Seccions, ya siga én caracter
permanent o per a determinats estudis. L'admissio sera decidida per la Junta Directiva.
Articul 8. Membres corresponents
Se podran nomenar membres corresponents en numero illimitat en quantes poblacions
s'estime convenient. Els nomenament seran efectuats per la Junta Directiva.
Articul 9. Protectors
Tambe hi podran haver membres protectors que ajuden economicament a l'IEV, be de
forma periodica o én donatius mes o manco circumstancials. El reconeiximent com a
Protectors sera efectuat per la Junta Directiva.
Articul 10. Dret dels membres
Els drets que corresponen als membres son els següents:
1. Participar en les activitats de l'IEV i en els orguens de govern i representacio, a
eixercir el dret a vot, aixina com a assistir a l'Assamblea General, d'acort én els
estatuts. Per a poder ser membre dels orguens de representacio es requisit
imprescindible ser major d'edat, estar en ple us dels drets civils i no estar
incorregut én els motius d'incompatibilitat establits en la llegislacio vigent.
2. A ser informats al voltant de la composicio dels orguens de govern i
representacio de l'Institut, de l'estat de contes i del desenroll de son activitat.
Podran accedir a tota l'informacio a traves dels orguens de representacio.
3. A ser oït én caracter previ a l'adopcio de mesures disciplinaries contra ell i a ser
informat dels fets que donen lloc a eixes mesures, devent ser motivat l'acort que,
en son cas, imponga la sancio.
4. A impugnar els acorts dels orguens de l'IEV que estime contraris a la Llei o als
Estatuts.
Articul 11. Deures
Els deures dels membres de numero son:
1. Compartir les finalitats de l'IEV i colaborar én la consecucio de les mateixes,
aixina com complir fidelment les obligacions inherents al carrec que
desempenyoren.
2. Pagar les quotes, derrames i atres aportacions que, d'acort als Estatuts, puguen
correspondre a cada soci.

3. Acatar i complir els acorts validament adoptats pels orguens de govern i
representacio de l'associacio.
4. Ajustar sa actuacio a les disposicions estatutaries.
5. Assistir a les reunions de la Junta General.
Articul 12. Causes de baixa
Son causes de baixa en l'IEV:
1. La propia voluntat de l'interessat, comunicada per escrit als orguens de
representacio
2. No satisfer les quotes fixades, si deixara de fer-ho durant tres mesos consecutius.
3. No assistir a tres sessions consecutives de convocatoria d'assamblea.
Articul 13. Regim sancionador
La separacio de l'IEV dels membres per motiu de sancio tindra lloc quan cometen actes
que els facen indignes de seguir pertanyent ad aquella. Se presumirà que existix este
tipo d'actes:
1. Quan delliberadament el membre impedixca o pose obstaculs al compliment
dels fins socials
2. Quan intencionadament obstaculise de qualsevol forma el funcionament dels
orguens de govern i representacio de l'IEV
En qualsevol cas, per a acordar la separacio per part de l'orgue de govern, sera necessari
la tramitacio d'un expedient disciplinari que contemple l'audiencia del soci afectat.
Capitul III. L'orgue de govern
Articul 14. L'Assamblea General
L'Assamblea General es l'orgue suprem de govern de l'IEV, integrat per tots els
membres de numero que adopta sos acorts pel principi majoritari o de democracia
interna.
Tots els membres romandran subjectes als acorts de l'Assamblea General, inclos els
absents, els dissidents o els que encara estant presents s'hagen abstingut de votar.
Articul 15. Reunions de l'Assamblea
L'Assamblea General se reunirà en sessio ordinaria com a minim una volta a l'any, dins
del primer trimestre.
L'Assamblea General se reunirà én caracter extraordinari sempre que siga necessari, a
requeriment d'un numero d'associats que represente, per lo manco, un 20 per cent de la
totalitat.
Articul 16. Convocatoria de les Assamblees

Les convocatories de les Assamblees Generals, tant ordinaries com extraordinaries, se
faran per escrit. Sempre que siga possible es convocarà individualment als membres. La
convocatoria expresarà el dia, l'hora i el lloc de la reunio, aixina com tambe l'orde del
dia.
El secretari redactarà l'acta de cada reunio que reflectirà un extracte de les
deliberacions, el text dels acorts que s'hagen adoptat i el resultat numeric de les
votacions. Al començament de cada reunio de l'Assamblea General se llegirà l'Acta de
la reunio anterior a fi de que s'aprove o no.
Articul 17. Competencies i validea dels acorts
L'Assamblea romandrà constituïda validament en primera convocatoria én l'assistencia
d'un minin d'un terç dels associats presents o representats; i en segona convocatoria,
siga quin siga el numero d'ells, se tindra que celebrar mig hora despres de la primera i
en el mateix lloc.
En les reunions de l'Assamblea General, correspon un vot a cada membre numerari de
l'IEV.
Son competencia de l'Assamblea General:
1. Aprovar en son cas, la gestio de l'orgue de representacio
2. Examinar i aprovar o rebujar els presuposts anyals d'ingressos i gastos, aixina
com la memoria anyal d'activitats
3. Establir les llinees generals d'actuacio que permeten a l'IEV complir sos fins
4. Dispondre totes les mesures encaminades a garantisar el funcionament
democratic de l'IEV
5. Fixar les quotes ordinaries o extraordinaries
6. Triar i destituir als membres de la Junta Directiva
7. Adoptar els acorts referents a:
o Expulsio dels socis, a proposta de la Junta Directiva
o Solicitut de declaracio d'utilitat publica
o Disolucio de l'Associacio
o Modificar els Estatuts
o Disposicio i abalienacio dels bens
o Aprovacio de gastos de representacio en situacions concretes
Els acorts se pendran per majoria simple, quan els vots afirmatius superen als negatius.
No obstant, requeriran majoria qualificada, que resultarà quan els vots afirmatius
superen la mitat, els acorts relatius a disolucio de l'associacio, modificacio d'Estatuts,
disposicio o abalienacio de bens i remuneracio dels membres de l'orgue de
representacio, sempre que s'haja convocat especificament én tal objecte l'assamblea
corresponent.
Capitul IV. L'orgue de representacio
Articul 18. Composicio de l'orgue de representacio

L'IEV sera regit, administrat i representat per son orgue de representacio denominat
Junta Directiva, formada pel President, Vicepresident, Secretari, Vicesecretari, Tesorer i
dos vocals.
L'eleccio dels membres de la Junta Directiva es fara per sufragi lliure i secret dels
membres de l'Assamblea General. Les candidatures podran ser tancades én un numero
maxim de set integrants o individuals per a completar la Junta Directiva, si la llista
triada conté manco dels set membres estipulats com a maxim.
L'eixercici dels carrecs sera debades. Excepte en cas de que l'Assamblea aprove gastos
de representacio en situacions concretes.
Articul 19. Duracio del manament en l'orgue de representacio
Els membres de la Junta Directiva eixerciran el carrec durant un periodo de 4 anys i
podran ser reelegits indefinidament.
La cessacio en el carrec abans d'extinguir-se el determini reglamentari podra deure's a:
1.
2.
3.
4.

Dimissio voluntaria presentada per mig d'un escrit en el que es raonen els motius
Malaltia que incapacite per a l'eixercici del carrec
Causar baixa com a membre de l'IEV
Sancio imposta per una falta comesa en l'eixercici del carrec

Les vacants que es produïxquen en la Junta Directiva es cobriran en la primera
Assamblea General que es celebre. No obstant, la Junta Directiva podra designar,
provisionalment, fins a la proxima Assamblea General, én un membre de l'IEV per al
carrec vacant.
Articul 20. Competencies de la Junta Directiva
La Junta Directiva posseïx les següents facultats:
1. Ostentar i eixercitar la representacio de l'IEV i portar a terme la direccio i
administracio de la forma mes ampla que reconega la llei i complir les decisions
preses per l'Assamblea General, i d'acort én les normes, instruccions i directrius
generals que esta Assamblea General establixca
2. Pendre els acorts necessaris per a la compareixença davant els organismes
publics, per a l'eixercici de tota classe d'accions llegals i per a interpondre els
recursos pertinents.
3. Resoldre sobre l'admissio de nous socis, portant la relacio actualisada de tots els
socis.
4. Propondre a l'Assamblea General l'establiment de les quotes que els membres de
l'Associacio tinguen que satisfer
5. Convocar les Assamblees Generals i controlar el compliment dels acorts
adoptats
6. Comunicar al Registre d'Associacions, la modificacio dels Estatuts acordada per
l'Assamblea General en el determini d'un mes
7. Presentar el balanç i l'estat dels contes de cada eixercici a l'Assamblea General
per a que els aprove, i confeccionar els presuposts de l'eixercici següent

8. Portar un contabilitat d'acort a les normes especifiques que permeta obtindre
l'image fidel del patrimoni, del resultat i de la situacio financera de l'entitat.
9. Efectuar l'inventari dels bens de l'IEV
10. Elaborar la memoria anyal d'activitats i sometre-la a l'aprovacio de l'Assamblea
General
11. Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst pels presents Estatuts i donar
contes d'allo en la primera Assamblea General subsegüent
12. Qualsevol atra facultat que no estiga atribuïda d'una forma especifica en estos
estatuts a l'Assamblea General
Articul 21. Reunions de l'orgue de representacio
La Junta Directiva convocada a l'efecte pel president o per la persona que li
substituïxca, es reunirà en sessio ordinaria én la periodicitat que sos membres
decidixquen, que en tot cas no podra ser superior a dos mesos. Es reunirà en sessio
extraordinaria si ho solicita un terç de sos components.
La Junta Directiva quedarà validament constituïda én la convocatoria previa i un
quorum de la mitat mes u de sos membres.
Els membres estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen, podent
excusar sa assistencia per causes justificades. En qualsevol cas, sera necessaria
l'assistencia del President i del Secretari o de les persones que els substituïxquen.
En la Junta Directiva es pendran els acorts per majoria simple de vots dels assistents. En
cas d'empat, el vot del President sera de calitat.
Els acorts de la Junta Directiva es faran constar en el llibre d'actes. A l'iniciar-se cada
reunio de la mateixa, es llegirà l'acta de la sessio anterior per a que s'aprove o es
rectifique.
Articul 22. El President
El President de l'IEV presidirà la Junta Directiva. Son propies del President les següents
funcions:
1. Les de direccio i representacio llegal de l'IEV, per delegacio de l'Assamblea
General i de la Junta Directiva
2. La presidencia i direccio dels debats dels orguens de govern i de representacio
3. Firmar les convocatories de les reunions de la Assamblea General i de la Junta
Directiva
4. Visar els actes i els certificats confeccionats pel Secretari de l'Associacio
5. Les atribucions restants propies del carrec i les que li delegue l'Assamblea
General o la Junta Directiva
Al President el substituirà, en cas d'absencia o malaltia, el Vicepresident.
Articul 23. El Tesorer

El Tesorer tindrà coma funcio la custodia i el control dels recursos de l'Institut, aixina
com l'elaboracio del presupost, el balanç i liquidacio de contes, a fi de sometre'ls a
l'aprovacio de la Junta Directiva, d'acort a l'articul 20 d'estos Estatuts. Firmarà els
rebuts, quotes i atres documents de tesoreria. Pagarà les factures aprovades per la Junta
Directiva, les quals tindran que ser visades, previament, pel President.
Articul 24. El Secretari
El Secretari deu custodiar la documentacio de l'Institut, redactar i firmar les actes de les
reunions de l'Assamblea General i la Junta Directiva, redactar i autorisar les
certificacions que s'hagen de lliurar, aixina com tindre actualisada la relacio de socis.
Capitul V. Regim Economic.
Articul 25. Patrimoni inicial
El patrimoni inicial de l'IEV està valorat en zero euros. El Presupost anyal serà aprovat
cada any en l'Assamblea General Ordinaria. Els recursos economics de l'IEV se nutriran
de:
1.
2.
3.
4.

De les quotes que fixe l'Assamblea General a sos membres
De les subvencions oficials o particulars
De donacions, herencies i/o llegats
De les rendes del mateix patrimoni o be d'atres ingressos que es puguen obtindre

Articul 26. Quotes
Tots els membres de l'IEV tenen l'obligacio de sostindre'l economicament, per mig de
quotes o derrames, de la forma i en la proporcio que determine l'Assamblea General a
proposta de la Junta Directiva.
L'eixercici economic es tancarà én la convocatoria de l'Assamblea General Ordinaria.
Articul 27. Disposicio de fondos
En els contes o llibretes d'aforro obertes en establiments de credit, deuen figurar la firma
del President, del Tesorer i del Secretari.
Per a poder dispondre de fondos seran suficients dos firmes.
Capitul VI. Disolucio de l'Associacio
Articul 28. Causes de disolucio
L'IEV podra ser disolt:
1. Si aixina ho acorda l'Assamblea General convocada expresament per ad este fi i
én el vot favorable de la majoria absoluta dels membres numeraris de dret
2. Per les causes determinades en l'articul 39 del Codic Civil
3. Per sentencia judicial firme

Articul 29. Liquidacio
La disolucio de l'associacio obri el periodo de liquidacio, fins a son final, l'entitat
conservarà sa entitat juridica.
Els membres de la Junta Directiva en el moment de la disolucio es convertixen en
liquidadors, llevat que l'Assamblea General designe a uns atres, o be els que el juge, en
son cas, decidixca.
Correspon als liquidadors:
1. Velar per l'integritat del patrimoni de l'Institut
2. Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguen precises per a
la liquidacio
3. Cobrar els credits de l'Institut
4. Liquidar el patrimoni i pagar als acreedors
5. Aplicar els bens sobrants de l'Institut als fins prevists pels Estatuts
6. Solicitar la cancelacio dels assents en el Registre corresponent
En cas d'insolvencia de l'Institut, la Junta Directiva, o si es el cas, els liquidadors, han de
promoure immediatament l'oportu procediment concursal davant del juge competent.
El sobrant net que resulte de la liqudacio es destinarà directament a l'Associacio
Valenciana de la Caritat, o si esta es dissolguera, ad atra d'identics fins.
Els membres no responen personalment dels deutes de l'associacio.

