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ESTATUTS DE SCOUTS VALENCIANS 
Federació d’Escoltisme de Castelló, València i Alacant 

 
Aprovats en l'Assemblea Scout Federal Extraordinària de 29 de maig de 2022 

 

TÍTOL I – DEFINICIONS 
 
 

CAPÍTOL 1r: DENOMINACIÓ I DEFINICIÓ 
 
 

ARTICLE 1 
 

La denominació de la Federació serà la de “SCOUTS VALENCIANS, 
FEDERACIÓ D’ESCOLTISME DE CASTELLÓ, VALÈNCIA I ALACANT”, l’origen de la 

qual es troba en les antigues zones XV i XVII de l’Associació de Scouts 

d’Espanya i en la seua successora, l’Associació de Scouts Valencians–Exploradors 
Valencians, així com en l’antiga Associació Valenciana d’Escoltisme. 

 
 

ARTICLE 2 
 

La Federació de SCOUTS VALENCIANS, FEDERACIÓ D’ESCOLTISME DE 

CASTELLÓ, VALÈNCIA I ALACANT”, d’ara en avant FSV, és una organització civil 
amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, formada per 

Associacions Federades (d’ara en avant, Grups Scouts), pluriconfessional de 
lliure adhesió, cívica i compromesa amb els Fins, Principis i Mètode del Moviment 

Scout. 
 

 

CAPÍTOL 2n: FINS I ACTIVITATS 

 
ARTICLE 3 

 
La FSV té com a objectiu primordial contribuir, directament o a través dels 

seus Grups Scouts, a la formació integral dels xiquets, xiquetes i jóvens que les 
componen, ajudant-los a desenvolupar plenament les seues competències 

intel·lectuals, socials, físiques, afectives i espirituals, tant en la seua dimensió 

individual com en la de ciutadans responsables, membres actius de les seues 
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comunitats locals, autonòmiques, nacionals i internacionals. Per a tot això, la 
FSV es proposa els fins següents: 

 

a) Promoure, difondre i practicar l’escoltisme, fundat per Baden Powell en 
1907, a través de l’aplicació del Mètode Scout. 

b) Fomentar la difusió dels valors emanats de la Llei i la Promesa Scout 
entre els membres dels seus Grups Scouts i, en general, entre la 

infància i joventut de la Comunitat Valenciana. 
c) Coordinar l’organització, les relacions i les actuacions dels Grups 

Scouts per a la constant actualització i la més eficaç pràctica de 
l’escoltisme en el marc dels compromisos arreplegats en el Programa 

Educatiu: Compromís Social, Compromís Ambiental, Compromís per a 

la Salut i Compromís Espiritual. 
d) Promoure i fomentar el voluntariat i la participació social entre la 

infància i la joventut de la Comunitat Valenciana. 
e) Millorar l’entorn social i mediambiental de la Comunitat Valenciana a 

través d’activitats de servici realitzades per la FSV i/o pels seus Grups 
Scouts. 

f) Promoure la pràctica d’activitat física en el medi natural entre els 
menors, i especialment la dels esports de muntanya i escalada. 

g) Promoure el desenvolupament d’actuacions de caràcter cívic o d’acció 
social dirigides a millorar la qualitat de vida de la ciutadania. 

h) Fomentar la participació infantil i juvenil en la societat valenciana. 
i) Realitzar una activitat educativa entre la infància i joventut de la 

Comunitat Valenciana destinada a la promoció de valors relacionats 
amb la convivència, la igualtat de gènere, així com la tolerància i 

l’actitud positiva enfront de la diversitat humana, la multiculturalitat i 

la integració de la immigració. 
j) Tractar de promoure la cultura valenciana en les seues activitats. 

 

 

ARTICLE 4 

 

Per a la consecució d’aquests fins, podrà proposar i dur a terme tot tipus 
d’activitats educatives, mediambientals, d’aire lliure, de cooperació al 

desenvolupament, d’intervenció social, de promoció i formació del voluntariat 
social, d’educació per a la salut, d’educació per a la pau i la tolerància enfront de 

la diversitat, de foment de la multiculturalitat, de promoció de la cultura i de 
l’esport, de formació d’educadors, d’animació sociocultural i qualsevol altra 

activitat lícita que puga contribuir a la consecució dels seus fins. 
 

Les activitats es podran desenvolupar bé directament per la FSV, o bé a 
través dels seus Grups Scouts. 
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CAPÍTOL 3r: PRINCIPIS 

 
ARTICLE 5 

 

LA FSV assumeix com a propis els principis de la Constitució Scout 

Mundial, concretats en: 

 
a) Un Compromís Social. Que suposa participar en el desenvolupament 

de la societat, dins del respecte a la dignitat de la persona, el foment 
de la pau, la comprensió i la cooperació entre els pobles a nivell local, 

nacional i internacional, i el respecte a la integritat de la naturalesa. 
 

b) Un Compromís Espiritual. Que implica prendre consciència del vessant 
espiritual de la vida. Ara bé, si s’adopta una creença concreta, l’scout 

l’assumeix conseqüentment i la posa en pràctica en el seu dia a dia. 
 

c) Un Compromís Personal. Per a convertir-se en l’artífex i protagonista 
del seu propi creixement, desenvolupant la capacitat crítica i un sentit 

personal de responsabilitat i autoexigència. 
 

 

ARTICLE 6 

 

LA FSV, cada un dels seus Grups Scouts i els membres d’aquests, d’ara 
en avant els associats, s’adhereixen a la Llei i la Promesa Scout, en els termes 

establits en la Constitució Scout Mundial. 
 

 

 

CAPÍTOL 4t: ÀMBIT TERRITORIAL 
 

ARTICLE 7 

 

LA FSV exercirà les seues competències en l’àmbit territorial de la 

Comunitat Valenciana. No obstant això, quan així ho requerisca la naturalesa 
d’alguna activitat, aquesta podrà desenvolupar-se totalment o parcialment en la 

resta d’Espanya i/o en l’estranger. 

 
 

 

 



 

4 

CAPÍTOL 5é: ÀMBIT COMPETENCIAL 
 

ARTICLE 8 

 

1. LA FSV tindrà com a pròpies i no delegables les competències 
relacionades a continuació: 

 
a) Les relacions institucionals de caràcter scout a nivell autonòmic, 

nacional i internacional que afecten assumptes propis de la FSV. 
b) Les relacions institucionals amb organismes públics i privats de 

caràcter local, autonòmic, nacional i internacional que afecten 
assumptes propis de la FSV. 

c) La gestió administrativa amb la Federació de Scouts-Exploradors 
d’Espanya (d’ara en avant, ASDE). 

d) El disseny base de la formació scout dels scouters de la FSV. 
e) La formació de formadors scouts en la seua etapa d’Acollida al 

Formador. 
f) La complementació i concreció del Sistema de Programes d’ASDE en la 

mesura que la seua normativa així ho establisca. 

g) La promoció de la cooperació, els intercanvis i les activitats conjuntes 
de les organitzacions federades d’ASDE. 

h) L’establiment de marcs de relació, cooperació i intercanvi amb altres 
organitzacions scouts d’àmbit autonòmic o d’altres països. 

i) El desenvolupament d’estratègies en matèria de relacions 
institucionals i de coordinació amb la resta del moviment juvenil en 

l’àmbit de la Comunitat Valenciana. 
j) El desenvolupament de la projecció social de l’escoltisme en l’àmbit 

autonòmic a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials. 
k) La captació de nous recursos econòmics complementaris per a la FSV i 

l’optimització i el control dels existents. 
 

 2. Són competències delegables en els Grups Scouts: 
 

a) El disseny, l’organització i el desenvolupament de les activitats pròpies 

de la FSV d’acord amb la normativa federal que les desplegue 
reglamentàriament. 

b) Qualsevol altra no reflectida en el llistat de pròpies i no delegables per 
la FSV. 
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CAPÍTOL 6é: DOMICILI 
 

ARTICLE 9 

 

El domicili social de la FSV radica en la plaça de Chopin, 6-c, de la ciutat 
de València, on té la seu administrativa (d’ara en avant, Oficina Scout).  

 

 

TÍTOL II – DELS SOCIS 
 

CAPÍTOL 1r: GRUPS SCOUTS (ASSOCIACIONS 

FEDERADES) 

 

Secció 1a. Requisits dels Grups Scouts 

 

ARTICLE 10 

 

Per a ser soci de la FSV, tant en formació com de ple dret, els Grups 

Scouts hauran de complir els requisits següents: 
 

a) Estar legalment constituït com a associació prestadora de servicis a la 
joventut d’àmbit local, amb personalitat jurídica pròpia i independent 

de la FSV i amb plena capacitat d’obrar. 
 

b) Tindre com a finalitat principal la pràctica de l’escoltisme, fundat per 
Baden Powell en 1907, a través de l’aplicació del Mètode Scout. 

 

c) Acceptar plenament les normes estatutàries i reglamentàries de la 
FSV, així com qualsevol acord vàlidament adoptat pels òrgans 

competents de la FSV. 
 

Els Grups Scouts hauran d’incloure necessàriament en el seu si els 
següents tipus d’associats: 

 
a) Associats actius, que seran aquells associats majors d’edat del Grup 

Scout amb responsabilitat de scouter o de membre de Comité de 
Grup. 

b) Associats educands, que seran aquells associats del Grup Scout de fins 
a vint-i-un anys d’edat inclusivament, que hi estiguen donats d’alta 

com a castors, llobatons, scouts, escoltes o ròvers. 
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Els Grups Scouts, a més, podran incloure en el seu si altres tipus 
d’associats, com per exemple: 

a) Associats d’honor. 

b) Associats protectors o col·laboradors. 
 

 

Secció 2a: Procediment d’admissió 

 

 

ARTICLE 11 

 

L’admissió com a membre de la FSV serà acordada per l’Assemblea Scout 

Federal, a sol·licitud escrita del representant legal del Grup Scout interessat a 

federar-se, en què se certifique que s’ha adoptat l’oportú acord per l’òrgan 
competent de tal grup, d’acord amb les seues normes internes, i acompanyant 

còpia dels seus estatuts i normativa interna complementària. 
 

 
ARTICLE 12 

 
Tot nou soci de la FSV passarà per un període de formació mínim de 12 

mesos. Transcorregut aquest període, el soci en formació se sotmetrà a una 
votació de ratificació en la primera Assemblea Scout Federal Ordinària que es 

convoque. La no superació d’aquesta votació podrà suposar, a elecció de la 
mateixa Assemblea Scout Federal, la baixa de la Federació o el manteniment de 

la seua condició de soci en formació durant 12 mesos més, sense que es puga 
prorrogar aquesta situació més enllà de la següent Assemblea Scout Federal 

Ordinària que es convoque una vegada complit aquest segon termini. En canvi, 

la superació de la votació de ratificació suposarà l’adquisició de la condició de 
soci de ple dret. 

 
El Grup Scout l’ingrés com a soci del qual siga rebutjat per part de 

l’Assemblea Scout Federal, o que no siga ratificat una vegada transcorregut el 
seu període de formació d’acord amb el que preveu el paràgraf anterior, no 

podrà sol·licitar l’ingrés en la FSV novament fins que transcórreguen tres anys 
des d’aquest rebuig o no ratificació. 

 
Els Grups Scouts en formació tindran tots els deures i drets establits en 

aquests Estatuts per als socis de la FSV llevat dels expressament exceptuats en 
els presents Estatuts o en el Reglament que el desplega. 
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CAPÍTOL 2n: DRETS I DEURES DELS SOCIS 
 

Secció 1a. Drets 

 

ARTICLE 13 

 

Els Grups Scouts tindran els drets següents: 
 

a) Participar, a través de representació, amb veu i vot en les reunions de 
l’Assemblea Scout Federal i del Consell Scout Federal, tal com 

estipulen els presents estatuts, així com en aquells òrgans i àmbits de 
participació de la FSV que s’establisquen. 

b) Participar en les activitats de la FSV, o en les gestionades a través 
d’aquesta, atenent els perfils i les quotes de participació establits per a 

cada una. 
c) Proposar als seus associats per a l’exercici dels càrrecs establits en les 

estructures i els òrgans de la FSV, respectant els requisits que 

s’establisquen per a cada un d’aquests. 
d) Utilitzar els servicis que la FSV oferisca. 

e) Sol·licitar de la FSV la prestació de servicis que responguen a les seues 
necessitats. 

f) Rebre informació i obtindre l’assessorament i el suport derivats de 
l’exercici de les competències que la FSV té atribuïdes. 

g) Accedir a tota la informació econòmica i administrativa de la FSV. 
 

 

Secció 2a. Deures 

 

ARTICLE 14 

 

Els Grups Scouts tindran les obligacions següents: 

 

a) Respectar, complir i fer complir les normes estatutàries i 
reglamentàries de la FSV, així com els acords vàlidament adoptats pels 

seus òrgans competents. 
b) Participar en els òrgans de decisió establits. 

c) Fomentar la cooperació, l’intercanvi i les activitats conjuntes amb els 
altres Grups Scouts. 

d) Facilitar a la FSV, en forma i termini, la informació econòmica i 
administrativa estatutària i reglamentàriament establida. 

e) Satisfer les quotes de totes les persones associades actives i persones 

associades educandes del grup-associació d'acord amb els seus 
estatuts registrats establides per l'Assemblea Scout Federal abans de 
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l'últim dia que s'establisca. La demora en el pagament de quotes 
comportarà la suspensió del dret de vot en Consells Scouts Federals i 

Assemblees Scouts Federals si es produeix per un període superior a 

tres mesos comptant a partir del termini final establit per al pagament. 
Aquesta mesura operarà de manera automàtica, sense necessitat de 

posar en marxa el procediment sancionador. 
 

En el cas excepcional que el grup scout federat al·legue problemes 
econòmics, haurà de comunicar per escrit els motius de la 

impossibilitat de pagament de les quotes almenys dues setmanes 
abans de l'últim dia establit per a l'abonament. La citada comunicació 

s'elevarà a l'Equip Scout Federal, el qual sotmetrà a votació la 
concessió o no d'una pròrroga de pagament. 

 
En cas de rebuig de la pròrroga, els interessos generats per 

impagament, que correspondran a l'interés legal dels diners, seran 
calculats des de la data límit en què degué realitzar-se el pagament, 

data des de la qual també s'haurà de calcular la suspensió del dret a 

vot en Consells i Assemblees abans esmentat. 
 

A més de l'anterior, la participació dels grups en subvencions 
convocades per la pròpia FSV exigirà estar al corrent del pagament de 

quotes federatives el dia que es presente la sol·licitud. Així mateix, la 
participació dels grups scouts en activitats que, de qualsevol manera, 

estiguen subvencionades, en tot o en part, per la FSV, deuran, a més 
d'estar al corrent del pagament de les quotes federatives o tindre una 

pròrroga concedida. Haver facilitat a la FSV, sense excepció de cap 
mena, tota la documentació que des de la FSV se sol·licite a fi d'optar 

a qualssevol subvencions, incloent, els corresponents certificats 
censals dels corresponents ajuntaments.  

 
En el cas que un grup scout no complisca els requisits anteriors, 

pretenga participar en les activitats avantdites deurà, sense excepció, 

abonar el preu total d'aquesta. 
f) Integrar-se en el sistema de protecció de dades, d’acord amb la 

legislació vigent, en forma verificable segons el procediment que 
establisca l’Assemblea Scout Federal. 
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CAPÍTOL 3r: PÈRDUA DE LA QUALITAT DE SOCI 
 

Secció 1a. Motius de la pèrdua de la qualitat de soci 

 

ARTICLE 15 

 

La pèrdua de la qualitat de soci es podrà produir per alguns dels motius 

següents: 
a) Per voluntat pròpia, a través d’un acord vàlidament adoptat per 

l’òrgan competent del Grup Scout, que serà notificat a la FSV d’acord 
amb el que establiquen els Estatus i el Reglament. 

b) Per dissolució de la FSV o del mateix Grup Scout. 
c) Per decisió de l’Assemblea Scout Federal si es comprometen els 

Principis Scouts i s’incompleixen greument les Regles de l’escoltisme 
expressades en aquests Estatuts, o es falten a alguns dels seus deures 

com a socis. 
d) Per impagament de la quota federal anual per un període superior a 

nou mesos comptant a partir del termini final establit per al pagament. 
Al contrari que les establides en el Títol VI, la iniciativa d'aquesta 

sanció correspondrà únicament a l'Equip Scout Federal. La decisió de 

la pèrdua de qualitat de soci serà presa, prèvia audiència dels 
representants del grup afectat, pel Consell Scout Federal, podent el 

membre expulsat recórrer a la següent Assemblea, que haurà de 
corroborar la mesura o deixar-la sense efecte. 

e) En tot cas, per l’incompliment de l’article 14 f), passats sis mesos des 
de l’establiment o modificació substancial d’aquest o, en el cas de 

grups scouts nous, del seu ingrés a la FSV. 
 

Secció 2a. Procediment 

 

ARTICLE 16 

 

La pèrdua cautelar de la condició de soci de la FSV per part dels Grups 

Scouts serà acordada, d’acord amb el procediment sancionador establit en el 
títol VI d’aquests estatuts, pel Consell Scout Federal a petició de l’Equip Scout 

Federal o d’un altre Grup Scout (en aquest últim cas, per acord unànime de 

l’òrgan de representació d’aquest arreplegat en la corresponent acta de la 
sessió). 

 

ARTICLE 17 

 

En tots els casos, la pèrdua de la condició de soci no serà definitiva fins 
que no siga ratificada per l’Assemblea Scout Federal. 
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TÍTOL III – DELS ÒRGANS DE LA FEDERACIÓ 
 

CAPÍTOL 1r. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I 

DIRECTIVA 

 

ARTICLE 18 

 

Constitueixen l’estructura organitzativa i directiva de la FSV els òrgans 

següents: 

 
a) L’Assemblea Scout Federal. 

b) El Consell Scout Federal. 
c) L’Equip Scout Federal. 

d) La Conferència Scout Federal. 
e) El Servici de Voluntariat. 

f) El Servici de Formació. 
g) El Servici de Programes i Recursos Educatius. 

h) El Fòrum Ròver. 
i) La Comissió de Drets i Garanties. 

j) Tots aquells servicis que siguen aprovats per l’Assemblea Scout 
Federal de la manera estatutària i reglamentàriament establida. 

 

CAPÍTOL 2n. L’ASSEMBLEA SCOUT FEDERAL 
 

Secció 1a. Definició 

 

 

ARTICLE 19 

 

L’Assemblea Scout Federal és el màxim òrgan de govern de la FSV i 
representa, a través de les seues decisions adoptades per principi democràtic, la 

voluntat de tots els Grups Scouts que la conformen. 
 

L’Assemblea Scout Federal reuneix tots els Grups Scouts de la FSV. Hi 
estaran representats tots els Grups Scouts que en formen part, ja siguen de ple 

dret o en formació, a través dels seus representants vàlidament acreditats, 
d’acord amb el que estableixen aquests Estatuts i el Reglament Intern. 
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Secció 2a. Composició i constitució 

 

ARTICLE 20 
 

1. L'Assemblea Scout Federal estarà composta per el/la President/a 

Scout Federal, que la presidirà i coordinarà, el/la Secretari/a Scout 
Federal, que farà les vegades de secretària/o d'actes, la resta de 

l'Equip Scout Federal i els seus Col·laboradors i les/els representants 

de cada Grup Scout. 
En cas d'absència del President/a o Secretari/a, altres membres de 

l'Equip Scout Federal prendran els seus càrrecs en funcions durant el 
transcurs de l'Assemblea. En cas de la no presència de cap/a membre 

de l'Equip, la pròpia assemblea triarà d'entre els seus membres a tres 
persones encarregades de constituir la taula, de les quals una 

s'encarregarà de presidir-la i una altra realitzarà les funcions de 
secretari/a d'actes. 

 
2. Les delegacions de representants de cada Grup Scout estaran en 

funció del nombre de membres de cadascuna d'elles, comptant cada 
Grup amb un/a representant per cada deu sòcies/us conforme als 

llistats o certificats de núm. de membres que consten en l'oficina de la 
Federació quinze dies naturals abans de l'Assemblea. Els decimals 

s'arredoniran a la unitat més pròxima. 

 
3.  Els róvers (educands de 17 a 21 anys) compondran el Fòrum Róver 

conforme al que s'estableix en aquests estatuts. Aquest Fòrum tindrà 
dos representants en l'Assemblea, amb dret a veu i vot, triats 

conforme al reglament d'aquest. 
 

4. Tots els i les membres de l'Assemblea Scout Federal seran majors 
d'edat a data de la seua celebració. 

 
5. Tots els i les membres de l'Assemblea Scout Federal tindran dret a 

veu. 
 

6. Només tindran dret a vot les i els representants vàlidament acreditats 
dels grups de ple dret de la FSV. 

 

7. Les i els membres de l'Equip Scout Federal i els seus Col·laboradors 
no tindran dret a vot per raó del seu càrrec. No obstant això, tindran 

dret a vot si, al seu torn, anaren representants vàlidament acreditats 
dels seus respectius Grups Scouts. 

 
8. La persona que figure com a associada/o davant l'Oficina Scout 

Federal en més d'un Grup Scout només podrà representar a un d'ells 
en l'Assemblea Scout Federal. 



 

12 

 

ARTICLE 21 

 

1. Als únics efectes que l’Assemblea Scouts Valencians, ja fora ordinària o 

extraordinària, quede vàlidament constituïda, serà necessari, en primera 
convocatòria, l’acreditació de la mitat més un del total de representants de 

grups de ple dret i, en segona convocatòria, l’acreditació de com a mínim una 
quarta part del total de representants de grups de ple dret. L’esmentat quòrum 

no serà necessari per al seu desenvolupament una vegada constituïda. 
 

Podran acreditar-se les i els representants dels Grups Scouts que 
assistisquen físicament a l’Assemblea Scout Federal i aquells altres que hagen 

delegat la seua representació en els primers. 

 
Abans de l'inici de l'Assemblea Scout Federal, el President/a – 

Coordinador/a del grup scout, o persona en qui delegue les funcions, facilitarà a 
la taula d'acreditacions una relació escrita de tots/es els i les representants 

(presents o delegats/es) del seu grup donant fe de la seua condició 
d'associats/es de la seua entitat. 

. 
2. Només podrà delegar-se una representació entre els que hagen sigut 

vàlidament acreditats per un Grup Scout de ple dret, que podran ser de distints 
Grups Scouts. Les/Els representants vàlidament acreditats de grups en formació 

no poden delegar la seua representació. 
 

La delegació és personal i intransferible, sense que el delegat o la 
delegada puga, al seu torn, delegar la seua representació en un/a tercer/a 

representant. Un/a representant no pot acceptar més d’una delegació. 

 
 

 
ARTICLE 22 

 
Sobre els invitats a l’Assemblea Scout Federal: 

 
1. L’Equip Scout Federal, el Consell Scout Federal o una tercera part dels 

Grups Scouts de ple dret podran invitar les persones majors d’edat que 
consideren oportunes a assistir a l’Assemblea Scout Federal. 

 
2. L’assistència de tots els invitats a l’Assemblea Scout Federal ha de 

figurar en la convocatòria. No obstant això, i de forma excepcional, l’assemblea 
podrà acceptar, per mitjà de votació per més de dues terceres parts dels vots 

presents i delegats, la presència d’un o més invitats no informats en la seua 

convocatòria. 
 

3. Els invitats tindran dret a veu, però en cap cas a vot. 
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ARTICLE 23 

 

Sobre els oients a l’Assemblea: 

 

1. És possible assistir com a oient a una Assemblea Scout Federal si s’és 

major edat, associat d’un grup scout de ple dret i es compta amb l’autorització a 

l’efecte d’aquest Grup Scout. 
 

2. A l’inici d’una Assemblea Scout Federal, o en el seu transcurs, es 
prendrà la decisió de si s’hi accepten o no oients. Una vegada acceptats, no es 

podrà revocar la decisió per a l’Assemblea Scout Federal en qüestió. 
 

3. Els oients no tindran en cap cas dret a veu ni a vot. 
 

4. L’assistència a l’Assemblea Scout Federal per part dels oients estarà 
subjecta a l’aforament del lloc de reunió i, en tot cas, el nombre d’oients 

autoritzats per un grup scout no superarà el nombre de representants d’aquest 
Grup Scout presents en l’Assemblea. 

 
5. Si un oient incompleix el que estableixen els presents estatuts o el 

Reglament Intern que el desplega, podrà ser expulsat del lloc de reunió. 

 

Secció 3a. Funcions 

 

ARTICLE 24 

 

Són funcions de l’Assemblea Scout Federal no delegables en cap altre 

òrgan, servici o càrrec de la FSV: 
 

A. L’elecció de l’Equip Scout Federal. 

B. L’aprovació de la moció de censura de membres de l’Equip Scout 
Federal o de la seua totalitat. 

C. La convocatòria de la Conferència Scout Federal. 
D. L’aprovació i modificació de normes estatutàries i reglamentàries. 

E. L’elecció i nomenament del censor o censors de comptes. 
F. L’aprovació de la moció de censura del censor o censors de comptes. 

G. L’elecció i nomenament dels membres de la Comissió de Drets i 
Garanties. 

H. L’aprovació de la moció de censura dels membres de la Comissió de 
Drets i Garanties. 
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I. L’aprovació de la federació a altres entitats o la col·laboració amb 
aquestes. 

J. L’aprovació de l’alienació o disposició de béns immobles de la FSV. 

K. La dissolució de la FSV. 
L. Qualsevol altra funció que es considere necessària per al bon fi de la 

Federació i que la mateixa Assemblea Scout Federal decidisca assumir 
com a pròpia, sempre que no contravinga els presents Estatuts o el 

Reglament Intern que el desplega. 
 

 

ARTICLE 25 

 

1. Són funcions de l’Assemblea Scout Federal delegables en el Consell 

Scout Federal: 
 

A. L’aprovació dels pressupostos i comptes de la FSV. 
B. L’aprovació de l’Informe Anual de Gestió de l’Equip Scout Federal i del 

Programa Anual, així com de la Memòria d’Activitats. 
 

La delegació d’una funció de les citades en aquest article en el Consell 
Scout Federal s’acordarà per majoria absoluta dels representants acreditats en 

l’Assemblea Scout Federal. 

 
2. Són funcions de l’Assemblea Scout Federal delegables en el Consell 

Scout Federal o en l’Equip Scout Federal: 
 

A. La designació dels representants de la FSV per a l’Assemblea Scout i la 
Conferència Scout d’ASDE. 

B. L’elevació de propostes a l’Assemblea Scout d’ASDE i a la Conferència 
Scout d’ASDE. 

 
La delegació d’una funció de les citades en aquest article en un altre 

òrgan o càrrec de la Federació s’acordarà per majoria absoluta dels 
representants acreditats. 

 

 

Secció 4a. Convocatòria 

 

ARTICLE 26 

 

1. Es reunirà de forma ordinària, almenys una vegada a l’any, convocada 
pel secretari o secretària scout federal a petició del president o presidenta scout 

federal. 
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2. Es reunirà de manera extraordinària, convocada pel secretari o 
secretària scout federal a petició del president o presidenta scout federal o quan 

així ho sol·licite el Consell Scout Federal o una tercera part dels grups scouts de 

ple dret. 
 

3. L’Assemblea Scout Federal Ordinària serà convocada, com a mínim, un 
mes natural abans de la seua celebració. L’Assemblea Scout Federal 

Extraordinària serà convocada, com a mínim, quinze dies naturals abans de la 
seua celebració, sense perjuí del que disposa l’apartat 5 del present article. 

 
4. En la convocatòria de l’Assemblea Scout Federal haurà de figurar com 

a mínim la localitat, l’hora i orde del dia de la celebració. 
 

5. L’Assemblea Scout Federal Extraordinària en l’orde del dia de la qual 
figure l’elecció de l’Equip Scout Federal haurà de ser convocada, com a mínim, 

45 dies naturals abans de la seua celebració. 
 

Secció 5a. Assistència a l'Assemblea Scout Federal 
telemàticament 

 
ARTICLE 27:  

 
1.La assistència a les Assemblees de manera telemàtica, serà possible en 

aquelles Assemblees convocades en manera presencial i que per circumstàncies 
especials meteorològiques o d'emergència no es puga realitzar el desplaçament 

a la ubicació on es realitza l'Assemblea i en què els temes a tractar siguen 

d'especial interés segons el parer de l'Equip Scout Federal per als quals siguen 
necessaris una majoria de 2/3 dels vots.  

 
2. L'assistència en forma telemàtica a una Assemblea presencial, hauran 

d'estar en tot cas garantides la identitat i legitimació dels socis i dels seus 
representants i la participació de tots els assistents en la reunió mitjançant 

mitjans de comunicació a distància apropiats, com a àudio o vídeo, 
complementats amb la possibilitat de missatges escrits durant el transcurs de 

l'Assemblea, tant per a exercitar en temps real els drets de paraula, informació, 
proposta i vot que els corresponguen, com per a seguir les intervencions dels 

altres assistents pels mitjans indicats.  
 

.ARTICLE 28 
 

1. En l’Assemblea Scout Federal es tractaran únicament els temes 

establits en l’orde del dia fixat en la convocatòria sense possibilitat de cap canvi, 
excepte en l’orde dels punts si hi ha unanimitat dels representants acreditats 

dels Grups Scouts de ple dret. 
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2. En l’orde del dia de l’Assemblea Ordinària hauran de ser inclosos els 
punts sol·licitats per, com a mínim, una quarta part dels Grups Scouts de ple 

dret. Per a aquest fi, haurà d’obrir-se un període de presentació de propostes 

d’una setmana de duració, després de la presentació de la convocatòria oficial. 
Els punts finalment inclosos seran informats tots els Grups Scouts almenys 

quinze dies abans de l’assemblea. 
 

3. Si es convocara una Assemblea Scout o una Conferència Scout d’ASDE 
després de la convocatòria d’una Assemblea Scout Federal de la FSV, però abans 

de la seua celebració, se sumaran necessàriament a l’orde del dia els punts 
següents: 

 

A. La designació dels representants de la FSV per a l’Assemblea Scout 
i/o la Conferència Scout d’ASDE. 

B. L’elevació de propostes a l’Assemblea Scout d’ASDE i/o a la 
Conferència Scout d’ASDE. 

 

 

Secció 6a. Presa de decisions 

 

ARTICLE 29 

 

1. Els acords de l’Assemblea Scout Federal Ordinària s’adoptaran per 
majoria simple dels representants acreditats, ja siguen presents o delegats, 

sense perjuí de les majories qualificades previstes en la legislació vigent 
aplicable, en aquests Estatuts i en el Reglament Intern. 

 
2. Per a l’adopció d’acords i presa de decisions a què es refereixen les 

lletres C, I i J de l’article 24 dels presents Estatuts, serà necessària una majoria 
qualificada de, com a mínim, dues terceres parts dels representants acreditats. 

 
3. Per a l’adopció de l’acord a què es refereix la lletra K de l’article 24 

dels presents Estatuts, serà necessària una majoria qualificada de, com a mínim, 
quatre cinquenes parts dels representants acreditats. 
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CAPÍTOL 3r. EL CONSELL SCOUT FEDERAL 
 

 

Secció 1a. Definició 
 
ARTICLE 30 

 
El Consell Scout Federal és l’òrgan de govern que gestionarà, 

administrarà i coordinarà la FSV a través de les seues decisions adoptades per 
principi democràtic, que expressen la voluntat de tots els Grups Scouts que la 

conformen, en tant que l’Assemblea Scout Federal no es trobe reunida. 
 

El Consell Scout Federal reuneix a tots els Grups Scouts de la FSV, 
representats pels seus respectius coordinadors (presidents de les diverses 

associacions federades). 

Secció 2a. Composició i constitució 

 

ARTICLE 31 
 

1. Seran membres del Consell Scout Federal els coordinadors dels Grups 
Scouts de ple dret i els membres de l’Equip Scout Federal i els seus 

col·laboradors. Els coordinadors dels Grups Scouts en formació podran assistir 
amb veu però sense vot, i no tindran la condició de membres del Consell Scout 

Federal. El Fòrum Ròver tindrà representació en el Consell d’acord amb el que 
estableix el seu reglament amb veu però sense vot. 

 

En tot cas, aquests representants hauran de complir els requisits 
següents: 

 
– Ser majors d’edat en el moment de la seua elecció. 

– Estar llistats com a ròvers en un grup scout de la FSV de ple dret. 
 

Els coordinadors de Grups Scouts podran delegar la seua representació 
en un altre associat o associada del seu mateix Grup. Aquest associat o 

associada serà, en tot cas, major d’edat. També podran efectuar la delegació en 
el coordinador o coordinadora d’un altre Grup Scout. 

 
La delegació de la representació del Grup Scout és personal i 

intransferible, sense que el delegat o la delegada puga, al seu torn, delegar la 
seua representació en una tercera persona. Un delegat o delegada no pot 

acceptar més d’una delegació. 
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2. El coordinador o coordinadora d’un Grup Scout, o associat o associada 
en qui aquest haja delegat, podrà ser acompanyat per un membre del seu Grup 

Scout en qualitat d’observador o observadora. No podrà assistir cap observador 

o observadora el coordinador o coordinadora de Grup dels quals o associat o 
associada en qui haja delegat no estiga present. els observadors dels Grups 

Scouts tindran la condició de membres del Consell Scout Federal amb dret a 
veu, però sense vot. 

 
3. Els membres del Consell Scout Federal i els observadors dels Grups 

Scouts seran tots majors d’edat. 
 

ARTICLE 32 
 

1. Tindran dret a veu els membres del Consell Scout Federal i els 
coordinadors de Grups Scouts en formació, o els associats dels seus respectius 

Grups Scouts en qui hagen delegat. 
 

2. Tindran dret a vot els coordinadors dels Grups Scouts de ple dret o els 

respectius associats del seu Grup Scout en qui hagen delegat. 
 

3. Els membres de l’Equip Scout Federal i els col·laboradors no tindran 
dret a vot per raó del seu càrrec. No obstant això, tindran dret a vot si, al seu 

torn, foren coordinadors dels seus respectius Grups Scouts o la persona en qui el 
seu respectiu coordinador o coordinadora de grup haja delegat. 

 
 

 
ARTICLE 33 

 
1. Perquè el Consell Scout Federal, ja fora ordinari o extraordinari, quede 

constituït a tots els efectes, serà necessari, en primera convocatòria, 
l’assistència dels coordinadors de Grups Scouts (o persona en qui hagen 

delegat) de la mitat més un del total de grups de ple dret i, en segona 

convocatòria, l’assistència dels coordinadors de Grups Scouts (o persona en qui 
hagen delegat) de com a mínim un quart del total de Grups Scouts de ple dret. 

 
2. Als efectes del present capítol, per coordinador o coordinadora de Grup 

Scout s’entendrà aquell o aquella que conste en el llistat de coordinadors de 
Grups Scout en l’Oficina de la Federació quatre dies hàbils abans de la celebració 

del Consell Scout Federal. 
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Secció 3a. Funcions 
 

ARTICLE 34 
 

Són funcions del Consell Scout Federal no delegables en un altre òrgan, 
servici o càrrec de la FSV: 

 
A. Conéixer i ser informat puntualment per part de l’Equip Scout 

Federal de la marxa de la FSV. 

B. Conéixer el balanç econòmic de l’any anterior, presentat pel 
tresorer o tresorera abans de la seua presentació en l’Assemblea 

Scout Federal on, si és el cas, serà aprovat. 
C. L’aprovació i, si és el cas, modificació de la proposta de pressupost 

confeccionat pel tresorer o tresorera scout federal, per a ser 
presentat a l’Assemblea Scout Federal. 

D. Si és el cas, d’acord amb el que preveu l’article 26 dels presents 
Estatuts, sol·licitar la convocatòria de l’Assemblea Scout Federal, 

d’acord amb l’orde del dia que es determine. 
E. Vetlar per la correcta execució dels acords de l’Assemblea Scout 

Federal. 
 

 
ARTICLE 35 

 

Són funcions del Consell Scout Federal delegables en l’Equip Scout 
Federal o en un Servici o càrrec de la FSV aquelles que reglamentàriament 

s’establisquen i que no es troben estatutàriament atorgades a altres òrgans, 
servicis o càrrecs de la Federació. 

 

Secció 4a. Convocatòria 
 

ARTICLE 36 
 

1. Es reunirà de forma ordinària, almenys tres vegades a l’any, 
convocada pel secretari o secretària scout federal, a petició del president o 

presidenta scout federal. 
 

2. Es reunirà de manera extraordinària, convocada pel secretari o 
secretària scout federal, a petició del president o presidenta scout federal, o 

quan així ho sol·licite el Consell Scout Federal o almenys una tercera part dels 
grups scouts de ple dret. 

 
3. El Consell Scout Federal serà convocat de forma ordinària, com a 

mínim, quinze dies naturals abans de la seua celebració. De manera 
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extraordinària serà convocat, com a mínim, deu dies naturals abans de la seua 
celebració. 
 

4. En la convocatòria del Consell Scout Federal haurà de figurar com a 

mínim la localitat, l’hora i l’orde del dia de la seua celebració. 
 

ARTICLE 37 

 
1. En el Consell Scout Federal es tractaran únicament els temes establits 

en l’orde del dia fixat en la convocatòria sense possibilitat de fer cap canvi, 
excepte en l’orde dels punts si hi ha unanimitat dels representants acreditats de 

Grups Scouts de ple dret. 
 

2. En l’orde del dia del Consell ordinari hauran de ser inclosos els punts 
sol·licitats per, com a mínim, una quarta part dels grups scouts de ple dret. Per 

a aquest fi, haurà d’obrir-se un període de presentació de propostes de cinc dies 
naturals de duració, després de la presentació de la convocatòria oficial. Els 

punts finalment inclosos es comunicaran a tots els Grups Scouts almenys deu 
dies naturals abans del Consell. 
 

 

Secció 5a. Presa de decisions 
 

ARTICLE 38 

 
Els acords presos en el Consell Scout Federal s’adoptaran per majoria 

simple dels representants acreditats, ja siguen presents o delegats, sense perjuí 
de les majories qualificades previstes en la legislació vigent aplicable, en aquests 

Estatuts i en el Reglament Intern. 
 

Secció 6a. L'assistència al Consell Scout Federal 
telemàticament 

 

ARTICLE 39: 
 

1. L'assistència als Consells Scouts Federals de manera telemàtica, serà 
possible en aquelles Consells convocats en manera presencial i que per 

circumstàncies de meteorològiques, d'emergència o causa major, no es puga 
realitzar el desplaçament a la ubicació on es realitza el Consell Federal. 

 

2. La assistència en forma telemàtica a un Consell Scout Federal, hauran 
d'estar en tot cas garantides la identitat i legitimació del Conseller/a 

representant i la participació en la reunió mitjançant mitjans de comunicació a 

distància apropiats, com a àudio o vídeo, complementats amb la possibilitat de 
missatges escrits durant el transcurs del Consell, tant per a exercitar en temps 
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real els drets de paraula, informació, proposta i vot que li corresponga, com per 
a seguir les intervencions dels altres assistents pels mitjans indicats. 

 

CAPÍTOL 4t. L’EQUIP SCOUT FEDERAL 
 

Secció 1a. Definició 
 

ARTICLE 40 
 

L’Equip Scout Federal és l’òrgan de representació de la Federació. 
Ostenta les màximes funcions de gestió i administració de la Federació quan 

l’Assemblea Scout Federal i el Consell Scout Federal no estan reunits. 

 
Secció 2a. Composició i constitució 
 
ARTICLE 41 

 
L’Equip Scout Federal està format almenys pels càrrecs següents: 

 

 El president o presidenta scout federal. 
 El vicepresident o vicepresidenta scout federal. 

 El secretari o secretària scout federal. 
 El tresorer o tresorera scout federal. 

 El director o directora del Servici de Programes i Recursos 
Educatius. 

 El director o directora de Formació. 
 El director o directora de Comunicació. 

 El director o directora de Voluntariat. 
 El director o directora de Joventut. 

 
Una mateixa persona no podrà ostentar simultàniament més d’un càrrec 

dels mencionats en aquest article, excepte el que disposa l’article 50 dels 
presents Estatuts. 

 

Les edats dels membres de l’Equip Scout Federal, així com la resta de 
requisits que hagen de tindre, estaran sempre d’acord amb la legislació vigent. 

 
Tots els membres de l’Equip Scout Federal actuen de forma voluntària i 

de forma totalment desinteressada, sense percebre cap retribució monetària i/o 
en espècies. 
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ARTICLE 42 
 

Els i les membres de l’Equip Scout Federal hauran de complir en tot 

moment els requisits següents: 
a) Ser major d’edat. 

b) Figurar i estar llistat com a scouter en un Grup Scout de ple dret. 
 

 
ARTICLE 43 

 
1. L’Equip Scout Federal es considerarà vàlidament reunit quan es 

complisquen les tres condicions següents: 
i) Assistisquen almenys la mitat dels seus membres 

ii) Assistisca la/el Presidenta/e y/o la/el Vicepresidenta/e. 
iii) Tots els seus membres hagen sigut degudament convocats. 

 
L'assistència a les reunions de l'Equip Scout Federal podrà ser física o 

telemàticament. 

 
2. A tots els efectes, no és possible la delegació de la veu ni del vot 

d’un/a membre de l’Equip Scout Federal en les reunions d’aquest òrgan. 
 

Secció 3a. Funcions de l’Equip 

 

ARTICLE 44 
 

1. Executar els acords del Consell Scout Federal, de l’Assemblea Scout 
Federal i de la Conferència Scout Federal. 

2. Coordinar la gestió econòmica i administrativa de la FSV, així com les 

diferents àrees i accions necessàries per al bon funcionament dels 
servicis prestats per la FSV. 

3. Aprovar despeses extraordinàries segons el procediment i amb el límit 
que reglamentàriament s’establisquen. 

4. Aprovar la contractació de tot el personal professional tècnic que 
treballe per a la FSV, amb el vistiplau del Consell Scout Federal a 

excepció del personal d’administració i servicis. 
5. Presentar a l’òrgan competent de la FSV la Memòria d’Activitats, 

l’Informe Anual de Gestió, el balanç i els comptes anuals de la FSV, 
així com el Pla Estratègic i el Pressupost per a la Ronda Solar o any 

natural següent, segons establisca el Consell Scout Federal o 
l’Assemblea Scout Federal. 

6. Mantindre informat el Consell Scout Federal i l’Assemblea Scout 
Federal de la gestió i administració de la FSV. 
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7. Elegir els membres de la FSV assistents a les reunions de servicis i 
equips d’ASDE. 

 

 

Secció 4a. Convocatòria 
 

ARTICLE 45 
 

1. Les reunions de l’Equip Scout Federal seran convocades pel secretari o 
secretària scout federal com a mínim una vegada cada tres mesos a proposta 

del president o presidenta scout federal o quan ho sol·licite almenys la mitat dels 
seus membres. 

 

2. La convocatòria de les reunions de l’Equip Scout Federal i el seu 
contingut mínim s’establiran reglamentàriament. 

 
 

 

Secció 5a. Presa de decisions 
 

ARTICLE 46 
 

Les decisions es prendran per majoria simple dels assistents. En cas 
d’empat de vots, el president o presidenta scout federal (o, en la seua absència, 

el vicepresident o vicepresidenta scout federal) tindrà vot de qualitat. 
 

Secció 6a. Elecció i cessament de l’Equip Scout Federal o dels 
seus membres 
 

ARTICLE 47 
 

L’Equip Scout Federal és elegit per l’Assemblea Scout Federal per a un 
mandat. Cada mandat constarà com a màxim de tres anys. 

 

Cap persona podrà ser elegida per al mateix càrrec per més de dos 
mandats, i en cap cas podrà formar part de l’Equip Scout Federal per més de 

quatre mandats. 
 

Als efectes de reelecció d’un membre de l’Equip Scout Federal, no 
comptaran com a mandat els períodes inferiors a un any en què s’haja ocupat un 

càrrec. 
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ARTICLE 48 
 

Les eleccions a Equip Scout Federal seran convocades pel secretari o 

secretària scout federal per decisió del president o presidenta scout federal 
abans de la finalització de la legislatura per a la qual va ser elegit l’Equip Scout 

Federal en el càrrec. 
 

En tot cas, la votació en les eleccions serà secreta i tindrà lloc en una 
Assemblea Scout Federal Extraordinària, convocada almenys 45 dies abans de la 

seua celebració, l’únic punt de l’orde del dia de la qual serà l’elecció de l’Equip 
Scout Federal. La convocatòria donarà un termini de vint dies per a la 

presentació de candidatures i els seus programes. Una vegada presentades, no 
s’acceptarà cap canvi en les candidatures excepte en el cas que els integrants de 

dues o més candidatures decidiren refondre’s en una única candidatura. 
 

En el terme màxim d’una setmana des del tancament del termini per a la 
seua presentació, el secretari o secretària scout federal rebrà i auditarà les 

candidatures rebudes per a comprovar que s’ajusten a totes les exigències 

estatutàries, i n’expedirà un certificat que es donarà a conéixer a tots els Grups 
Scouts. 

 
El sistema electoral per a nomenar l’Equip Scout Federal serà el de llistes 

tancades. Aquestes contindran com a mínim les persones que cobrisquen els nou 
càrrecs que estableixen els presents Estatuts. 

 
Després de la convocatòria d’eleccions, els membres de l’Equip Scout 

Federal continuaran en funcions, amb les competències d’una Comissió Gestora, 
fins a l’elecció del nou Equip Scout Federal. 

 
Article 49 

 
1. En l’Assemblea Scout Federal convocada a aquest efecte abans de 

procedir a la votació les candidatures disposaran de 45 minuts cada un per a 

exposar els seus programes. Una vegada exposats, es podran formular 
preguntes a tots els candidats per un espai de 60 minuts. 

 
2. Les paperetes en què figuraran les candidatures es depositaran en una 

urna instal·lada a aquest efecte. 
 

3. Serà proclamada guanyadora la candidatura que obtinga en primera 
volta la majoria absoluta dels vots acreditats en l’Assemblea Scout Federal. Si 

cap de les candidatures obtinguera aqueix percentatge, i sempre en el cas 

d’haver-hi tres o més candidatures, les dues més votades passarien a una 
segona volta, en la qual, de nou, resultaria guanyadora la que obtinguera la 

majoria absoluta. I en cas de no haver-n’hi, una tercera ronda, on guanyaria la 
candidatura amb majoria simple dels vots. 
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4. La Mesa de l’Assemblea Scout Federal proclamarà com a nou Equip 

Scout Federal la candidatura que haja adquirit la majoria requerida. Aquesta 

entrarà en funcions en un màxim de 10 dies naturals des de la seua 
proclamació. 

 
 

ARTICLE 50 
 

L’Equip Scout Federal cessarà en les seues funcions quan es produïsca 
alguna de les circumstàncies següents: 

 
a) Finalització del mandat per al qual va ser elegit. 

 
b) Cessament o dimissió del 50% o més de les persones que el 

componien en la seua composició inicial. En aquest cas, es mantindran 
els membres no dimissionaris de l’Equip, en funcions de Comissió 

Gestora, només als efectes d’organitzar l’elecció d’un nou òrgan de 

representació de la FSV. La convocatòria de l’Assemblea Scout Federal 
per a elegir un nou Equip Scout Federal es farà en un termini no 

superior a deu dies hàbils des que es complisca el cessament o 
dimissió del 50% o més de les persones que el constituïen en la seua 

composició inicial. 
 

c) Aprovació d’una moció de censura per part de l’Assemblea Scout 
Federal. 

 
ARTICLE 51 

 
Cada un de les i els membres de l’Equip Scout Federal cessarà en les 

seues funcions quan concórrega alguna de les circumstàncies següents: 
 

a) Renúncia voluntària. 

b) Incompliment de qualsevol dels requisits descrits en l’article 42. 
c) Aprovació d’una moció de censura per part de l’Assemblea Scout 

Federal. 
d) Per les causes d’incapacitat previstes en el Codi Civil. 

e) Com a conseqüència de mesures disciplinàries o judicials. 
f) Haver sigut condemnat en sentència ferma com a culpable d’un delicte 

de naturalesa sexual o relacionat amb l’atenció de menors.  
 

ARTICLE 52 

 

1. Quan quede vacant algun càrrec de l’Equip Scout Federal, el primer 
Consell Scout Federal que es convoque, a petició de l’Equip Scout Federal, 

elegirà la persona que interinament ocupe el seu lloc fins a la seua ratificació o 
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no per la primera Assemblea Scout Federal que es convoque. Si el càrrec vacant 
fora el de president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta passarà a 

ocupar de manera immediata, i a tots els efectes, el càrrec de president o 

presidenta en funcions fins que se li ratifique en el càrrec o s’elegisca una altra 
persona en el seu lloc d’acord amb el que preveu el present article. 

 
2. Si el Consell no elegeix cap persona per a ocupar el càrrec vacant de 

forma interina, l’Equip Scout Federal nomenarà un dels seus membres perquè 
assumisca interinament aquest càrrec. 

 
3. Si l’Assemblea no ratifica la persona que internament estiga ocupant el 

càrrec vacant segons el que disposen els paràgrafs anteriors, l’Equip Scout 
Federal nomenarà un dels seus membres perquè assumisca aquest càrrec, i 

podrà reiterar, dins del seu mandat, la petició a què es refereix l’apartat 1 del 
present article. No obstant això, si el càrrec no ratificat és el de president o 

presidenta, l’Equip Scout Federal convocarà eleccions com a màxim quatre dies 
hàbils després de la celebració de l’Assemblea Scout Federal. 

 

Secció 7a. Moció de censura 

 
ARTICLE 53 

 
La moció de censura té com a objecte la renovació completa de l’Equip 

Scout Federal o d’algun dels seus membres, quan, segons el parer dels seus 
proponents, s’hagen donat les circumstàncies d’una gestió deficient, greus 

perjuís a la Federació o comportament contradictori amb els fins i principis 
scouts, de l’Equip Scout Federal o d’algun dels seus membres. 

 
ARTICLE 54 

 
Només podran presentar una moció de censura els presidents– 

coordinadors dels Grups Scouts o el president o presidenta scout federal. 
 

La presentació de la moció de censura haurà de fer-se per escrit davant 

de la Secretaria Federal, i haurà de contindre: 
a) Membres de l’Equip Scout Federal que es pretén censurar i escrit 

raonat sobre cada un d’ells atenint-se al que especifica l’article 
anterior. 

b) Firmes dels coordinadors dels Grups Scouts que avalen la presentació. 
 

Perquè una moció de censura siga admesa a tràmit, haurà de contindre la 
firma de, com a mínim, una cinquena part de presidents de Grups que avalen la 

presentació de la moció. 
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Després de la tramitació reglamentàriament establida, l’Assemblea Scout 
Federal Extraordinària convocada a l’efecte debatrà la moció presentada, sent 

necessària per a la seua aprovació la majoria absoluta. 

 
 
Secció 8a. Competències dels membres de l’Equip Scout 
Federal 
 
ARTICLE 55 

 
Són competències del president o presidenta scout federal: 

 
a) Representar la Federació a través de si mateix o per delegació 

expressa en un altre membre de l’Equip Scout Federal. 
b) Presidir i coordinar les reunions de la Conferència Scout Federal, de 

l’Assemblea Scout Federal, del Consell Scout Federal i de l’Equip Scout 
Federal. 

c) Dirigir i dinamitzar les actuacions de l’Equip Scout Federal. 

d) Impulsar i promoure la prestació de servicis per part de la FSV als 
Grups Scouts. 

e) Presentar, en nom del Consell Scout Federal, a l’Assemblea Scout 
Federal, la Memòria d’activitats i l’Informe anual de gestió de l’Equip 

Scout Federal. 
f) Suspendre activitats autonòmiques de Scouts Valencians, amb el 

vistiplau de l’Equip Scout Federal, quan concórreguen causes de força 
major, donant les explicacions oportunes en la pròxima reunió del 

Consell Scout Federal. 
g) Suspendre cautelarment de les seues funcions a membres de l’Equip 

Scout Federal quan, per ser aquests presumptes responsables d’un fet 
d’extrema gravetat, aquesta mesura no haja de demorar-se fins al 

cessament en el seu càrrec d’acord amb el que preveu l’article 49. 
h) Suspendre cautelarment de les seues funcions col·laboradors de 

l’Equip Scout Federal quan, per ser aquests presumptes responsables 

d’un fet d’extrema gravetat. 
i) Suspendre cautelarment la condició de soci de qualsevol Grup Scout 

de la FSV, amb el vistiplau de l’Equip Scout Federal, quan, per ser 
aquest presumpte responsable d’un fet d’extrema gravetat, no haja de 

demorar-se fins a la suspensió cautelar per part del Consell Scout 
Federal o de l’Assemblea Scout Federal. 

j) Aprovar, amb el vistiplau de l’Equip Scout Federal, aquelles despeses 
extraordinàries que, per la seua urgència o necessitat, no puguen patir 

demora i, conseqüentment, esperar a la celebració d’un Consell Scout 
Federal, sempre que estiga dins dels percentatges i condicions 

establides en l’actual RI. 
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k) Nomenar, i, si és el cas, cessar, col·laboradors de l’Equip Scout 
Federal per al desenvolupament de les funcions establides en el 

present article. 

 
ARTICLE 56 

 
Són competències del Vicepresident/a Scout Federal: 

 
a) Representar la FSV per delegació expressa del president o presidenta 

scout federal en actes socials i jurídics. 
b) Ajudar el president o presidenta scout federal en el desenvolupament 

de les seues funcions i en aquells assumptes que hi delegue. 
c) Substituir el president o presidenta scout federal en cas de malaltia o 

incapacitat. 
d) Nomenar, i, si és el cas, cessar, col·laboradors de l’Equip Scout 

Federal per al desenvolupament de les funcions establides en el 
present article. 

 

ARTICLE 57 
 

Són competències del secretari o secretària scout federal: 
 

a) Dirigir l’Oficina Scout de la FSV i altres que pogueren obrir-se, així 
com a tot el seu personal contractat i voluntari. 

b) Coordinar l’Equip Administratiu Reglat si n’hi haguera establit 
reglamentàriament. 

c) Convocar l’Assemblea Scout Federal i el Consell Scout Federal, per 
delegació dels òrgans competents en cada cas. 

d) Certificar i prendre acta dels acords emanats de l’Assemblea Scout 
Federal, del Consell Scout Federal i de les reunions de l’Equip Scout 

Federal. 
e) La custòdia dels llistats de socis dels Grups Scouts d’acord amb la 

informació remesa pels mateixos Grups Scouts. 

f) L’actualització i la custòdia del llistat de Grups Scouts socis de la FSV 
d’acord amb els acords adoptats sobre aquest punt per l’Assemblea 

Scout Federal. 
g) Coordinar les tasques necessàries per al compliment de la legislació en 

matèria de protecció de dades personals. 
h) Mantindre i conservar la documentació administrativa de la FSV. 

i) Certificar, amb el vistiplau del president o presidenta scout federal, tot 

tipus de fets que consten en la dita documentació, a iniciativa pròpia o 

a petició de part interessada. 

j) Nomenar, i, si és el cas, cessar, col·laboradors de l’Equip Scout 

Federal per al desenvolupament de les funcions establides en el 

present article. 
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ARTICLE 58 

 
Són competències de el/la Tresorer/a Scout Federal: 

 
a) L’administració dels fons socials i dels béns patrimonials de la FSV. 

Efectuar els cobraments i pagaments necessaris per a l’execució del 
pressupost, d’acord amb els criteris aprovats per l’Assemblea Scout 

Federal, així com els que excepcionalment aproven el president o 
presidenta scout federal o l’Equip Scout Federal. 

b) Mantindre actualitzats els registres comptables de la FSV, així com 
l’inventari dels seus béns, mantenint constantment informats el 

president o presidenta scout federal, l’Equip Scout Federal i el Consell 

Scout Federal de l’evolució i situació de Tresoreria i del patrimoni de la 
FSV. 

c) Confeccionar els pressupostos, balanços i comptes anuals que, 
aprovats per l’Equip Scout Federal, haurà de presentar el Consell 

Scout Federal a l’Assemblea Scout Federal. Si l’Assemblea Scout 
Federal haguera nomenat censor o censors de comptes en la forma 

que reglamentàriament s’establisca, aquests hauran d’emetre un 
informe no vinculant que el tresorer o tresorera scout federal haurà de 

presentar junt amb els balanços, pressupostos i comptes anuals. 
d) Demanar i remetre a la seua destinació els justificants d’inversió de 

qualsevol tipus de subvencions i altres aportacions públiques o 
privades percebudes per la FSV, exigint de qui corresponga el 

reintegrament de les quantitats no justificades en forma i termini. 
e) Coordinar l’Equip Financer si n’hi haguera, establir la política 

econòmica i exercir el control pressupostari de la FSV per al període 

complet que dure la seua gestió, així com el Pressupost Anual 
Federatiu que es presentarà als corresponents òrgans de decisió de la 

FSV per a la seua aprovació. 
f) Nomenar, i, si és el cas, cessar, col·laboradors de l’Equip Scout 

Federal per al desenvolupament de les funcions que estableix el 
present article, que constituiran l’Equip Financer de la FSV. 

 

ARTICLE 59 
 

Són competències del director/a del Servici de Programes i Recursos 
Educatius, d’ara en avant SPRE. 

 
a) Coordinar el SPRE. 

b) Vetlar pel correcte desenvolupament de les activitats autonòmiques 
de branca. 

c) Promoure la correcta aplicació en els Grups Scouts del Programa 
Educatiu Scout vigent. 

d) Dirigir el seguiment, experimentació, actualització i avaluació del 

Programa Educatiu Scout de la FSV. 
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e) Assessorar en matèria d’Educació Scout, junt amb els seus 
col·laboradors, a tots els scouters de la FSV. 

f) Mantindre el contacte amb el Servici d’Educació Scout (Servici de 

Programes) de la Federació de Scouts-Exploradors d’Espanya (ASDE), 
així com representar la FSV en aquest servici, a través de si mateix o 

de la persona en qui delegue. 
g) Nomenar, i, si és el cas, cessar, col·laboradors de l’Equip Scout 

Federal per al desenvolupament de les funcions que estableix el 
present article, en especial els coordinadors de la Branca del Servici 

que coordina. 
h) Dirigir i coordinar la Secció d’Esports de Muntanya i Escalada de la 

FSV, si n’hi haguera. 
i) Qualsevol altra competència relacionada amb Programes i Recursos 

Educatius en Scouts Valencians no atribuïda a una altra entitat o 
òrgan. 

 

ARTICLE 60 
 

Són competències de El/La director/a de Formació 
 

a) Vetlar pel correcte desenvolupament de la formació Scout d’acord 
amb les polítiques emanades de la Conferència Scout Federal de la 

FSV i promoure la correcta aplicació en els Grups Scouts de les 
polítiques vigents. 

b) Coordinar el Servici de Formació de la FSV. 
c) Vetlar pel funcionament correcte de l’Escola de Formació “Ensenya de 

Fusta - Scouts Valencians”, directament dependent del Servici de 

Formació i Recursos Humans Adults de la Federació. 
d) Vetlar per un contacte fluid amb els responsables de formació dels 

diversos Grups Scouts de la FSV. 
e) Mantindre el contacte amb el Servici de la Federació de Scouts-

Exploradors d’Espanya (ASDE) que tinga atribuïdes competències en 
matèria de Formació, així com representar la FSV en aquest Servici, a 

través de si mateix o de la persona en qui delegue. 
f) Nomenar, i, si és el cas, cessar, col·laboradors de l’Equip Scout 

Federal per al desenvolupament de les funcions establides en el 
present article. 

g) Qualsevol altra competència relacionada amb la formació en la FSV no 
atribuïda a una altra entitat o òrgan. 

 

ARTICLE 61 

 

Són competències del Director/a de Comunicació: 
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a) Coordinar, dissenyar i gestionar l’Estratègia de Comunicació interna i 
externa de la FSV. 

b) Coordinar la gestió de les xarxes socials i mitjans de comunicació 

oficials de Scouts Valencians. 
c) Difondre els comunicats oficials de la Federació en coordinació amb la 

resta de l’Equip Scout. 
d) Gestionar la Identitat Corporativa i Imatge de les marques Scouts 

Valencians i ASDE Scouts Valencians 
e) Aprovar l’ús de la marca Scouts Valencians i/o ASDE Scouts 

Valencians, d’acord amb la Normativa d’Imatge i Ús de la nostra marca 
aprovada per l’Assemblea Scout Federal de Scouts Valencians. 

 
ARTICLE 62 

 
Són competències del Director/a de Voluntariat: 

 
a) Dirigir el Servici de Voluntariat i desenvolupar, en coordinació amb la 

resta de membres de l’Equip Scout Federal, les actuacions necessàries 

per a l’adequada gestió dels seus recursos humans adults, en aplicació 
de les polítiques i programes dissenyats per la Conferència Scout 

Federal i de l’Assemblea Scout Federal. 
b) Coordinar la realització i desenvolupar les accions del Pla de 

Voluntariat de la FSV. 
c) Participar en nom de la Federació en els òrgans d’ASDE – Scouts 

d’Espanya sobre Recursos Humans Adults. 
d) Coordinar i dinamitzar el funcionament del Fòrum Ròver, sense 

detriment de la seua autonomia dins dels límits establits per la 
normativa de la FSV. 

e) Representar per si mateix, o persona en qui es delegue, a la FSV en la 
Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana. 

 
ARTICLE 63 

 

Són competències del Director/a de Joventut: 
 

a) Representar per si mateix, o persona en qui es delegue, a la FSV en el 
Consell Valencià de la Joventut, la Plataforma del Voluntariat de la 

Comunitat Valenciana i fòrums similars. 
b) Coordinar les línies d’actuació comuna amb els representants de la 

Federació i els Grups Scouts en els consells locals de joventut. 
c) Desenvolupar la política institucional de la FSV en matèria de 

participació juvenil sota la supervisió del president o presidenta scout 
federal. 

d) Col·laborar amb el Fòrum Rover en aquells assumptes que els siguen 
comuns, sense menyscapte de la seua autonomia dins dels límits 

establits per la normativa de la FSV. 
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Secció 9a. Col·laboradors de l’Equip Scout Federal 
 

ARTICLE 64 
 

Els col·laboradors de l’Equip Scout Federal han de complir els requisits 
següents: 

 
a) Ser major d’edat. 

b) Ser associat o associada d’un Grup Scout de la FSV. 
c) Figurar com a scouter o membre del Comité en un Grup Scout de la 

FSV. 

 
 

ARTICLE 65 
 

Els col·laboradors seran nomenats i, si és el cas, cessats, pel membre de 
l’Equip Scout Federal responsable de l’àrea en què vagen a exercir les seues 

funcions. 
 

Una mateixa persona podrà ser col·laborador en més d’una àrea si és 
nomenat com a tal pels corresponents membres de l’Equip Scout Federal. 

 
Tots els col·laboradors actuen de forma voluntària i de manera totalment 

desinteressada, sense percebre cap retribució monetària i/o en espècies. 
 

 

ARTICLE 66 
 

Els col·laboradors exerciran tasques de suport, gestió i execució, en l’àrea 
en què han sigut nomenats, que podran ser concretades reglamentàriament. 

 
Així mateix, els col·laboradors podran ser convocats, quan siga 

procedent, a les reunions de l’Equip Scout Federal, en les quals disposaran de 
dret a veu però no a vot. 

 
 

ARTICLE 67 
 

Cada un dels col·laboradors de l’Equip Scout Federal cessarà en les seues 
funcions quan concórrega alguna de les circumstàncies següents: 

 

a) Renúncia voluntària. 
b) Incompliment de qualsevol dels requisits descrits en l’article 64. 
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c) Aprovació d’una moció de censura per part de l’Assemblea Scout 
Federal. 

d) Per les causes d’incapacitat previstes en el Codi Civil. 

e) Com a conseqüència de mesures disciplinàries o judicials. 
f) Siga cessat pel membre de l’Equip Scout Federal responsable de l’àrea 

en què exerceix la seua funció. 
g) Haver sigut condemnat en sentència ferma com a culpable d’un delicte 

de naturalesa sexual o relacionat amb l’atenció de menors.  
 

 

Secció 10a. Comissió Gestora  

 

ARTICLE 68 

 

En el cas que no concorreguera cap candidatura a les eleccions de l’Equip 
Scout Federal o cap obtinguera la majoria requerida, així com en el cas de 

dimissió de tot l’Equip, l’Assemblea Scout Federal procedirà a la proclamació 
d’una comissió gestora. Aquesta estarà formada pels dos coordinadors membres 

de l’Assemblea Scout Federal de més edat junt amb els dos coordinadors més 
jóvens. Un dels seus membres prendrà les funcions de president o presidenta 

per acord de l’Assemblea. 
 

La dita Comissió tindrà la missió d’organitzar i dirigir el procés electoral, 
així com de gestionar la FSV durant aqueix període de temps, organitzant les 

activitats federals i assegurant el funcionament correcte de l’oficina i podent 
mantindre activitats federatives ja aprovades per Assemblea per a aquest 

període de transició, si així ho consideren necessari per al bon funcionament de 

la FSV. 
 

La Comissió Gestora disposarà únicament de les funcions assignades a 
l’Equip Scout Federal estrictament necessàries per al compliment de la seua 

missió i per a evitar pèrdues econòmiques a la Federació. En tot cas, no podrà 
ostentar la funció establida en l’article 44.3. 

 
La Comissió Gestora podrà convocar l’Assemblea encarregada de l’elecció 

del nou Equip quan els seus membres ho consideren oportú, encara que mai 
podran deixar de passar més de tres mesos des de les últimes eleccions. 

 
Si de l’Assemblea convocada per la Comissió Gestora no s’obtinguera 

l’elecció d’un nou Equip, aquella es mantindrà en les seues funcions llevat que 
fera més de nou mesos de la seua designació. En aquest últim cas, s’elegirà una 

nova Comissió gestora, amb les mateixes condicions abans exposades, però 

sense que puguen repetir els membres de l’anterior. 
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CAPÍTOL 5é. LA CONFERÈNCIA SCOUT FEDERAL 
 

Secció 1a. Definició 
 

ARTICLE 69 
 

La Conferència Scout Federal és l’òrgan de reflexió, estudi i avaluació de 
les polítiques comunes a tota la Federació. La Conferència Scout Federal 

s’estructura al voltant d’un mínim de dues ponències, que constitueixen els 
temes de treball d’aquesta. 

Secció 2a. Composició i constitució 

 
ARTICLE 70 

 
1. Són membres de la Conferència els/les delegats/des representants de cada 

Grup Scout, que seran persones majors d’edat llistades com a scouters en 
els seus respectius Grups Scouts. El Fòrum Ròver també tindrà 

representació en la Conferència, on assistiran dos dels seus representants. 
2. Abans de la celebració de la Conferència Scout Federal, les ponències 

seran debatudes en Meses de Treball. 
3. La Conferència es compon de: 

a. Les Meses de la Conferència Scout Federal, que continuaran i 

finalitzaran el debat de la ponència prèviament tractat en les Meses 
de Treball; 

b. El Ple, que reunirà la totalitat dels membres de la Conferència. 
4. El debat de cada Mesa de Treball i de cada Mesa de la Conferència Scout 

Federal serà dinamitzat i coordinat per un Ponent nomenat pel Consell 
Scout Federal en atenció a la seua trajectòria i coneixement de 

l’escoltisme. En tot cas, els ponents han de ser persones majors d’edat, i 
ser o haver sigut scouter d’un Grup Scout de la FSV (actual o passat). 

Secció 3a. Funcions 

 
ARTICLE 71 

 
La Conferència Scout Federal té atribuïdes les funcions següents: 

 
a) Establir les polítiques federals de la FSV en tots els seus àmbits i les 

directrius generals de la gestió de la FSV. 
b) Avaluar l’aplicació de les polítiques federals i l’execució de les 

directrius generals. 
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Les ponències aprovaran uns documents finals que establiran les 
directrius i principis rectors que regiran l’actuació de la Federació en els temes 

que tracte i que seran de compliment obligatori. 

 
 

Secció 4a. Convocatòria 
 

ARTICLE 72 
 

La Conferència Scout Federal de la FSV serà convocada pel secretari o 

secretària scout federal quan així ho acorde l’Assemblea Scout Federal d’acord 
amb el que estableix l’article 24 dels presents Estatuts, amb, com a mínim, tres 

mesos naturals d’antelació, observant els terminis que s’hagen establit en 
l’acord de convocatòria i aquells altres que reglamentàriament s’hagen pogut 

establir a aquest efecte. 
 

Secció 5a. Presa de decisions 
 

ARTICLE 73 

 
El document definitiu de cada Ponència, atesa la seua importància, 

transcendència i repercussions, serà aprovat per majoria absoluta del Ple i 
ratificat per la ulterior Assemblea Scout Federal. 

 
El règim de majories per a l’adopció d’acords de les Meses de Treball i de 

les Meses de la Conferència serà establit reglamentàriament. 
 

 

CAPÍTOL 6é. ELS SERVICIS 
 

Secció 1a. Definició i constitució 
 
ARTICLE 74 

 
1. Els Servicis Federals són òrgans de la FSV que s’encarreguen 

d’analitzar, coordinar i desenvolupar actuacions concretes, relatives a l’aplicació 
de les polítiques i programes federals de la FSV, en l’àmbit de treball que 

tinguen assignat, segons les directrius de la Conferència Scout Federal, de 
l’Assemblea Scout Federal, i amb l’aprovació i supervisió de l’Equip Scout Federal 

i del Consell Scout Federal. 

2. En tot cas quedarà garantit, per part de l’Equip Scout Federal i el 
Consell Scout Federal, el funcionament del Servici Federal de Voluntariat, el 

Servici Federal de Formació i el Servici Federal de Programes i Recursos 
Educatius. 
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ARTICLE 75 

 

1. A més dels servicis a què es refereix l’article anterior, l’Assemblea 
Scout Federal, a proposta de l’Equip Scout Federal, podrà constituir i 

dissoldre altres servicis addicionals. En cap cas podran dissoldre’s els 
servicis esmentats en l’apartat 2n de l’article anterior. 

 
2. La proposta de constitució d’un Servici inclourà les seues funcions, el 

seu funcionament i la seua composició, que en tot cas inclourà la 
persona responsable de la seua Direcció. 

 
3. La persona responsable de la Direcció d’un Servici haurà de reunir, en 

tot cas, les condicions següents: 
 

a) Ser major d’edat. 
b) Figurar com a scouter o membre del Comité en un Grup Scout de 

ple dret de la FSV. 

 
 

ARTICLE 76 
 

La persona responsable de la Direcció del Servici constituït d’acord amb el 
que disposa aquesta Secció respondrà regularment en primera instància davant 

de l’Equip Scout Federal de les seues decisions i del funcionament del Servici 
que dirigeix, així com davant del Consell Scout Federal i l’Assemblea Scout 

Federal, quan aquests òrgans ho sol·liciten o a petició pròpia. 
 

Secció 2a. El Servici de Voluntariat 
 
ARTICLE 77 

 
El Servici de Voluntariat de Scouts Valencians desenvolupa les actuacions 

necessàries per a l’adequada gestió dels seus recursos humans, en aplicació de 
les polítiques i programes dissenyats per la Conferència Scout Federal i de 

l’Assemblea Scout Federal, sota la coordinació i supervisió del director o 
directora del Servici. 

 

Secció 3a. El Servici de Formació 

 

ARTICLE 78 

 

El Servici de Formació de Scouts Valencians desenvolupa les actuacions 

necessàries per a l’adequada formació dels socis majors d’edat de la FSV que 
estiguen llistats com a scouters o com a membres de Comité. 
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ARTICLE 79  
 

1. LA FSV és l’entitat titular i promotora de l’Escola de Formació “Ensenya 

de Fusta - Scouts Valencians”, també denominada Escola d’Animació Juvenil 
“Ensenya de Fusta - Scouts Valencians”, que dependrà directament del Servici 

de Formació i Recursos Humans Adults de la FSV. 
 

2. L’Escola de Formació “Ensenya de Fusta - Scouts Valencians” és una 
institució hereua de l’antiga escola “Insígnia de Fusta” d’ASDE-Scouts d’Espanya, 

creada en 1985 (delegació en la Comunitat Valenciana, denominada “Escola 
d’Animadors Juvenils Ensenya de Fusta”). 

 
3. L’Escola de Formació “Ensenya de Fusta - Scouts Valencians” 

constitueix una escola de formació per a ròvers majors de 18 anys i scouters 
segons el Marc Internacional Insígnia de Fusta. 

 
4. Així mateix, l’Escola de Formació “Ensenya de Fusta - Scouts 

Valencians” podrà oferir formació conduent a l’obtenció de titulacions 

capacitadores per al desenvolupament de les funcions pròpies dels scouters, 
d’acord amb el que exigeix la legislació que resulte aplicable, després de ser 

reconegudes per l’autoritat competent. 
 

5. L’organització i el funcionament intern de l’Escola de Formació 
“Ensenya de Fusta - Scouts Valencians” quedaran regulats mitjançant el seu 

corresponent Reglament Intern. 
 

Secció 4a. El Servici de Programes i Recursos Educatius 
 
 

ARTICLE 80 
 

El Servici de Programes i Recursos Educatius vetla pel correcte 
desplegament i aplicació del Projecte Educatiu de Scouts Valencians (Carta de 

Scouts Valencians), així com el Programa Educatiu de Scouts Valencians en tota 
la FSV, en especial en les activitats autonòmiques, ja siguen de caràcter general 

o de branca. També fomentarà la seua correcta implementació en els Projectes i 
Programes Educatius de Grup dels Grups Scouts de la FSV, i està a disposició 

d’aquests per a prestar la seua col·laboració a aquest fi. 
 

El Servici de Programes i Recursos Educatius crearà i posarà a disposició 

dels grups de la FSV recursos educatius scouts. 

 

LA FSV tindrà una secció d’Esports de Muntanya i Escalada, sempre que 

estiga aprovat per assemblea, que s’integrarà dins del Servici de Programes i 
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Recursos Educatius i que es regularà, d’acord amb la normativa que li siga 
aplicable, amb un reglament propi aprovat per l’Assemblea Scout Federal. 

 

 

 

ARTICLE 81 

 

El Servici de Programes i Recursos Educatius tindrà una estructura 
mínima, formada pel seu director o directora i pels coordinadors de les branques 

o seccions educatives: Castors, Llobatons, Scout, Escolta i Ròver. 
 

 

CAPÍTOL 7é. EL FÒRUM RÒVER 
 

ARTICLE 82 
 

1. El Fòrum Ròver, sota la coordinació i dinamització del Director/a de 
Voluntariat, serà l’òrgan de participació en la FSV dels educands de 17 a 21 anys 

integrants dels clans dels Grups Scouts. 
 

2. El Fòrum Ròver tindrà com a finalitat, entre altres, la de facilitar la 
participació dels ròvers de la Federació, obrir debats sobre les seues línies 

d’actuació i desenvolupar projectes per a aquesta secció. 
 

3. La composició, funcions concretes i normes d’organització i 
funcionament del Fòrum seran establits en el seu Reglament, el qual serà 

aprovat: 
 

1r) En primera instància pels seus membres. 

2n) I posteriorment aprovat en Assemblea Scout Federal. 
 

 

CAPÍTOL 8é. COMISSIÓ DE DRETS I GARANTIES 
 
Secció 1a. Definició 
 
ARTICLE 83 

 
1. És un òrgan consultiu i independent de qualsevol altre òrgan de la FSV 

que, a través de les seues funcions, procura la resolució de conflictes i qüestions 
de disciplina interna en el si de la FSV de manera informada, responsable, 

imparcial i conseqüent amb la filosofia i el Mètode Scout, sense que en cap cas 

les seues resolucions tinguen caràcter vinculant. 
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2. Aquesta comissió actuarà a instància de qualsevol òrgan de la FSV o 

d’un o més Grups Scouts —ja siga de forma conjunta o independent—, i fins i tot 

podrà actuar d’ofici davant de qualsevol problema o controvèrsia que puga sorgir 
en el seu si. 

 

Secció 2a. Composició i constitució 

 

ARTICLE 84 

 
1. La Comissió de Drets i Garanties estarà formada per un mínim tres 

membres i un màxim de cinc, sense que puga formar-ne part més d’un membre 
de la FSV pertanyent al mateix grup Scout. 

 
2. La Comissió de Drets i Garanties es constituirà per un període màxim 

de dos anys. 
 

3. Almenys la mitat dels membres de la Comissió hauran de pertànyer a 
un Grup Scout de ple dret de la FSV en el moment de la constitució. 

 
4. Una vegada constituïda la comissió, les/els membres elegiran d’entre 

ells un/a President/a de la Comissió, el qual exercirà les seues funcions durant el 
període de vigència de la Comissió. 

 

 

ARTICLE 85 
 

Les i els membres de la Comissió de Drets i Garanties hauran de complir 
necessàriament els requisits següents: 

 
1. Ser major d’edat. 

2. Haver realitzat la Promesa Scout. 
3. Ser soci d’un grup de la FSV, o haver sigut soci d’un grup de la FSV o 

de qualsevol de les seues entitats antecessores. 
4. Ser o haver sigut scouter en qualsevol de les branques o seccions 

educatives un mínim de cinc rondes solars completes. 
5. No haver ostentat en els últims tres anys ni en el moment de la 

constitució de la Comissió cap càrrec de l’Equip Scout Federal. 
6. No ostentar en el moment de la constitució de la Comissió cap dels 

càrrecs següents: col·laborador de l’Equip Scout Federal, coordinador de Grup, 

responsable de Formació de Grup, ni càrrec amb funcions directives en les 
organitzacions o entitats a què la FSV puga pertànyer. 
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7. No haver sigut condemnat en sentència ferma com a culpable d'un 
delicte de naturalesa sexual o relacionat amb la cura de menors 

Secció 3a. Funcions 

 
ARTICLE 86 

 
Són funcions de la Comissió de Drets i Garanties: 

 
1. Instruir el procediment sancionador en els termes establits en l’apartat 

corresponent d’aquests estatuts. 

 
2. Fer dictàmens, a instàncies de les persones o òrgans de la Federació a 

què es refereix l’article 83.2, sobre controvèrsies que pogueren sorgir 
relacionats amb els drets i obligacions dels Grups Scouts i les seues associats. 

Aquests dictàmens, no vinculants, hauran de ser elevats al Consell Scout 
Federal. 

 

 

Secció 4a. Convocatòria 
 

ARTICLE 87 
 

1. Les reunions de la Comissió de Drets i Garanties seran convocades pel 
president o presidenta de la dita Comissió en virtut del que estableix l’article 

81.2. Una vegada el president o presidenta de la Comissió siga informat de la 
necessitat o sol·licitud d’actuació per algun dels òrgans o parts esmentats en 

l’article 81.2, convocarà la primera reunió de la Comissió per a tractar 
l’assumpte en un termini de 20 dies naturals, a tot tardar, des del moment que 

va ser informat. 
 

2. Una vegada obert un procediment, la convocatòria de les reunions 
s’establirà reglamentàriament, però, en tot cas, la proposta de resolució per al 

Consell Scout Federal no podrà superar el termini de tres mesos transcorreguts 
des de la primera reunió que tracte un cas determinat. 

 

3. Les fases del procediment i les restants formalitats de les 
convocatòries de les reunions de la Comissió de Drets i Garanties seran 

regulades reglamentàriament. 
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Secció 5a. Presa de decisions 

 

ARTICLE 88 
 

Les decisions es prendran per majoria simple dels assistents. En cas 
d’empat de vots, el president o presidenta de la Comissió tindrà vot de qualitat. 

 
 

TÍTOL IV – RÈGIM JURÍDIC 
 

 
ARTICLE 89 

 
1. LA FSV, amb caràcter general, se sotmet a les lleis d’àmbit 

internacional, nacional i de la Comunitat Valenciana, en l’àmbit d’aplicació de les 
quals estiguen compreses les activitats de la Federació. En especial, es regirà 

d’acord amb la legislació aplicable en matèria d’associacionisme, voluntariat i 
activitats de temps lliure. 

 
2. LA FSV, com a membre federat d’ASDE, assumirà com a pròpies les 

disposicions i normatives que la regulen, i ajustarà les seues pròpies normes a fi 
de no contraposar-ne cap a les d’ASDE; sempre que no contravinguen la 

legislació i la normativa administrativa aplicable. 
 

3. Amb caràcter particular, el funcionament de la FSV es regirà per les 

seues pròpies normes. 
 

 
ARTICLE 90 

 
 Les disposicions dels presents Estatuts podran ser desplegades 

reglamentàriament. 
 

ARTICLE 91 
 

1. Els Estatuts de la FSV són la norma suprema en l’àmbit de la FSV. No 
n’hi haurà cap altra que hi puga ser contrària o que s’hi equipare. 

 

2. El Reglament és la norma de rang immediatament inferior als Estatuts. 
Seran Reglaments qualsevol disposició normativa relativa al desplegament dels 

presents estatuts. 
 

L’aprovació, modificació o derogació dels Reglaments exigirà majoria 

absoluta de l’Assemblea Scout Federal, en una votació final sobre el conjunt del 
document. 
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ARTICLE 92 

 

A tots els efectes, tindran rang de reglament almenys els documents següents: 

 

1. Reglament de Règim Intern de Scouts Valencians. 

 

2. Estatuts de l’Escola de Formació “Ensenya de Fusta – Scouts Valencians”. 

 

3. Protocol i Normativa d’activitats autonòmiques de Scouts Valencians. 

 

4. Reglament de Règim Intern del Fòrum Ròver de Scouts Valencians 

 

 

ARTICLE 93 

 

En cas d’incompatibilitat o controvèrsia entre un o més articles de diferents 

documents que tinguen rang de reglament, s’estableix el següent orde de 
prelació: 

 

1. Reglament de Règim Intern de Scouts Valencians. 

 

2. Estatuts de l’Escola de Formació “Ensenya de Fusta – Scouts Valencians”. 

 

3. Protocol i Normativa d’activitats autonòmiques de Scouts Valencians. 

 

4. Reglament de Règim Intern del Fòrum Ròver de Scouts Valencians. 

 

5. Qualsevol altre document amb rang de reglament que es creara seguint la 

normativa de Scouts Valencians. 

 

 

TÍTOL V – ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA 
 

CAPÍTOL 1r. PATRIMONI I RECURSOS ECONÒMICS 

 

ARTICLE 94. Patrimoni fundacional 

 

LA FSV té com a patrimoni fundacional el de l’associació Scouts 

Valencians de què és continuadora, valorat en 130.000 €. 
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ARTICLE 95. Recursos econòmics 
 

Les despeses de la FSV es cobriran amb els recursos econòmics 

procedents de les fonts següents: 
 

a) Les quotes, ordinàries o extraordinàries, aportades pels Grups Scouts. 
b) Les subvencions que pogueren atorgar les Administracions Públiques 

o qualsevol altra entitat, pública o privada. 
c) Els rendiments que pogueren resultar de la gestió dels seus béns 

patrimonials o de qualsevol tipus d’inversió. 
d) Els donatius, llegats o subsidis que poguera concedir qualsevol 

persona o entitat, pública o privada. Ni la Federació ni cap dels seus 
Grups Scouts acceptaran donatius que pogueren coartar la seua 

llibertat o independència o que contravinguen les seues normes i 
principis. 

e) Qualsevol altre ingrés que poguera obtindre per mitjans lícits. 
 

 

ARTICLE 96. Pressupost anual 
 

L’activitat econòmica de la Federació es basarà en un pressupost anual, 
no coincidint necessàriament amb un any natural, que preveja les despeses 

necessàries per al desenvolupament de la seua activitat, així com els ingressos 
necessaris per a la seua cobertura. 

 
La/el Tresorera/o scout federal, el/la President/a Scout Federal o l’Equip 

Scout Federal podran autoritzar, dins dels límits reglamentàriament establits, la 
disposició de fons per a aplicar a una partida de despeses diferent de la prevista 

en els pressupostos sempre que es tracte de pagaments necessaris per al 
desenvolupament de les activitats. No obstant això, en cap cas podran aplicar-se 

a una finalitat diferent de la prevista les quantitats que es reben amb una 
finalitat concreta, ni les subvencions, públiques o privades.  

 

 
ARTICLE 97. Disposició de fons 

 
El/la tresorer/a Scout Federal és el responsable de la disposició material 

de fons, sense l’autorització del qual aquesta no podrà realitzar-se. Els fons de la 
FSV romandran, com a norma general, depositats en entitats financeres, i es 

faran les disposicions necessàries per a atendre les despeses mitjançant les 
firmes mancomunades de dues o més membres de l’Equip Scout Federal. 

Excepcionalment, un treballador de Scouts Valencians podrà tindre també firma 
mancomunada. L’Equip Scout Federal establirà quants i quins dels seus 

membres disposaran de firma reconeguda, entre els quals necessàriament es 
trobaran el president scout federal i el tresorer scout federal. 
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ARTICLE 98. Censura de comptes 
 

Els comptes anuals de la FSV seran sempre sotmeses a la censura 

externa d'un auditor de comptes professional. 
 

Si hi haguera censor o censors de comptes designats d’acord amb el que 
preveuen els presents Estatuts i en forma que es determine reglamentàriament, 

el balanç i els comptes anuals seran sotmesos a les comprovacions que aquests 
consideren necessàries abans que l’Assemblea Scout Federal es pronuncie sobre 

la seua aprovació. Aquests emetran un informe, el qual no serà vinculant. 

 

CAPÍTOL 2n. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ 

 

ARTICLE 99. Dissolució de la FSV 
 

LA FSV podrà dissoldre’s per alguna de les causes següents: 
 

a) Acord vàlidament adoptat per l’Assemblea Scout Federal, en reunió 
extraordinària convocada expressament amb aquesta única finalitat, i amb el vot 

favorable de com a mínim quatre cinquenes parts del total dels vots acreditats, 
ja siguen presents o delegats. 

 

b) Per decisió judicial. 
 

 
ARTICLE 100. Liquidació 

 
L’Assemblea Scout Federal, en acordar la dissolució d’acord amb la lletra 

a) de l’article anterior, nomenarà una comissió, composta per un mínim de tres 
associats actius de Grups Scouts de ple dret de la FSV, que s’encarregarà de 

saldar els deutes i cobrar els crèdits pendents de la FSV. 
 

 
ARTICLE 101. Aplicació de l’haver resultant 

 
La comissió a què es refereix l’article anterior entregarà l’haver líquid 

resultant, si és el cas, a l’entitat sense ànim de lucre o institució benèfica que 

designe l’Assemblea Scout Federal en adoptar l’acord de dissolució, per a 
l’aplicació a la seua activitat. 
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TÍTOL VI: INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Article 102. Infraccions disciplinàries 

 

1. Són infraccions disciplinàries els actes o omissions, imputables als distints 
òrgans de la FSV, a les persones que els integren, a un grup scout o a qualsevol 

dels socis d’aquest, que siguen contraris a la Llei o la Promesa Scout, als 
Estatuts de la FSV, a aquest Reglament, a qualsevol altra norma reglamentària 

de la FSV, als acords i decisions dels seus òrgans, als seus interessos, principis, 
dignitat o imatge, així com a les Normes Generals o als Drets Humans. 

2. Les infraccions disciplinàries podran ser lleus o greus. 
 

Article 103. Infraccions disciplinàries lleus 
 

Són infraccions disciplinàries lleus: 
- El retard, la negligència o el descuit en el compliment de les obligacions 

que corresponen als Grups Scouts, òrgans de la FSV i persones que els 
constitueixen. 

- La lleugera incorrecció amb els altres membres de la FSV o amb 

tercers. 
- La falta d’assistència, no repetida, a les reunions o actes a què fora 

convocat amb caràcter obligatori. 
- El descuit en la conservació dels béns, els locals, el material o els 

documents de la FSV. 
- Simular o induir a altres a creure que es deté un càrrec en la FSV que 

realment no correspon. 
- Tota conducta contrària als principis de l’escoltisme. 

- Conculcar el deure de respecte, informació, convocatòria o audiència 
dels associats i, en general, tots els que deriven dels drets d’aquests. 

 
Article 104. Infraccions disciplinàries greus 

 
Són infraccions disciplinàries greus: 

- Les accions o omissions dirigides a danyar el prestigi de la FSV, dels 

seus dirigents o dels seus òrgans. 
- L’incompliment dels acords degudament adoptats pels òrgans i 

dirigents de la FSV, o la falta de respecte als altres membres 
d’aquesta. 

- Els actes contraris als principis de l’escoltisme o a les normes de la 
FSV que es realitzen per a causar perjuí als seus interessos, dignitat o 

imatge. 
- Plantejar o fer transcendir als mitjans de comunicació o a tercers 

qüestions internes falses de la FSV o dels seus membres. 
- Realitzar falsedats o omissions en qualsevol document que afecte la 

FSV amb el propòsit d’induir a error a qui corresponga l’examen, 
apreciació o valoració d’aquests documents. 
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- Incomplir deliberadament les directrius, normes i acords dels òrgans 
directius de la FSV. 

- Establir oficines, centres, locals, grups o organismes de la FSV o dels 

seus Grups Scouts sense la necessària autorització o comunicació als 
òrgans competents. 

- La falta d’assistència, reiterada, als actes a què fora convocat amb 
caràcter obligatori o a les reunions en què haja d’ostentar la 

representació de la FSV o dels seus òrgans, si no existira una causa 
justificada. 

- Causar deliberadament dany als béns, el material, els locals o els 
documents de la FSV. 

- La negativa, expressa o tàcita, a col·laborar en l’esclariment de fets 
presumptament constitutius d’infraccions disciplinàries o delictes. 

- La reincidència en la comissió d’infraccions disciplinàries lleus. 
 

Article 105. Sancions 

 
1. A les infraccions lleus se’ls podrà imposar les sancions següents: 

a) Amonestació pública. 
b) Privació del dret a ser nomenat o elegit per a qualsevol lloc o càrrec de 

la FSV per un període de fins a un any. 
c) Suspensió temporal de funcions d’un responsable, de fins a nou 

mesos. 
d) Suspensió d’activitats d’un Grup Scout o algun dels seus associats, per 

un període de fins a sis mesos. 
 

2. En el cas de les infraccions greus les sancions aplicables podran ser les 

següents: 
a) Suspensió temporal de funcions d’un responsable, de fins a dos anys. 

b) Suspensió d’activitats d’un Grup Scout o algun dels seus associats, per 
un període de fins a dos anys. 

c) Revocació definitiva del càrrec que s’ostente. 
d) Suspensió de la condició d’associat per un període de fins a 2 anys. 

e) Pèrdua de la qualitat de soci. 
 

Article 106. Competència 

 
El Consell Scout Federal és l’òrgan competent per a iniciar el procediment 

sancionador i per a qualificar les infraccions disciplinàries d’acord amb els 
articles anteriors. Podrà delegar aquesta funció en l’Assemblea Scout Federal, en 

l’Equip Scout Federal o en la Comissió de Drets i Garanties, excepte pel que fa a 
la decisió final que corresponga adoptar respecte de la imposició o no de 

sancions. 
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Article 107. Procediment 
 

1. Conegut un fet o omissió que poguera constituir una infracció disciplinària 

greu, haurà de posar-se en el termini més breu possible en coneixement del 
president o presidenta scout federal, qui convocarà el Consell Scout Federal a 

una reunió urgent, arreplegant necessàriament la informació sobre la presumpta 
infracció i les al·legacions dels possibles afectats. Tenint coneixement d’una 

possible infracció, el Consell també podrà posar en marxa el procediment sense 
la iniciativa prèvia del president o presidenta i encara que l’assumpte no figure 

en l’orde del dia. 
 

2. El Consell Scout Federal apreciarà si hi ha arguments, documents o 
informació suficient per a traslladar l’assumpte a la Comissió de Drets i 

Garanties, que actuarà segons prescriuen aquests Estatuts. 
 

3. La Comissió de Drets i Garanties, en el termini màxim de dos mesos, establirà 
l’existència o no d’infracció i, si és el cas, la qualificació d’aquesta, i remetrà 

totes les actuacions, tant si es va apreciar infracció com si no, al Consell Scout 

Federal a través del president o presidenta (llevat que hi estiga implicat), amb 
proposta de sanció, si és procedent. En tot cas, es donarà audiència als Grups 

Scouts o als seus associats que estiguen implicats en l’assumpte. 
 

 

Article 108. Prescripció 
 

1. Transcorreguts tres mesos des que es va cometre una infracció lleu o un any 
des d’una infracció greu, sense que s’haja denunciat per al seu estudi a l’òrgan 

competent, es tindrà per prescrita la infracció a tots els efectes. 
 

2. Les propostes de sanció aprovades pel Consell Scout Federal i referides a 
associats dels Grups Scouts seran de compliment obligatori per a les 

esmentades entitats. L’incompliment d’aquest punt podrà arribar a determinar 
l’expulsió del referit grup scout de la Federació. 

 

3. Si la infracció suposa la pèrdua de qualitat de soci d’un Grup Scout, no podrà 
fer-se efectiva sense la prèvia ratificació de l’Assemblea. 

 
 

Article 109. Mesures cautelars 
 

1. Mentre es tramiten els diferents procediments a què es refereix aquest 
capítol, i amb caràcter cautelar, l’Equip Scout Federal o la Comissió de Drets i 

Garanties en el cas que una de les parts siga l’Equip Scout Federal o algun dels 
seus membres, podran adoptar mesures provisionals per a evitar que es causen 

perjuís per la demora que puguen suposar els tràmits a realitzar. 
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2. Les mesures cautelars a què es refereix el punt anterior podran consistir, 
segons els casos, en: 

- Suspensió en l’aplicació d’actes o acords impugnats, fins que es 

resolga la impugnació. 
- Suspensió de funcions d’un membre d’algun òrgan de la FSV, per un 

període màxim de sis mesos. 
- Suspensió d’activitats d’un grup scout o part d’ell, per un període 

màxim d’un mes. 
 

3. Cap d’aquestes mesures té caràcter sancionador, i contra la seua adopció 
podrà interposar-se recurs davant del Consell Scout Federal ordinari més 

pròxim, o bé davant d’un Consell Scout Federal extraordinari convocat a aquest 
efecte, segons el que determina aquest Reglament. 

 
4. Les mesures cautelars que pogueren adoptar-se cessaran automàticament en 

el moment que es notifique als interessats la resolució de l’expedient que les va 
originar. 

 

 
Article 110. Sancions en les activitats autonòmiques 

 
1. Durant l’exercici de l’activitat: 

 
A) Si es tracta d’educands: S’amonestarà, sempre de manera pedagògica i 

suposant el penediment, el participant o participants, en presència dels seus 
scouters; així com es requisarà la substància o objecte trobat si és procedent. 

En el cas anterior, si cal, s’enviarà un informe als pares del menor. 
 

B) Si es tracta d’educadors scouts, s’amonestarà l’educador, en presència del 
seu coordinador o coordinadora de grup – president o presidenta d’associació, i 

es prendran les mesures que establisca el responsable de l’esdeveniment. 
 

2. Després de l’exercici de l’activitat, quan s’incomplisca algun punt d’aquesta 

norma, o es produïsquen contratemps que atempten al normal transcurs d’una 
activitat scout, el responsable de l’activitat elaborarà un informe sobre el que 

haja succeït dirigit al president o presidenta Scout, perquè s’inicie, si fora 
necessari, el procediment sancionador. 
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TÍTOL VII – REFORMA DELS ESTATUTS 
 
ARTICLE 111 

 

A petició de la mitat dels Grups Scouts de ple dret, o a proposta del 
Consell Scout Federal o de l’Equip Scout Federal, se sotmetrà a votació en 

Assemblea Scout Federal, després de la convocatòria prèvia i la inclusió en l’orde 
del dia corresponent, l’inici del procés de reforma dels presents Estatuts. El 

procés de reforma dels Estatuts donarà inici si és aprovat amb el vot favorable 
de com a mínim dues terceres parts del total de vots acreditats, ja siguen 

presents o delegats.  
 

L’Assemblea Scout Federal en què s’aprove l’inici del procés de reforma 
nomenarà una comissió formada per entre tres i set associats actius dels Grups 

Scouts federats que elaborarà una proposta de reforma. 
 

Per a la votació sobre la reforma serà necessària la convocatòria d’una 
Assemblea Scout Federal extraordinària amb l’únic orde del dia de la reforma. 

L’Assemblea Scout Federal Extraordinària on es vote la reforma haurà de 

celebrar-se almenys un mes natural després d’iniciat el procés, donant a tots els 
grups scouts la possibilitat de conéixer els continguts que es desitgen modificar i 

el sentit de la reforma, així com permetent la presentació d’esmenes a la 
proposta de reforma elaborada per la comissió, amb almenys dues setmanes 

naturals d’antelació a la celebració de l’assemblea. 
 

L’Assemblea Scout Federal Extraordinària de reforma votarà l’acceptació 
o no de la proposta de reforma i les esmenes presentades, però no podrà 

proposar-ne de noves no presentades d’acord amb el paràgraf anterior, llevat 
que s’unifiquen diverses esmenes compatibles. 

 
L’aprovació de la reforma requereix la votació favorable de com a mínim 

dos terços del total de vots acreditats, ja siguen presents o delegats. 
 

 

TÍTOL VIII – SIGNES D’IDENTITAT. 

RECONEIXEMENTS I RECOMPENSES 
 

CAPÍTOL 1. SIGNES D’IDENTIFICACIÓ 

 

ARTICLE 112. Simbologia i uniformitat 

 
Els uniformes, les insígnies, els distintius, les targetes d’identitat, les 

credencials scouts i altres signes d’identificació reglamentàriament establits per 
al seu ús comú pels Grups Scouts queden sota la protecció que estableixen les 
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lleis i la resta de disposicions administratives per a impedir-ne l’ús a qui no hi 
tinga dret. 

 

ARTICLE 113. Distintiu identificatiu principal 
 

El distintiu identificatiu principal de la FSV consisteix en una Flor de Lis blanca 
amb dues estreles de cinc puntes en cada un dels pètals laterals, sobreposat en 

el centre l’emblema de la Generalitat Valenciana, que es constitueix amb 
l’heràldica del rei Pere el Cerimoniós, tal com és blasonat a continuació:  

 
1.1. Escut: Inclinat cap a l’esquerra, d’or, amb quatre barres de gules 

(roig) quan va en colors o en color sòlid blanc o morat (pantone 527).   

 
1.2. Timbre: Elm de plata coronat; mantellet que penja en blau, amb una Creu 

d’Ènnec Aritza; per remat, un dragó naixent d’or, alat, linguat de gules i dentat 
de plata quan va en colors o en color sòlid blanc o morat (pantone 527).  . 

 
Tot rodejat per un cércol de corda blanca que tanca en la part inferior 

amb un nuc de tipus ris. De fons, una pastilla redona de color morat (pantone 
527). quan va en colors o en color sòlid blanc o morat (pantone 527). 

 
 L’ús del distintiu s’establirà reglamentàriament en un Manual d'Identitat 

Gràfica el responsable de la qual de les seues aplicacions serà el/la directora/a 
de Comunicació  

. 

ARTICLE 114. Mocador Oficial de la Federació 
 

El Mocador oficial de la FSV consisteix en un mocador de color blau en 
forma de triangle isòsceles de costat llarg 125 centímetres i de costats curts 80 

centímetres. Desplegant el mocador de manera que el costat llarg quede en 
horitzontal en la part superior, es broda una banda paral·lela als costats curts 

d’1,25 centímetres d’ample horitzontal a una distància exterior de 3 centímetres 
i mig dels vèrtexs. Aquesta banda fa cantó en el vèrtex d’unió dels costats curts. 

A continuació de la banda groga, se situa en la part interna del mocador una 

banda de color roig de les mateixes característiques. Damunt del cantó que 
realitzen les bandes se situa el distintiu identificatiu principal de la FSV. 

 

 

ARTICLE 115. Altres distintius 

 

Si hi haguera qualsevol altre símbol identificatiu, s’establirà 
reglamentàriament. En cap cas serà triat com a símbol identificatiu aquell que, 

per les seues connotacions polítiques, puga ser motiu de conflictivitat. 
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CAPÍTOL 2n. RECONEIXEMENTS I RECOMPENSES 

 
ARTICLE 116 

 
LA FSV atorgarà les recompenses o reconeixements que corresponguen 

als grups scouts o als seus associats, segons el que estiga establit 
reglamentàriament. 

 

 

TÍTOL IX – DESENVOLUPAMENT I INTERPRETACIÓ  

 DELS ESTATUTS 
 

CAPÍTOL 1r. DESPLEGAMENT 

 
ARTICLE 117. Reglament Intern 

 

Els presents Estatuts es complementen amb un Reglament Intern, 
l’aprovació i modificació del qual correspon a l’Assemblea Scout Federal per 

majoria absoluta, que desplegarà les normes estatutàries que així ho 
estableixen, a més de tots aquells assumptes per als quals es considere 

necessària la regulació reglamentària, i que en cap cas pot contravindre ni 
alterar el sentit dels Estatuts. 

 
ARTICLE 118. Disposicions i directives 

 
Els òrgans, els servicis, l’escola i les activitats de la FSV que així ho 

requerisquen, podran dotar-se de les seues disposicions i directives, que no 
podran ser contràries ni alterar el sentit d’aquests Estatuts ni del Reglament 

Intern que els desplega. 
 

 

CAPÍTOL 2n. INTERPRETACIÓ 

 
ARTICLE 119 

 
La interpretació dels presents Estatuts, del seu Reglament Intern i de lA 

resta de disposicions i directives que els despleguen correspon a l’Assemblea 
Scout Federal. 

 
No obstant això, amb caràcter provisional, el Consell Scout Federal o 

l’Equip Scout Federal podrà interpretar les normes esmentades. En aquest últim 
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cas, la primera Assemblea Scout Federal ordinària que se celebre després de la 
interpretació ratificarà, si així ho considera oportú, la dita interpretació. 

 

ARTICLE 120 
 

Per a tot allò que no estiga previst en els presents Estatuts ni en les 
seues normes de desplegament, caldrà ajustar-se al que disposa la vigent Llei 

d’Associacions i la resta de normativa aplicable. 

 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
Única 

 
L’Equip Scout Federal en el càrrec en el moment de l’aprovació d’aquests 

estatuts proposarà tres candidats per a ocupar els nous càrrecs de l’Equip 
establits per aquesta normativa al primer Consell Scout Federal que es 

convoque, d’acord amb el que establix l’article 50. 

 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Única 

 
El/La Secretari/a Scout Federal s’encarregarà que cada un dels grups 

scouts dispose d’un exemplar dels presents Estatuts. 
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