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TÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL I. De la Constitució, Finalitats i Personalitat Jurídica
Article 1.- Constitució
Les Entitats promotores, que subscriuen aquests Estatuts, constitueixen en acte
fundacional, la Federació COMITÈ CATALÀ DE REPRESENTANTS DE PERSONES
AMB DISCAPACITAT (en endavant COCARMI) a l'empara de l'article 22 de la
Constitució, que es regirà segons l'establert en la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del
llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i altres
disposicions que la desenvolupen, així com pel previst en els presents Estatuts.
Article 2.- Finalitats i objectius
1.- El COCARMI es constitueix com una associació catalana amb vocació
autonòmica; es declara constituïda sense ànim de lucre i amb la finalitat de
participar de ple en la vida social de Catalunya per defensar els drets de les
persones amb discapacitat.
2.- Desenvoluparà, dins el marc esmentat, les tasques o funcions següents:
a) Dissenyar polítiques d'actuacions encaminades a aconseguir la normalització
social de les persones amb discapacitat.
b) Ésser una plataforma comú de debat per les persones amb discapacitat.
c) Representar al sector de les persones amb discapacitat de Catalunya, davant
dels diferents òrgans governamentals i d'altres instàncies públiques i privades en
relació amb la problemàtica pròpia del col·lectiu representat.
d) Analitzar els diferents problemes generals i d'importància que afecten al sector
de les persones amb discapacitat.
e) Fixar posicions unitàries i adoptar decisions del sector referents a qualsevol
matèria que els membres del Comitè decideixin en cada moment.
3.- Per assolir aquests objectius i realitzar totes les tasques, les associacions
membres es comprometen a treballar en comú dins l'àmbit de Catalunya, i
aconseguir avançar cap a la inclusió en el marc de la igualtat d'oportunitats per les
persones amb discapacitat.
4.- El COCARMI també té la missió de fer valer, dins la circumscripció autonòmica,
la diversitat del col·lectiu representat i vetllar pel manteniment de les millores
aconseguides, així com contribuir a la generalització de les realitats positives
guanyades.
Article 3.- De les diferents classes d'entitats sòcies i les condicions per
l'admissió de noves entitats
3.1.- Les entitats sòcies del COCARMI podran ser de tres tipus:
a) Entitats sòcies promotores. Tindran aquesta consideració les organitzacions
promotores del COCARMI:
ACAPPS - Federació d'Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes

COCEMFE Catalunya - Confederació Catalana de Persones amb Discapacitat Física i
Orgànica
Dincat Federació - Federació d'entitats de la discapacitat intel·lectual i del
desenvolupament de Catalunya
ECOM - Federació d'Entitats de Persones amb Discapacitat Física
Federació SMC - Federació Salut Mental Catalunya
FESOCA - Federació de Persones Sordes de Catalunya
ONCE - Organización Nacional de Ciegos Españoles (Delegació de Catalunya)
b) Entitats sòcies ordinàries directament representatives de persones amb
discapacitat o de les seves famílies.
c) Entitats sòcies adherides que principalment desenvolupin activitats sectorials
relatives a persones amb discapacitat, com ocupació, educació, esport, oci,
culturals, serveis socials o semblants, així com entitats que la seva finalitat sigui
treballar des de la perspectiva de gènere i discapacitat.
L'admissió de noves entitats membre en el sí del COCARMI es durà a terme prèvia
presentació de la corresponent sol·licitud de l'entitat interessada, en la que caldrà
acreditar una implantació geogràfica en totes les demarcacions supra-comarcals
de Catalunya, així com representar a un nombre no inferior a tres mil persones
físiques.
Article 4.- Limitacions a l'admissió
No podran ser membres del COCARMI aquelles Associacions que estiguin
integrades en una Federació d'àmbit superior i que ja hi estigui representada, o
que haguessin desenvolupat activitats contraries o incompatibles amb les idees i
objectius del COCARMI, o que fossin lesives per la reputació, imatge i bon nom del
COCARMI o de les seves entitats membres.
Article 5.- Llibertat d'associació
Ésser membre del COCARMI no exclou la possibilitat d'estar integrat en un altre o
altres federacions o confederacions de caràcter sectorial, de diferent àmbit, similar
o superior.
Article 6.- Personalitat jurídica
El COCARMI té Personalitat Jurídica pròpia i independent de la de cadascun dels
seus membres, d'acord a l'establert en la Llei 4/2008, pel que gaudeix de plena
capacitat legal per ser subjecte de tota classe de drets i obligacions.
Article 7.- Representativitat
El COCARMI representa a totes les entitats de persones amb discapacitat que la
conformen i constitueix una Instància de consulta davant els poders públics a
Catalunya, una plataforma de propostes per l'elaboració i propulsió d'una política
general vers les persones esmentades.

Article 8.- Límits de la representativitat
El COCARMI no podrà representar en cap moment els interessos d'una entitat
individual en concret, ni d'una part del conjunt de les organitzacions que la
integren.
Article 9.- Límits de la capacitat legal
El COCARMI, com organisme amb potestat decisòria, no podrà subtituir la voluntat
sobirana ni la capacitat legal de cap de les organitzacions i associacions que la
conformen.
Article 10.- Àmbit geogràfic i temporal
El COCARMI desenvoluparà les seves activitats en tot el territori de Catalunya,
constituint-se per temps indefinit, començant les seves activitats a partir de la
data d'atorgament de la seva carta fundacional.
Article 11.- Relacions supra-autonòmiques
En aquelles actuacions que es promoguin amb caràcter inter-autonòmic, estatal o
internacional, el COCARMI podrà acaptar la col·laboració del Comitè Espanyol de
Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) amb el que mantindrà
relacions permanents de cooperació i bon enteniment; mirant d'integrar-se en els
òrgans ja establerts o de futura creació a Europa.
Article 12.- Domicili
El domicili social del COCARMI s'estableix a Barcelona, 08015, carrer Sepúlveda,
número 1 i es pot traslladar a un altre lloc dins el mateix terme municipal per
acord del Comitè Executiu; el canvi de domicili fora de la ciutat de Barcelona
exigirà l'acord de l'Assemblea General.
CAPÍTOL II. Del règim Econòmic i Administratiu
Article 13.- Finançament i quotes
1.- El COCARMI es finançarà mitjançant les aportacions, que en concepte de
quotes, abonaran les entitats que la integren.
2.- El finançament del COCARMI, es realitzarà a través d'aquelles aportacions, com
donatius, llegats o subvencions que puguin ésser rebudes tant d'organismes o
Institucions de caràcter públic com privat, de qualsevol àmbit (europeu, estatal,
autonòmic, provincial, comarcal, local) com també de persones físiques.
Article 14.- Personal administratiu
El COCARMI disposarà del personal i medis materials adients necessaris pel
correcte funcionament i compliment de les seves finalitats.

TÍTOL II - DE L'ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT
Article 15.- Òrgans de Govern
Els òrgans de govern són els següents:
a) L'Assemblea de representants

b) El Comitè Executiu
c) La comissió permanent del Comitè Executiu.
CAPÍTOL I. De l'Assemblea de Representants
Article 16.- Definició
L'Assemblea de Representants, legalment constituïda, ostenta la màxima
representació de les entitats integrades en el COCARMI, encarna la voluntat
sobirana d'aquest Organisme i obliga amb els seus acords, vàlidament adoptats, a
la totalitat dels seus membres.
Article 17.- Membres, acreditacions i dret de vot
1.- Tota entitat integrada en el COCARMI, estarà representada en l'Assemblea de
Representants per dues persones físiques i, conforme al disposat a l'article 322-7
de la Llei 4/2008 de 24 d'abril, per raó de la seva representativitat i participació en
la promoció del COCARMI, tindran els següents vots:
.- Entitats sòcies promotores: 30 vots per organització, amb un màxim de
210 vots.
. - Entitats sòcies ordinàries: 10 vots per organització.
.- Entitats sòcies adherides: 5 vots per organització.
2.- Les entitats sòcies ordinàries i adherides no podran ostentar, entre ambdós,
més de 60 vots.
3.- Els dos representants de cadascuna de les organitzacions hauran d'acreditar
documentalment davant l'Assemblea la representació que ostenten, i sols podran
ser separats de les seves funcions per l'Organització que representen.
Aquest règim de vots no operarà en l'adopció d'acords de caràcter disciplinari.
Article 18.- Assistència
Podran assistir a les reunions de l'Assemblea, prèvia aprovació de la mateixa, amb
veu i sense vot, i a títol de convidats, totes aquelles persones que es consideri
puguin aportar judicis o informacions tècniques útils per a les decisions de l'òrgan.
Article 19.- Validesa i convocatòries
1.- L'Assemblea de Representants es constitueix vàlidament quan, en primera
convocatòria, hi són presents o representats la totalitat dels membres que la
integren; en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre d'entitats sòcies
presents o representades, sempre que hi hagi la presència de la presidència o
d'una de les vicepresidències.
2.- Entre la primera i la segona convocatòria transcorreran 15 minuts.
Article 20.- Caràcter de les sessions
L'Assemblea de Representants es reunirà amb Caràcter Ordinari i Extraordinari.

Article 21.- Assemblea Ordinària
L'Assemblea es reunirà amb caràcter ordinari quan hagi d'aprovar els comptes de
l'exercici anterior i el pressupost de despeses de l'actual.
Article 22.- Assemblea Extraordinària
La resta de reunions de l'Assemblea de Representants tindran caràcter
Extraordinari i es celebraran, prèvia convocatòria realitzada per la Presidència, a
proposta del Comitè Executiu, o a petició d'un terç, com a mínim, dels seus
membres.
Article 23.- Acords amb majoria qualificada
1.- L'Assemblea de Representants adoptarà, amb el vot favorable de dos terços
com a mínim, dels seus membres i sempre que afecti a la globalitat del col·lectiu
representat, resolucions que plasmin la postura comú del COCARMI, en les
següents matèries:
a) Prevenció, tractament i rehabilitació de les persones amb discapacitat
mitjançant l'elaboració del programes d'assistència primària i recuperació funcional
b) Educació i inclusió escolar de les persones amb discapacitat, tant en Centres
normalitzats i de referència així com d'Educació Especial, potenciant la seva plena
escolarització en aquells nivells que siguin obligatoris.
c) Promoure la integració laboral de les persones amb discapacitat, ja sigui en
Centres Especials de Treball o mitjançant la seva incorporació en empreses
ordinàries, així com a través de l'establiment de polítiques incentivadores de
treball autònom.
d) Propiciar l'accés a Centres Ocupacionals de les persones amb discapacitat, que
per raó d'aquesta no puguin inserir-se laboralment en empreses o en Centres
Especials de Treball.
e) Realitzar actuacions en matèria de formació i capacitació professional i/o
ocupacional pre-laboral.
f) Crear plans de treball i programes que fomentin l'oci i la vida social, l'esport i el
temps de lleure, per a les persones amb discapacitat.
g) Propiciar i recolzar aquelles polítiques que desenvolupin actuacions específiques
dins el marc de la protecció jurídica i tutela judicial dels drets que emparen a les
persones amb discapacitat.
h) Promoure i recolzar les iniciatives públiques o privades que facilitin
l'accessibilitat, transport, supressió de barreres arquitectòniques i de comunicació,
ja sigui en llocs i mitjans públic com privats, adaptació de vivendes, ajudes
tècniques i de mobilitat.
i) Defensar l'execució de plans de protecció social i econòmica, i l'establiment de
subsidis de cobertura econòmica que garanteixin un mínim vital i, en general, la
protecció de tot tipus d'incapacitats.
j) Elaborar i desenvolupar programes de sensibilització de la societat vers els
problemes que afecten a les persones amb discapacitat.
k) Defensar el dret a una forma digna de vida i a un entorn social que possibiliti la
independència personal i el desenvolupament autònom de totes les persones
discapacitades.

l) Qualsevol altre actuació conjunta en l'àmbit territorial de Catalunya, procurant
incidir en els espais corresponents, en defensa de la cooperació, de la informació
en l'àmbit de la discapacitat, i la igualtat d'oportunitats, així com del principi de no
discriminació i de les mesures d'acció positiva en favor de les persones amb
discapacitat.
2.- Serà necessari l'acord de dos terços dels seus membres, entre els que hauran
de constar els vots favorables d'un mínim de 4 dels 7 membres fundadors per
l'adopció de les següents decisions:
a) La reforma dels presents estatuts.
b) L'ampliació de l'objectiu social de l'Associació.
c) La disposició o alienació dels béns adscrits al patrimoni del comitè.
d) L'admissió de nous membres, a proposta del Comitè Executiu.
e) La decisió sobre la pèrdua de la condició de membre del COCARMI d'alguna de
les seves entitats
f) Elegir els membres del Comitè Executiu.
3.- En tot cas, per sol·licitar la declaració legal d'entitat d'Utilitat Pública, caldrà
l'acord pres per consens dels membres.
Article 24.- Acords amb majoria absoluta
Caldrà majoria absoluta de tots els membres per aprovar els acords següents:
a) Elaboració del Reglament de Règim Intern del Comitè Català de Representants
de Persones amb Discapacitat.
b) Aprovació del Pressupost dels Exercicis Econòmics següents i de l'Estat de
comptes.
c) Aprovar la Memòria i del Pla de Gestió
d) Aprovar, a proposta del Comitè Executiu, la quota que hauran d'abonar les
entitats del COCARMI.
Article 25.- Actes de les sessions
De les reunions i acords de l'Assemblea de Representants s'aixecarà acta, que serà
signada per la Secretaria amb el vistiplau de la Presidència.
CAPÍTOL II. Del Comitè Executiu
Article 26.- Naturalesa i definició
El comitè Executiu és l'òrgan encarregat de l'execució dels acords adoptats per
l'Assemblea del COCARMI, i de dur la gestió ordinària dels assumptes de
l'Associació; també la representarà davant tots els organismes, de qualsevol tipus,
i signarà les instàncies decisòries de caràcter públic o privat.
Article 27.- Delegabilitat de funcions
El Comitè Executiu col·legiadament, o delegant en la Presidència o en una comissió
creada a tal efecte, podrà exercir totes les competències que li siguin conferides
per l'Assemblea de Representants.

Article 28.- Elegibilitat
Per ésser escollit membre del Comitè Executiu, serà requisit inexcusable pertànyer
a l'Assemblea de Representants.
Article 29.- Constitució
1.- El Comitè Executiu estarà integrat per tants membres com entitats tinguin la
consideració de sòcies de ple dret del COCARMI. Entre tots els membres del
Comitè Executiu s'escolliran les persones que ocupin la presidència, les quatre
vicepresidències, la secretaria general, la tresoreria i les dues vocalies.
2.- Els càrrecs del Comitè Executiu seran escollits per un període de quatre anys,
podent ser reelegibles per mandats successius.
3.- La Presidència del Comitè Executiu també ho serà de l'Assemblea de
Representants, constituint, conjuntament amb els altres càrrecs, la Mesa
Presidencial.
Article 30.- Remoció
Qualsevol membre del Comitè Executiu cessarà en el seu càrrec, de forma
immediata i automàtica, quan l'entitat membre del COCARMI a la que representi li
retiri el mandat de representació en l'Assemblea de Representants, conforme
preveu el número 3 de l'article Disset d'aquests Estatuts; o bé quan aquella entitat
perdi la condició de membre del COCARMI, per qualsevol causa o circumstància.
Article 31.- Compensació de despeses
L'exercici de càrrecs en el sí del COCARMI, no comportarà cap retribució. Per tant,
les despeses que generi l'exercici dels càrrecs assignats seran de reembossament,
prèvia justificació, segons el procediment i quantitats que estableixi el Comitè
Executiu a cada moment.
Article 32.- Règim de reunions
El Comitè Executiu es reunirà en les dates que ell mateix determini, i
perceptivament, una vegada cada sis mesos, o a sol·licitud de la majoria dels seus
components. En aquest cas serà la Presidència qui faci la convocatòria, sempre
dins del set dies següents a la sol·licitud. Dins de l'esmentat termini, i quan hi
concorrin raons urgents, la Presidència podrà formular igual convocatòria.
Article 33.- Validesa i convocatòria
1.- El Comitè Executiu queda constituït vàlidament si hi ha un quòrum de la meitat
dels seus membres. Sempre, però, caldrà l'assistència de la Presidència o alguna
de les Vicepresidències.
2.- Les resolucions i acords s'adoptaran per majoria dels dos terços dels membres
assistents.
Article 34.- Competències del Comitè Executiu
Correspondrà al Comitè Executiu l'exercici de totes les competències que li siguin
delegades per acord de la majoria dels dos terços de l'Assemblea de
Representants. En tots els casos serà facultat del Comitè Executiu:

a) Vetllar per la fidel observància de tot l'establert en els present Estatuts.
b) Proposar els Comptes de l'Exercici i del Pressupost anual de Despeses per
l'ulterior presentació a l'Assemblea de Representants.
c) Proposar l'admissió de nous membres a l'Assemblea de Representants.
d) Organitzar els serveis interns del COCARMI.
e) Contractar al personal adscrit al COCARMI i fixar la seva remuneració
f) Elaborar els estudis i informes que siguin necessaris per la seva posterior
elevació de propostes de resolució a l'Assemblea de Representants
g) La creació de comissions de Treball per a la preparació, estudi i anàlisi de
determinades matèries, quan el volum dels afers a tractar ho demani.
h) Interpretar els preceptes continguts en els presents Estatuts, i cobrir-ne les
mancances, sempre sotmetent-se a la normativa legal vigent en matèria
d'associacions.
i) Elaborar el Reglament de Règim Intern que caldrà que sigui aprovat per
l'Assemblea de Representants.
j) Decidir les qüestions de gestió que siguin de la seva competència.
k) Promoure expedient contradictori i proposar a l'Assemblea la pèrdua de la
condició d'entitat associada d'algun membre del COCARMI.
l) Acordar el canvi de domicili social, d'acord a l'article 12 dels presents Estatuts
Article 35.- Registre de les sessions
Les deliberacions i acords que es produeixin en el Comitè Executiu seran
transcrites per la Secretaria a un Llibre d'Actes i signades per aquesta amb el
vistiplau de la Presidència. En iniciar-se cada reunió del Comitè Executiu, es llegirà
l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.
Article 36.- Comissió Permanent del Comitè Executiu
1.- En el si del Comitè Executiu, existirà una Comissió Permanent integrada per la
Presidència, les quatre vicepresidències, la secretaria general, la tresoreria i dues
vocalies.
2.- La Comissió Permanent té com funcions la de preparar i facilitar les feines del
Comitè Executiu, de qui depèn i a qui donarà compte de les seves actuacions. En
casos d'urgència acreditada, podrà adoptar decisions en interès de COCARMI, que
hauran de ser ratificades amb posterioritat pel Comitè Executiu.
3.- El seu mandat serà el que determini el Comitè Executiu, i en cap cas podrà
ultrapassar el d'aquest.
4.- La Presidència i la Secretaria General del Comitè Executiu ho seran també de la
Comissió Permanent.
Article 37.- Funcions i competències del president
Són funcions específiques de la Presidència les següents:
a) Representar a l'Associació amb plena capacitat legal quan així ho determini el
Comitè Executiu o l'Assemblea de Representants.
b) Emetre, amb una antelació mínima de quinze dies, les preceptives
convocatòries de les sessions a celebrar, indicant els punts de l'Ordre del dia a
tractar, data, hora i lloc de la reunió.

c) Presidir i dirigir les sessions i debats que es realitzin en el sí de l'Assemblea i del
Comitè Executiu, establint, en cada cas, el temps de durada de les intervencions.
d) Dirimir els empats amb vot de qualitat.
e) Proposar als òrgans de l'Associació totes les mesures que estimi convenients pel
millor compliment de les seves finalitats
f) Qualsevol qüestió que li atribueixi els presents Estatuts, Reglaments de
l'Associació o els seus òrgans.
Article 38.- Funcions de les vicepresidències
Les vicepresidències substituiran a la Presidència per absència o malaltia.
Article 39.- Funcions de la secretaria general
La Secretaria general té les funcions següents:
a) Redactar les convocatòries per les reunions del Comitè Executiu i de
l'Assemblea
b) Rebre i tramitar tota la documentació de l'Associació.
c) Substanciar la certificació i formalització en instrument públic dels acords dels
òrgans que integren el COCARMI, amb el vistiplau de la Presidència
d) Portar la gestió ordinària global de l'Entitat, d'acord amb les directrius que rebi
del Comitè Executiu, de la Comissió permanent del Comitè Executiu i de la
Presidència
Article 40.- Funcions de la tresoreria
La Tresoreria tindrà les següents competències:
a) El cobrament de les quotes assignades als membres del COCARMI.
b) Classificar la comptabilitat i fer efectius els pagaments ordinaris.
c) Preparar les propostes del pressupost d'ingressos i despeses i la liquidació dels
exercicis que el Comitè Executiu hagi de sotmetre a la consideració de l'Assemblea
de Representants.

TÍTOL III - DE LA DISSOLUCIÓ
Article 41.- Dissolució
El COCARMI podrà dissoldre's en les situacions següents:
a) Per voluntat dels membres integrants, manifestada en l'Assemblea de
Representants, amb el vot favorable de dos terços de tots els membres de
l'Entitat.
b) Quan s'acrediti la impossibilitat absoluta de donar compliment a les finalitats pel
que fou creat.
Article 42.- Liquidació
1.- Concertada, o en el seu cas decretada la dissolució, la liquidació del patrimoni
del COCARMI, serà practicada pel Comitè Executiu, constituint-se a l'efecte en
Junta Liquidadora.
2.- Durant el període de liquidació, l'Assemblea de Representants del Comitè
conservarà plenament els poders i facultats que li atorguen els presents Estatuts.

Article 43.- Destí dels béns
En el cas de dissolució, i un cop practicada la liquidació de tots els drets i
obligacions del COCARMI, el fons econòmic, si n'hi hagués, s'aplicarà a la
realització d'obres d'interès general del mateix caire a les realitzades
anteriorment, que incideixin en benefici del col·lectiu de les persones amb
discapacitat de Catalunya.

Diligència per fer constar que aquests estatuts s'han aprovat en l'assemblea
general de data 18 de març de 2019.
El secretari

Vistiplau
El president

Enric Botí Castro de la Peña

Antonio Guillén Martínez

