




ESTATUTSDEL’ASSOCIACIÓCASESICÒNIQUESDECATALUNYA 

CapítolI.Ladenominació,elsfinsieldomicili 
ARTICLE 1 

Denominacióidefinició: 
Amb la denominació “A
 ssociació Cases Icòniques de Catalunya” es constitueix aquesta
AssociacióperassociacionsialtresentitatsquegestionenCasesIcòniques,queregulalesseves
activitatsd’acordambelqueestableixlaLlei4/2008,de24d’abril,delllibretercerdelCodicivil
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març,
reguladoradeldretd’associació,ielsseusestatuts. 
Les “C
 ases Icòniques” són edificis històrics residencials vinculats significativament al geni
creatiu i /o artístic dels seus dissenyadors o habitants. Són béns culturalsquepermetenuna
lecturaterritorialmoltinteressantdelahistòriaidelesexpressionsculturalsdeCatalunya. 
ARTICLE 2 

Objectius,organitzacióiòrgansdegovern 
2.1Objectius 
La cooperació i diàleg entre les diferents institucions que gestionen les principals cases
icòniquesdeCatalunyapotpermetremilloraraspectesfonamentalsdecaràctercomú,ifacilitar
processos de desenvolupament i innovació que permetin optimitzar el funcionament de
cadascun dels béns del grup de treball, incrementar la seva visibilitativaloracióculturalper
partdelaciutadania,lesinstitucions,ipromourelasevaprojeccióexterior. 
Lesinstitucionstitularsd’aquestsbénsculturalsoqueparticipenenlasevagestiós’integrenen
“L’AssociacióCasesIcòniquesdeCatalunya”,comparteixenelsvalorssegüents: 
a) El compromís amb laconservacióigestiósostenibleiintegrald’aquestsbéns,elrigor

enelsdiscursos,laqualitatdelesexperiènciesculturalsidelsserveisturísticsassociats. 
b) El compromís social amb la ciutadania i la voluntat de que aquestsbénss’insereixin

ambforçaenl’imaginaricol·lectiudelacomunitat,isiguiningredientsfonamentalsper
al’educacióilesexperiènciesculturalsdequalitatperatotselsciutadans. 
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c) Elcompromísambladinamitzacióeconòmicadelterritori,iunavoluntatdediàlegamb

elsoperadorsiinstitucionsdelsentornsipaisatgesculturalsenelsques’insereixen. 
Elsobjectiusdel’Associaciósón: 
1. Impulsarunespaidetreball,diàlegicooperacióquepermetinsumaresforçosenprojectes
d’interèscompartitentreelsmembresassociats. 
2. Desenvolupar estratègies d’innovació a l’àmbit de lagestióculturald’aquestsprojectes,i
en la seva dimensió en tant que actius fonamentals del territori català per a l’impuls del
turismeculturalil’economiacreativa. 
3. Sumar esforços en estratègies de finançament i cooperació, i articular mecanismes i
aliancesambaltresoperadors. 
4. Establir mecanismes d’interlocució i participació amb les administracions públiques,
entitatsprivadesiamborganismesinternacionals. 
5. Establir un espaidediàlegicooperacióambaltresinstitucionsoentitatsgestoresd’aquest
tipusdebénspatrimonials,estenen,sis’escau,l’àmbitdecol·laboració. 
Activitats:
Peraduratermelesfinalitatssocialsesduranatermelessegüentsactivitats: 
1. Reunions, conferències, simplòsiums, congressos, fòrums, grups de treball o d’estudi,
exposicions. 
2.Totamenadepublicacionsimpreses,digitalsiaudiovisuals.
3.Ferestudisiprojectespertaldemillorarlapromociódelescasesicòniques. 
4.Promoureespaisdecoordinacióentrelesentitatsadherides. 
5.Promourelapublicitatdelescasesadheridesal’Associació. 
6.Establirrelacionsambd’altresentitatsquetinguinfinalitatssimilars. 
7. Activitatspedagògiquesideturismecultural. 
8.Itotaaltramenad’activitatsquesiguinnecessàriesperaduratermelesfinalitatssocials. 
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2.2Organització 

L’Associació Cases Icòniques de Catalunya es crea a partir d’una iniciativa compartida per la 
Fundació Pau Casals, la Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic, Cases Singulars S.L, la Casa
Museu Duran i Sampere (Paeria de Cervera) , la Fundació Mas Miró i la Casa Vicens Gaudí,
constituint-setotesellesenelnuclipromotor. 

MembresFundadors 

Son Membres Fundadors que han creat l’entitat, la Fundació PauCasals,laFundacióInstitut
Amatllerd’ArtHispànic,CasesSingularsS.L,laCasaMuseuDuraniSampere(PaeriadeCervera)
laFundacióMasMiróilaCasaVicensGaudí.  


a/MembresdePledret. 
HosónelsMembresFundadorsielsaltrespersonesjurídiquesquehodemanin,sempreiquan
acompleixinelsrequisitsqueestableixil’Associació,facinl’aportacióeconòmicaInicial,isiguin
admesesperpartdelaJuntaDirectiva. 

Elsmembres dePleDrettindrandosvotsenelsòrgansdegoverndel’entitat 

ElsmembredePleDretescomprometena: 
1.- Fer una aportació econòmica Inicial que serà a fons perdut i no recuperable i pagar les
quotesqueaprovil’AssembleaGeneralcadaany. 
2.- Comprometre’s a participar activament en el funcionament de l’Associació de manera
efectivaenelestasquesqueesproposiduratermecol·laborantenlestasquesadministratives
necessàriesquelesfacinpossibles 

ElsmembresdePleDret,deixarandeser-hoperlescausessegüents: 

a) Perdecisiópròpia,comunicadaformalmentalaJuntaDirectiva,mitjançantnotificació
oficial, amb una antelació mínima de tres mesos abans de fer-se efectiva de laseva
renúncia. 


b) Per incompliment dels requisits previstos en aquestestatutsperalsMembresdePle
Dret,ialtrescriterisqueestableixilaJuntaDirectivaiquehaginaprovatsformalment. 
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A més dels Membres de Ple Dret, l’Associació tindrà Membres Col·laboradors i Membres
Adherits. 

b/ MembresCol·laboradors 

Poden formar part de l’Associació, com a Membres Col·laboradors , totes les persones
jurídiquesquegestioninunaCasaSingularque, demaneralliureivoluntària,tinguininterèsen
lessevesfinalitats,iqueacompleixinelssegüentsrequisits: 

1. Disposardepersonalitatjurídicapròpiaquefacilitilagestiódelprojectepatrimonialo
delsseusserveis. 


2. Haverestatproposatsiadmesos,segonselqueestableixenaquestsestatuts. 


3. Han de tenir una estructura professionalitzada, encarregada, directaoindirectament
delagestióintegraldelbé(conservació,recerca,difusió,gestiódeserveis). 


4. Elsmembresquehosiguinperraódelsbénsculturalsquegestioneniquesiguindela
sevatitularitat,handepoderoferiraccésivisitesalllargdetotl’anyihandegarantirel
compromísamblaqualitatdelacomunicacióigestióculturalpatrimonial. 

5. Ferlesaportacionseconòmiquesnecessàriesperaduratermelesactivitatsdel’entitat
aprovadesperl’AssembleaGeneral. 

6. TindranelsdretsquetenenelsMembresdePleDretinclòseldeparticiparambveui
votalesAssemblees,ipodransercandidatsaserelegits peraformarpartdelaJunta
Directivasisónproposatspertres MembresdePleDret. 

PelquefaalaincorporaciódenousMembresCol·laboradors: 

a) Caldràpresentarunasol·licitudperescritalaJuntaDirectiva,laqualvaloraràiprendrà
unadecisiósobrelapeticióilacomunicaràal’AssembleaGeneralmésimmediata. 

b) La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per la Junta Directiva per unmínimdetres
quartespartsdelsvotsfavorablesdelsseusmembres. 
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c/ MembresAdherits 
Podenformarpartdel’Associació,comaMembresAdherits,toteslespersonesjurídiquesque
gestioninunaCasaicònica,idemaneralliureivoluntària,tinguininterèsenlessevesfinalitats,
iqueacompleixinelssegüentsrequisits: 

1. Disposar de personalitat jurídica pròpia que faciliti la gestió del projecte
patrimonialenrelacióalbépatrimonialquegestioniniºdelsseusserveis. 


2. Haverestatproposatsiadmesos,segonselqueestableixenaquestsestatuts. 


3. Han de tenir una estructura professionalitzada, encarregada, directa o
indirectament de la gestió integraldelbé(conservació,recerca,difusió,gestióde
serveis). 


4. Els membres que hosiguinperraódelsbénsculturalsquegestioneniquesiguin
delasevatitularitat,handepoderoferiraccésivisitesalllargdetotl’anyihande
garantir el compromís amb la qualitat de la comunicació i gestió cultural
patrimonial. 

5. Faran les aportacions econòmiques que s’estableixin d’acordambelsserveisque
rebin. 


6. Els MembresAdherits tindranúnicamenteldretarebreinformació,gaudirelsserveis
queofereixi,iemprardeformareguladalaimatgedel’entitat.UnreglamentdeRègim
Intern podràestablird’altresdretsquepuguinexercir. 

PelquefaalaincorporaciódenousMembresAdherits, 

a) Caldràpresentarunasol·licitudperescritalaJuntaDirectiva,laqualvaloraràiprendrà
unadecisiósobrelapeticióilacomunicaràal’AssembleaGeneralmésimmediata. 

b) La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada perlaJuntaDirectivaperunmínimdetres
quartespartsdelsvotsfavorablesdelsseusmembres. 
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d/Representaciódelsmembres. 

Les diverses entitats membres de l’Associació exerciran a través dels seus representants els
seusdretsiobligacions. 

2.3Presidència,JuntadirectivaiAssemblea,iconsellassessor. 

L’Associació Cases Icòniques de Catalunya s’organitzarà en una Junta Directiva que presidirà
l’AssembleaGeneral. 

2.3.1LaJuntaDirectivadel’entitatseràpresididaperelPresidentoPresidenta,ienformaran

partunvicepresident/a,unsecretari/a, untresorer/a,ivocals, 

2.3.2LaJuntaDirectivapresidiràiconvocaràl’AssembleaGeneral. 

2.3.3L’AssociaciópodràcrearunConsellAssessorintegratperexpertsicol·laboradorsexterns
quepuguinassessorareldesenvolupamentdel’entitatidellursprojectes. 


ARTICLE 3 

Domiciliiàmbitd’actuació 
1.Eldomicilidel’Associaciós’estableixalaFundacióAmatllersituadaalPasseigdeGràcia,41,
08007Barcelona 
2. Lesfuncionsd’aquestaAssociaciós’exerceixenmajoritàriamentaCatalunya,sensperjudici
de l’establiment d’acords, xarxes de cooperació i projectes a Espanya, a l’espai de la Unió
Europeaoa altrespaïsos. 

CapítolII.Dretsiobligacionsdelsmembresdel ’Associació 
ARTICLE 4 

Elsdrets delsmembresdePleDretimembresCol·laboradorsdel’Associaciósón: 

1.Assistirambveuivotalesreunionsdel’AssembleaGeneral. 
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2.Elegiroserelegitsperalsllocsderepresentacióoperexercircàrrecsdirectiusd’acordamb
lesdisposicionsdelspresentsestatuts. 
3.Exercirlarepresentacióquese'lsconfereixiencadacas. 
4. Intervenir en el govern i les gestions,enelsserveisilesactivitatsdel’Associació,d'acord
amb les normes legals i estatutàries que estableix l’article 2.2 b) 5 pel que faalsmembres
col·laboradors. 
5.Exposaral'AssembleaialaJuntaDirectivatotelqueconsiderinquepuguicontribuirafer
mésplenal’activitatdel’Associacióiméseficaçlarealitzaciódelsobjectiussocialsbàsics. 
6.Sol·licitariobtenirexplicacionssobrel'administracióilagestiódelaJuntaDirectivaodels
mandatarisdel’Associació. 
ARTICLE 5 

Sóndeuresdelsmembresdel’Associació: 
1.Comprometre'samblesfinalitatsdel’Associacióiparticiparactivamentperassolir-les. 
2. Contribuir al sosteniment del’Associacióambelpagamentdequotes,ialtresaportacions
econòmiquesfixadespelsestatutsiaprovadesd'acordambaquests. 
3.Complirlarestad'obligacionsqueresultindelesdisposicionsestatutàries. 
4.Acataricomplirelsacordsvàlidamentadoptatspelsòrgansdegoverndel’Associació. 
ARTICLE 6 

Sóncausesperserdonatdebaixadel’Associació: 
1. Que ho decideixi l’entitat associada, que hadecomunicarperescritalaJuntaDirectivala
sevadecisió. 
2.Nosatisferlesquotesfixades. 
3.Nocomplirlesobligacionsestatutàries. 
4.IncomplirelsacordsicompromisosformalsestablertsamblaJuntaDirectiva,elscàrrecsque
laintegrenol’AssembleaGeneral. 
5. Altres causes que siguin considerades i aprovades per la Junta Directiva o l’Assemblea
Generaliqueatemptinalsvalorsiprincipisdel’Associació. 
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CapítolIII.L'AssembleaGeneral 
ARTICLE 7 

1.L'AssembleaGeneralésl'òrgansobiràdel’Associació.Estàintegradapelsrepresentantsdels
Membres dePleDretiMembresCol·laboradors. Elsseusmembresenformenpartperdret
propiiirrenunciable.ElsmembresdePleDrettindrandosvotsielsCol·laboradorsun. 
2. Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda,
decideixenpermajoriaelsassumptesquesóncompetènciadel'Assemblea. 
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els
absents,elsquiendiscrepenielspresentsques'hanabstingutdevotar. 
ARTICLE 8 

L'AssembleaGeneraltélesfacultatssegüents: 
a)Aprovar,siescau,lagestiódel’òrgandegovern,elpressupostielscomptesanuals. 
b)Elegirisepararelsmembresdel'òrgandegovernicontrolar-nel'activitat. 
c)Modificarelsestatuts. 
d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’Associació o al
pagamentdelessevesdespeses,incloent-hilesaportacionsalpatrimonidel’Associació. 
e)Acordarlatransformació,lafusió,l’escissióoladissoluciódel’Associació. 
f)Acordarl’ingrésilabaixaenfederacionsoconfederacions. 
g)Sol·licitarladeclaraciód’utilitatpública. 
h)Aprovarelreglamentderègiminternilessevesmodificacions. 
i)Conèixerlessol·licitudspresentadespersersoci,itambélesaltesilesbaixesdegudesauna
raódiferentdelaseparaciódefinitiva. 
j) Ratificar, si escau, les baixes disciplinàries i les altres sancions imposades per la Junta
Directivaperfaltesmoltgreus. 
k)Resoldresobrelesqüestionsquenoestiguinexpressamentatribuïdesacapaltreòrgande
l’Associació. 
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ARTICLE 9 

1. L'Assemblea Generalesreuneixensessióordinàriacomamínimuncopl'any,dinsdelssis
mesossegüentsaladatadetancamentdel’exercicieconòmic. 
2.L'òrgandegovernpotconvocarl'AssembleaGeneralambcaràcterextraordinarisempreque
ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels socis; en aquest cas,
l'Assembleahadetenirllocdinselterminidetrentadiesacomptardelasol·licitud. 
ARTICLE 10 

1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que es
trametràpercorreuelectrònicquehadecontenir,comamínim,l'ordredeldia,ellloc,ladatai
l'horadelareunió. 
2.Laconvocatòrias'hadecomunicarquinzediesabansdeladatadelareunió,individualmenti
mitjançantunescritadreçatal’adreçapostaloelectrònicaqueconstienlarelacióactualitzada
desocisquehadetenirl’Associació. 
3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideixelpresidentdel’Associació.Sinohiés,
l'han de substituir, successivament, elvicepresidentoelvocaldemésedatdelaJunta.Hiha
d'actuarcomasecretariquiocupielmateixcàrrecalaJuntaDirectiva. 
4.Elsecretariesténl'actadecadareunió,quehadesignarjuntamentambelpresident.Hiha
defigurarunextractedelesdeliberacions,eltextdelsacordsadoptats,elresultatnumèricde
lesvotacionsilallistadelespersonesassistents. 
Alcomençamentdecadareuniódel'AssembleaGeneralesllegeixl'actadelasessióanteriora
fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra
documentacióhad'estaradisposiciódelssocis. 
ARTICLE 11 

1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones
associadespresentsorepresentades. 
2. El 10 % dels socis poden sol·licitar al'òrgandegovernlainclusióenl'ordredeldiad'uno
més assumptes pertractar.Enelcasquejas'hagiconvocatl'Assemblea,podenfer-hodinsel
primer terç del període comprès entrelarecepciódelaconvocatòriailadataenquèaquest
òrgans’hadereunir.L’Assembleaúnicamentpotadoptaracordsrespectealspuntsinclososen
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l'ordredeldia,llevatques’hagiconstituïtambcaràcteruniversaloqueelsacordsesrefereixin
alaconvocatòriad’unanovaAssembleaGeneral. 
ARTICLE 12 

12.1.Formadeprendreelsacordsdel’AssembleaGeneral 
1.Enlesreunionsdel'AssembleaGeneral,correspondosvotsalsMembresdePleDretiunals
Col·laboradors, alcorrentdepagament. 
2. Elsacordsesprenenpermajoriasimpledevotsdelssocispresentsorepresentats. 
3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’Associació, la
constituciód'unaFederacióambassociacionssimilarsolaintegracióenunadejaexistent,ila
disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels socis presents o
representats(elsvotsafirmatiussuperenlameitatdelsemesos).Enqualsevolcas,l'eleccióde
laJuntaDirectiva,siespresentendiversescandidatures,esfaperacorddelamajoriasimpleo
relativadelssocispresentsorepresentats(mésvotsafavorqueencontra). 
12.2 ElecciódelsmembresdelaJuntaDirectiva. 
1. Els membres de la junta directiva són elegits per l’Assemblea, convocada amb aquesta
finalitatdosmesosabansdel’actedevotació.Lescandidaturesespresentaranasecretariadins
delprimermésdelaconvocatòria. 
2. Poden ser candidats els representants delesentitatsdePleDretiCol·laboradoresd’acord
ambelqueestableixl’article2.2b/6delspresentsestatuts. 
3. U
 ncopproclamadeslescandidatures,laJuntan’informaràalsmembresassociats. 
4.Lescandidaturesqueespresentenformalmenttenendretaunacòpiadelallistadelssocisi
delsseusdomicilisiadrecesdecorreuelectrònic. 
5.SónelegitsambelvotdelsrepresentantsdelesentitatsFundadoresiCol·laboradores. 
6.Sónelegideslescandidaturesqueobtinguinmajornombredevots. 
7.Lespersoneselegidesentrenenfuncionsdesprésd’haveracceptatelcàrrec. 
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CapítolIV.LaJuntaDirectiva 
ARTICLE 13 

1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació. Componen aquest òrgan el
president,elvicepresident,elsecretari,eltresorerielsvocals,càrrecsquehandeserexercits
perpersonesquerepresentenlesdiversesentitats.LaJuntaDirectivatindràunmàximd’onze
membres. 
2. Aefectesoperatius,isensperjudicidelesfuncionsdelaJuntaDirectiva,l’Associaciópodrà
crearuna“ComissióDelegada”,integradaperunmínimdetresmembresiunmàximdecinc,
totsellsmembresdelaJuntaDirectiva. 
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registred’Associacions
mitjançantuncertificat,emèspelsecretarisortintambelvistiplaudelpresidentsortint,queha
d’inclouretambél’acceptaciódelespersonesquepassenaocuparaquestscàrrecs. 
4.ElsmembresdelaJuntaDirectivaexerceixenelcàrrecgratuïtament. 
ARTICLE 14 

1.ElsmembresdelaJuntaDirectivaexerceixenelcàrrecdurantunperíodedecincanys,sense
perjudiciquepuguinserreelegits. 
2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari delseumandatpot
esdevenir-seper: 
a)mortodeclaraciód’absència,enelcasdelespersonesfísiques,oextinció,enelcasde
lesjurídiquesquerepresenten. 
b)incapacitatoinhabilitació 
c)renúncianotificadaal’òrgandegovern 
d)separacióacordadaperl’AssembleaGeneral 
e)qualsevolaltracausaqueestableixinlalleioelsestatuts. 

3.LesvacantsqueesprodueixinalaJuntaDirectivas'handecobrirenlaprimerareuniódela
mateixa junta, i se’n donarà compte a l’Assemblea General. Mentrestant, un membre de
l’Associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant. Les persones elegides exerciran el
càrrecpelquerestidemandat. 
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ARTICLE 15 

1.LaJuntaDirectivatélesfacultatssegüents: 
a)Representar,dirigiriadministrarl’AssociaciódelamaneramésàmpliaquereconeguilaLlei;
així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes,
instruccionsidirectriusqueaquestaassembleaestableixi. 
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes
públicsiperexercirtotamenad'accionslegalsiinterposarelsrecursospertinents. 
c)Proposaral'AssembleaGeneralladefensadelsinteressosdel’Associació. 
d)Proposaral'AssembleaGeneralladefensadel'establimentdelesquotesqueelsmembres
del’Associacióhandesatisfer. 
e)Convocarlesassembleesgeneralsicontrolarqueescompleixinelsacordsques'hiadoptin. 
f) Presentar el balançil'estatdecomptesdecadaexercicial'AssembleaGeneralperquèels
aprovi,iconfeccionarelspressupostosdel'exercicisegüent. 
g)Contractarelsempleatsquel’Associaciópuguitenir. 
h)Inspeccionarlacomptabilitatipreocupar-seperquèelsserveisfuncioninambnormalitat. 
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de
l’Associació,iautoritzarelsactesqueaquestsgrupsprojectinduraterme. 
j)NomenarelsvocalsdelaJuntaDirectivaques'hagind'encarregardecadagrupdetreball,a
propostadelsmateixosgrups. 
k) Dur a termelesgestionsnecessàriesdavantd'organismespúblics,entitatsprivadesialtres
persones,peraconseguirsubvencionsoaltresajuts 
l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit od'estalvii
disposardelsfonsquehihagienaquestdipòsit.Ladisposiciódelsfonsesdeterminaal'article
27. 
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne
compteenlaprimerareuniódel’AssembleaGeneral.
n)Qualsevolaltrafacultatquenoestiguiatribuïdad'unamaneraespecíficaacapaltreòrgan
degoverndel’Associacióoquelihagiestatdelegadaexpressament. 
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ARTICLE 16 

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que l’hagi de
substituir, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres
decideixin,queencapcasnopotserinferioraunavegadacadatrimestre. 
2.S'hadereunirensessióextraordinàriaquanelpresidentlaconvoquiambaquestcaràctero
bésihosol·licitaunterçdelsmembresquelacomponen. 
ARTICLE 17 

1. La Junta Directiva quedaconstituïdavàlidamentsis’haconvocatambantelacióihihaun
quòrumdelameitatmésundelsseusmembres. 
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es
convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del
presidentodelsecretariobédelespersonesqueelssubstitueixinhiésnecessàriasempre. 
3. LaJuntaDirectivaprenelsacordspermajoriasimpledevotsdelsassistents. 
ARTICLE 18 

La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o
grupsdetreballsicompta,perfer-ho,ambelvotfavorablededosterçosdelseusmembres. 
ARTICLE 19 

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en elllibred'actesielshandesignarel
secretariielpresident. 
Eniniciar-secadareuniódelaJuntaDirectiva,s'hadellegirl'actadelasessióanteriorperquè
s'aprovioesrectifiqui,siésprocedent. 

CapítolV.Lapresidènciailavicepresidència 
ARTICLE 20 
1. Sónpròpiesdelapresidèncialesfuncionssegüents: 

a)Dirigirirepresentarlegalmentl’Associació,perdelegaciódel'AssembleaGeneralidela
JuntaDirectiva. 
b)Presidiridirigirelsdebats,tantdel'AssembleaGeneralcomdelaJuntaDirectiva. 
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c)Emetreunvotdequalitatdecisorienelscasosd'empat. 
d)Establirlaconvocatòriadelesreunionsdel'AssembleaGeneralidelaJuntaDirectiva. 
e)Visarlesactesielscertificatsconfeccionatspelsecretaridel’Associació. 
f) Les atribucions restantspròpiesdelcàrrecilesdelegadesperl'AssembleaGeneralola
JuntaDirectiva. 
2. Elpresidentéssubstituït,encasd'absènciaomalaltia,pelvicepresident—sin’hiha—obé

elvocaldemésedatdelaJunta,peraquestordre. 

CapítolVI.Latresoreriailasecretaria 
ARTICLE 21 

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, com també
l'elaboraciódelpressupost,elbalançilaliquidaciódecomptes.Portaunllibredecaixa.Signa
elsrebutsdequotesialtresdocumentsdetresoreria.PagalesfacturesaprovadesperlaJunta
Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en
dipòsitsobertsenestablimentsdecrèditoestalvi. 
ARTICLE 22 

Elsecretarihadecustodiarladocumentaciódel’Associació,aixecar,redactarisignarlesactes
de les reunionsdel'AssembleaGeneralilaJuntaDirectiva,redactariautoritzarelscertificats
quecalguilliurar,itambéportarelllibrederegistredesocis. 

CAPÍTOL VII.LE S C OMISSIONS O  G RUPS D E T REBALL 
ARTICLE 23 

Lacreacióiconstituciódequalsevolcomissióogrupdetreball,l'handeplantejarelsmembres
de l’Associació que vulguin formar-los, quen'hand'assabentarlaJuntaDirectivaiexplicarles
activitatsqueesproposenduraterme. 
LaJuntaDirectivas'had’ocupard'analitzarlesdiferentscomissionsogrupsdetreball,iuncop
al mes ha de rebre de les persones que se n’encarreguin un informe detallat de les seves
actuacions. 
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CAPÍTOL VIII.EL  R ÈGIM E CONÒMIC 
ARTICLE 24 

Elsrecursoseconòmicsdel’Associacióesnodreixende: 
a)LesaportacionsInicials,lesquotesiaportacionsquefixal'AssembleaGeneralperacadauna
delescategoriesde membres,apropostadelaJuntaDirectiva 
b)lessubvencionsoficialsoparticulars 
c)lesdonacions,lesherènciesoelsllegats 
d)lesrendesdelpatrimonimateixobéd'altresingressosquepuguinobtenir-se,derivatsdels
projectes,serveisiactivitatsquel’entitatdecideixiimpulsardirectament,oamblaparticipació
detercers. 
ARTICLE 25 

Totselsmembresdel’Associaciótenenl'obligaciódesostenir-laeconòmicament,d’acordamb
la seva categoria de membre, mitjançant quotes o derrames, de lamaneraienlaproporció
quedeterminil'AssembleaGeneralapropostadelaJuntaDirectiva. 
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'han
d’abonarpermesos,trimestresosemestres,segonselquedisposilaJuntaDirectiva—iquotes
extraordinàries. 
Elscomptesdel’Associacióhauràdecomplirtoteslesnormeslegalsdetransparència,iaquests
s’haurand’auditarenelcasqueelpressupostdel’Associaciósiguisuperiorde50.000euros.  
ARTICLE 26 

L'exercicieconòmiccoincideixambl'anynaturaliquedatancatel31dedesembre. 
ARTICLE 27 

En els comptes correntsobertsenestablimentsdecrèdit,hihandefigurarlessignaturesdel
president,eltresorerielsecretari. 
Per poder disposar dels fons n'hi haprouambduesfirmes,unadelesqualshadeserladel
tresorerobéladelpresident. 
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CAPÍTOL IX.EL  R ÈGIM D ISCIPLINARI 
ARTICLE 28 

L'òrgandegovernpotsancionarlesinfraccionscomesespelssocis. 
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions
corresponentspodenanardesd'unaamonestaciófinsal’expulsiódel’Associació,segonselque
estableixielreglamentintern. 
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o
comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita
l'expedient sancionador i proposalaresolucióenelterminide15dies,ambaudiènciaprèvia
delpresumpteinfractor.Laresoluciófinal,quehadesermotivadaiaprovadaperduesterceres
parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un
períodede15dies. 
En els casos de sancions per faltes molt greus acordadesperlaJuntaDirectiva,lespersones
interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera assemblea general
quetinguilloc. 
CAPÍTOL X.LA  D ISSOLUCIÓ 
ARTICLE 29 

La Associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter
extraordinari expressament per a aquest fi. L’acord haurà d’establir el destí dels béns
romanents de l’Associació aunaentitatpúblicaoprivadasenseafanydelucre ambfinalitats
similars. 
ARTICLE 30 

1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha deprendrelesmesuresoportunes
tantpelquefaaladestinaciódelsbénsidretsdelaAssociaciócomalafinalitat,l'extincióila
liquidaciódequalsevoloperaciópendent. 
2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui
necessari. 
3. Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva
responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret
voluntàriament. 
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4. El romanent net queresultidelaliquidaciós'hadelliurardirectamental'entitatpúblicao
privada senseafanydelucreque,enl'àmbitterritoriald'actuaciódel’Associació,hagiacordat
l’Assemblea. 
5.Lesfuncionsdeliquidacióid'execuciódelsacordsaquèfanreferènciaelsapartatsanteriors
d'aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no
confereixaquestamissióaunacomissióliquidadoraespecialmentdesignadaaaquestefecte. 
Aquests estatuts aprovats en l’acte de constitució del’associaciódel4dedesembrede2018
contenenlesmodificacionsadoptadesperl’assembleacelebradaeldia28demarçde2019ien
lacelebradael7d’octubrede2019. 
ABarcelonael12dedesembrede2019. 


IsabelVallèsAudouard
Secretària

Ambelvistiplau:NúriaBallesterValveny 
Presidenta 
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