
ESTATUTS SOCIALS DE BONA GENT 

CAPÍTOL PRIMER 

DE L’ASSOCIACIÓ EN GENERAL 

Article 1r.  Denominació 

Constituïda a la ciutat de València, una Associació denominada "BONA GENT, AMICS 
DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL", i que s’acull a allò disposat en la Llei 
Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, i a l’empara d’allò 
disposat en l’article 22 de la Constitució. 

Article 2n. Personalitat jurídica 

L’Associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per administrar i 
disposar dels seus béns i complir les finalitats que es propose. Gaudirà de plena capacitat 
per adquirir i posseir i alienar béns de totes classes, així com contraure obligacions i exercitar 
accions civils o criminals conforme a les lleis vigents i allò establert en l’article d’aquests 
Estatuts. 

Article 3r. Domicili i àmbit d’actuació 

El domicili social de l’Associació s’estableix a València, al carrer Isaac Peral, núm. 25 
baix esquerra, codi postal 46024, amb la possibilitat de crear annexes i delegacions en altres 
ciutats, mitjançant acord de la junta rectora, decisió que tindrà validesa fins a l’assemblea 
que ho aprove o ho desestime. 

Article 4t. Associació sense ànim de lucre 

L’Associació té una manca d’ànim de lucre i no està vinculada amb cap organització 
religiosa o política, de manera que els beneficis, si hi hagueren, es destinarien al compliment 
dels fins de l’Associació, com ara compra d’immobles necessaris per a l’ús, derivat de les 
activitats pròpies de l’Associació. En cap cas hi hauria repartiment de beneficis entre els 
socis, ni cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb interés lucratiu. 

Article 5è. Fins i activitats 

a) L’atenció i formació de persones amb discapacitat intel·lectual. En les àrees d’oci i temps 
lliure, vida social, educació d’adults, habitatges tutelats, residències, inserció laboral, 
centres especials de treball, centres de dia, centre ocupacional, tuteles a través de la 
fundació tutelar de C.V. Fundisval, de la qual Bona Gent és soci fundador i patró; i totes 
aquelles activitats necessàries per a la qualitat de vida de les persones amb Discapacitat 
Intel·lectual. 

b) Proporcionar a través dels seus serveis una millora de la qualitat de vida d’aquest 
col·lectiu i les seues famílies, per tal d’afavorir la seua normalització en l’entorn. 



c) Programació d’activitats per a promocionar la inserció social de les persones amb 
Discapacitat Intel·lectual. 

d) Fomentar estudis i treballs d’investigació amb referència al món de les discapacitats, 
ajudar a fomentar la consciència social. 

e) Fomentar i promocionar el voluntariat social amb garantia de formació. 
f) Fomentar totes les acciones que beneficien a les persones amb Discapacitat Intel·lectual. 

Article 6è. L’Associació 

L’Associació desenvoluparà les seues activitats en tot el territori nacional, amb la 
possibilitat d’organitzar aquestes activitats diferenciades de conformitat amb les 
demarcacions territorials de les diferents Comunitats Autònomes, amb el caràcter de 
Delegacions. L’entitat tindrà duració indefinida i només es dissoldrà per acord de 
l’Assemblea General Extraordinària i per qualsevol de les circumstàncies previstes en les 
Lleis. 

Tanmateix, l’activitat de l’Associació no estarà restringida exclusivament a beneficiar 
els associats, sinó que hi estarà oberta a qualsevol altre possible beneficiari amb les 
condicions i caràcters exigits per la índole dels seus propis fins. 

Article 7è. L’Associació 

Es podrà adherir a la Confederació Espanyola de Federacions i Associacions Pro 
Persones amb Discapacitat Intel·lectual i a totes les entitats que beneficien els fins de 
l’Associació. 

CAPÍTOL SEGON 

DELS ÒRGANS DIRECTIUS I DE LA FORMA D’ADMINISTRACIÓ 
Article 8è. La Junta Directiva 

Com a òrgan de representació, serà l’òrgan competent per a interpretar els preceptes 
continguts en aquests Estatuts i cobrir les seus llacunes, sempre d’acord amb les Lleis i 
Normativa legals vigents que regeixen les associacions d’aquesta índole. 

Els presents Estatuts seran complits mitjançant els acords que vàlidament adopten la 
Junta Directiva i l’Assemblea General, dins de les seues respectives competències. 

Article 9è. Direcció i Administració 

La direcció i administració de l’Associació recau en la Junta Directiva i en l’Assemblea 
General de socis numeraris. 

Article 10è. La Junta Directiva 

La JUNTA DIRECTIVA és l’òrgan de representació que gestiona i representa els interessos 
de l’Associació d’acord amb les disposicions i directives de l’Assemblea General. 



Sols podran formar part d’aquest òrgan de representació els associats majors d’edat, 
en ple ús dels drets civils i que declaren no estar incursos en cap incompatibilitat establerta 
en la legislació vigent. 

La Junta Directiva estarà formada per un President, un Vicepresident, un Secretari, 
un Tresorer i vocals fins un màxim de deu membres. 

Article 11è. Els membres de la Junta Directiva 

Els membres de la Junta Directiva exerciran gratuïtament els seus càrrecs, sense 
perjudici de poder ser reemborsats per les despeses degudament justificades que l’exercici 
de la seua funció els ocasione. 

Aquests càrrecs s’elegiran per l’Assemblea General i duraran un període de quatre 
anys, malgrat que poden ser objecte de reelecció indefinidament. 

El personal de Secretaria, si hi haguera, serà nombrat per la Junta Directiva. 

Dels càrrecs de la Junta seran renovats, cada dos anys, dos vocals i el vicepresident, 
mentre que la resta de càrrecs continuaran el seu mandat. Una vegada finalitzat el període 
de duració dels càrrecs establerts en quatre anys, seran elegides les persones que 
posseeixen aquests càrrecs durant quatre anys més, sense perjudici perquè resulten 
reelegides les persones que ja els posseïen indefinidament. 

El cessament en el càrrec abans d’extingir-se el termini reglamentari es podrà deure a: 

a) Dimissió voluntària presentada per mitjà d’un escrit en el qual s’expliquen els motius. 
b) Malaltia que incapacite per a l’exercici del càrrec. 
c) Causar baixa com a membre de l’Associació. 
d) Sanció imposada per una falta comesa en l’exercici del càrrec. 

Les vacants produïdes en l’òrgan de representació es cobriran en la primera 
Assemblea General que es celebre. No obstant això, l’òrgan de representació podrà contar, 
provisionalment, fins la pròxima Assemblea General, amb un membre de l’Associació per al 
càrrec vacant. 

Article 12è. Són funcions de la Junta Directiva 

a) Posseir i exercitar la representació de l’Associació i dur a terme la direcció de les seues 
activitats socials, així com portar la gestió administrativa i econòmica de l’Associació, 
amb l’execució dels acords de l’Assemblea General segons les normes, instruccions i 
directrius generals que l’Assemblea General establisca. 

b) Prendre els acords necessaris per a la compareixença davant els organismes públics, 
per a l’exercici de tota mena d’accions legals i per a interposar els recursos pertinents. 

c) Vigilar la fidel observança dels Estatuts. 
d) Nomenar al Director General. 



e) Crear els diferents serveis amb l’establiment de grups de treball per aconseguir, de la 
manera més eficient i eficaç, les finalitats de l’Associació i autoritzar els actes que 
aquests grups projecten realitzar. 
f) Realitzar les gestions necessàries davant els organismes públics, entitats i altres 
persones, per tal d’aconseguir subvencions i d’altres ajudes; l’ús de locals o edificis que 
esdevinguen un lloc de convivència per assolir els objectius de l’Associació. 

g) Administrar els fons recaptats, obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi en qualsevol 
establiment de crèdit i formalitzar qualsevol tipus de contracte, transacció (econòmica o 
bancària) d’endeutament fins una quantitat màxima de 50.000.—€; i 
disposar dels fons d’aquests dipòsits de la manera que determinen els presents 
Estatuts. 

h) Sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General el pressupost anual d’ingressos i 
despeses, així com l’estat de comptes de l’any anterior i el Pla d’Activitats. 

i) Nomenar i acomiadar el personal i fixar les seues remuneracions d’acord amb la 
legislació vigent. 

j) Conferir poders notarials al Director General per a possibilitar el desenvolupament del seu 
càrrec en totes les seues vessants, així com a Lletrats i Procuradors que defensen i representen 
davant qualsevol jurisdicció. 

k) Resoldre provisionalment qualsevol cas imprevist en els presents Estatuts i donar compte 
d’açò en la primera Assemblea General. 

En general, les facultats de la Junta Directiva s’estendran, amb caràcter general, a tots 
els actes propis de les finalitats de l’Associació, sempre que d’acord amb els Estatuts no 
necessiten autorització expressa de l’Assemblea General. 

Article 13è. Sessions de la Junta Directiva 

La Junta Directiva celebrarà les seus sessions quantes vegades ho determine el seu 
President o Vicepresident, a iniciativa pròpia o a petició de qualsevol dels seus membres. 
Serà presidida pel President i, en la seua absència, pel Vicepresident o el Secretari, per 
aquest ordre i, a falta d’ambdós, pel membre de la Junta de més edat. El Secretari alçarà 
acta, que es transcriurà al llibre d’actes. Els acords de la Junta Directiva seran vàlids si són 
adoptats per majoria de vots, per tant és necessària la concurrència, almenys, de sis dels 
seus membres. 

Article 14è. Comissions 

Els membres de la Junta Directiva que siguen vocals presidiran les distintes comissions 
que la pròpia Junta acorde constituir, amb la finalitat de delegar la preparació d’actes o 
activitats socials, així com obtenir d’aquestes la informació que considere necessària. 
Aquestes comissions estaran formades, a més a més, pel número de vocals que acorde la 
Junta Directiva. 

Article 15è. Atribucions del President 

El President de la Junta Directiva ho serà també de l’Associació i tindrà les següents 
atribucions: 



a) Representar legalment l’Associació. 
b) Convocar, presidir i alçar les sessions que celebre la Junta Directiva i l’Assemblea General, 

dirigir les deliberacions d’una i de l’altra, decidint amb vot de qualitat en cas d’empat. 
c) Proposar el Pla d’activitats de l’Associació a la Junta Directiva i dirigir les seues tasques. 
d) Ordenar els pagaments acordats vàlidament. 

El President estarà assistit per un Vicepresident, que el substituirà en, vacant, 
absència o malaltia. 

Article 16è. El Director General 
Es preveu igualment el càrrec de Director General. És per si mateix l’òrgan executiu 

dels acords, normes i directrius emeses tant per l’Assemblea General com per la Junta 
Directiva, sense formar part d’aquesta. 

El Director General haurà de reunir els següents requisits: ser espanyol, major 
d’edat, tenir plena capacitat jurídica i d’obrar, així com profunda competència en la 
problemàtica general. 

Article 17è. Funcions del Director General 

A més de les funcions que com a òrgan executiu corresponen al Director General, 
s’enumeren d’altres específiques per a exercir d’acord amb la Junta Directiva: 

a) Exercir la iniciativa, direcció i inspecció dels serveis de l’Associació. 
b) Preparar i presentar quants suggeriments considere precisos per a la bona marxa de 

l’Entitat. 
c) Exercir la Direcció del personal de l’Associació, amb el nomenament i la separació del 

personal al servei d’aquesta, així com les sancions i recompenses, a més d’establir les 
seues bases retributives i règim jurídic d’acord amb la legislació vigent.  

d) Formular, d’acord amb el Tresorer, l’avantprojecte del Pressupost d’ingressos i despeses 
de l’Associació per a sotmetre’l a l’aprovació de la Junta Directiva a efectes de la seua 
ulterior elevació a l’Assemblea General. 

e) Presentar una Memòria d’activitats i proposar a la Junta Directiva el Pla d’Actuació de 
l’Associació, abans de presentar-ho a l’Assemblea General. 

f) Estimular i orientar l’acció social de l’Associació. 
g) Qualsevol altra de les facultats no especificades en el present article conferides per la 

Junta Directiva. 

Article 18è. Funcions del Secretari 

Seran funcions del Secretari: 

a) Recollir en un Llibre i certificar les actes de les reunions celebrades per la Junta Directiva 
i l’Assemblea General. 

b) Supervisar les certificacions referents als antecedents que obren en el Llibre d’Actes. 
c) Disposar d’una relació actualitzada dels associats (Llibre de Socis). 



d) Incumbirà de manera concreta al Secretari vetllar pel compliment de les disposicions 
legals vigents en matèria d’Associacions, custodiar la documentació oficial de l’Entitat i 
cursar al Registre d’Associacions de la província les comunicacions sobre designació de 
Junta Directiva, celebració d’Assemblees Generals, formalització d’estat de comptes i 
aprovació dels Pressupostos anuals. 

Article 19è. Funcions del Tresorer 

El Tresorer dirigirà la comptabilitat de l’Associació, prendrà raó i portarà compte dels 
ingressos i de les despeses, amb la intervenció de les operacions d’ordre econòmic, 
efectuarà un inventari dels béns de l’Associació i portarà, en general, una comptabilitat que 
permeta obtenir la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de 
l’Entitat, així com de les activitats realitzades (comptabilitat analítica per partida doble). 

Tanmateix, recaptarà i custodiarà els fons pertanyents a l’Associació, i donarà 
compliment a les ordres de pagament expedides pel President. 

De la mateixa manera, formalitzarà un pressupost anual d’ingressos i despeses, així 
com la seua liquidació, l’aprovació del qual haurà de constar per escrit per part de 
l’Assemblea General. També l’estat de comptes de l’any anterior haurà de ser presentat a la 
Junta Directiva, perquè aquesta, a la seua vegada, el sotmeta a l’aprovació de l’Assemblea 
General. 

Article 20è. Components de la Junta Directiva 

Cadascun dels components de la Junta Directiva tindrà les obligacions pròpies del seu 
càrrec, així com les derivades de les delegacions o comissions encomanades per la pròpia 
Junta. 

Article 21è. L’Assemblea General 

L’ASSEMBLEA GENERAL, integrada per tots els socis numeraris, és l’òrgan suprem de 
l’Associació, i es reunirà sempre que ho acorde la Junta Directiva per pròpia iniciativa, o 
porquè ho sol·licite la quarta part dels socis numeraris. 

Obligatòriament, l’Assemblea General serà convocada en sessió ordinària, com a 
mínim, una vegada a l’any, dins del primer quadrimestre, per a aprovar el Pla General 
d’Actuació de l’Associació, censurar la gestió de la Junta Directiva, aprovar, en el seu cas, els 
Pressupostos anuals d’ingressos i despeses, així com l’estat de comptes corresponents a 
l’any anterior. Tanmateix, l’Assemblea General es reunirà quantes vegades ho estime oportú 
la Junta Directiva. 

Article 22è. Reunions de l’Assemblea General 

L’Assemblea General es reunirà en sessió extraordinària quan ho sol·licite un número 
d’associats no inferior al 10 per 100, o així ho acorde la Junta Directiva en atenció als 
assumptes que hauran de tractar-se i, en tot cas, per a conéixer les següents matèries: 
disposició o alienació de béns, nomenament de Junta Directiva, modificació d’Estatuts i 
dissolució de l’Associació. Per a l’adopció d’aquests acords es requerirà majoria qualificada 



de les persones presents o representades, que resultarà quan els vots afirmatius superen la 
meitat. 

Article 23è. Convocatòria de l’Assemblea General 

Les convocatòries d’Assemblees Generals, ordinàries o extraordinàries, seran per 
escrit. Els anuncis de la convocatòria es col·locaran en els llocs de costum amb quinze dies 
d’antelació com a mínim. Sempre que siga possible es convocarà individualment a tots els 
membres. La convocatòria expressarà el lloc, data i hora de la reunió, així com l’ordre del 
dia. Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l’Assemblea, en primera 
convocatòria, passaran almenys quinze dies, malgrat que s’hi pot fer constar la data en la 
qual, si procedira, es reuniria l’Assemblea General en segona convocatòria, sense que, entre 
una i altra reunió passe un temps inferior a mitja hora. En el supòsit que no s’haguera previst 
en l’anunci la data de la segona convocatòria, s’hauria de realitzar amb vuit dies d’antelació 
a la data de la reunió. 

 
Article 24è. Validesa de les Assemblees Generals 

Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament 
constituïdes quan hi concórreguen, presents o representats, un terç dels associats amb dret 
a vot o representació o delegació, i en segona convocatòria qualsevol que siga el número 
d’associats amb dret a vot. 

Els acords de l’Assemblea General s’adoptaran per majoria simple de les persones 
presents o representades, quan els vots afirmatius superen els negatius, (no són 
computables a aquests efectes els vots en blanc ni les abstencions), sense perjudici de 
majoria requerida per a l’adopció de determinats acords de conformitat amb allò previst en 
l’article 22 dels presents Estatuts. 

Són facultats de l’Assemblea General Ordinària: 
a) Aprovar, en el seu cas, la gestió de la Junta Directiva. 
b) Examinar i aprovar els comptes anuals. 
c) Aprovar o rebutjar les propostes de la Junta Directiva pel que fa a les Activitats de 

l’Associació. 
d) Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries. 
e) Qualsevol altra que no siga de la competència exclusiva de l’Assemblea extraordinària. 
f) Acordar la remuneració, en el seu cas, dels membres dels òrgans de Representació. 

Són facultats de l’Assemblea General Extraordinària: 
a) Nomenament dels membres de la Junta Directiva. 
b) Modificació dels Estatuts. 
c) Dissolució de l’Associació. 
d) Expulsió de socis, a proposta de la Junta Directiva. 
e) Constitució de Federacions o integració en aquestes. 



De cada Assemblea s’alçarà un acta, que es farà constar en el Llibre d’Actes 
corresponent, signada pel Secretari, amb el vistiplau del President. 

Article 25è. Presidència de les Assemblees 
Les Assemblees seran presidides pel President de la Junta Directiva, assistit pel 

Secretari d’aquesta. 

CAPÍTOL TERCER 

DELS SOCIS, ELS SEUS DRETS I DEURES 
Article 26è. Integrants de les Assemblees 

L’Associació disposa de socis numeraris i de les persones o entitats que, com a 
col·laboradors, contribueixen als seus fins. 

 
Article 27è. Classes de socis 

S’estableixen tres classes de socis: 

a) Socis numeraris. 
b) Socis col·laboradors. 
c) Socis d’Honor. 

Article 28è. Els socis numeraris 

Podran ser socis numeraris aquelles persones físiques, majors d’edat, amb capacitat 
legal d’obrar, que reunisquen alguns dels següents requisits: 

a) Ser pares, familiars o tutors dels afectats o col·laboradors actius. 
b) Les pròpies persones amb discapacitat intel·lectual. 

Article 29è. Els socis col·laboradors 

L’ingrés en l’Associació serà sol·licitat per escrit adreçat al President, qui donarà 
compte a la Junta Directiva, que acordarà sobre la concurrència de les condicions 
assenyalades en l’article 28è., accedint o denegant l’admissió sense cap recurs contra el seu 
acord. 

A tots els efectes, s’adquireix la condició d’associat sempre i quan queden satisfets els 
drets o quotes en la quantia i forma establertes per la Junta Directiva. 

Article 30è. Els socis 

Tot soci podrà renunciar en qualsevol moment a la seua condició, sol·licitant la baixa, però 
aquesta no tindrà caràcter definitiu fins que no haja transcorregut un mes, a partir de la presentació 
de la sol·licitud. 



Causaran baixa en l’Associació els socis que incórreguen en mora en el pagament de 
dos trimestres, sempre que no justifiquen el motiu de la seua demora, a satisfacció de la 
Junta Directiva. Tanmateix causarà baixa el soci que incomplisca els seus deures estatutaris. 
En ambdós casos se li comunicaran per escrit les causes i s’escoltarà a l’interessat en les 
al·legacions que formule, donant compte de tot a l’Assemblea General Extraordinària. La 
condició de soci és intransmissible per causa de mort o a títol gratuït. 

Article 31è. Drets dels socis numeraris 

Són drets dels socis numeraris: 

a) Prendre part en quantes activitats socials organitze l’Associació. 
b) Exercitar el dret de veu i vot en les Assemblees Generals. 
c) Ser nomenat membre dels òrgans de govern i representació en la forma que s’estableix en els 

Estatuts. 
d) Fer ús de la insígnia o emblema creada per l’Associació com a distintiu dels seus socis. 
e) Posseir un exemplar dels Estatuts i tenir coneixement dels acords adoptats pels òrgans directius.

 
f) Recórrer a la Junta Directiva quan consideren que els seus drets han estat vulnerats, sense 

perjudici de la impugnació d’acords dels òrgans de l’Associació que consideren contraris 
a la Llei o als Estatuts. 

g) Ser informat sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l’Associació, 
del seu estat de comptes i del desenvolupament de la seua activitat. 

h) Separar-se voluntàriament de l’Associació en qualsevol moment. 
Article 32è. Són deures dels socis numeraris 

Són deures dels socis numeraris: 
a) Donar compliment a les prescripcions contingudes en aquests Estatuts, així com 

col·laborar en l’Associació. 
b) Acatar els acords vàlids adoptats per les Assemblees Generals i per la Junta Directiva. 
c) Abonar les quotes d’entrada i les periòdiques acordades per la Junta Directiva. 
d) Acomplir fidelment les obligacions inherents al càrrec que exerceixen. 
e) Comunicar per escrit el canvi de domicili. 

Article 33è. Drets dels socis col·laboradors 

Són drets dels socis col·laboradors: 
a) Estar informats dels plans d’actuació de l’Entitat. 
b) Col·laborar en tota proposta d’acció de l’Associació. 
c) Separar-se voluntàriament de l’Associació en qualsevol moment. 

Article 34è. Obligacions dels socis col·laboradors 



Són obligacions dels socis col·laboradors: 
a) Complir amb els beneficis que dediquen a l’Entitat. 
b) Respectar la filosofia de l’Entitat. 
c) Comunicar per escrit la seua baixa o canvi de domicili. 

Article 35è. Sancions 

Els membres de l’Associació podran rebre les sancions per incompliment dolós de les 
seues obligacions. Aquestes sancions podran comprendre des de la pèrdua dels seus drets 
durant un mes com a mínim, fins a la separació definitiva de l’Associació. No obstant això, 
no podrà ser separat cap soci sense abans haver-se instruït expedient sancionador, en el 
qual haurà de ser escoltat. 

CAPÍTOL QUART 

ÒRGANS CONSULTIUS 

Article 36è. Òrgans Consultius 

Els membres de l’Associació, a través de la Junta Directiva, podran constituir 
l’Assessoria Tècnica, així com les comissions, ponències assessores i informatives, etc., que 
consideren convenients, en atenció a les necessitats de l’Entitat. 

En els pressupostos generals de l’Associació s’assignarà la partida corresponent per al 
finançament d’aquests grups de treball. 

CAPÍTOL CINQUÈ 

RÈGIM ECONÒMIC 

Article 37è. Patrimoni fundacional 

El patrimoni fundacional de l’Associació ascendeix a la suma de cent vuitanta euros amb trenta 
cèntims. 

Article 38è. Recursos econòmics 

Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament de les activitats de 
l’Associació seran els següents: 

a) Les quotes d’entrada assenyalades i acordades per la Junta Directiva i posteriorment 
ratificades per l’Assemblea General. 

b) Les quotes periòdiques que acorden els òrgans de govern. 
c) Els productes de béns i drets que els corresponen en propietat. 
d) Les subvencions, llegats i donacions que poden rebre en forma legal, tant d’entitats com 

de particulars. 



e) Els ingressos obtinguts per mitjà d’activitats lícites acordades per la Junta Directiva, com 
ara sortejos, festivals, tómboles, col·lectes, etc. 

Article 39è. Comptes oberts a nom de l’Associació 

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis oberts en establiments de crèdit, haurà 
de figurar la signatura del President, el Vicepresident, el Tresorer, Secretari i Director 
General, si bé per a qualsevol operació serà necessària com a mínim dues signatures 
mancomunades. 

Article 40è. Sosteniment econòmic 

Tots els membres de l’Associació tenen obligació de sostenir-la econòmicament, per 
mitjà de quotes o derrames, de la manera que determine l’Assemblea General a proposta 
de l’òrgan de representació. 

L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals i 
quotes extraordinàries. 

L’exercici econòmic quedarà tancat el 31 de desembre. 

 CAPÍTOL SISÈ  

DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ 

Article 41è. Dissolució de l’Associació 

L’Associació es dissoldrà per impossibilitat absoluta de donar compliment als fins per 
als què ha estat creada, per la voluntat dels associats expressada en Assemblea General 
convocada a l’efecte, així com per les causes de l’article 39 del Codi Civil i per sentència 
judicial ferma. 

L’aprovació de la dissolució requerirà el vot favorable de les dues terceres parts dels 
associats presents o representats en l’Assemblea General convocada a l’efecte. 

Article 42è. Liquidació de l’Associació 

La dissolució de l’Associació obrirà el període de liquidació, fins al final del qual 
l’entitat conservarà la seua personalitat jurídica. 

Els membres de l’òrgan de representació de l’Associació (Junta Directiva), en el 
moment de la liquidació, es convertiran en liquidadors (Junta Liquidadora) i els 
correspondran les següents funcions: 

a) Vetllar per la integritat del patrimoni de l’Associació. 
b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves necessàries per a la liquidació. 
c) Cobrar els crèdits pendents a favor de l’Associació. 



d) Liquidar el patrimoni i pagar els creditors. 
e) Aplicar els béns sobrants de l’Associació als fins previstos en l’article 43. 
f) Sol·licitar la cancel·lació dels seients en el Registre. 

En cas d’insolvència de l’Associació, l’òrgan de representació o, si és el cas, els liquidadors 
han de promoure immediatament l’oportú procediment concursal davant el jutge competent. 

Article 43è. Destí dels béns 

En cas de dissolució, per qualsevol causa, i una vegada liquidades totes les obligacions 
pendents de l’Associació, destinarà els seus béns, tant mobles com immobles, si els tinguera, 
i l’efectiu disponible, a aquelles institucions o entitats, sense ànim de lucre, amb fins 
semblants als d’aquesta Associació, ubicats en qualsevol lloc del territori nacional, escollits 
per la Junta Liquidadora. 

Els associats no responen personalment dels deutes de l’Associació. 

Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació, i la resta de persones 
que obren en nom i representació de l’Associació, respondran davant d’aquesta, davant dels 
associats i davant de tercers pels danys causats i els deutes contraguts per actes dolosos, 
culposos o negligents. 

CAPÍTOL SETÈ 

INTERPRETACIÓ I JURISDICCIÓ 
Article 44è. Interpretació 

La Junta Directiva té plena facultat per a poder interpretar aquests Estatuts i 
completar els casos no previstos, amb l’elevació a l’Assemblea General, de  
projectes de normes o reglaments especials per activitats, centres o òrgans d’acció concrets i els 
que desenvolupen els preceptes abans indicats. 

Article 45è. Jurisdicció 

L’Associació i els socis, a tots els efectes, accepten la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de 
València, amb una renúncia expressa a qualsevol altre fur o jurisdicció que li poguera correspondre.

 

València, 14 de juliol de 201 1. 


