ESTATUTS CERETÀNIA
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Denominació i naturalesa
Amb la denominació d’Associació Ceretània es constitueix aquesta entitat, que
regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques;
la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, així com la
resta de normes legals i reglamentàries que siguin aplicables i, d’una manera
especial per aquests Estatuts.

Article 2. Personalitat Jurídica i capacitat
L’Associació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d’obrar des de
que queda constituïda legalment, podent realitzar, en conseqüència, tots aquells
actes que siguin necessaris per tal d’assolir la finalitat per a la que ha estat creada,
sense més limitacions que les que imposin expressament les lleis o disposicions
reglamentàries i els presents Estatuts.

Article 3. Domicili
L’Associació té el domicili al Carrer Nord nº2 Alp 17538 (Girona).

Article 4. Durada
L’Associació es constitueix per temps indefinit.

CAPÍTOL II. FINALITATS I ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Article 5. Objecte i àmbit territorial
5.1. L’Associació té per objecte vetllar pel desenvolupament sostenible de la
Cerdanya.
Concretament, l’Associació té com a objectius:
• Defensar el model territorial tradicional de la comarca de la Cerdanya,
supervisant els actes de gestió i planificació territorial que afectin a la
transformació del seu paisatge i característiques naturals.
• Preservar els valors mediambientals de la comarca de la Cerdanya.
• Protegir els espais naturals d’especial interès que es troben a la comarca de
qualsevol actuació que els pugui desnaturalitzar.
• Difondre la imatge de la Cerdanya com a comarca amb un alt interès paisatgístic
i natural així com les actuacions que dugui a terme l’Associació.
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• Vetllar per un desenvolupament econòmic de la Cerdanya que no comprometi el
valor mediambiental i paisatgístic de la mateixa.
Els membres de la present es comprometen a dur a terme totes les activitats que
siguin necessàries per tal d’assolir les seves finalitats, complint en tot moment
amb la legislació específica que reguli les activitats abans esmentades.
5.2. L’Associació exerceix les seves funcions principalment a la Cerdanya, comarca
de Catalunya, tot i que podrà desenvolupar-les en qualsevol àmbit i territori on
sigui necessari en funció de les actuacions endegades.

Article 6.
Desenvolupament de l’objecte de l’Associació
El desenvolupament de l’objecte de l’Associació es durà, entre d’altres, en base als
principis següents:
a) Bona fe en les actuacions.
b) No discriminació per raó de sexe, raça, religió, nacionalitat o situació
econòmica.
c) Funcionament democràtic amb absolut respecte al pluralisme.
d) Plena dedicació als objectius descrits en els presents Estatuts.

CAPÍTOL III. PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ I
PÈRDUA DE LA CONDICIÓ D’ASSOCIAT
Article 7. Adquisició de la condició d’associat
7.1. Poden ser associades totes aquelles persones físiques o jurídiques que
estiguin interessades en els objectius de l’Associació.
7.2. Podran ser associades aquelles persones físiques majors d’edat o menors
emancipats amb plena capacitat d’obrar i no estar subjectes a cap condició legal
per a l’exercici del dret.
7.3. Els menors de més de catorze anys no emancipats que vulguin ser associats
necessiten el consentiment, documentalment acreditat, de les persones que
hagin de suplir la seva capacitat.
7.4. Les persones jurídiques que vulguin ser associades i tinguin naturalesa
associativa requeriran d’acord exprés del seu òrgan competent. En aquest mateix
sentit, les persones jurídiques de naturalesa institucional necessitaran d’acord
previ del seu òrgan rector.
7.5. La sol·licitud per adquirir la condició d’associada haurà de ser acceptada per la
Junta Directiva.
7.6. Sens perjudici del que s’estableix en el punt anterior del present apartat, totes
aquelles persones físiques o jurídiques que desitgin formar part de l’Associació,
podran fer-ho de forma telemàtica mitjançant el formulari penjat a la web de
l’Associació: http://www.ceretania.cat/

Estatuts Associació Ceretània

2

Article 8. Pèrdua de la condició d’associat
La condició d’associat es perdrà per alguna de les raons següents:
a) Per la lliure voluntat de l’associat. Serà suficient amb la presentació de la
renúncia escrita al Secretari General de l’Associació. Els efectes seran automàtics
des de la data de la seva presentació.
b) Per incompliment greu dels presents Estatuts o dels acords vàlidament
adoptats pels òrgans socials. Caldrà acord motivat de la Junta Directiva adoptat
per 2/3 del número de vots legalment emesos. El soci afectat tindrà dret a
conèixer els fets que han originat la seva expulsió i haurà de ser escoltat amb
caràcter previ a l’adopció de l’acord d’expulsió.

CAPÍTOL IV. DRETS I DEURES DELS
ASSOCIATS
Article 9. Drets
Són drets dels associats:
a) Participar en les activitats de l’Associació i en els òrgans de govern o
representació, podent exercir el dret de vot, així com concórrer a l’Assemblea
General, d’acord amb els Estatuts.
b) Ser informat sobre la composició dels òrgans de govern i representació de
l’Associació, del seu estat de comptes i del desenvolupament de la seva activitat.
c) Ser escoltat amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra ell i
ser informat dels fets motivadors de l’adopció de les mesures en qüestió.
d) Accedir a la documentació de l’Associació a través de la Junta Directiva.
e) Fer servir els béns i les instal·lacions d’ús comú de l’Associació en condicions
d’igualtat respecte la resta d’associats.

Article 10. Deures
Són deures dels associats:
a) Compartir les finalitats de l’Associació i participar activament en llur assoliment.
b) Complir amb la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
c) Respectar i complir els acords vàlidament adoptats per la Junta Directiva i
l’Assemblea General.
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CAPÍTOL V. ÒRGANS DE GOVERN,
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE
L’ASSOCIACIÓ
V.I. ASSEMBLEA GENERAL
Article 11. Funcions de l’Assemblea General
L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’Associació, ostenta la seva màxima
representació i està integrada per la totalitat dels associats.
Corresponen a l’Assemblea General les funcions següents:
a) Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern i els comptes anuals i el
pressupost.
b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern.
c) Modificar els Estatuts
d) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’Associació.
e) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions i confederacions.
f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
g) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap
altre òrgan de l’Associació.

Article 12. Adopció d’acords
Els acords seran adoptats per majoria simple dels associats assistents o
vàlidament representats en la reunió.

Article 13. Reunions
L’Assemblea General es reunirà amb caràcter ordinari com a mínim un cop l’any,
per aprovar si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes
anuals.
L’Assemblea s’haurà de reunir amb caràcter extraordinari en els casos següents:
a) Si l’òrgan de govern ho considera convenient.
b) Si ho sol·licita un 10% dels associats. En aquest cas la reunió s’haurà de fer en el
termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 14. Convocatòria i legitimació
L’Òrgan de Govern haurà de convocar l’Assemblea General amb una antelació de
quinze dies naturals abans de la data prevista per a la reunió, mitjançant un escrit
adreçat al domicili de cada associat o bé per mitjans telemàtics. La convocatòria
haurà d’indicar l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la celebració de
l’Assemblea General.
L’Assemblea General serà convocada pel President de l’Associació per iniciativa
pròpia, per acord de la Junta Directiva o per sol·licitud signada pel 10% del número
legal d’associats.

Estatuts Associació Ceretània

4

Article 15. Constitució de l’Assemblea General
L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre
d’associats presents o representats que hi concorrin.
La presidència i la secretaria general de l’Assemblea General corresponen a les
persones que ocupen aquests càrrecs en l’Òrgan de Govern, llevat que els
associats assistents en designin d’altres a l’inici de la reunió.

V.II. ÒRGAN DE GOVERN
Article 16. Funcions de l’Òrgan de Govern
L’Òrgan de Govern està facultat amb caràcter general per a fer els actes necessaris
per tal de complir amb les finalitats de l’Associació, llevat dels que, d’acord amb la
llei o aquests Estatuts, hagin d’ésser acordats per l’Assemblea General o
requereixin l’autorització prèvia d’aquesta.
No seran delegables, en cap cas, la formulació de comptes ni els actes que hagin
d’ésser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.

Article 17. Composició de l’Òrgan de Govern,
requisits per a ésser-ne membre, elecció i
nomenament
L’Òrgan de Govern té caràcter col·legiat i haurà d’estar format per associats que
tinguin capacitat per a exercir llurs drets socials.
17.1. Els membres de l’Òrgan de Govern han d’ésser escollits, en reunió de
l’Assemblea General, prèvia convocatòria amb 30 dies d’antelació a la data de la
seva celebració, per la majoria simple de vots dels associats presents o
degudament representats.
17.2. En cada elecció de l’Òrgan del Consell s’elegiran la meitat dels seus membres.
Un cop passat el mandat fundacional de l’Òrgan de Govern només es renovaran
els vocals del mateix, quedant els membres restants reelegits de forma
immediata.
17.3. L’Òrgan del Consell podrà proposar una llista d’associats candidats a les
places vacants de l’Òrgan de Govern. Així mateix, qualsevol associat pot presentar
una llista alternativa d’elegibles sempre que hi hagi un candidat per cada plaça
vacant. Els integrants de la candidatura més votada seran escollits membres de
l’Òrgan de Govern.
17.4. L’Òrgan de Govern podrà nomenar substituts en cas que s’hi produeixin
vacants.
17.5. Formen part de l’Òrgan de Govern el President de l’Associació, el Secretari
General, el Tresorer i fins a 6 vocals. Tots els càrrecs seran escollits per Assemblea
General, excepte aquells que l’ostentin en la fundació de la societat.
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Article 18. Acceptació i durada del càrrec
Els membres de l’Òrgan de Govern entraran en funcions un cop hagin acceptat el
càrrec per al qual han estat nomenats. La durada del càrrec de membre serà de
cinc anys.
Els membres de l’Òrgan de Govern poden ser reescollits per un segon mandat de 5
anys.
L’acceptació del càrrec haurà d’ésser inscrita en el Registre d’Associacions.

Article 19. Cessament en el càrrec
Els membres de l’Òrgan de Govern cessaran en el càrrec per les causes següents:
a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció en el
cas de les jurídiques.
b) Incapacitat o inhabilitació.
c) Venciment del càrrec, llevat que hagi estat acordada la seva renovació.
d) Renúncia notificada a l’Òrgan de Govern.
e) Separació acordada per l’Assemblea General.
f) Qualsevol altra que es contempli a la Llei.

CAPÍTOL VI. PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ
DELS ESTATUTS
Article 20. Modificació dels Estatuts
Per acordar una modificació d’Estatuts, la convocatòria de l’Assemblea General
expressarà amb claredat els articles subjectes a modificació, aquells que hagin
estat afegits i els que hagin estat suprimits.
L’Acord de modificació dels Estatuts s’haurà d’inscriure en el Registre
d’Associacions.

CAPÍTOL VII. RÈGIM ECONÒMIC
Article 21. Titularitat de béns i drets
L’Associació haurà de figurar com a titular de tots els béns i drets que integrin el
seu patrimoni, els quals es faran constar en el seu inventari i s’inscriuran si escau
en els Registres Públics corresponents.

Article 22. Finançament
Per tal d’assolir les seves finalitats, l’Associació es finançarà amb:
a) Els recursos que provinguin del rendiment del seu patrimoni.
b) Els ingressos que provinguin de les seves activitats.
Aquests beneficis hauran de ser destinats exclusivament al compliment de les
seves finalitats, sense que amb cap cas càpiga el seu repartiment entre els
associats ni entre els seus cònjuges o persones que convisquin amb aquells amb
anàloga relació d’afectivitat, ni entre els seus parents, ni la seva cessió gratuïta a
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persones físiques o jurídiques amb interès lucratiu.
c) Les quotes ordinàries i extraordinàries dels associats. Tot i així, l’aportació
dinerària dels associats en cap cas 1) és un requisit necessari per a formar part de
l’associació; 2) es pot utilitzar per a perdre la condició d’associat. Per tal de poder
fer aquests pagaments, es crearà un compte corrent on qeudaran dipositades les
corresponents quotes dels associats.
d) No obstant l’anterior, si sorgeixen necessitats de finançament que així ho
justifiquin, i sempre que la Junta General ho acordi per majoria simple, es podrà
requerir el pagament de quotes als associats.
e) Els donatius o subvencions que puguin se concedides per persones físiques o
jurídiques, públiques o privades.
f) Donacions, herències o llegats acceptats per la Junta Directiva.

Article 23. Exercici econòmic, pressupost i
comptabilitat
23.1. L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural, de manera que començarà
el dia 1 de gener i finalitzarà el 31 de desembre de cada any.
23.2. Anualment la Junta Directiva confeccionarà el Pressupost que serà aprovat a
l’Assemblea General. Amb l’aprovació del Pressupost esmentat quedaran
aprovades les quotes ordinàries per a l’exercici corresponent.
Per a l’aprovació de quotes extraordinàries haurà de ser convocada l’Assemblea
General Extraordinària, tret que a l’Associació li manqués liquiditat i la disposició i
despesa corresponent fossin urgents. En aquest cas només caldrà que l’acord
sigui adoptat per la Junta Directiva, amb previ informe del Tresorer i posterior
ratificació per l’Assemblea General en el termini de trenta dies a comptar des de
l’adopció de l’acord per part de la Junta Directiva.
23.3. L’Assemblea General aprovarà anualment els comptes de l’Associació un cop
finalitzat el període pressupostari al que corresponguin.
23.4. La Junta Directiva haurà de conformar els corresponents llibres de
comptabilitat que permetin obtenir una imatge fidel del patrimoni, el resultat i la
situació financera de l’Associació.

CAPÍTOL VIII. DISSOLUCIÓ I APLICACIÓ DELS
BÉNS SOBRANTS
Article 24. Dissolució
L’Associació es dissoldrà per les causes següents:
a) Acord de l’Assemblea General.
b) Baixa dels associats si es redueixen a menys de tres.
c) Per sentència judicial ferma.
d) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
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Article 25. Liquidació
Acordada la dissolució de l’Associació, s’obrirà el període de liquidació. La
personalitat jurídica de l’Associació seguirà operant fins a la fi d’aquest període.
Els membres de la Junta Directiva en el moment de la dissolució es convertiran en
liquidadors, tret que siguin designats expressament per l’Assemblea General o el
jutge que acordi la dissolució.
Correspon als liquidadors:
a) Vetllar per la integritat del patrimoni de l’Associació.
b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguin necessàries
per a la liquidació.
c) Cobrar els crèdits de l’Associació.
d) Liquidar el patrimoni i pagar els creditors.
e) Aplicar els béns sobrants a les finalitats previstes pels Estatuts.
f) Sol·licitar la cancel·lació dels seients al Registre.
Els béns sobrants, s’adjudicaran a les entitats o es destinaran a les finalitats que
estableixin els Estatuts. En cap cas no es poden adjudicar als associats o a altres
persones físiques determinades, ni a entitats amb ànim de lucre.
Els béns sobrants, si les disposicions estatutàries sobre llur destinació no es poden
complir, s’han d’adjudicar a altres entitats sense ànim de lucre que tinguin
finalitats anàlogues a les de l’associació dissolta, amb preferència per les que
tinguin el domicili en el mateix municipi o, si no n’hi ha, per les que el tinguin a la
mateixa comarca.
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