
 

 

 

 

 

 

ESTATUTS D’A.B.D. ASOCIACIÓ, BENESTAR i DESENVOLUPAMENT 

 

CAPÍTOL I:. - DENOMINACIÓ, DOMICILI I ÀMBIT 

 

ARTICLE  I:. 

- A.B.D. (Associació Benestar i Desenvolupament) és una associació sense afany de 

lucre, quin objectiu és investigar temes relacionats amb el Benestar Social i fomentar un 

model de convivència social, compromès i solidari, per a millorar la qualitat de vida de les 

persones i facilitar la integració social dels grups desfavorits o en risc d’exclusió.  

 

La present associació està constituïda de conformitat i a l’empara de la normativa vigent 

a Catalunya sobre associacions i entitats sense fins lucratius. L’associació és d’àmbit 

estatal, tot mantenint la majoria d’activitats en territori català i podent-se establir òrgans 

d’enllaç o vincles d’apropament amb altres entitats estrangeres, especialment europees. 

 

ARTICLE  II:. 

- Aquesta associació té plena capacitat jurídica i d’obrar i es regeix  per la legislació 

especial en matèria d’associacions i entitats sense ànim de lucre, per les disposicions 

contingudes als presents  estatuts i pel vigent Reglament de Règim Interior, havent estat 

declarada d’Utilitat Pública pel Ministeri de l’Interior el dia 11 de febrer de 2000, sense 

perjudici que es pugui sol·licitar la seva revalidació pels òrgans competents de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

Els presents  estatuts seran desplegats i complerts mitjançant els acords que vàlidament 

adopti, dins les seves competències, la Junta Directiva que no podrà alterar en cap cas 

les prescripcions contingudes als presents  estatuts. 

 

ARTICLE  III:. 

- El domicili social de l’associació es fixa al carrer Quevedo, número 2 de Barcelona (DP 

08012). per al compliment dels seus fins i desenvolupament de les seves activitats 

s’establiran delegacions allà on es trobi convenient. 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTOL II:.- DELS SEUS FINS SOCIALS. 

 

ARTICLE  IV:. 

- Els fins de l’associació són els següents: 

 

a. Promoure la Investigació i l’estudi extens i sistemàtic sobre les condicions que 

influeixen en els problemes del Benestar Social en general, i de la marginació i 

desigualtats socials en particular. 

b. Realitzar programes de Prevenció, Educació, Formació i Informació en l’àmbit 

acadèmic, facultatiu, pedagògic, familiar i de consciència col·lectiva, en torn a la 

problemàtica de l’educació per a la salut i el Benestar en general. 

c. Contribuir a la Formació Permanent de professionals de la Salut, dels Serveis 

Socials, de l’educació, i de matèries connexes, afavorint la interdisciplinarietat 

professional en aquests camps. Aportar elements teòrics i de debat en els àmbits 

que es proposa la Fundació, per mitjà de la Investigació i difusió dels mateixos. 

d. Procedir al seguiment de la normativa i dels Informes Tècnics de la Organització 

Mundial de la Salut (O.M.S.), segons la qual s’inclourà en tot programa preventiu 

la col·laboració dels Organismes i Associacions a que afecti, dels problemes de 

salut i benestar més rellevants. 

e. Promoure la informació veraç, objectiva i científica sobre la problemàtica que 

genera la marginació i les desigualtats socials, tot intentant que dita informació 

arribi a tots els nivells: familiar, escolar, comunitari, dels medis de comunicació, 

laboral, espais lúdics socioculturals, etcètera. 

f. Impulsar la cooperació activa entre Entitats Públiques i privades, interessades en 

la problemàtica sociosanitària, tot assegurant un eficient intercanvi i anàlisi de la 

informació sectorial per a la seva aplicació coordinada i eficaç. 

g. Constituir i posar en funcionament Centres de Prevenció, Rehabilitació Reinserció 

Social i Atenció Domiciliària dels afectats per les desigualtats socials i la 

marginació i/o exclusió social. Promoure i estimular la creació i funcionament de 

Clíniques i Ambulatoris i qualsevol altre connex a aquests, específicament 

organitzats i dotats per a combatre els problemes dels referits grups socials. 

h. Promocionar la creació de tot tipus de recursos urbans i rurals específics per a 

abordar la problemàtica del Benestar Social, tot potenciant la creació de Centres 

de Reinserció, Centres de Rehabilitació, Centres Ocupacionals, Centres 

d’Activitats, Tallers, Habitatges Protegits, Centres de Dia, Centres Residencials, 

Comunitats Terapèutiques, Escoles bressol, programes i centres de serveis de 

salut mental, programes de mediació, etcètera, dirigits a atendre els problemes de 

drogodependents, malalts de Sida, infància i família en risc, joves, dones, 

víctimes de la violència domèstica, ancians, immigrants i discapacitats. 

i. Estimular i impulsar tota acció conduent a motivar a la persona afectada per una 

problemàtica social per a encarar la seva situació i la consecució de la seva 

millora o resolució. Es farà especial incidència en els nens, preadolescents, joves, 

dones i ancians amb la finalitat de prevenir els mals tractaments i l’exclusió social 



i aconseguir, sempre que sigui possible, una activa reinserció a la vida 

comunitària. 

j. Crear Serveis i/o Centres d’Estudi i/o Formació per als següents col·lectius: 

voluntariat, dones, joves, immigrants, drogodependents, majors de 45 anys i totes 

les persones interessades en els temes d’estudi proposats. 

k. Promoure la implicació i participació activa de la societat, tot potenciant el 

voluntariat per mitjà de la interrelació amb altres entitats i estimulant el teixit 

associatiu. 

l. Prestar serveis d’atenció domiciliària a ancians, discapacitats, malalts i qualsevol 

altre col·lectiu que així ho requereixi. 

m. Gestionar i Promoure serveis relacionats amb la promoció de l’autonomia 

personal i atenció a les persones en situació de dependència. 

n. Impulsar i participar en les activitats de cooperació internacional, tot treballant per 

millorar les condicions de vida dels grups més desfavorits i adquirint un 

compromís ètic i solidari que aporti solucions i contribueixi a eradicar la pobresa, 

millorar l’educació, la sanitat, eliminar les desigualtats, lluitar contra la 

drogoaddicció i en general contribueixi a millorar les condicions de vida de les 

persones en altres països. 

 

 
 

CAPÍTOL  III: DELS SOCIS /ES: DEURES, DRETS i ESTAT DE PERTINENÇA 

 

ARTICLE  V:. 

La Associació tindrà tres categories de socis/es: Actius/ves, de Contribució Especial i 

d’Honor. 

a) Socis/es Actius/ves: Seran persones físiques, majors d’etat, amb plena 

capacitat d’obrar i estaran plenament integrades en les activitats de l’Associació, 

a les quals contribuiran amb el pagament de les quotes fixades per l’Assemblea 

General, amb l’aportació voluntària de la prestació personal i amb la consecució 

de missions i funcions compatibles amb les seves possibilitats, que els hi siguin 

assignades per la Junta i Òrgans de Govern de l’Associació. 

b) Socis/es de Contribució Especial: Seran persones físiques o jurídiques que 

mitjançant aportacions pecuniàries, patrimonials, en espècie o serveis, 

contribueixen de manera especial a les activitats i al sosteniment de l’Associació i 

a la realització dels seus fins. 

c) Socis/es d’Honor: Seran aquelles persones físiques o representants d’Entitats 

Jurídiques que es distingeixin en obres d’extraordinària contribució als fins de 

l’Associació o aporten, amb al seu prestigi, una decisiva contribució a la 

consolidació i creixement de l’Associació en els àmbits nacional i internacional i 

facilitin decisivament l’assoliment dels seus fins. 

 

No caldrà la qualitat de soci/a per a participar com a voluntari en les activitats de 

l’Associació. 



 

Només els Socis /es Actius/ves podran tenir veu i vot, ostentar càrrecs directius o 

representatius i ser electors i elegibles. 

 

Els voluntaris que col·laborin en activitats de l’Associació no tindran tampoc dret a vot en 

l’Assemblea ni podran ostentar càrrecs ni votar a les eleccions, però poden ser 

convocats a les sessions de l’Assemblea per exposar les seves opinions. 

 

L’Associació portarà un llibre registre de socis, separats per les tres categories 

esmentades i un altre de voluntaris. 

 

 

ARTICLE  VI:. 

- L’ingrés en l’Associació serà voluntària i lliurement decidit per qui, interessats en la 

problemàtica que afronta desitgin col·laborar en el desenvolupament dels fins socials de 

l’Associació. Per a ser soci/a serà condició necessària ser presentat per dos socis /es de 

l’Associació mitjançant sol·licitud formalitzada per escrit a la Junta Directiva, en la qual 

haurà de manifestar la seva explícita identificació amb la finalitat de la Associació i oferir 

la seva col·laboració solidària a la labor a desenvolupar, tot indicant el camp d’actuació 

preferent i les eventuals limitacions que es deriven de les seves circumstàncies 

personals. A la vista de dit escrit, la Junta Directiva acceptarà o denegarà la petició. 

 

ARTICLE  VII:. 

- Els membres podran sol·licitar la baixa en l’Associació voluntàriament, sense que això 

els eximeixi de satisfer les obligacions que tinguin pendents amb l’entitat. 

 

La Junta Directiva podrà adoptar les mesures que consideri oportunes per a sancionar 

les conductes inapropiades dels socis, d’acord al règim disciplinari que es desplega al 

Reglament de Règim Interior, podent inclús separar de l’Associació a aquells membres 

que cometin actes que els facin indignes de seguir pertanyent a  la mateixa.   

 

 ARTICLE  VIII:. 

-  Els/les socis /es actius/ves, ostentaran els següents drets: 

a) De sufragi actiu i passiu, podent elegir i ser elegits per a tots els càrrecs 

directius de l’associació o per a representar-la en aquells Organismes que 

sigui procedent. 

b) De veu i vot en el si dels Òrgans de Govern de que formen part. 

c) A exposar suggeriments i emetre informes per al millor compliment dels 

objectius i fins de l’Associació. 

d) A ser informats sobre la composició dels òrgans de govern i representació de 

l’Associació, del seu estat de comptes i del desenvolupament  de la seva 

activitat. 



e) A ser escoltats amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra 

ells i a ser informats dels fets que donin lloc a tals mesures, havent de ser 

motivat l’acord que, en el seu cas, imposi la sanció. 

f) A impugnar els acords dels òrgans de l’Associació que estimi contraris a la llei 

o als Estatuts. 

g) A participar i intervenir en totes les activitats que dugui a terme l’Associació. 

h) A demanar del President/a i dels Òrgans de Govern de l’Associació, l’ajuda, 

col·laboració i assessorament que consideri oportuns. 

 

ARTICLE  IX:. 

- Els/les  socis/es  hauran de  complir  amb  els  següents deures bàsics, entre d’altres 

que poguessin assenyalar els Òrgans de Govern de l’Associació mitjançant procediment 

reglamentari: 

a) Contribuir econòmicament al sosteniment de les càrregues de l’Associació, tot 

abonant les quotes que s’acordin per l’Assemblea General. 

b) Complir els acords que s’aprovin pels Òrgans de Govern de l’Associació. 

c) Sotmetre la seva actuació, dins els àmbits en que actuï en el seu nom o en el si 

de l’Associació, a les normes de decòrum i mutu respecte que de tota convivència 

es deriven. 

d) No realitzar cap tipus d’actuació pública en nom de l’Associació, sense 

coneixement del  President/a i/o de  la Junta Directiva. 

e) Col·laborar activament al més gran prestigi de l’Associació i al millor compliment 

dels seus objectius. 

 

ARTICLE  X:. 

- L’incompliment deliberat dels acords als que s’al·ludeix als apartats a), b), c) i d), de 

l’article anterior, serà considerat como falta greu o molt  greu segons es descriu al 

Reglament de Règim Interior i portarà aparellada la sanció corresponent.   

 

 

CAPÍTOL  IV: DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 

ARTICLE  XI:  

- El govern i l’administració de l’Associació seran exercits per: 

a) L’Assemblea General 

b) La Junta Directiva  

c) El President/a de l’entitat 

 

- Assemblea - 

 

ARTICLE  XII:  

- L’Assemblea General es l’òrgan suprem de govern de l’Associació i està constituïda per 

tots/es els/les socis/es de la mateixa. Serà convocada per la Junta Directiva de l’entitat i 

els seus acords són vinculants per a tots els socis/es i per a la Junta Directiva. 



 

L’Assemblea General es reunirà com a mínim una vegada a l’any amb caràcter ordinari 

dins  dels sis meses següents al tancament de l’exercici i amb caràcter extraordinari 

quan ho consideri convenient la Junta Directiva o quan ho sol·licitin la desena part 

dels/les associats/des. 

 

Es reunirà l’Assemblea General mitjançant petició per escrit dirigida a la Junta Directiva, 

amb expressió detallada de les qüestions que integren l’ordre del dia de la convocatòria. 

Rebuda aquesta petició i dins dels set dies següents, pel mateix President s’efectuarà 

l’oportuna convocatòria per a la celebració de l’Assemblea General Extraordinària que 

haurà de tenir lloc dins dels trenta dies següents. 

 

Correspon a l’Assemblea General administrar  els béns de  l’Associació que constitueixin 

el seu patrimoni, podent amb aquest fi adquirir i alienar els béns mobles i immobles 

necessaris per al millor compliment dels seus fins, podent efectuar les delegacions de 

facultats o apoderaments que estimi oportuns. 

 

 

ARTICLE  XIII:   

- La convocatòria de l’Assemblea General tant ordinària com extraordinària, per a 

primera i segona convocatòria, serà comunicada per escrit a cada un/a dels socis /es, 

quant menys amb quinze dies d’antelació, tot expressant el lloc, data i hora de la reunió, 

així com l’ordre del dia. 

 

 ARTICLE  XIV:. 

- Corresponen a l’Assemblea General  les següents funcions: 

a) Funcions Ordinàries:  

1) Examen i aprovació de les Memòries, Balanços, Comptes Anuals, 

Pressupostos de despeses i ingressos de l’Associació i Pla Anual d’activitats  

2) Fixació de quotes ordinàries i extraordinàries. 

3) Conèixer i censurar, en el seu cas, la gestió de la Junta Directiva en l’exercici 

de les seves funcions. 

4) Resoldre el que sigui procedent sobre quantes qüestions afectin a la bona 

marxa de l’Associació i que siguin sotmeses a la seva consideració per la 

Junta Directiva o es puguin plantejar amb el caràcter de precs i preguntes per 

qualsevol dels seus membres. 

5) Delegar al/la president, gerent o qualsevol altra persona totes aquelles 

funcions que consideri oportunes per al millor funcionament  de l’Associació i 

l’acompliment dels seus fins. 

 

b) Funcions Extraordinàries: 

1) Acordar l’extinció, fusió o escissió de l’Associació. 

2) Modificar i reformar les normes estatutàries o reglamentàries de l’ Associació i 

aprovar, en el seu cas, aquestes darreres. 



3) Aprovació i modificació del reglament de règim interior. 

 

 

ARTICLE  XV:  

- Les qüestions sotmeses a la consideració de l’Assemblea General, es resoldran per 

majoria simple dels socis/es assistents o representats. En el cas que corresponguin a les 

seves funcions extraordinàries serà necessària majoria de dos terços dels socis /es 

reunits/des o representats en Assemblea General Extraordinària. L’elecció de la Junta 

Directiva, si es presenten diverses candidatures, es farà per acord de la majoria relativa 

de los socis/es presents  i representats. 

 

ARTICLE  XVI:  

- L’Assemblea General es considerarà vàlidament constituïda en primera convocatòria, 

quan assisteixin a ella el cinquanta per cent dels/les socis /es, i en segona convocatòria 

sigui quin sigui el número de socis /es assistents. 

 

 

 

- JUNTA DIRECTIVA - 

 

ARTICLE  XVII:  

- La Junta Directiva, per delegació de l’Assemblea General, assumeix la direcció de 

l’Associació i estarà integrada pels següents membres: 

a) Un/a President/a 

b) Un/a Vicepresident 

c) Un/a Secretari/a  

d) Un/a Tresorer/a 

e) Un o més  vocals  

 

La Junta Directiva crearà Comissions de Treball per als temes i durant el període de 

temps que en el seu moment cregui oportunes. La Junta Directiva podrà constituir els 

comitès que consideri oportuns per al seu assessorament de la forma que s’estableixi  al 

Reglament de Règim Interior. 

 

ARTICLE  XVIII:  

- Tots  els  càrrecs  de  la  Junta  Directiva  son honorífics i gratuïts, sense perjudici que 

puguin rebre una retribució per la consecució de serveis diferents dels propis del càrrec, 

inclosos els prestats en el marc d’una relació de caràcter laboral, diferents dels que 

implica el desplegament de les funcions que els hi corresponguin com a membres de la 

Junta Directiva, o ser reemborsats de les despeses degudament justificades que el 

desplegament de la seva funció els ocasioni. En cap cas aquesta possible retribució es 

realitzarà amb càrrec a fons públics o subvencions.  

 



Seran nomenats per l’Assemblea General per mitjà d’elecció directa per a cada un d’ells 

o candidatura presentada per un mínim de cinc membres. El seu mandat serà de quatre 

anys. En cas de produir-se una vacant a la Junta Directiva, el/la President/a podrà 

nomenar interinament a un membre de l’Associació fins a la seva ratificació en la primera 

Assemblea General que es celebri. 

 

Tots els que exerceixin els seus càrrecs a la Junta Directiva podran ser reelegits, podent 

causar baixa per renúncia voluntària comunicada per escrit a la Junta Directiva, per 

incompliment de les obligacions que tinguessin escomeses o per expiració del mandat. 

 

Els membres de la Junta Directiva que haguessin esgotat el termini per al qual van ser 

elegits, continuaran ostentant els seus càrrecs fins al moment en que es produeixi 

l’acceptació de qui els substitueixi. 

 

ARTICLE  XIX:  

- Al President o Presidenta de l’Associació, que implica la més alta representació i 

Jerarquia de la mateixa, correspondrà: 

a) La més alta representació de l’Associació, tot dirigint i ordenant els debats dels 

seus òrgans i dirimint els empats amb vot de qualitat. 

b) Convocar i fixar l’ordre del dia de les reunions de l’Assemblea General i de la 

Junta Directiva, tot presidint i aixecant les seves sessions i dirigint les 

deliberacions d’una i altra. 

c) Autoritzar amb la seva signatura quants escrits i comunicacions exigeixi el 

funcionament de l’Associació. 

d) Assumir i realitzar quantes tasques se li confiïn, tant per acord de l’Assemblea 

General como de la Junta Directiva. 

 

ARTICLE  XX:  

- El/la Vicepresident substituirà al/la President en cas d’absència, mort o malaltia, i durà a 

terme aquelles funcions que en ell/ella delegui el President/a. En cas de dimissió del 

President/a, haurà de ser acceptat per la Junta Directiva i ratificat per l’Assemblea 

General. 

 

En cas d’absència, dimissió o defunció del Presidente/a i Vicepresidente/a, serà el 

membre de la Junta Directiva de més edat qui exercirà interinament el càrrec de 

President/a i en cas d’absència, dimissió o defunció del Secretari/a, serà el membre de la 

Junta Directiva de menys edat qui exercirà interinament el seu càrrec. 

 

ARTICLE  XXI:  

- Al Secretari/a li correspondrà l’exercici de les següents funcions: 

a) Custodiar els segells, llibres, documents i fitxers de socis/es i voluntaris/es de 

l’Associació. 

b) Dirigir i organitzar el funcionament administratiu de l’Associació. 



c) Redactar i anotar al llibre corresponent les Actes de les reunions de l’Assemblea 

General i de la Junta Directiva i expedir certificacions dels mateixos. Els llibres 

d’actes existents s’agruparan en un de sol. 

d) Portar la correspondència ordinària i exercir, en el seu cas, la direcció del 

personal de Secretaria. 

e) Executar els acords estatutàriament adoptats. 

f) Rebre i tramitar les sol·licituds d’ingrés a l’Associació. 

 

ARTICLE  XXII:  

- Al Tresorer/a li correspondrà: 

a) Recaptar els fons de l’Associació, custodiar-los i invertir-los. 

b) Vetllar pel bon ordre econòmic de l’Associació. 

c) Dirigir i ordenar la comptabilitat de l’Associació, tot incloent l’elaboració del 

pressupost i la seva liquidació 

d) Fiscalitzar  el  desplegament  econòmic financer  de  l’Associació, tot vetllant per 

la més correcta execució pressupostària en ordre als objectius i fins de la 

mateixa. 

 

ARTICLE  XXIII:  

- Els Vocals de la Junta Directiva duran a terme les funcions genèriques del seu comès 

com a membres de la Junta Directiva, sense perjudici d’aquelles altres que procedeixin i 

que concretament a cada un d’ells s’atribueixin per acord de dita Junta. 

 

ARTICLE  XXIV:  

- Corresponen a la Junta Directiva totes les facultats necessàries per al millor compliment 

dels fins de l’Associació, sempre que no requereixin, conforme als Estatuts, autorització 

expressa de l’Assemblea General. Entre dites facultats es troben: 

 

a) Acordar sobre l’admissió i baixa dels socis/es, amb subjecció al previst als 

presents  estatuts. 

b) Complir i fer complir les normes estatutàries, les de caràcter reglamentari i, en el 

seu cas, aquells acords que aprovi l’Assemblea General. 

c) Presentar a l’Assemblea General els Pressupostos de despeses i ingressos, aixíí 

com la situació econòmica, Balanços i Memòries explicatives de la marxa de 

l’Associació. 

d) Resoldre els dubtes que es suscitin sobre la interpretació de les normes 

estatutàries i suplir les seves possibles llacunes, sense perjudici de sotmetre les 

seves decisions a la primera Assemblea General que es celebri. 

e) Proposar les normes reglamentàries a l’Assemblea General per a la seva 

aprovació, si fos procedent. 

f) Exercir les accions disciplinàries a que donessin lloc les faltes comeses pels socis 

/es o personal de l’Associació. 

g) Establir les comissions de Gestió de l’Associació que estimi necessàries i 

demanar els informes corresponents. 



h) En general, desplegar quantes facultats es dirigeixin al millor compliment dels 

objectius i fins de l’Associació, sempre que no estiguin atribuïts de forma 

expressa a l’Assemblea General. 

i) La  Junta  Directiva  nomenarà un/a  Gerent  que  executarà  i durà a terme 

aquelles tasques que s’estableixin al Reglament de Règim Interior. 

j) Constituir o integrar-se en una federació d’associacions. 

 

 

ARTICLE  XXV:  

- La Junta Directiva es reunirà cada tres mesos i quantes vegades ho determino el seu 

President/a i/o a iniciativa o petició de més de la meitat dels seus membres, essent 

obligatòria l’assistència a la mateixa excepte per causes justificades. Per a la constitució 

del Junta Directiva s’exigeix la presencia de més de la meitat dels seus membres i 

l’assistència del President o persona que el substitueixi. 

 

 

 ARTICLE  XXVI:  

- La Junta Directiva prendrà els seus acords per majoria simple dels seus membres 

assistents, gaudint el President/a de vot de qualitat als efectes de decidir els empats que 

es pogueren produir a les votacions. 

 

Els membres dels òrgans col·legiats, com els assistents a les assemblees, hauran de 

comunicar si incorren en conflicte d’interessos per raó de la matèria objecte de votació i, 

en el seu cas, s’abstindran en la votació corresponent.  

 

ARTICLE  XXVII: 

- L’Associació realitzarà, per mitjà d’encàrrec extern, una  auditoria  regularment,  amb  la  

finalitat  de  garantir  la transparència de gestió dels fons de l’Associació. 

 

 

CAPÍTOL  V. DEL PATRIMONI FUNDACIONAL i RECURSOS ECONÒMICS. 

 

ARTICLE  XXVIII:  

- El patrimoni inicial de l’Associació al moment de la seva constitució va ser de cent 

cinquanta mil pessetes (150.000.- pessetes.) o nou-cents un euros amb cinquanta-dos 

cèntims (901,52 euros), constituït per les aportacions dels SOCIS/ES fundadors. 

 

ARTICLE  XXIX:  

- Els recursos econòmics de l’Associació estaran constituïts per: 

a) Les quotes ordinàries dels socis/es i les extraordinàries que es puguin establir per 

acord pres en l’Assemblea General. 

b) Les aportacions de caràcter lucratiu, tant “intervivos", com "mortis causa”, així 

com les subvencions que puguin concedir Organismes, Corporacions,  



Fundacions  i  altres  entitats  de caràcter públic o privat, per a les quals es 

tramitaran les preceptives autoritzacions legals. 

c) Els interessos o rendes que produeixin el patrimoni i els fons de l’Associació. 

d) Qualsevol altres ingressos que s’arbitrin a través de les activitats que puguin 

programar-se per l’Associació. 

 

 

 

ARTICLE  XXX:  

- El pressupost anual no excedirà els trenta milions d’euros (30.000.000 d’euros). El 

exercici associatiu i econòmic serà anual i el seu tancament serà el 31 de desembre de 

cada any. 

 

 

CAPÍTOL VI. DE LA DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ i DESTÍ DEL SEU PATRIMONI. 

 

ARTICLE  XXXI:  

- La Associació s’estableix per temps indefinit, podent dissoldre’s, a més de per les 

causes establertes per la llei, per acord adoptat per l’Assemblea General, convocada a 

tal fi amb caràcter extraordinari i aprovat per majoria de dos terços de los socis /as. 

 

ARTICLE  XXXII:  

- En cas de dissolució de l’Associació, l’Assemblea General elegirà d’entre els seus 

membres a 6 socis /as, què junt al President/a, Vicepresident/a, Secretari/a i Tresorer/a 

de la Junta Directiva, es constituiran en Comissió Liquidadora de l’Associació.  

 

La Comissió Liquidadora assumirà totes les funcions atribuïdes als òrgans de Govern de 

l’Associació, al sol efecte de liquidar el patrimoni econòmic de la mateixa, tot destinant el 

patrimoni resultant conforme al que preveu la Llei 49/2002 de Règim Fiscal de les 

Entitats sense fins Lucratius i dels Incentius Fiscals al Mecenatge al número 6è del seu 

article 3 a: 

 

- Entitats beneficiàries del mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25, 

ambdós inclusius, de la Llei 49/2002. 

- Entitats públiques de naturalesa no fundacional que persegueixin fins de entitat 

general. 

 

En cas d’insolvència de l’Associació, la Junta Directiva o, si es el cas, la Comissió 

Liquidadora han de promoure immediatament l oportú procediment concursal davant el 

jutge competent. 

 

En cap cas el patrimoni resultant de la dissolució podrà ser destinat a entitats quin règim 

jurídic permeti, en los supòsits d’extinció, la reversió del seu patrimoni a l’aportant del 



mateix o als seus hereus o legataris, llevat que la reversió sigui prevista a favor d’alguna 

entitat beneficiària del mecenatge als efectes previstos als  articles 16 a 25, ambdós 

inclosos, de l’esmentada Llei 49/2002. 

 

ARTICLE  XXXIII: 

- En tot allò que no sigui previst als presents  estatuts s’aplicarà el que disposa el Llibre 

Tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per Llei 4/2008, la Ley Orgànica 1/2002, de 22 

de març, reguladora del Dret d’associació, la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim 

Fiscal de les Entitats sense fins Lucratius i dels Incentius Fiscals al Mecenatge, les 

normes que substitueixin a les anteriors així com a les disposicions complementàries que 

puguin afectar a les entitats sense ànim de lucre, declarades d’Utilitat Pública. 

 

 

 

Els presents  estatuts han quedat redactats amb la inclusió de les modificacions 

acordades en l’Assemblea General de socis de A.B.D. Associació Benestar i 

Desenvolupament celebrada el dia 16 de juny de 2015. Dites modificacions van ser 

aprovades per unanimitat. 

 

Barcelona, a 16 de juny de 2015 

 

 

 

 

Àngels Guiteras Mestres     Felisa Pérez Antón 
Secretària      Presidenta    
   


