
Estatuts de l'Associació Balear per al Foment de l'Abella Autòctona, Dotze Reines

Capítol I
De la denominació, finalitats i domicili social

Article 1

1. Amb la denominació Associació Balear per al Foment de l'Abella Autòctona Dotze
Reines (d'ara endavant l’Associació) es constitueix una associació a l’empara de l’article
22 de la Constitució Espanyola de 1978 i d'acord amb la Llei  Orgànica 1/2002, de 22 de
març.
2. D'acord amb la Llei Orgànica 1/2002, Reguladora del Dret d'Associació, de 22 de març,
l’Associació es constitueix des de una estructura democràtica i des de un esperit de
llibertat i pluralisme de tots els seus associats, garantin la plena autonomía d’aquests,
sense perjuici del carácter vinculant dels acords que prengue l’Assemblea General pels
mateixos.

Article 2

1. L'Associació, amb plena capacitat jurídica i d’obrar, gaudirà de plena autonomía en la
programació i duta a terme de les seves activitats, conforme als seus Estatus i al disposat,
amb caràcter general, per la legislació nacional i autonòmica amb matèria d'associacions.
2. Per assolir les seves metes l'Associació es dota de la capacitat legal per dur a terme les
activitats econòmiques adients i d'adquirir els mitjans materials necessaris, així com
establir els contractes necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, sempre
atenint-se a les dites lleis de caràcter nacional i autonòmic.

Article 3

Duració
L'Associació queda conformada amb caràcter permanent i només es dissoldrà mitjançant
l’acord de l’Assemblea General extraordinària segons esta descrit a l'article 43 del Capítol
XII o per qualsevol de les causes previstes a les lleis.

Article 4

Finalitats de l'Associació 
1.- Dur a terme al llarg del temps un programa estructurat de millora i selecció de
l'abella autòctona local, conforme al principi i criteris establerts per la comunitat
científica, desenvolupant el treball tècnic i utilitzant les eines adients per aconseguir
aquests objectius
2.- La protecció de l'abella autòctona, en favor del manteniment de la biodiversitat,
davant la progressiva introducció de subespècies alienes d'abella mel·lífera que
amenacen el seu patrimoni genètic.
3.- Treballar ella mateixa, o conjuntament amb altres associacions, per mantenir en
tot el possible un equilibri del medi natural a les Balears, que preservi condicions
favorables per les abelles mel·líferes en particular i pels pol·linitzadors en general i
per crear un entorn més favorable i segur per ells, dins l'equilibri dels ecosistemes
de les Illes Balears.
4.- Afavorir mitjançant aquestes activitats el rol desenvolupat pels pol·linitzadors, en
especial l'abella mel·lífera, envers l'activitat i l'equilibri del medi natural.
5.- Col·laborar a la difusió del coneixement apícola modern entre els apicultors de



les illes. Així com a millorar la formació técnica apícola dels seus associats i de tots
els apicultors en general, mitjançant l’edició de publicacions, treballs de camp,
tallers técnics d’investigació, en relació als nous avanços tecnològics en apicultura,
organització de cursos, conferencies, viatjes i exposicions.
6.- La lluita coordinada i organitzada ella mateixa, o conjuntament amb altres
associacions, contra els problemes biològics actuals de les abelles.
7.- Contribuir a l'ordenació del sector apícola d'una manera racional, generant una
activitat integrada harmònicament a la societat on s'origina.
8.- Promoure ella mateixa, o conjuntament amb altres associacions, al
desenvolupament integral de la apicultura en tots els camps.
9.- Sensibilitzar a la societat i les institucions de l’importància de les abelles en el
desenvolupament i conservacio dels ecosistemas i medi ambient per la seva tasca
polinitzadora.
10.- El foment de les investigacions apícoles col laborant amb entitats externes.
11.- Contribuir amb elles a la recuperació dels ecosistemes que s’hagin degradat
per qualsevol motiu, ja sigui perqué han sofert incendis forestals, altres desastres
medi ambientals o derivats de la intervenció humanda poc acurada amb el medi
ambient.
12.- Vincularse o federarse amb qualsevol altra associació o entitat autonómica,
nacional o internacional, ja sia d’ambit apícola o no, sempre que això suposi una
millor i mes completa consecució de les seves finalitats.
13.- Gestionar la financiació pública o privada per finançar els projectes que es
proposi dur a terme, y per la optimizació de la prestació dels seus serveis.
14.- Identificar i difondre quines son les especies que conforman la flora apicola
natural i cultivada, Així com, el coneixement i els beneficis de la polinització en el
rendiment de alguns cultius que requereixen d’aquesta.
15.- A l'Associació queda exclòs tot ànim de lucre i la seva finalitat és de caràcter
tècnic apícola, social i cultural.

Article 5

Domicili social
El domicili social de l'Associació Dotze Reines, que és podrá modificar mitjan acord de
adoptat per ⅔ dels membres de la Junta Directiva, es fixa al local social de l'Associació
Balear d'Apicultors (ABA), Camí de Son Alegre 2 baixos. 07141. Es Pla de na Tesa.
Mallorca. 

Article 6

Àmbit territorial
L'àmbit d'actuació de l'Associació serà l'espai territorial de la Comunitat Autónoma de les
Illes Balears.

Capítol II
Dels socis

Article 7

L'Associació queda conformada per les persones naturals o físiques i les persones
jurídiques, integrades dins l’Associació. Particularment podran ser membres d’aquesta
associació altres associacions que tinguin per objecte la promoció o suport de l’activitat
apícola a les Illes Balears. 



Article 8

Ingrés a l'Associació
1. L'ingrés a l'Associació, serà voluntari i lliurement decidit per les persones en plena
capacitat jurídica i d’obrar, que estiguin en ple ús dels seus drets civils i no tenguin cap
motiu de incompatibilitat establert en el Ordenament Jurídic vigent i que estiguin
interessades en els objectius descrits a l'article 4 d'aquests Estatuts i desitgin cooperar
per assolir-los. 
2. L'admissió s'ha de demanar per escrit a la Junta Directiva, qui en la primera reunió que
hagui convocat als seus membres, haurá de resoldre la seva admisió o, en el seu cas la
denegació, que haurá d’estar motivada, comunicant aquesta resolució a la propera sesió
de l’Assemblea General de socis.
3. També podran demanar el seu ingrés a l'Associació entitats jurídiques i associacions
sense ánim de lucre que assumeixen els dits objectius.
4. Si es tracta de persones jurídiques, hi han d'aportar còpia de l'acord lliurement adoptat
de la seva voluntat associativa pel seu òrgan competent. 
5. Així mateix podrán formar part de l’Associació els menors d’edat de més de 14 anys
amb el consentiment, degudament acreditat, de les persones que ostentin la seva
representació legal. Les persones associades menors d’edat, en el seu cas, tindran veu,
però no podrán votar en les sesions de l’Assemblea General, tampoc podrán ejercir el dret
constitucional del sufragi pasiu ni actiu.
6. Exceptuant les associacions apícoles, per a ser soci s'haurà d'estar inscrit al Registre
General d'Explotacions Ramaderes ( R.EG.A. ).

Article 9

Perdua de la condició de soci
La pèrdua de la condició de soci és produirá per qualsevol de les següents causes:

1- No pagar les quotes ordinàries fixades per l’Associació, inclus les derrames
extraordinares que s’haguessin acordat en Assemblea General. En el suposit de no
abonar dues seguides o tres alternatives en el termini de cinc anys.
2- Per defunció o al cas de les persones jurídiques per dissolució.
3- Per desistiment del soci, de motu proprio, qui haurà de comunicar per escrit a la
Junta Directiva. Per aquest motiu, el soci no serà creditor de la devolució de la part
proporcional de la quota ordinària y/o extraordinària anual acordada per
l’Assemblea General de socis.
4- Per incompliment de les obligacions estatutaries.
5- Per declaració d’incapacitat del soci.
6- Per incumplir els acords de l’Assemblea General de socis
7- Haver estat sancionat a l’ordre civil, administratiu, mercantil i penal, impossades
per l’autoritat competent, per a la inobservancia de las prescripcions legals en el
desenvolupament de les tasques de l’apicultura.
8- Per disolució de l’Associació
9- Per la baixa acordada per l’Assemblea General, per a la comissió d’una falta
molt greu o per acumulació de dos faltes Greus.
10- Per la proposta a l’Assemblea General de pèrdua dels drets del soci, serà
necessari l'acord de la Junta Directiva per majoria de dos terços.



Drets i Deures dels Socis
Article 10

Els socis hauran de complir amb els deures següents:
1) Contribuir al sosteniment econòmic de l'entitat, pagant les quotes acordades en
l'Assemblea General Ordinària.
2) Complir i fer complir els acords presos pels òrgans de govern de l'Associació.
3) Col·laborar en el compliment dels fins i objectius de l'Associació.
4) Ajustar la seva actuació a les normes estatutaries
5) Compliment riguros de l’Ordenament Juridic, tant europeu com nacional que
resulti d’aplicació a la activitat apícola.
6) Cada soci haurá d’estar en possesió de totes les lliçencies i autoritzacions que li
resultin d’aplicació per a la seva activitat apícola.
7) Acceptar i portar a terme amb la diligència que el te que caracteritzar, els càrregs
pels que fora elegit.
8) A abstenir se d’utilitzar els serveis que presta l’Associació en benefici de tercers i
en el seu propi.
9) A tenir concertat en tot moment una asegurança que cobreixi en cuantia suficient
la responsabilitat civil derivada de la seva activitat apícola.

Els socis tindràn els drets següents: 
1) A impugnar els acords que siguin contraris a la Llei d'Associacions i els Estatuts,
dintre el termini de 30 dies a partir del qual li fos conegut el contingut de l'acord que
vol impugnar.?
2) A ser informat de la composició dels òrgans de govern i representació de
l'Associació, del seu estat de comptes i del desenvolupament de la seva activitat.
3) A ser convocat a les assemblees generals i exercir a elles el dret de veu i vot i a
poder delegar el seu vot amb un altre soci.
4) Al dret de sufragi actiu I pasiu.
5) A participar en totes les activitats que es duguin a terme per l'Associació i als
actes socials col·lectius i a gaudir dels elements d'ús comú de l'Associació.
6) A exposar suggeriments i emetre informes encaminats pel millor compliment dels
objectius i fins de l'entitat.
7) A demandar de la Junta Directiva informació damunt el desenvolupament de
l'entitat.
8) Formar part de les comisions y grups de treball.
9) Separarse lliurement de l’Associació
10) Subrogar en tal condició al seu cònyuge o a un dels seus descendents que
resulti titular de l’apiari o explotació apícola sense pagament de la quota d’ingres
que s’hagui establert. També en el supósit de mort del soci, podrá, qui resulti hereu
de la expolotació apícola subrogarse en la condicio de soci del causant sense
necesitat de pagament.

Capítol III
Dels òrgans de govern i administració

Article 11

Sistèma de Govern
L'Associació es regirà pel sistema d'autogovern i pel principi de representació a través



dels òrgans següents:
- L'Assemblea General de socis, com a òrgan sobirà.
- La Junta directiva, com a òrgan col·legiat de direcció permanent i gestió.

Assemblea General

Article 12

1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'Associació, els seus membres en
formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l'Associació, degudament legitimats per a això, reunits en sessió
ordinària o extraordinària, segons el cas, de l'Assemblea General constituïda
legalment dins el termini i en la forma escaient, prendran acords per majoria
absoluta respecte dels assumptes que siguin de la seva competència.
3. Tots els socis, presents i absents, queden vinculats pels acords presos per
l'Assemblea General, tant en sentit favorable com advers, segons el quòrum de vot,
fins i tot aquells que hagin votat en contra o hagin fet ús del seu dret legítim
d'abstenció.

Article 13

L'Assemblea General té les facultats següents:

1) Modificar els Estatuts de l'Associació.
2) Adoptar els acords relatius a la representació legal, la gestió i la defensa dels
interessos dels seus socis.
3) Controlar les activitats que es vagin desenvolupant i la gestió de la Junta
Directiva.
4) Aprovar els pressuposts anuals dingressos i despeses i, la memòria anual de les
activitats dutes a terme.
5) Elegir els membres de la Junta Directiva, destituir-los i substituir-los.
6) Establir les línies generals d’actuació que permetin complir els fins de
l’Associació.
7) Fixar les quotes que els membres de lAssociació han de satisfer, tant les
ordinàries com les extraordinàries.
8) Fusionar-se, federar-se, adherir-se, dissoldre i liquidar l'Associació.

Article 14

1. L'Assemblea General es reunirà, almenys, una vegada a l'any i sempre dins del
primer trimestre de l'exercici econòmic en curs.
2. L'Assemblea General s'ha de reunir amb caràcter extraordinari sempre que sigui
procedent, a requeriment de la Junta Directiva o quan ho sol·liciti, per escrit, un
nombre de membres de l'Associació que representi almenys un 10 % de la seva
totalitat. En aquest darrer cas, aquest col·lectiu haurà de formular la petició
motivada i amb detall dels punts de l’ordre del dia que s’hagin de tractar. La Junta
Directiva, a la vista de la petició formulada, convocarà l’Assemblea dins del plaç
d’un mes des del registre de la petició. 

Article 15

1. La convocatòria de les sessions de l'Assemblea General, tant les ordinàries com



les extraordinàries, s'ha de fer per qualsevol mitjà de comunicació que resulti
eficaç, de manera que permeti el coneixement de la seva celebració als socis, La
convocatòria s’he de remetre per correu electrònic a l’adressa desginada per el soci
al seu full d’inscripció o la que notifiqui amb posterioritat si vol canviar-la. A més els
anuncis de la convocatòria s'han de col·locar als llocs que es determinin per la
Junta Directiva, amb una antelació mínima de 15 dies. La convocatòria ha
despecificar el dia, l’hora i el lloc de reunió, i també l’ordre del dia. S'han d'incloure
preceptivament en l'ordre del dia de la convocatòria de l'Assemblea General
aquelles qüestions que proposin els diferents grups de treball que, prèviament
hauran comunicat en el termini i la forma escaient, a la Junta Directiva.
2. El president o presidenta de lAssociació presideix les sessions de l’Assemblea
General. En la seva absència, serà substituït respectivament pel vocal de més edat
de la Junta Directiva. Actuarà com a secretari o secretària la persona que hagi estat
designada per a aquest càrrec a la Junta Directiva o, si no n'hi ha, la persona que
la substitueixi.
3. El secretari o secretària ha d’aixecar acta de cada sessió celebrada per
l’Assemblea General, e n cas que l’acta de la reunió anterior s’hagi remés per
correu electrònic als socis, es votarà directament la seva aprovació, amb la salvetat
que els socis assitents demanin la seva lectura prèvia. En aquest cas se procedirà
a la seva lectura abans de votar.
En cas que l’Acta no hagués estat remesa als socis, a la Assemblea posterior, es
llegirà l’acta de la sessió anterior a fi d’aprovar-la o de presentar esmenes. 
No obstant això, cinc dies naturals previs a la celebració de la sessió de
l'Assemblea General, l'acta de la sessió anterior i la documentació que la suporta,
es trobaran a disposició dels socis. 

Article 16

1. La sessió de l'Assemblea general queda vàlidament constituïda en primera
convocatòria amb l'assistència d'un mínim de 1/3 dels socis amb dret de vot,
presents o representats.

2. Queda vàlidament constituïda en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre
d'associats presents o representats. La segona convocatòria se celebrarà mitja
hora després de la primera i, al mateix lloc. Aquest extrem estarà degudament
incardinat a la convocatòria de l'Assemblea General.

Article 17

1. A les sessions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de
l'Associació.
2. Els acords s’han de prendre per majoria simple de vots dels presents o
representats.
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels
Estatuts, la dissolució de l’Associació, la constitució d’una federació amb
associacions similars o la integració en una existent, la disposició o alienació de
béns i remuneració dels membres de l'òrgan de representació.

4.- Elecció de la Junta Directiva.- Si es presenten diverses candidatures, per algun
càrrec de la Junta Directiva, resultarà elegit el canditat que obtengui més del 3/5
dels vots emesos. 
Cas de que cap candidat al càrrec obtengui aquesta majoria, els dos candidats que



hagin obtingut un major nombre de vots es sometran a una segonda volta, i
resultarà elegit el que obtengui major nombre de vots. 
La segona volta es podrà cel·lebrar dins la mateixa Assemblea General. Si per
qualque motiu no fos viable la votació a aquesta Assemblea General, es convocarà
dins del mes següent una nova Assemblea per tal de dur a terme la segona
votació.
5. Les votacions es realitzaran sempre a mà alçada, llevat que el president o la
presidenta resolgui el contrari. La votació secreta només tindrà lloc quan així figuri
estatutària o, reglamentàriament o bé, quan així ho acordi el president a petició,
almenys d'un 10 % dels socis assistents a la reunió.
6. Tindran veu, però no tindran vot, els socis que el dia de la Junta no estiguin al
corrent del pagament de les quotes o derrames aprovades per l’Associació. A
l’enviament de la convocatòria s’haurà d’avisar al soci deudor de la seva
circumstància, del import del deute i de la necessitat de pagar-lo si vol poder votar
a l’Assemblea. Per tenir accés a l'Assemblea General, serà indispensable acreditar
la condició de soci mitjançant la identificació oportuna. Cada soci tindrà dret a un
vot. Això no obstant, el soci que no pugui assistir a l'Assemblea General podrà
delegar el seu vot per escrit a una persona natural o jurídica, que exhibirà la
delegació al secretari previ el començament de la celebració de l'Assemblea
General.

Capítol IV
De la Junta Directiva

Article 18

1. La Junta Directiva és l'òrgan de govern, gestió i representació de l'Associació que,
administra i representa l'Associació davant de tota mena d'organismes, entitats, empreses
i particulars, per la qual cosa la seva representació haurà de ser considerada tan àmplia
com en Dret es reconegui.

2. La seva composició és la següent:

a) El president o presidenta
b) El secretari o secretària
c) El tresorer o tresorera
d) Vocal de l’Illa de Mallorca
e) Vocal de l’Illa de Menorca
f) Vocal de l’Illa d’Eivissa
g) Vocal de l’Illa de Formentera.
h) I un màxim de tres vocals més sense consideració de la seva procedència.
Aquests vocals podran ser-ho a títol personal, o en representació de les
associacions apícoles afiliades.

3. L'elecció dels membres de la Junta Directiva s'ha de fer per votació a l'Assemblea
General ordinària i/o extraordinària.

4. L'exercici dels diferents càrrecs de la Junta Directiva sempre serà a títol gratuït, sense
perjudici de l'assignació per despeses de representació i quilometratge, així com qualsevol
retribució específica que per a cada cas concret els pugui assignar l'Assemblea General.



5. La Junta Directiva gestionarà un llistat de tots els seus socis. El llistat contindrà totes
les dades personals i altres d'interès associatiu per a la seva utilització als efectes de
l'Associació.
El llistat de socis serà accesible, prèvia petició raonada, a tots el socis de l’Associació.
L’Associació, a més, estarà autoritzada a comunicar les dades del socis als orgues de
l’Administració Pública adients per cumplir els objectius de l’Associació, o a l’entitat
bancaria del soci per tal de procedir al càrrec de les seves quotes. 
La cessió d’aquestes dades a terceres persones, exigiran la prèvia autorització expresa i
escrita de l’associat. 
El socis autoritzaran de manera expresa les cesions de dades abans descrites, i tindran
en tot cas el dret d'accés, rectificació, cancel·lació de dades i oposició, arregladament
amb allò que disposa l'Ordenament Jurídic vigent.

6. Podrà formar part de la Junta Directiva qualsevol soci, major d'edat si és persona física,
que formi part de la candidatura electa per l'Assemblea General i sempre que no estigui
sancionat o suspès com a soci, es trobi al corrent de pagament de les quotes socials i
tingui, una antiguitat mínima dun any. Transitòriament, aquest requisit, no serà exigible als
membres de la primera Junta Directiva.

Article 19

1. Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període de quatre anys
i podent ser novament reelegits al final del període.
2. El cessament en el càrrec, amb l'extinció prèvia del termini reglamentari del seu
mandat, es pot donar per algun dels motius següents:

a) Renúncia voluntària de motu proprio, que s'haurà de presentar per escrit davant
de la Junta Directiva.
b) Malaltia greu que l'incapaciti per exercir el càrrec.
c) Que hagi estat separat del càrrec per decisió de lAssemblea General.
d) Que l'Assemblea hagi sancionat una falta greu comesa en l'exercici del seu
càrrec.
e) Per mort
f) Per la declaració d'incapacitat

Article 20

La Junta Directiva té les facultats següents:

1) Representar, dirigir i administrar l'Associació de la manera més àmplia que en
Dret es requereixi i reconegui la Llei i també donar compliment a les decisions que
prengui l'Assemblea General, de conformitat amb les normes, instruccions i
directrius que estableixi.
2) Prendre els acords que calgui, per a la representació de l'Associació, per a la
compareixença davant dels organismes públics, a fi d'exercir tota mena d'accions
legals, fins i tot la interposició dels recursos que hi hagi lloc.
3) Proposar a l'Assemblea General l'establiment de les quotes i derrames
extraordinàries, que els membres de l'Associació han de satisfer.
4) Sotmetre a la consideració de l'Assemblea General, el balanç i l'estat de
comptes de l'exercici anterior, perquè els aprovi, si escau o, presenti les esmenes
que consideri convenient en dret. També elaborarà els pressupostos del següent



exercici.
5) Elaborar la memòria anual dactivitats i sotmetrela a laprovació de lAssemblea
General.
6) Contractar els empleats que l'Associació pugui tenir.
7) Resoldre sobre l'admissió de nous socis.
8) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda específicament a un altre òrgan
de govern de l'Associació o que li hagi estat delegada expressament.
9) Es pot organitzar en comissions per al desenvolupament de les diverses
comeses.

Article 21

1. La Junta Directiva, i els membres de la qual ha de convocar prèviament el president o
la presidenta, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que decideixin els seus
membres, que en cap cas pot ser inferior a un trimestre.
2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan ho estableixi amb aquest caràcter el
president o presidenta, o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la formen.
3. Per ser membre de la Junta Directiva és requisit sine qua non ser major d'edat, estar en
ple ús dels drets civils, no estar sancionat ni suspès per acord de l'Assemblea General i
no tenir cap motiu d'incompatibilitat establert a l'Ordenament Jurídic vigent.
4. Les vacants que es produeixin durant el mandat de qualssevol membres de la Junta
Directiva seran cobertes de manera temporal entre els membres electes, fins a lelecció
definitiva per l’Assemblea General convocada amb aquesta finalitat.

Article 22

1. La sessió que celebri la Junta Directiva queda vàlidament constituïda si els membres
han estat convocats amb l'antelació de quinze dies, previs a la seva celebració, i hi ha un
quòrum de la meitat més un.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les sessions que
sestableixin encara que, per causes degudament justificades, podran excusar-se.
L’assistència del president o presidenta i, secretari o secretària, o de les persones que el
substitueixin, serà sempre preceptiva.
3. La Junta Directiva ha de prendre els acords per majoria simple de vots entre els
assistents. En cas d'empat, serà el president qui dirimeixi la votació amb el vot de qualitat.

Article 23

Els acords de la Junta Directiva hauran de constar expressament al llibre d'actes de la
Junta Directiva de l'Associació. En iniciar-se cada sessió de la Junta Directiva, es
procedirà a la lectura de l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si
escau.

Capítol V
Del president o presidenta i el vicepresident o vicepresidenta de lAssociació

Article 24

1. El president o presidenta de l’Associació també ho és de la Junta Directiva.
2. Les funcions pròpies del president o presidenta són:
a) Dirigir i representar legalment l'Associació, per delegació de l'Assemblea General



i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats tant de les sessions de l'Assemblea General com les
de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos digualtat en nombre de vots.
d) Establir la convocatòria de les sessions de l’Assemblea General i de la Junta
Directiva.
e) Visar, revisar i ratificar, si escau, els actes i els certificats confeccionats pel
secretari o secretària de l'Associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li deleguin l'Assemblea
General i la Junta Directiva.

El o la vocal de més edat de la Junta Directiva substituirà el president o presidenta en cas
d'absència o malaltia.

Capítol VI
Del tresorer o tresorera i el secretari o secretària

Article 25

1. El tresorer o la tresorera té la funció de custodiar i controlar els recursos de l'Associació
i també elaborar el pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Ha de signar els
rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Ha de pagar les factures que aprovi la
Junta Directiva, les quals ha de visar i autoritzar prèviament el president o la presidenta.

2. El secretari o secretària o, el o la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre,
substitueixen el tresorer o tresorera en cas dabsència o malaltia.

Article 26

1. El secretari o secretària ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar i
signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, redactar i
autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis .

2. El tresorer o tresorera o, el o la vocal de més edat de la Junta, en aquest ordre,
substitueixen el secretari o secretària en cas dabsència o malaltia.

Capítol VII
Dels vocals

Article 27

Els vocals tenen les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la Junta
Directiva, i també les que sorgeixin de les delegacions o comissions de treball que la
mateixa Junta els encomani.

Capítol VIII
Del règim electoral

Article 28



La Junta Directiva ha de convocar eleccions, com a mínim, un mes abans del termini de
finalització del mandat.

Article 29

1. L'Assemblea General triarà els membres de la Junta Directiva mitjançant votació per
sufragi actiu lliure i secret, que se celebrarà en sessió extraordinària, amb un únic punt a
l'ordre del dia de caràcter electoral, convocada a aquest efecte.

2. Tindran dret a vot per a l'elecció i a ser elegits càrrecs de la Junta Directiva tots els
socis majors d'edat que estiguin en ple ús dels drets civils i no tinguin cap motiu
d'incompatibilitat establert a l'Ordenament Jurídic vigent. Així mateix, que estiguin al
corrent de les obligacions amb l'Associació en la data en què tingui lloc la celebració de
l'Assemblea.

Article 30

1. Els socis que vulguin presentar-se a l’elecció han de comunicar-ho a la Junta Directiva,
com a mínim, quinze dies abans de la data en què hagin de tenir lloc les eleccions. La
Junta Directiva publicarà les candidatures durant els cinc dies següents. A partir d'aquell
moment s'iniciarà un termini de cinc dies per fer reclamacions. Les reclamacions s'han de
resoldre els tres dies següents d'haver esgotat el termini.
2. Els socis que així ho desitgin es podran agrupar i constituir una candidatura completa,
integrada per tants de candidats com a càrrecs s'hagin d'elegir. El soci o sòcia que
l'encapçali ha de fer la comunicació oportuna a la Junta Directiva, seguint el procediment
establert a l'apartat anterior.

Article 31

1. La mesa electoral ha d'estar formada pel president o presidenta, pel secretari o
secretària i per un altre membre de la Junta Directiva, sempre que no siguin candidats, o
per les persones que estatutàriament els substitueixin.
2. La mesa electoral s'ha de constituir el mateix dia en què tingui lloc l'Assemblea i s'han
de comprovar les candidatures presentades dins el termini i en forma per proclamar
seguidament les candidatures elegibles.

Article 32

1. Cada soci ha de dipositar el seu vot a l'urna electoral. S'ha de proclamar la candidatura
que hagi obtingut més vots. En cas d'empat, al mateix acte s'ha de fer una nova votació
entre les candidatures amb igualtat de nombre vots, proclamant-se la candidatura que
hagi obtingut més vots.
2. En cas que només s'hagi presentat una candidatura, no s'ha de fer la votació i s'ha de
proclamar com a electa la candidatura presentada.

Article 33

1. En el supòsit que no es presentessin qualsevol candidatura per ocupar els càrrecs de:
President, Secretari, Tresorer o, vocals en un mínim de tres membres, la Junta Directiva
sortint exercirà les funcions de govern, gestió i representació de l'Associació, de ple Dret ,
per un període temporal de sis mesos, comptats a partir de l'expiració del seu mandat,



assolint els mateixos efectes legals que els exercits durant el seu mandat convencional,
perquè així estan legitimats per la vinculació de l'acord adoptat en Assemblea General.

2. Transcorregut aquell termini, es convocaran novament eleccions que, si persisteix la no
presentació de candidatures a qualsevol dels càrrecs invocats, la Junta Directiva
proposarà a Assemblea General extraordinària la dissolució de l'Associació, havent de ser
acordada per la voluntat de dos terços dels socis, procedint-se arregladament amb la
literalitat de l'incardinat a l'article 43 del Capítol XII, dels presents Estatuts. 

Capítol IX
Del Patrimoni Fundacional, Recursos Econòmics i Límits del pressupost anual

Article 34

Patrimoni Fundacional
No en té.

Art. 35

Els recursos de l'entitat seran:
1- Les quotes que fixi l’Assemblea General per als seus membres.
2- Les aportacions voluntàries, així com les subvencions que pugui rebre
d'Organismes, Corporacions, Fundacions o altres entitats de caràcter públic o
privat.
3- Les donacions, siguin de privats o entitats públiques.
4- Les rendes que es puguin produir, dels fons o patrimoni de l'Associació.
5- Qualsevol altre ingrés que es pugui produir a compte de les activitats
programades per l'entitat.

Títol X
Del règim econòmic

Article 36

Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament,
mitjançant quotes, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a
proposta de la Junta Directiva. L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes
periòdiques mensuals, trimestrals, semestrals o anuals, que s'han d'abonar per mesos,
trimestres o semestres, segons disposi la Junta Directiva, fins i tot les quotes
extraordinàries que s'aprovaran a l'Assemblea.

Article 37

L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural, comprenent del primer de gener al trenta-
u de desembre de cadascun dels anys.

Capítol XI
Del règim sancionador



Article 38

No es podrà imposar cap sanció sense haver tramitat el corresponent expedient
disciplinari.

Article 39

El procediment sancionador ha de garantir, en tot cas, la separació entre les fases
d'instrucció, resolució i recurs. En la seva tramitació seran aplicables les normes del
procediment administratiu comú i per a la resolució es tindran presents els principis del
dret sancionador. La Junta Directiva serà l’òrgan competent per exercir la potestat
disciplinària inclosa la imposició de sancions. Els recursos que es presentin per el
sancionat seràn tractas i resolts per l’Assemblea General. No obstant això, per al cas que
la sanció comportés suspensió o expulsió, la sanció haurà de ser confirmada per
l'Assemblea General. La instrucció dels expedients sancionadors la realitzarà un soci
nomenat per la Junta Directiva i que no en formi part.

Article 40

Drets de l'expedientat

Al soci sotmès a expedient disciplinari se li garantiran en tot cas els drets següents:

1 A ser notificat dels fets que se li imputen, de les infraccions que aquests fets
poguessin constituir i de les sancions que, si escau, se li poguessin imposar, així
com de la identitat de l'instructor, de la instància social component per a imposar la
sanció, de la norma que atribueixi aquesta competència i dels recursos contra la
resolució sancionadora.
2 A formular al·legacions i utilitzar els mitjans de defensa admesos en Dret que
siguin procedents.
3 A recusar les persones que formin els òrgans d'instrucció, de resolució o de
recurs quan hi concorrin les causes reglamentàries.
4 A tenir accés permanent a tots els documents de l'expedient i obtenir-ne, a costa
seva, una còpia.

Article 41

Infraccions i sancions
Les infraccions es classificaran atenent la gravetat en lleus, greus i molt greus.

1.- Es consideraran infraccions lleus:
Qualsevol incompliment dels deures socials que no siguin qualificats com a
infraccions greus o molt greus.

2.- Es consideraran infraccions greus:
a. L'ocultació o la sostracció d'informació o de dades d'interès general per al bon
funcionament de l'Associació.
b. La utilització del nom o les sigles de l'Associació en benefici propi.
c. I, en general, qualsevol acció o omissió dels socis que suposant una infracció als
Estatuts i altres normes i acords de l'Associació, comporti un perjudici econòmic
important per a aquesta o danyi greument la imatge o el prestigi de l'Associació.



3.- Es consideraran infraccions molt greus:
a. Qualsevol acció o omissió dels socis que suposant una infracció als Estatuts i

altres normes i acords de lAssociació posin en perill la continuïtat de lAssociació

4.- SANCIONS
a. Les sancions per infraccions lleus consistiran en advertència per escrit o privat.
b. Les sancions per infraccions greus consistiran en suspensió de tots els drets
socials d’un mes a dos anys.
c. Les sancions per infraccions molt greus consistiran en suspensió de tots els drets
socials per temps de més de dos anys i fins a un màxim de cinc, o si escau,
l’expulsió de lAssociació.
d. En cas d'imposar-se la sanció d'expulsió l'Assemblea General, a proposta de la
Junta Directiva i amb la petició prèvia del sancionat, podrà acordar la readmissió
d'aquest una vegada transcorreguts almenys cinc anys des de la seva expulsió.
En tot cas, el sancionat haurà de continuar abonant les quotes socials mentre duri
la suspensió, així com les generals fins al moment de la seva readmissió.

Article 42

Prescripció
Les infraccions lleus prescriuen al cap de tres mesos, les greus als sis mesos i les
molt greus a l'any.

Els terminis de prescripció per al còmput de la sanció es començaran a comptar
des del moment que recaigui una resolució ferma i aquesta sigui comunicada al
soci per qualsevol mitjà admès en dret. Així mateix, aquests terminis seran
interromputs d'acord amb el que preveuen els articles 1961 al 1975 del Codi civil.

Capítol XII
De la dissolució

Article 43

1. Les associacions es dissolen per la consecució dels fins que en van determinar la
creació i, sinó, per la voluntat dels associats expressada pels dos terços, a l'Assemblea
General convocada a aquest efecte, així com també per les causes determinades a
l'article 39 del Codi Civil. Així mateix, per sentència judicial ferma.

2. L'Associació, també podrà ser motiu de dissolució, per la no presentació de
candidatures a l'òrgan de govern, gestió i representació, és a dir, la Junta Directiva, si al
final del seu mandat, en primera convocatòria i, després de transcórrer sis mesos a
segona, no es presentaran candidatures a president, secretari, tresorer i vocals. La
dissolució serà proposada per la Junta Directiva a l'Assemblea General, i haurà de ser
acordada pels dos terços dels socis.

Article 44

1. Una vegada acordada la dissolució en Assemblea General extraordinària convocada
expressament per a aquest fi, l'Assemblea General ha d'adoptar les mesures oportunes
tant pel que fa a la finalitat dels béns i els drets de l'Associació com la finalitat, l'extinció i



la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L'Assemblea General ha de nomenar una comissió liquidadora formada per tres
membres, encarregada de la cancel·lació de les obligacions pendents i, de custodiar el
patrimoni social.
3. La destinació del romanent econòmic, en cas que n'hi hagi, serà acordada en l'última
Assemblea General. Aquesta destinació es trobarà cohonesta amb les finalitats de
l'Associació.
4. Els membres de lassociació estan exempts de responsabilitat personal. La seva
responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret
voluntàriament.
5. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat benèfica
o associació sense ànim de lucre que va designar l'Assemblea General en el transcurs de
la reunió extraordinària celebrada amb aquesta finalitat.
6. Les funcions de liquidació i execució dels acords que s'incardinen als punts anteriors
d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva, si l'Assemblea General no
ha atribuït aquesta competència a una comissió liquidadora expressament designada per
a aquest efecte.
7. La comissió creada expressament o, si no n'hi ha, la Junta Directiva, sol·licita la
cancel·lació dels assentaments al Registre d'Associacions. Així mateix, proposarà, en cas
d'insolvència de l'Associació, el procediment concursal oportú davant el jutge competent.

Capítol XIII
Disposicions finals

1- La interpretació dels presents Estatuts correspodrà a la Junta Directiva
2- Aquelles qüestions que, a criteri de l’Assemblea General si aquesta ho considera
oportú, seran desenvolupades a través d’un reglament de règim intern.
3- Aquests Estatuts només podran ser modificats per acord de l’Assemblea General en
sessió extraordinària. L’acord de modificació s’ha d’adoptar per majoria dels dos terços
del muntant de tots el socis.
4- El projecte de modificació dels Estatuts haurà de ser autorizat per la Junta Directiva i
tramès a tots els socis, amb una antelació mínima d’1 mes a la data en què s’hagi de
celebrar l’Assemblea General.

En la Ciutat de Palma, sent el dia 19 de gener de l’any 2022. Els socis constituents firmen
els presents estatuts en prova de conformitat. 

Signat Signat
D.N.I. D.N.I.

Signat Signat
D.N.I. D.N.I.
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