
ESTATUTS 

 

ASSOCIACIÓ INSTITUT CATALÀ D'ORNITOLOGIA 

 

 

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili 

Article 1 

L'Associació fundada l'any 1983 amb el nom de Grup Català d'Anellament, s'anomena  
ASSOCIACIÓ INSTITUT CATALÀ D'ORNITOLOGIA , no té ànim de lucre i avui adapta els 
seus estatuts i 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, i pels seus estatuts. 

Article 2  

Els fins de l’associació són: 

a) Promoure l'estudi i el seguiment de les poblacions d'ocells que nien, migren o hivernen a 
Catalunya. 

b) Dirigir, controlar, coordinar, promoure i canalitzar l'anellament científic d'ocells a 
Catalunya, d'acord amb la legislació vigent al respecte. L'anellament científic d'ocells és una 
activitat fonamental de l'associació i, per tant, serà especialment promocionada i protegida 
per part de la Junta Directiva a l'hora de confeccionar el programa d'activitats. 

c) Promoure estudis i treballs sobre la biologia i conservació dels ocells a Catalunya. 

d) Organitzar cursos i conferències, editar llibres, revistes, fulletons i opuscles sobre els 
ocells a Catalunya en qualsevol tipus de suport. 

e) Realitzar cursos per formar nous anelladors i ornitòlegs capaços d'integrar-se i dur a 
terme les tasques del grup. 

f) Mantenir contactes i bescanvis d'informació amb altres centres de recerca en el camp de 
l'ornitologia, grups ornitològics i centrals d'anellament d'arreu del món. 

Article 3   



Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents: 

Activitats:  

a) Promoció i realització d’estudis i projectes de recerca i monitoratge sobre els ocells i els 
seus hàbitats. 

b) Realització de reunions i congressos sobre ornitologia i el medi natural. 

c) Coordinació i promoció de l'anellament científic d'ocells com a eina d’estudi i seguiment 
dels ocells.  

d) Establiment de contactes i col·laboracions així com la realització de treballs conjunts amb 
altres organitzacions ornitològiques o altres entitats públiques o privades interessades en 
l’estudi i conservació del medi ambient. 

e) Realització de cursos, conferències, xerrades i programes formatius sobre l’ornitologia o 
qualsevol de les seves especialitats.  

f) Difusió i divulgació de la informació ornitològica mitjançant l’edició de material imprès o en 
qualsevol altre tipus de suport físic o informàtic. 

g) Bescanvi d'informació amb altres organitzacions ornitològiques o altres entitats públiques 
o privades interessades en l’estudi i conservació del medi ambient. 

En queda exclòs tot ànim de lucre. 

Article 4  

Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya. 

Article 5 

El domicili de l’associació s’estableix a Barcelona, 08003, i radica al Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona, Passeig Picasso, s/n, i podrà ésser modificada per acord de la Junta 
Directiva.  

Article 6 

La duració de l'Associació serà indefinida i només es dissoldrà per acord de l'Assemblea 
General, reunida en sessió extraordinària, o bé quan les lleis així ho disposin. 

Article 7 



L'associació té plena capacitat i personalitat jurídica i, en conseqüència, podrà legalment 
adquirir, tenir, gravar i alienar bens, mobles i immobles, i realitzar o promoure tota classe 
d'actes i contractes relacionats amb la seva finalitat, segons les disposicions legalment 
aplicables. 

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus d rets i les seves obligacions 

Article 8  

a) Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera 
lliure i voluntària i amb plena capacitat d'obrar, que tinguin interès en contribuir als objectius 
de l'Associació. 

Pel que fa a les persones físiques: 

1. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, 
necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de 
vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva. 

2. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició d’associats i exercir els drets 
derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals. 

Pel que fa a les persones jurídiques —privades i públiques: 

1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent. 

2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure 
la possibilitat de formar part d’una associació. 

Per integrar-se a l'associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la 
qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà 
a l’assemblea general més immediata. 

b) Els socis són totes aquelles persones físiques i jurídiques que tenen veu i vot a 
l'Assemblea General i satisfan la corresponent quota a l'Associació. Els socis podran ser 
socis fundadors o socis ordinaris. 

  b.1) Son socis fundadors els que assistiren a l'Assemblea fundacional del Grup Català    d'Anellament (GCA), denominació de l'associació fins la data de 7 d'abril de 2002. 

  b.2) Són socis ordinaris tots els socis que no queden inclosos a la categoria anterior. 

c) Podran ser escollits com a membres honoraris de l'Associació, per la Junta Directiva, les 
persones naturals d'extraordinari prestigi guanyat en el camp de l'ornitologia. No hauran de 
pagar quota i tindran el dret de rebre totes les publicacions de l'Associació. Podran assistir a 
l'Assemblea General, amb veu però sense vot. 



d) Podran ésser nomenats col·laboradors , per la Junta Directiva, aquelles persones 
físiques o jurídiques que, per la seva vinculació amb altres entitats, publicacions o 
institucions ornitològiques o científiques, es consideri convenient vincular a l'Associació, al 
qual podran representar davant les respectives entitats, publicacions o institucions en les 
condicions que la Junta Directiva en cada cas determini. No hauran de pagar quota i tindran 
el dret de rebre totes les publicacions de l'Associació. Podran assistir a l'Assemblea General, 
amb veu però sense vot. 

Article 9 

Són drets dels membres de l’associació: 

a) Escollir els membres de la Junta Directiva 

b) Ésser elegibles per a formar part de la Junta directiva. 

c) Participar directament amb veu i vot a les Assemblees Generals i representar l'Associació 
en actes als quals, per raó de la matèria, l'Associació hagi acordat d'assistir, sempre i quan 
hagin estat comissionats expressament per la junta Directiva. 

d) Tenir accés als arxius i biblioteca de l'Associació. 

e) Col·laborar en els estudis i treballs de l'Associació i demés activitats de tipus col·lectiu 
organitzades per la Junta Directiva. 

f) Trametre als òrgans rectors de l'Associació totes aquelles iniciatives i suggeriments que 
creguin adients per al millor compliment de les finalitats de l'Associació. 

g) Rebre les publicacions.  

h) Tots aquells que reglamentàriament s'acordin o que li correspongui en aplicació de 
disposicions superiors. 

i) Presentar recurs davant l'Assemblea de socis contra l'acord d'expulsió que la junta 
Directiva hagi pogut adoptar contra la seva persona. 

j) Rebre informació sobre les activitats de l'associació. 

k) Posseir un exemplar dels estatuts. 

l) Consultar els llibres de l'associació. 

Article 10 

Són deures dels membres de l'associació: 



a) Abonar les quotes reglamentaries en els terminis estipulats.  

b) Complir els preceptes legals estatuaris, així com, el reglament intern i els acords dels 
òrgans rectors. 

c) No actuar en nom de l'Associació sense el previ consentiment de la Junta Directiva. 

d) Els socis anelladors hauran de complir els requeriments legals i els establerts per la Junta 
Directiva en relació a l'anellament d'ocells amb finalitat científica. 

Article 11 

Són causes per ser donat de baixa de l'associació: 

a) Pèrdua de la plena capacitat d'obrar. 

b) Voluntat pròpia. La persona interessada ha de comunicar per escrit la seva decisió a la 
Junta Directiva 

c) Falta de pagament de les quotes durant dos anys consecutius. 

d) Expulsió acordada per la Junta Directiva, per la comissió d'una falta molt greu. A part de 
les que determini el Reglament Intern, sempre es considerarà falta molt greu la realització de 
qualsevol activitat que dins o fora de l'Associació, atempti contra les seves finalitats i esperit. 

Capítol III. L'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 acords de l'Assemblea General seran adoptats per majoria simple, excepte en els 
casos en que la llei o els presents Estatuts fixin una majoria reforçada.  

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els 
absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar. 

Article 13 

L'Assemblea General té les facultats següents: 

a) Modificar els estatuts.  

b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat. 



c)  Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, com també adoptar els 
acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de l'associació a 
proposta de la Junta Directiva i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern. 

d) Acordar la dissolució de l'associació.  

e) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n. 

f) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública. 

g) Aprovar el reglament de règim intern elaborat per la Junta Directiva. 

h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les 
associades. 

i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes 
d'associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva. 

j) Decidir sobre les alienacions, hipoteques, o imposició de gravàmens que afectin els bens 
immobles de l'Associació. 

j)  Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre 
òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter 
merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General. 

Article 14 

1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, tindrà lloc 
durant el primer semestre de cada any. Els seus acords, obligatoris per a tots els socis 
absents i presents, es faran constar en el llibre d'actes.  

2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre 
que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en 
aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la 
sol·licitud. 

 

Article 15 

1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de 
contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió. 

2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, 
individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada 
d'associats i associades que ha de tenir l'associació. O bé per correu electrònic dirigit a 



cadascun dels socis. L'assistència de tots els associats deixa sense efecte qualsevol 
irregularitat en la convocatòria.  

3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president o presidenta de 
l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o 
vicepresidenta o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari/ària qui 
ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.  

4. El secretari o la secretària redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i 
el president o presidenta i per dos interventors/ores nomenats de la pròpia Assemblea, amb 
un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les 
votacions i la llista de les persones assistents. 

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió 
anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra 
documentació ha d'estar a disposició dels socis i sòcies al local social. 

Article 16 

1. Per a que l'Assemblea General es constitueix en primera convocatòria, serà necessària la 
presència de la meitat més un dels socis, excepte per als assumptes en que es precisi un 
quòrum especial.  

2. En segona convocatòria, l'Assemblea ordinària serà vàlida sigui quin sigui el nombre de 
socis presents o legalment representats. 

3. El 10% dels associats/ades poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del 
dia d'un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden 
fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data 
en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als 
punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els 
acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general. 

4. Els socis podran delegar el seu vot en un altre soci. Cada soci present a l'assemblea 
podrà representar a un màxim de 5 altres socis. La delegació es farà per escrit, utilitzant la 
butlleta de delegació reglamentària tramesa juntament amb la convocatòria de l'Assemblea i 
que haurà de ser lliurada al President de l'Assemblea fins una hora abans de l'hora fixada 
per a l'inici de la reunió en primera convocatòria. A la butlleta hi haurà de constar el lloc, data 
i hora de l'Assemblea, el nom del soci delegant i el nom del soci delegat, així com, la 
signatura de tots dos. 

Article 17 

1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació. 

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o 
representats, excepte en els casos en que la Llei o els presents Estatuts fixin una majoria 
reforçada. 



3. Quan s'hagi de decidir sobre les alienacions, hipoteques o imposició de gravàmens que 
afectin els bens immobles de l'Associació, així com, sobre la dissolució de l'entitat, s'hauran 
d'adoptar per una majoria de dos terceres parts dels socis presents o legalment representats 
a la reunió. 

Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, s'hauran d'adoptar seguint la 
normativa legal vigent, excepte en els casos previstos en el paràgraf següent. 

Per a la modificació de l'article 2 dels Estatuts, hauran de ser presents legalment 
representats a l'Assemblea el 60% dels socis de l'associació. L'acord s'haurà d'adoptar amb 
el vot favorable d'un mínim del 51% dels socis ordinaris presents o legalment representats a 
la reunió. 

4. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es 
fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats.  

5. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels 
socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats 
ho autoritzin expressament. 

Capítol IV. La Junta Directiva 

Article 18 

1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació. És l'òrgan encarregat de 
desenvolupar les activitats necessàries per a acomplir les directrius aprovades a 
l'Assemblea General. Componen aquest òrgan un mínim de 6 membres i un màxim de 12 el 
president/a, el vicepresident/a, el secretari/ària General, el tresorer/a i de 2 a 8  vocals, 
càrrecs que han de ser exercits per persones diferents. 

2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació 
de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat 
el càrrec. 

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre 
d’Associacions mitjançant un certificat.  

4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament. No son remunerats 
ni meriten cap interès en els resultats econòmics de l'Associació ja sigui per si mateixos com 
mitjançant persones interposades. 

Article 19  

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys, 
sense perjudici que puguin ser reelegits. Cada dos anys es renovarà una part dels vocals de 
la Junta Directiva i o bé el president/a i el tresorer/a o el vicepresident/a i el secretari/ària 
General. 



 2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot 
esdevenir-se per: 

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) renúncia notificada a l’òrgan de govern 

d) separació acordada per l’assemblea general 

e) qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts. 

3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió 
de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, seran cobertes provisionalment per la 
Junta directiva, en espera que ho siguin per elecció de la pròpia Assemblea, o per un 
membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant. 

Article 20 

1. La Junta Directiva té les facultats següents: 

a) Convocar un cop l'any l'Assemblea General en sessió ordinària. 

b) Convocar l'Assemblea en sessió extraordinària si les circumstàncies ho requereixen. 

c) Dirigir i governar l'Associació i administrar els seus interessos en tots els aspectes, 
formulant la memòria i pressupostos anuals, que han d'ésser sotmesos a l'Assemblea 
General. 

d) Elaborar, aprovar o modificar el reglament de règim intern, donant-ne compte a 
l'Assemblea General, que els haurà d'aprovar. 

e) Complir i fer complir els Estatuts i reglaments, resolent els dubtes que puguin sorgir en 
l'aplicació d'aquests i suplint les omissions que hi hagi. 

f) Admetre els socis i donar-los de baixa per les causes i procediment, previstes en l'article 
8è i en l'article 11è. 

g) Establir els coneixements mínims requerits per a obtenir el permís d'anellament i establir 
les proves d'avaluació corresponents. 

h) Designar els socis que hagin de representar l'Associació davant els organismes, entitats o 
associacions similars, i en convencions i congressos. 



i) Informar els socis individualment o en Assemblea, dels treballs i accions dutes a terme 
directament per l'Associació o per encàrrec d'aquesta. 

j) Altres facultats pròpies de la Junta Directiva que no estiguin expressament reservades a 
l'Assemblea General. 

Article 21 

Les reunions de la Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona 
que el/la substitueixi seran periòdiques i es convocaran en sessió ordinària almenys un cop 
cada tres mesos i ,en sessió extraordinària cada cop que ho sol·licitin dos dels seus 
membres. 

Article 22 

La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. 

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats 
pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir 
l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent. 

Article 23  

La Junta Directiva podrà convocar el Consell Assessor de Fundadors en circumstàncies 
especials en què cregui necessari informar-se, sense caràcter vinculant, de l'esperit 
fundacional o precisi del seu assessorament. 

Capítol V. La presidència i la vicepresidència 

Article 24 

1. Són pròpies del president/a les funcions següents: 

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 l'Assemblea General com de la Junta Directiva. 

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat. 

d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva. 

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l'associació. 



f) Adopta interinament resolucions d'extrema urgència que posteriorment haurà de ratificar la 
Junta Directiva, que haurà d'ésser convocada seguidament 

g) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin 
l'Assemblea General o la Junta Directiva. 

2. El president/a és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident/a.  

Article 25 

El Vicepresident/a substitueix el President en totes les seves funcions en els casos 
d'absència, de malaltia o d'altres motius. D'altra banda, el President podrà delegar-li 
determinades funcions de forma temporal o permanent. 

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria 

Article 26 

El secretari/ària General ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i 
signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i 
autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies. 
Té al seu càrrec l'execució dels acords i directrius aprovades per la Junta Directiva, tot 
coordinant i supervisant la gestió de les vocalies i la tresoreria. Així mateix, tindrà el 
comandament del personal contractat. 

Article 27 

El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també 
l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. 
Lliurarà els rebuts que hauran de ser sotmesos a la signatura del President, així com d'altres 
tràmits que li encarregui la Junta Directiva. Signa els rebuts de quotes i altres documents de 
tresoreria.  

Article 28 

Els vocals assumiran funcions concretes i es responsabilitzaran de les vocalies que els 
siguin assignades. Per a la realització de les seves missions, comptaran amb l'assistència 
d'equips de treball formats per socis voluntaris. La seva tasca serà coordinada i supervisada 
pel Secretari General. 

Capítol VII. Les comissions o grups de treball 

Article 29 

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els 
membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i 
explicar les activitats que es proposen dur a terme. 



La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, 
els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves 
actuacions. 

Capítol VIII. El règim econòmic 

Article 30 

Aquesta associació no té patrimoni fundacional. 

Article 31 

Els socis pagaran anualment la quota que s'assigni, que podrà ésser modificada per la Junta 
Directiva prèvia autorització de l'Assemblea General.  

Article 32 

L'associació podrà tenir recursos provinents de donatius, subvencions i rendes de béns, 
valors i publicacions, així com d'altres autoritzades per la Llei. 

Article 33 

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre. 

Capítol IX. El règim disciplinari 

Article 34 

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies.  

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions 
corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons el 
que estableixi el reglament intern. 

La Junta Directiva inicia l'expedient sancionador, comunicant per escrit, al presumpte 
infractor, les infraccions que se li imputen i donant-li un termini de cinc dies hàbils per 
presentar les al·legacions que consideri pertinents,mitjançant escrit dirigit al President de la 
Junta directiva. La Junta Directiva adoptarà la resolució final de l'expedient, que ha de ser  
motivada, abans de transcorregut un mes des de la recepció de l'escrit d'al·legacions, prèvia 
valoració de les mateixes, i la comunicarà per escrit al soci sancionat.   

Els socis sancionats per la presumpta comissió d'una falta greu o molt greu, que no estiguin 
d'acord amb les resolucions adoptades per la Junta Directiva, poden sol·licitar que s'hi 
pronunciï la propera Assemblea General que es convoqui, que confirmarà o bé acordarà el 
sobreseïment de la sanció. 



Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les 
persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per 
fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc. 

Article 35 

La Junta directiva confeccionarà, en el menor temps possible, un reglament de règim intern 
que desenvolupi els presents Estatuts i reguli els aspectes d'ordre intern de l'Associació. 
Aquests reglament haurà de ser aprovat per l'Assemblea General. 

Capítol X. Modificacions, dissolució i aplicació de l patrimoni social 

Article 36 

Excepte quan sigui ocasionada per reformes legals de disposicions de rang superior, les 
quals es comunicaran oportunament als socis, la modificació dels presents ESTATUTS 
haurà de ser aprovada en Assemblea General Extraordinària, adoptant l'acord en la forma 
prevista en l'article 17.3 d'aquests Estatuts. 

Per a la modificació de l’article 2 dels Estatuts, hauran de ser presents o legalment 
representats a l’Assemblea el 60% dels socis de l’associació. L’acord s’haurà d’adoptar amb 
el vot favorable d’un mínim del 51% dels socis ordinaris presents o legalment representats a 
la reunió. 

Article 37 

L'Associació es podrà dissoldre de conformitat a dret, adoptant l'acord en la forma prevista 
en l'article 17.3 d'aquests ESTATUTS. 

Declarat l'estat de dissolució i aprovades per l'Assemblea General les normes per a la seva 
dissolució, la Junta constituïda en Comissió Liquidadora, lliurarà el romanent del patrimoni 
social existent al Museu de Ciències Naturals de Barcelona. En cas que no sigui possible es 
lliurarà a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació 
de l'associació, tinguin finalitats anàlogues.  

Capítol XI. Disposicions transitòries 

Article 38 

Per tal d’acomodar el sistema d’elecció dels membres de la Junta Directiva als nous Estatuts 
de l’Associació, a l’Assemblea ordinària de 2014 es renovaran tots els càrrecs de la Junta 
Directiva mentre que a la de 2016 es renovarà una part dels vocals, el vicepresident/a i el 
tresorer/a malgrat no hagin exhaurit els quatre anys de mandat.  

Article 39 



El Reglament Intern i, també si s’escau, els reglaments interns dels diferents comitès de 
l’Associació s’hauran d’adaptar als nous Estatuts en un termini màxim de dos anys des de la 
data de la seva aprovació. 

      ________ 

Els presents estatuts han estat aprovats a l'Assemblea General Extraordinària de socis de 
l'Associació, celebrada el dia 24 de març de 2012, annexats a l'Acta de la dita Assemblea i 
signats pel Secretari General amb el Vist i Plau del President, el mateix dia i lloc de la 
celebració de l'Assemblea. 

 

La Seu, 24 de març de 2012 

Vist-i-plau 

PRESIDENT                                                               SECRETARI GENERAL 

 


