
ESTATUTS 

CAPÍTOL 1.- DENOMINACIÓ, DOMlCILI, ÁMBIT, FINALITATS I ACTIVITATS 

Article l. Denominació 

Es constitueix l'associació denominada Associació VeYnal d 'Aielo de Malferit i sense finalitat 
lucrativa, la qua! s'acull al que disposa la Llei Organica 1 /2002, de 22 de ma9-, reguladora del Dret 
d'Associació i a la Llei 14/2008, de 18 de novembre, d'Associacions de la Comunitat Valenciana, i a 
!'empara del que disposa l'article 22 de la Constitució. 

Article 2. Personalitat jurídica 

L'associació té personalitat jurídica propia i capacitat plena d'obrar per a administrar i 
disposar deis seus béns i complir les finalitats que es proposa. 

Article 3. Domicili i ambit d'actuació 

1 domicili de l'associació s'estableix a Aielo de Malferit, carrer Església nº 84 CP 46812. 
L , sociació realitzara princípalment les seues activitats en I'ambit territorial d'Aielo de Malferit. 

--+----:;;r \ 

Article4. finalitats 

L'Associació tindra corn a finalitats la defensa de la qualitat de vida dels veYns del municipi d' Aielo 
de Malferit en el qua! es desenvolupa i dels seus interessos generals, fomentant, a més, l'educació, 
informació, defensa, representació i promoció dels drets dels consumidors i usuaris en general i 
dels associats en particular. 
Detallem entre altres: 

a) Defendre el just desenvolupament social que eleva adequadament i dignament els mitjans 
de vida de las persones associades. 

b) Dirigir-se als poders públics i altres entitats, pera sol· licitar el rnuntatge i perfeccionament 
de serveis. 

c) Cooperar peral bon funcionarnent de les institucions educatives i fomentar-les. A l'efecte 
es podran cursar les oportunes propostes i reclarnacions, com també demanar informació 
dels organismes corresponents. 

d) Vetlar per la conservació i embelliment deis edificis, carrers, accessos, zones verdes, 
serveis públics i altres espais utilitzats per tot el veYnat. 

e) Promoure la defensa del vei"nat coma consumidor, per tots els mitjans legals. 
f) Fomentar l'ús del valencia pera preservar els trets identitaris propis. 
g) Promoure una tasca cultural, a fi d'aconseguir que el veYnat siga més conscient en el seu 

comportament diari. 

Article 5. Activitats 

Per al compliment de les finalitats es podran realitzar i planificar qualsevol tipus d'activitats que 
suposen: 
a) La participació i intervenció del veYnat amb la fi principal, que no únic, de fomentar i 
desenvolupar la convivencia entre ells. 
b) La formació i inforrnació del veYnat associats en tots els temes relacionats amb les finalitats de 
l'associació. 
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c) La m1llora de quahtat de vida de la cmtadama en l'ambn de l'associac10, especialmiw~ a eije'.%;"'~ 
conduents a millorar l'urbanisme, l'habitatge I'educació pública, la sanitat pública i la s'.:..~~i}~ti~f' 

• ~ 81.,~lilllill< d) La defensa del vei"nat en tant que consumidor. 
i) La participació en quantes estructures institucionals es consideren oportunes per al 
desenvolupament de les finalitats de l'associació. Promovent aquelles iniciatives tendents a 
augmentar el nivell de participació ciutadana en tots els ambits possibles. 
f) El desenvolupament d'una consciencia democratica i solidaria, no xenófoba ni racista, basada 
en la Declaració deis Drets Humans i els valors reflectits en la Constitució. 
g) La prestació de serveis al las persones associades i a la resta de la ciutadania que afavorisquen 
el desenvolupament de les finalitats de l'associació. 
h) Qualsevo] iniciativa no citada anteriorment que afavorisca el desenvolupament de les finalitats 
de l'associació. 
i) La promoció de campanyes ciutadanes encaminades a la conscienciació en el respecte a les 
relacions humanes i a I'entorn fisic que ens envolta en particular aquells aspectes relacionats amb 
la millora del medi ambient urba i en general. 
j) La col· laboració, entre unes altres, amb les Associacions Vei"nals de la Comunitat Valenciana 
agrupades en la Confederació d'Associacions Vei"nals de la Comunitat Valenciana. (CAVE
COVA). 

Podran formar part de l'associació totes les persones fisiques i jurídiques que, lliurement i 
voluntariament, tinguen interes en el desenvolupament de les finalitats de l'associació, d'acord 
amb els principis següents: 

·\ a) Les persones fisiques amb capacitat d'obrar i que no estiguen subjectes a cap condició 
-~~ · J \ legal per a I'exercici del dret. 

f..:__ b) Els menors no emancipats de més de catorze anys, han de comptar amb el consentiment 
! documentalment acreditat, de les persones 

que hagen de suplir ]a seua capacitat. 
e) Les persones jurídiques. preví acord exprés del seu órgan competent. 
Les persones interessades a fonnar-ne part hauran de presentar una sol· licitud pcr escrita 

la Junta Directiva i este resoldra en la primera reunió que celebre: si el sol· licitant s'ajusta a les 
condicions exigides en els estatuis, la Junta Directiva no li podra denegar l'admissió. 
La condició de persona associada és intransferible. 

Article 7. Drets de les persones associades 

Els drets que corresponen a las persones associades són els següents: 
a) A participar en les activitats de l'Associació i en els órgans de govern i representació, a 

exercir el dret de vot. i a assistir a l'Assemblea General, d'acord amb els Estatuts. 
Pera poder ser membre de la Junta Directiva és requisit imprescindible ser major d'edat, estar en 
plens drets civils i no sotmes en els motius d'incompatibilitat establits en la Jegislació vigent. 

b) A ser informat i informada sobre la composició deis órgans de govern i representació de 
l'Associació, de l'estat de comptes i del desenvolupament de la seua activitat. Podran accedir a 
tota la informació a través deis órgans de representació. 
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c) A ser escoltat o escoltada amb caracter previa l'adopció de mesures discipfüy: c . J a ;: 
ell o ella i a tenir info1mació dels fets que originen dites mesures, l'acord que impose 1¡\<f;Q~l skf"1,_/ 
' d h ' d • 'O 'i;,. '9,,foo re.°"" .,-,;.~ eS prüCe ent aura e Ser lTIOt!Vat. ~[5'-?'l): a//,LO ~,V(.." 
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d) A impugnar els acords dels organs de l'Assoc1ac10 que estime contrans a la Llefbüa,J~ 

Estatuts. 
e) A impulsar consultes entre les persones associades. 
t) A coneixer els Estatuts i els reglaments i normes de funcionament aprovats pels organs de 

l'Associació. Així mateix, tindran dret a que se'ls facilite copia dels Estatuts vigents i del 
Reglament de Regim Intern de l'Associació, sin 'hi ha. 

g) A consultar els llibres de 1 'Associació. 

Article 8. Deures de les persones associades 

Els deures de les persones associades són: 
a) Compartir les finalitats de l'Associació i col· laborar pera la consecució de les mateixes. 
b) Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que, d'acord amb els Estatuts, puguen 

correspondre a cada persona associada. 
e) Acatar i complir els acords validament adoptats pels órgans de govern i representació de 

l'associació. 
d) Ajustar la seua actuació a les disposicions estatutaries. 

Article 9. Causes de baixa 

Són causa de baixa en l'Associació: 
a) La propia voluntat de la persona interessada, comunicada per escrita la Junta Directiva. 
Podra percebre la participació patrimonial inicial i altres aportacions economiques 

realitzades sense incloure les quotes de pertinern;a a l'associació i sempre que la reducció 
patrimonial no implique perjuís a tercers. 

b) No satisfer les quotes fixades, si deixara de fer-lo durant dotze mesos consecutius. 

Article 1 O. Regim sancionador 

La separació de l'Associació de les persones associades per motiu de sanció es produira 
quan cometen actes que els facen indignes de continuar pertanyent a .I 'associació. En eixe sentit 
e s presumira que existeix aquest tipus d'actes: 

a) Quan deliberadament la persona associada impedisca o pose obstacles al compliment deis 
· T .s social s. 

b) Quan intencionadament obstaculitze de qualsevol manera el funcionament dels organs 
de govern i representació de l'Associació. 

En qualsevol cas per a acordar la separació per part de l' órgan de govern, caldra la 
tramitació d'un expedient disciplinari que contemple !'audiencia de la persona associada afectada. 

Caldra la tramitació d'un expedient disciplinari instru'it per un organ diferent del competent 
per a resoldre'l, i que garantisca els drets de les persones associades, a les quals s'instrueix el 
procediment, a ser informades de l 'acusació i a poder formular-hi al· legacions, així com a la 
notificació de 1 'Assemblea General. La decisió sancionadora ha de ser motivada. El termini de 
prescripció de les infraccions i sancions sera de tres anys. 
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CAPÍTOL III.- L'ÓRGAN DE GOVERN 

Article 11. L'Assemblea General 

L'Assemblea General és l'organ suprem de govern de l'Associació, integrat per totes les 
persones associades per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta, que adopta els seus acords 
pel principi majoritari o de democracia interna. 

Tots els membres quedaran subjectes als acords de l'Assemblea General, inclús els absents, 
els dissidents i els qui, encara que estant presents, s'hagen abstingut de votar. 

Article 12. Reunions de l'Assemblea 

L'Assemblea General es reunira en sessió ordinaria coma mínim una vegada a l'any, a dins dels 
primers mesos i, sempre, en el primer semestre. 

L' Assemblea General es reunira amb caracter extraordinari sempre que siga necessari, a 
requerirnent d'un nombre d'associats que represente, coma mínim, un deu per cent de la totalitat. 
En este cas, els sol· licitants hauran d 'expressar en la seua sol· licitud els assumptes a tractar. 

At1icle 13. Convocatoria de les assemblees 

Les convocatóries de les Assemblees Generals, tant ordinaries com extraordináries, es faran 
per escrit, per correu electronic o per WhatsApp. Els anuncis de la convocatoria es col· locaran en 
els llocs de costum amb quinze dies d'antelació com a mínim. 

Sempre que siga possible es convocara individualment a tots els membres. La convocatoria 
,. expressara el dia, !'hora i el lloc de la reunió, í també l'ordre del dia. 
-~ L'ordre del dia de l' Assemblea General sera fixat per la Junta Directiva, la qual admetra 

'1ambé les propostes de temes que formulen, per escrit, un nombre de socis no inferior al cinc per 
cent del total o un 30% d'integrants de la Junta Directiva. 

L' Assemblea General, tant ordinaria com extraordinaria sera convocada per la Junta 
Directiva mitjan9ant un escrit del President/a o de qui realitze aquesta funció 

La Presidencia i la Secretaria de la Junta Directiva ho seran a la vegada del' Assemblea. 
, El Secretari/a redactará l'Acta de cada reunió que reflectirá un extracte de les 

.,,._-+--:::
7

delfyeracions, el text dels acords que s'hagen adoptat i el resultat numeric de les votacions. Al 
: comen9ament de cada reunió-de l'Assemblea General es llegira l'Acta de la reunió anterior a fi 
que siga aprovada o no. 

Article 14. Competencies i validesa de!s acords 

L' Assemblea quedara constituYda validament en primera convocatoria amb l'assistencia d'un 
mínim d'un ten; de les persones associades presents o representats i en segona convocatoria, siga 
quin siga el seu nombre, s' haura de celebrar mitja hora després de la primera i en el mateix lloc. 
Es podra assistir per metodes de videoconferencia com Skype i altres, sernprc que l'associació 
dispose dels mitjans tecnics necessaris. 
Una persona associada sois podra dur un maxim de dues representacions. 

En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vota cada mernbre de l'Associació. 
Són competencia de l'Assemblea Genera]: 

a) Aprovar, si és-procedent, la gestió de l'organ de representació. 
b) Exan1inar i aprovar o rebutjar els pressuposts anuals d'ingressos i despeses, t també 

la memoria anual d'activitats. 
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e) Establir les línies generals d'actuació que penneten a l'Associació co~ ir e,: · us\. 
fi fmi 7 

ms. iii;; ¡,i ~~ "'fil 
d) Disposar totes les mesures encaminades a garantir el funcionament d~~,~J at1c,,.,,_tÍa..W 
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e) Fixar les quotes ordinaries o extraordinaries. l:o,,.Ln,., 

f) Elegir i destituir als membres de l'órgan de representació. 
g) Adoptar els acords referents a: 

• Expulsió dels socis, a proposta de l'organ de representació. 
• Constitució de federacions o d'integració en elles. 
• Sol· licitud de la dec.laració d'utilitat pública. 
• Dissolució de l'associació. 
• Modificació dels Estatuts. 
• Disposició i alienació de béns. 
• Remuneració, si és procedent, dels membres de l 'órgan de representació. 

Els acords es prendran per majoria de 3/5 de les persones presents o representades, quan els vots 
afirmatius superen als negatius. 
No obstant aixó, requerira majoria qualificada de 2/3 de les persones presents o representades, 

els acords relatius a dissolució de l'associació, modificació deis Estatuts, disposició o alienació 
de béns i remuneració deis membres de l 'órgan de representació, sempre que s'haja convocat 
específicament amb tal objecte l'assemblea corresponent. 

CAPÍTOL IV.- LA JUNTA DIRECTIVA 

Article l 5. Composició de la Junta Directiva 

L'Associació la regira, administrara i representara l'órgan de representació denominat la Junta 
Directiva format perla President/a, Vicepresident/a, Secretari/a, Tresorer/a i fins un maxim de set 
vocalies. 
L'elecció dels membres de la Junta Directiva es fara per sufragi lliure i secret dels membres de 
l'Assemblea General, excepte si, per unanimitat, s'acordara que fóra nominal 

Les candidatures seran obertes, és a dir, qualsevol membre podra presentar-se, i seran 
requisits imprescindibles: ser major d'edat, estar en ple ús dels drets civils, no estar sotmes en els 
motius d'incompatibilitat establits en la legislació vigent i estar al corrent en el pagament de les 
seues quotes. 

L'Assemblea General triara el total de persones que deuen de formar part de la Junta 
irectiva i aquesta, en la primera sessió de Junta, triara entre les persones elegides els carrecs de 

President/a, Vicepresident/a, Secretari/a i Tresorer/a, sent la resta vocalies de la Junta Directiva. 
Els carrecs de President/a, Vicepresident/a Secretari/a i Tresorer/a han de recaure en 

persones diferents. 
L'exercici dels carrecs sera gratun. 

Article 16. Duració del mandat en la Junta Directiva 

Els rnembres de la Junta Directiva, exerciran el ca.ITec durant un període de quatre anys, i podran 
ser reelegits per un altre període de quatre anys. 

El cessament en el carrec abans d'extingir-se el termini reglamentari podra ser per: 
a) Dimissió voluntaria presentada mitjanyant un escrit en el qual es raonen els motius. 
b) Malaltia que incapacite pera l'exercici del carrec 
e) Donar-se de baixa coma membre de l'Associació. 
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tJe;,~?J"ORIALCf-~ ,i'J/f 
Les vacants que es produi"squen en la Junta Directiva es cobriran en la primera Assemblea Geit~~!~\~~~f, 
que se celebre 

No obstant aixo, la Junta Directiva podra nombrar, provisionalment, fins a la próxima 
Assemblea General, amb un membre de l'Associació peral carrec vacant. 

Article 17: Elecció deis membres de la Junta Directiva. 

1.- La Junta Directiva convocara eleccions pera cobrir les vacants que es produ1xquen al 
seu si durant el període de mandat i que no hagen pogut ser cobertes perla cooptació prevista en 
!'anterior article 16. Dites eleccions es duran a terme en la primera Assemblea General ordinaria 
que es celebre, sense pe1judici de la facultat de la Junta Directiva de convocar Assemblea 
extraordinaria. 

2.- La Junta Directiva convocara eleccions pera la seua renovació total en acomplir-se el 
termini de quatre anys de mandat. Dites eleccions es duran a tenne en el transcurs del' Assemblea 
ordinaria que es celebre al quat1 any natural després de l'elecció de la Junta. 

3.- Acordada la celebració d'eleccions perla Junta Directiva, es constituira una Comissió 
Electoral composada pel Secretari de la Junta ( que Ia presidira) i per dos membres d'aquesta. 

/

. Aquesta Comissió tindra com a funció dirigir el procés, motivar la participació, rebre i 
validar les candidatures, dirigir les votacions, proclamar els candidats electes i vetlar per la 
transparencia de les actuacions. Ates aquest manament, adoptara, per majoria, les decisions 

~-h..-. pertinents. En cas d'empat, el President tindra vot de qualitat. 
"'{:.:---.,, \1 Els membres d'aquesta Comissió no podran ser candidats en les eleccions. Si el Secr.et.ari 

l "'y'.'t de la Junta Directiva ho fóra, sera substitui"t pel Vice-president o, si aquest també ho tora, pel V ~ membre de la Junta Directiva de més edat que no siga candidat. 
En el suposit que no puga composar-se aquesta Comissió amb membres de la Junta 

Directiva, aquesta els nomenara directa i lliurement entre la resta del socis. 
4.- Podran ser candidats aquells socis que estiguen al corrent en el pagament de les seues 

quotes. 
A l'efecte, la Junta Directiva facilitara a la Comissió una llista de les persones associades 

amb dret a vot classificada alfabeticament. 
5.- Les candidatures seran obertes i hauran de presentar-se, fins a cinc dies abans de l'inici 

- -%---Y de la sessió. 
6.- L'elecció, al si de l'Assemblea General, es fara d'acord amb el següent procediment. 

' a) Arribats en aquest punt de l'ordre del dia, el President del' Assemblea cedira la direcció 
de les eleccions a la Comissió Electoral. 

b) El President de la Comissió Electoral informara sobre les candidatures individuals 
válidament presentades, a les quals podran votar els assistents, així com del nombre de votants que 
hi ha d'acord ambla llista d'assistents. Cada persona associada elegira, coma maxim, a tantes 
persones de la llista com llocs hi ha vacants. 

c) La Comissió Electoral podra exigir la identificació de qualsevol votant si existeixen 
dubtes al respecte. 

d) La votació sera secreta, excepte si, per unanimitat, s'acordara que fóra nominal. 
La Comissió adoptara les mesures oportunes per a que l'acte siga dar, participatiu i 

transparent. 
En el suposit que siga secreta, es disposara una urna de material transparent perque els 

votants puguen emetre el seu vot, per a la qual cosa es facilitara les paperetes i material necessaris 
i es dira clarament com s'ha d'emetre el vot. 
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En el supósit que siga nominal, el President de la Comissió Electoral demffla l ' tacif 
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e) Tant si la votació .s'ha realitzat de forma secreta com nominal, es proceditt~:t}t 1 

per part de la Comissi.ó Electoral que, abans de donar el resultat per definitiu, preguntfrracl§f-i ü ha 
alguna qüestió o dubte que hom vulga plantejar. Si n'hi ha, sera decidida per la Comissió en el 
mateix moment. Finalment, el President de la Comissió donara en veu alta el resultat de la votació, 
expressant el nombre de vots emesos, el nombre de vots obtingut per cada candidat/a, el nombre 
de vots en blanc o abstencions, i el nombre de vots nuls. 

f) Vist l'escrutini, la Comissió Electoral efectuara la proclamació dels nous membres de la 
Junta Directiva d'acord al nombre de vots, de major a menor. 

7.- En el supósit que, el total de candidats presentats siga inferior o igual al nombre maxim 
de membres a elegir, la Comissió Electoral proclamara automaticament membres de la Junta 
Directiva a tots el candidats. 

8.- L' Assemblea General haura de ratificar la proclamació feta perla Comissió Electoral. 
9.- En el supósit que les eleccions efectuades al si del' Assemblea no hagcn cobert tots els 

llocs de la Junta Directiva, els membres triats prendran possessió del carrec i podran fer els 
nomenaments corresponents per cooptació, d'acord amb el que s'estableix a l'anterior article 16. 

Article J 7. Competencies de la Junta Directiva 

La Junta Directiva té les facultats següents: 
a) Ostentar i exercitar la representació de l'Associació i portar a terme la direcció i 

l'administració de la manera més amplia que reconega la llei i complir les decisions preses 
per l'Assemblea General, i d'acord amb les normes, les instruccions i les directrius generals 
que l'Assemblea General establisca. 

b) Prendre els acords necessaris pera la compareixern;a davant deis organismes públics, per 
a l'exercici de tota classe d'accions legals i per a interposar els recursos pertinents. 

c) Resoldre sobre l'admissió de noves persones associades, i dur la relació actualitzada de 
totes les persones associades. 

d) Proposar a l'Assemblea General l'establiment de les quotes que les persones associades 
hagen de satisfer. 

e) Convocar les Assemblees Generals i controlar que els acords que allí s'adopten, 
s'acomplisquen. 

f) Comunicar al Registre d'associacions, la modificació dels Estatuts acordada per 
l'Assemblea General en el termini d'un mes. 

g) Presentar el balan9 i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perque els 
aprove, i confeccionar els pressuposts de l'exercici següent. 

h) Dur una comptabilitat confonne a les normes específiques que permeta obtenir la imatge 
fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l'entitat. 

i) Efectuar l'inventari dels béns de l'Associació. 
j) Elaborar la memória anual d'activitats i sotmetre-la a l'aprovació de l'Assemblea General. 
k) k) Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst pels presents estatuts i donar compte 

d' aixó en la primera Assemblea General subsegüent. 
1) Qualsevol altra facultat que no siga atribu'ida d'una manera especifica en els estatuts a 

l'Assemblea General. 

Article 18. Reunions de la Junta Directiva. 

La Junta Directiva es reunira en sessió ordinaria ambla periodicitat que els seus membres 
decidisquen, que en tot cas no podra ser superior a quatre mesos. Sera convocada previarnent pel 
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President/a o per la persona que el substitu'isca, amb una antelació mínima de set d~ natM is, i \ 
expressara el ~l?c, dia i ~?ra de la r~u~i.ó, ~ixí com ~a~bé l'ordre del dia. !\\ ~W "'.$: 

Es reun1ra en sess10 extraordmana s1 ho sol· hc1ta un ten; deis seus componé~1-~ ':.\' it' St r:e <l't,i '#cfi ·t· 
darrer cas, els sol· licitants hauran d'expressar en la seua sol· licitud els assumptes a tr~~ mii '}."\,/· 

LA Junta Directiva quedara validament constitu'ida ambla convocatoria previa i un quorum 
de la meitat més un dels seus membres. 

En la Junta Directiva només podran tractar-se aquells temes inclosos en l'ordre del dia. No 
obstant aixó, podran tractar-se uns altres temes si s'acorda per un 30% de la Junta. 

Les persones integrants de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions 
que es convoquen, podent excusar la seua assistencia per causes justificades. En qualsevol cas, 
sera necessaria l'assistencia del President/a i del Secretari/a o de les persones que els 
substituYsquen. 

En la Junta Directiva es prendran els acords per majoria de 3/5 de vots dels assistents. En 
cas d'empat, el vot del President/a sera de qualitat. 

Els acords de la junta Dirctiva es faran constar en el llibre d'actes. 
A 1 'inici de cada reunió sera llegida !'acta de la sessió anterior perque s'aprove o es 

rectifique. 

Article 19. El President/a 

El President/a de l'Associació també será President/a de la Junta Directiva. 
Són própies del President/a, les funcions següents: 

a) Les de direcció i representació legal del' Associació, per delegació de l'Assemblea General 
i de la Junta Directiva. 

b) La presidencia i la direcció dels debats dels órgans de govern i de representació. 
c) Firmar les convocatóries de les :reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva. 
d) Visar les actes i el.s certificats confoccionats pel Secretari/a de l'Associació .: 
e) Les atribucions restants própies del can-ec i les que li delegue l'Assemblea General o la 

Junta Directiva. 
El President/a sera substituYt, en cas d'absencia pe! Vicepresident/a o el/la Vocal de més edat 

de la Junta Directiva. 

A:rticle 20. El Tresorer/a 

El Tresorer/a tindra coma funció la custodia i el control deis recursos de l'Associació, així 
m l'elaboració del pressupost, el balan9 i liquidació de comptes, a fi de sotmetre'ls a la Junta 

Dire iva, tal com es determina en l'article 17 dels Estatuts. 
Firmara els rebuts, les quotes i altres documents de Tresoreria. Pagara les factures aprovades 

per la Junta Directiva, les quals hauran de ser visades previament pel President/a. 

Article 21. El Secretari/a 

El Secretari/a ha de custodiar la documentació de l'Associació, redactar i firmar les actes de 
les reunions dels órgans de govern i representació, redactar i autoritzar els certificats que ca]ga 
lliurar, i haura de tindre actualitzada la relació deis associats. 

Article 22. De les Consultes a les persones associades 

Es regulara en un Reglament de Consultes, a aprovar per l' Assemblea General. 
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CAPÍTOL V. EL REGIM ECONÓMIC 

Article 23. Patrimoni inicial i recursos econórnics 

El patrirnoni inicial de l'Associació esta valorat en zero euros: 
El pressupost anual sera aprovat cada any en l'Assemblea General Ordinaria. 

Els recursos económics de l'Associació es nodriran de: 
a) De les quotes que fixe l'Assemblea General als seus membres. 
b) De les subvencions oficials o particulars. 
c) De donacions, herencies o/i llegats. 
d) De les rendes del patrimoni o bé d'altres ingressos que puguen obtenir. 

Article 24. Benefici de les activitats 

Els beneficis obtinguts derivats de l'exercici d'activitats económiques, incloses les 
prestacions de serveis, es destinaran exclusivament al compliment deis fins de l'Associació. sense 
que capiga en cap cas el repartiment entre els associats ni entre els seus cónjuges o persones que 
convisquen amb aqueHs amb analoga relació d'afectivitat, ni entre els seus parents, ni la seua 

~ / cessió gratuYta a persones físiques o jurídiques amb interés lucratiu. 

,, Article 25. Quotes 

J '"-
Totes les persones associades tenen obligació de sostenir económicament mitjan9ant quotes 

o derrames, de la manera i en la proporció que determine l'Assemblea General a proposta de la 
Junta Directiva. 
L'Assemblea General podra establir quotes d'ingrés, quotes periodiques mensuals i quotes 
extraordinaries. 
L'exercici económic quedara tancat el 31 de desembre de cada any 

Article 26. Disposició de fons 

En els comptes corrents o !libretes d'estalvi obertes en establiments de credit, han de figurar 
a firma del President, del Tresorer i del Secretari. 

Per a poder disposar de fons, seran necessaris dues firmes, de les quals, una sera 
nec~ssariament la del Tresorer/a i l'altra la del President/a o del Secretari/a. 

CAPÍTOL VI.- DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ 

Article 27. Causes de Dissolució i entrega del romanent 

L'associació podra ser dissolta: 
a) Si així ho acorda l'Assemblea General convocada expressament per a dita finalitat i amb 

el vot favorable de la meitat de les persones presents o representades. 
b) Perles causes determinades en l'article 39 del Codi Civil. 
e) Per sentencia judicial forma. 
d) Per baixa de les persones associades, de manera que queden redu'ides a menys de tres. 

Article 28. Liquidació 

La dissolució de l'associació obri el període de liquidació, fins a la fi del com l'entitat conservara 
la seua entitat jurídica. 
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·~\.,,,,lt),¡¡ ¡, 
"" ,f( ~ <',, 

~;9 : '( ;~,~ s. 
Els membres de la Junta Directiva, en el rnornent de la dissolució es converteixen enJíqµi rs. t 
llevat que l'Assemblea General designe a altres, o bé els que el jutge, si és procedent,~~1l a.~r1.lt 

~~Q~O;¡¡ALO'<-'-~ fi'f·..;;i' 
,;Q(¡iAD/A1K\$t~'=,¡c 

Correspon als liquidadors: s,woio · 

a) Vetlar per la integritat del patrimoni de l'associació. 
b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguen precises per a la 

liquidació. 
e) Cobrar els credits de l'associadó. 
d) Liquidar el patrimoni i pagar als creditors. 
e) Aplicar els béns sobrants de l'associació als fins previstos pels Estatuts. 
t) Sol· licitar' la cancel· lació deis assentaments en el Registre corresponent. 

En cas d'insolvencia de l'associació, la Junta Directiva o, si és el cas, els liquidadors han de 
promoure immediatament l'oportú procediment concursa! davant del jutge competent. 
El romanent net que resulte de la liquidació es destinara directament a una associació local sense 
anim de lucre, que tinga finalitats semblants, i que decideixquen els liquidadors 
Les persones associades no responen personalment dels deutes de l'associació. 

Els membres o titulars dels órgans de govern i representació, i les altres persones que actuen 
en nom i representació de l'associació, respondran davant d'esta, davant de les persones associades 
i davant de tercers pels danys causats i els deutes contrets per actes dolosos, culposos o negligents. 

CAPÍTOL VIL- RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES 

Article 29. Resolució extrajudicial de conflictes 

Qualsevol controversia derivada de la interpreta.ció, aplica.ció, compliment i execució dels presents 
estatuts, incloent qualsevol disputa relativa a la seua existencia, validesa o extinció, així com, en 
general, tota qüestió connexa amb el mateix, sera resolta definitivament mitjanc;:ant arbitratge de 
dret ;les parts podran alternativament acordar que siga arbitratge d'equitat, administrat pel Tribunal 
Arbitral de Valencia (Tribunal Arbitral de l'Il·Iustre Col ·legi d'Advocats de Valencia TAV 
Funda.ció de la Comunitat Valenciana, aJnb seu a Valencia, Plaza de Tetuán, nº 16) conforme al 
seu Reglament, que s'entén incorporat a aquesta clausula amb caracter general. L'arbitratge es 
decidira per un sol arbitre i el seu lloc de celebra.ció sera la seu del Tribunal Arbitral de Valencia. 

í.~ 
1 
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