Article

i.-

Constitueié

abreujadaAmb la denominació d"'Associació d'Afectats d'Autisme d'Andorra",
17 de ia

l'empara de l'Article
ment "AUTEA,,, es constitueix una Associació civil a
dels o¡'ganisrnes
constitució, amb autonom¡a organitzativa i funcional respecte
possibilitat de mantenir reestrangers i internacionars af¡ns, sense periudici de ra
de I'Administració púlacions amb aquests darrers, així corn sense dependéncia
estrangera o internaciblica, partits polítics i qualsevol altra associació nacional,
onal.
té personalitat juAquesta Associació, d'ámbit territorial exclusivament andorrá,
seves finalitats i es regeix
rídica própia i plena capacitat per al cornplirnent de les
per les disposicions legals vigents i pels presents Estatuts'
eS regeix pels principis
Tant en la seva organitzaciÓ com en el seu funcionament,
promoció' codemocrátics en l'exercici de les Seves funcions de representació'
la participació als orordinació, servei i defensa dels seus interessos, així com
ganismes de consulta i col'laboració'
no lucratiu' reivindiTé un carácter representatiu, de lliure adhesió, democrátic'
catit¡ iapolític.

Article 2.- Obiecte
de les persones amb trasL'objecte de l'Associació és la defensa dels interessos
autista' i dels
torn gene rallfzat del desenvolupament o trastorns de l'espectre
defensa i gesseus familiars, per assurnir de forma col'legiada la representació,
trastorns
t¡ó dels drets interessos legítims dels seus associats. Aquests i Estadís[/!anual DiagnÓstic
s,entenen d'acord arnb les definicions fonmulades al
la American Psychiatric
tic dels Transtorns Mentals lv, classificacions DSM-¡V de
amb les possibles
Association i clE 10 (classlficació lnternacional de Malalties),
en un ft¡tur' sense que
actualitzacions que aquestes classificacions puguin tenir
de l'Associació les seaquesta enumeració tingui carácter limitat, són funcions

i

güents:
persones al seu cárrec annb
a. lnfonma[", orlentar i ajudar a les farnílies amb

i
I
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trastorn generalitzat del desenvolupament'
per part de professionals,
b. contribuir al nnillor coneixement dels trastorns
i un dlaEnóstic
escoles i guarderies per tal d'aconseguir una detecció
d'aquests casos el més precoq possible'

Ariicle 1.- Constitueié
abreujadaAmb la denominació d"'Associació d'Afectats d'Autisme d'Andonra",
17 de la

l'empara de l'Article
ment "AUTEA,,, es constitueix una Associació civil a
dels organisrnes
constitució, amb autonom¡a organitzativa i funcional respecte
possibilitat de mantenir reestrangers i internacionals afins, sense perjtldici de la
dependéncia de l'Administració púlacions amb aquests darrers, així corn
estrangera o internaciblica, partits polítics i qualsevol altra associació nacional,
onal.
té personalitat juAquesta Associació, d'ámbit territorial exclusivament andorrá,
seves finalitats i es regeix
rídica própia i plena capacitat per al complirnent de les

t"*i"

perlesdisposicionslegalsvigentsipelspresentsEstatuts.
eS regeix pels principis
Tant en la seva organització com en el seu funcionament,
promoció' codemocrátics en l'exercici de les Seves funcions de representació'
la participació als orordinació, servei i defensa dels seus interessos, així com
ganismes de consulta i col'laboració'
no lucratiu' reivindiTé un carácter representatiu, de lliure adhesió, democrátic'
catiu iapolític.
Article 2.- Obiecte
de les persones amb trasL'objecte de l'Associació és la defensa dels interessos
autista' i dels
torn gene ralllzat del desenvolupament o trastorns de l'espectre
defensa i gesseus familiars, per assumir de forma col'legiada la representació,
trastorns
t¡ó dels drets interessos legítims dels seus associats. Aquests i Estadís[Ianual DiagnÓstic
s,entenen d'acord arnb les deflnicions fo¡'mulades al
la American Psychiatric
tic dels Transtorns Mentals lV, classificacions DSM-¡V de
amb les possibles
Association i clE 10 (classificació Internacional de Malalties),
en un futur' sense que
actualitzacions que aquestes classificacions puguin tenir
de I'Associació les seaquesta enurT.reració tingui carácter limitat, són funcions

i

güents:
persones al seu cárrec annb
lnfonrnar, orientar i ajudar a les farnílies amb
trastorn generalitzat del desenvolupament'
per part de professionals'
b. contribuir al rnillor coneixement dels trastorns
guarderies per tal d'aconseguir una detecció i un diagnÓstic

a"

escoles i
d'aquests casos el més precoq possible'

_-2
Treballar per tal d'aconseguir que s'estableixin ajuts de les Admini3.trq-o-i1--ons i prestacions de la CASS en relació als esmentats trastorns,'eiNí'com pei seu inc¡'ement progressiu i per la rnillora dels ja existents'
interessos
d. lntervenir de manera individual i col'lectiva en defensa dels
dels seus associats i aconseguir els seus objectius'
Promocionar, defensar i representar els interessos económics, socials,
professionals i culturals dels seus associats.
professionals,
3
t. Defe¡-rsar els ¡memb¡'es de !'Assoclació en llurs actuacions
facilitant l'assisténcia necessária.
Participar, a través dels procediments de consulta i col'laboraciÓ que
s,estableixin, en la determinació de les condicions específiques de treball de cadascun dels seus associats.
ash. Exposar a I'Administració i CASS les iniciatives i suggerirnents dels
sociats, actuant com un Órgan de consulta en I'elaboració de les disposicions i resolucions que els puguin afectar i presentar a les Autoritats
les propostes aprovades per l'Associació.
Contribuir a millorar la qualitat de vida dels set¡s associats, tant en els
aspectes lúdics i socials com en l'ámbit laboral, fomentant els serveis de
caire assistencial, creant fons comuns, mútues d'assisténcia, assegurances col.lectives i altres prestacions en interés dels associats, així
com participar en una tasca constant de formació i prepar"ació professio-

g.

i.

nal.

j.

Mantenir contactes, col'laborar, associar-Se o federar-se amb altres associacions de familiars i de persones amb trastorn generalitzat del desenvolupament o agrupacions d'aquestes, promovent actuacions conjuntes per a un millor assolinrent de les finalitats que els són prÓpies'

d'informació que consideri necessaris pel millor desenvolupament de les seves fu¡ncions, en el rna!'c de les fi¡lalitats
establertes en els presents Estatuts'

k" crear i utilitzar els mitjans

l.
I
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Altres finalitats lligades a la protecció i defensa dels interessos dels seus
associats.
m. l, en general, totes les activitats lícites que siguin adequades al seu objecte serveixin per assolir les finalitats estatt¡táries, d'acord, en cada
cas, amb els requisits i les condicions que estableixi l'ordenament, incloses entre aqtlestes les activitats econÓmiques, Sefi'lpre que eS rnoguin
per objecen etr marc de les seves finalitats estatutáries i que no tinguin
te, expXícit o implícit, I'obteneié de beneficis eaonÓr¡nics pee" ser repartiis
entre els associats.

i

Article 3.- Domicili

El domicili es fixa al Carrer Santa Anna, número 12, Baixos d'Escaldes-

per acord de
Engordany. pot traslladar-se a qualsevol altre lloc dir¡s del Frinoipat
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l'Assennblea General. També per acord de l'Assemblea General podran obrii-se-""-::::-Ñ.rlocals a altres indrets del Principat
-

d'Andorra.

Article 4.- Durada
L'Associació té una durada indef,nida. Es dissol per acord de I'Assemblea General Extraordinária adoptat de conformitat amb els presents Estatuts o per les
muses previstes Per la Llei.

A¡ticle 5.- !nterpretaeié dels Bresents Estatuts
La .lur¡ta Directiva és l'órgan corrrpetent per a interpretar els preceptes dels presents Estatuts i per a suplir ies eventuals llacunes, se¡npre de eonformitat amb la
normativa legal vigent en matéria d'associacions.
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Capítol ll - Dels associats
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Article 6.- Associació i classes d'associats

A) ASSOCIACIÓ: Poden associar-se a I'Associació, en general totes les persones majors d'edat, nacionals o estrangeres, residents a Andorra o no, que tinguin un trastonn generalitzat del desenvolt¡parnent, així com els seus fa¡'¡tiliars.
B) CLASSES: Tots els associats seran numeraris'

Són col.laboradors honoraris aquelles persones que, a criteri de l'Assemblea
General prévia proposta de la Junta Directiva, reben aquesta distinció per motiu
de la seva activitat en favor de l'Associació. Els col'laboradors honoraris tindran
dret de veu en les deliberacions de I'Assemblea Genera!, perÓ no tindran dret de
vot ni obligació de satisfer quotes d'associació.
Article 7.- Requisits per a l'inqrés
1. La sol,licitud d'admissió es fa per escrit adregat al F¡'esident de I'Associació,
omplint l'imprés destinat a I'efecte, indicant dades personals i adrega, que és
signat pel sol'licitant.
2. El president dóna trasllat de la sol'licítud d'ingrés a tra Junta Directiva, que resol sobre I'admissió o no admissió, en base al compliment per part del sol'licitant
de les condicions requerides per ser associat.
3. En tot cas, la condició de membre no s'adquireix fins que no s'hagi satisfet la
quota d'admissió, en la forma i quantia establertes per la Junta Directiva.
Article 8.- Refús
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1. La Junta Directiva pot refusar la so!'licitud d'adrnissiÓ quan el sol'licitant no neuneixi les condicions exigides per a I'ingrés'
2. El refús ha de notificar-se a I'inte¡'essat per escrit motivat, i contra aquest es
pot interposar recurs a l'Assemblea General, que s'adrega al President i aquest
sotmet a !a primera que se celebrl, sense perjudici dels recursos judicials que
escaígu¡n.
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Article 9.- Drets

.:,:

Tots els rnernbres de l'AssociaciÓ tenen els drets segÜents:
a travás de
a) Assistir i participar en les assernblees generals, pensonaln'lent o
representants.
part'
b) votar en els attres Órgans de I'associaeió de qué formin

Els assoc) Ser elegits com a membres de la Junta Directiva o ies Comissions.
elegibles com
ciats estrangers no residents al Pri¡'rcipat d'Andorra no podran ser
a membres de la Junta Di¡'ectiva'
part.
d) Ser infonrnats de les activitats de I'associació i prendre-hi
r- r^- l^ '
e) Ser informats del funcionament de l'associació i, especialment, de les decision" O"lr órgans de govern, de I'estat de comptes de les relacions de
t'Áociació ámb eb póders públics i amb tercers. Aquest dret es pot exercir
la informació corresponent a la Junta Directiva i, si escau, realitzant
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,oilicitant

preguntes en I'Assemblea General'

al Registre
Separar-se de l'associac¡ó. Si la persona que se separa consta
flj'Associacions
la
seva sede
l'anotació
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com a membre fundador, pot sol'licitar

paració.
dels
g) Conéixer i participar en les activitats de I'Associació, fornnulant, a través
vocals elegits, les propostes i suggeniments que considerin oportuns.
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Article I 0'- Ob!iqacions

SÓn deures dels associats:
/
.¡¡/
per assolir-los'
a) Ser lleials als objectius i ies finalitats de I'Associació i actuar
,if
.té
els
b) Contribuir al sosteniment de l'Associació, en la forma que determinin
,ff
oresents
Estatuts i l'Assembrlea Genenal.
"',/,;$/
Y
i!/f/
jil//
que els desenvoc) Respectar i complir els presents estatuts, les disposicions
/,t/§
lupin i els acords válidament adoptats pels órgans de I'Associació.
{1/
Y/
f
Article 11.- Pérdua de la condiciÓ d'associat'
-,,.,r'',
la baixa en l'Associació voluntáriament, perÓ
t, , ;"
poden §ul'llulLotr
sol.licitar ra
associats poGesl
Els assoclals
1. ts,ls
:,,,t -"",/
/-"
pendgnts amb aquesta'
aquesta.
,/-, ;
l( ]ra,rran
rta satlsfer
ca*tef,ar les
lae obligacions
nhlineninns que
crue tinguessin
tincuessin pendents
haur.an de
', ,rr_;
-i, ) z. La condició d'associat es perd autornáticament:
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- Per defunció.
- per !a péndua de les condicions nequerides per a l'ingrés.
- per la manca de pagament, total o pancial, de la cotització, transcorreguts
tres mesos des del moment en qué l"lavia de ser satisfeta.

d't¡n
d'un
En els dos darrers ffisos, l'associat concen¡rit podná insta¡" la incoació
previst
alS
aiiacriÁ qLle
.r¡a segrrirá
eÉr'lnirá el procediment
nrocediment OfeViSt als
-----r:^-¡ sobre
^ár^,^ aquesta
^^,.na*a qüestió,
expedient
presents Estatuts per als expedients disciplinanis'

,11'--:*' ---

-c
,"'

,

li, ,li.'
..r. ,:.:.::..,:.a.
en totes les ácliVi":
3. La pérdua de la qualitat d'associat comporta el cessament
que, corn a tal, li pertoquin. -.-)-rtats de l,Associació i del gaudiment de drets
no pot tornar a
4. En cas de baixa voluntária o impagament de quota, l'associat
mesos des de la data de baixa voluntária
adherir-se a l'Associació abans de
la prio un any des de la pérdua de condició d'associat per raó d'impagament'
rnera vegada i dos anys les successives'
separada de
5. Si la persona que sol'licita I'admissió ha estat préviarnenttranscórrer un
ha de
l,Associació per aplicació del régim disciplinari d'aquesta,
de i'Assernblea
període de dos anys des de la separació i cal la prévia aprovació
per a la seva admissió.
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Orqanització
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Article 12.- Órqans de l'Associació
i la Junta Directiva' així com
Els órgans de l'Associació són l'Assemblea General
I'Associació'
el President de la Junta Directiva, que ho és també de
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\\
\\

I

l'árnbit de llur competéncia
Els acords adoptats pels órgans de l'Associació dins
sense perjudici
obliguen a tots els associats i són im¡'nediatament executoris,
dels recursos que puguin interposar-s'hi'
d'inscriure al RegisEls actes que, segons la Llei i els presents Estatuts, s'hagin
produir-los efectes en
tre d'Associacions, només podran Ser oposats a tercers i
contra a partir del moment de la seva inscripció'
Secció 2 - L'Assemblea General
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Article 14.- Co¡'nposició i facultats
i en formen part tots
de l'AssociaciÓ,
sobirá vv
l'órgan üvvrrq
és ¡L'rgar¡
General E§
'
1"
L,Assemblea \,gtlelal
1. L'ASSemOlga
quotes'
els associats que es trobin al conrent de pagarnent de les
2. Éscompeténcia de l'Assemblea General:

\l
\ \a)
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I-a modificacié dels Estatuts'

b) L'elecció dels membres de la Junta Directiva'
pel procediment
c) El cessament de la Jr.lnta Directiva i, si escau, del President'
establert en els presents Estatuts.
cle ies qtlotes
d) L'aprovacié del pressupost anual, que ha cje eontenir exBnessié
liquidació det pressupost
o aportacions exig'rbles als associats, i I'aprovaciÓ de la
anterior.
aixÍ
e) La incorporació de I'Associació a urla altra o a una unió d'assoclacions,
com la creació d'una altra associaciÓ'
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f) La separació dels associats.
g) La dissolució de I'Associació.
I'Assemblea i la
l-,Assemblea General no pot delegar en [a Junta Directlva, ni
de rnanera
Junta Directiva en el president, les funcions que la Llei els assiEna
imperativa.
Article 15. ConvocatÓria
en sessió ordinária
1. l-,Assemblea Genes"al ha de ser convoeada obligatÓriament
per a exauna vegada cada any natural, dins els tres primers mesos d'aquest,
anterior, i
rninar i aprovar, si estau, la Memória iestats de cornptes de I'exercici
ha
els pressupostos d'ingressos despeses per a l'exercici corrent' que
associats, i proced,incloure expressió de les quotes o aportacions exigibles als
Totes les
dir a la renovació dels membres de la Junta Directiva, quan escaiguri.
altres reunions que celebri tenen el carácter d'extraordináries'

i

Directiva
2. L',Assemblea General es reuneix sempre que així ho acordi la Junta

part dels
per iniciativa própia, o bé per sol'licitud escrita i motivada d'una desena
la convocatÓria
associats, adregada a la Junta Directiva. En aquest darrer cas,
a la presegüents
ha de fer-se efectiva en un termini máxim de 20 dies naturals
sentació de la sol'licitud.
amb
La Junta Directiva, representada pel seu President, tramita la convocatória
la data i I'houn mínim de quinze dies d'antelació, incloent I'ordre del dia iel lloc,
á o" á reun¡b. És cursada pel President per carta ce¡-tificada adregada a cada
d'admissió
associat, a radrega que rassociat hagi expressat en la seva sol'licitud
quin cas s'adreqa
-llevat que, per carta, hagi notificat el seu canvi de domicili, en
a la
a l,indicat per I'associat-. Ha d'expressar també les mateixes dades referides
ha de transcórsegona convocatÓria. Entre la primera i la segona convocatÓria
a mínim, una hora.
l."r,
"o*
General,
3. A petició d'una desena part dels merrbres de dret de I'Assemblea
de la
celebració
presentada amb una antelació mínima de vuit dies abans de la
que deieunió, la Junta Directiva ha d'inclor¡re en l'ordre del dia les qÜestions
qüestions' perÓ' remanin aquests mernbres. La presa d'acords sobre aquestes
quereix en tot cas que els assistents a ta reunió representin almenys la nnajoria
que aquesta es proabsoluta dels nnembres de dret de l'Assemblea General i
sobre ahuncii per rnajoria absoluta dels assistents a favor de prendre acords
que
questes qüestions. La majoria requerida per adoptar aquests acords és la
correspongui ordináriament per raó de la nratéria"
pot
4. No obstant el que preveuen els apartats anterio¡'s, I'Assernblea General
pnévia, ni cap altre nequircu¡ni¡.-se rrálidament, sense neeessitat de coE¡voeatória
i que, per unanimitat, acordin
, sempre que es trobin reunits tots els associats
ituir-se en Assemblea General-

:.

Article 16.- Assisténcia: quÓrums

1. L,Assemblea General queda válidament constitulda en prin'lera convocatÓria
quan hi concorri la meitat dels associats i, en segona convocatÓnia, qualsevol
que sigui el nombre d'assistents.
2. Els associats absents poden fer-se representa!'per un altre associat i delegarli el vot. La representació i la delegació de vot s'han de fer constar per escrit
pot readregat al President, i tenen carácter especia! per a cada reunió. No es
pnesántar a més de tres associats. Els assistents a una sessió de l'Assemblea
General que disposin d'una delegació de vot d'associats absents han de fer
constar aquesta circurnstáncia a l'inici de la sessió'
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Article 17.- Adopció dels acords: votacions
1. La presidéncia de les Assemblees correspon al President de la Junta Directiva i, en cas d'abséncia, alVice-president.
2. Tots els membres de I'Associació tenen dret de veu i vot a les reunions de
l'Assemblea General.

3. Totes les votacions es faran a má algada, llevat que un sol dels assistents
sol.liciti la realització d'una votació secreta. En tot cas, les votacions en rnatéria
electoral així com les referides a la revocació anticipada de qualsevol dels membres de la Junta Directiva seran sempre secretes'
4. En totes les reunions de I'Assemblea General els acords s'adopten per rnajoo la Llei
ria simple dels assistents i representats, llevat que els presents Estatuts
ho disposin altrament.
La modificació dels estatuts, el sistema d'elecció de la Junta Directiva, la distriiels motius
bució de competéncies entre I'Assernblea General i la Junta Directiva
i procedirnent de cessament dels mennbres de la Junta Directiva han d'aprovarse per rna.loria absoluta dels assistents i representats'
ple requeEl cessament d'un dels membres de Ia Junta Directiva o d'aquest en
que
qüestió,
¡.eix d,una votació específica de l'Assernblea General sobre aquesta
per
requereix el vot favorable de la majoria simple dels assistents i representats
ser aprovada.

5. L',Assemblea General pot acordar, per majoria absoluta dels assistents i rentats, que una deter¡'ninada contnovérsia sigui sotnresa a arbitratge'

Article ''[8.- Actes - certificacions

1. De les reunions de !'Assemblea General se n'ha d'aixecar la pertinent acta,
que és signada pe| Seanetarr ! pe! Pres¡dent. Els aconds adoptats per l'Assemb]ea
I'aprovació
Ge¡.lenal són irnnnediatament executkls, sense necessitat d'esperar a
de I'acta per I'Asse¡-nblea següent, en el cas que no s'hagifet a la fide la n'rateixa
reunió.
on
,ha pres, que e! seu vot consti en l'acta. Els associats que hagin fet constar en

eui voti en contra d'un acord dete¡'minat pot derna!'lar, en [a mateixa ¡'eunió
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on'€s.va'
reunió
la
a
assistit
que
hagin
no
i
els
l,acta el seu vot contrari a un acord

prendne i no hagin delegat el seu vot, poden irnpugnar"-lo judicialment si és'6on::'trari a !a !_lei o als Estatuts de l'Associació, o si be¡reficia lJns associats o tercers
en perjudici d'uns altres associats o dels interessos de l'Assoclació, dins els tre¡'¡ta dies següents a la seva adopció. Els associats que hagin impugnat un acord
poden sol'i¡citar al registre l'anotació marginal de la impugnació.

2. eualsevol associat té dret a sol'licitar i obtenin cÓpia, total o parcial, de l'acta
de les reunions de !'Assemblea General. Aquestes cdpies han de ser certificades
pei Secretari an¡b elvist-i-plau del Pnesideni.

r\l
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3. S'i¡lscriuran al registre d'Associacions:

'\{,

,ül

a) Els acords de modificació dels Estatuts, incloent-hi la deldornicilí social.
b) Els acords de cessarnent i de nomenament dels cárrecs dels seus Órgans directius estatutaris.
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c) Les cessions i les adquisicions patrimonials'

d) Els acords de dissolució o, en general, els actes que donin lloc a la seva dis-

\\r

solució.

u

e) Qualsevol altra documentació establerta per la Llei'

i'i "

4. L'Associació ha de portar un llibre registre d'associats, un llibre d'actes, un llibre inventari de béns i els llibres de comptabilitat que corresponguin a les seves
activitats. Aquests llibres han de ser diligenciats pel Registne d'Associacions i
firmats pel president i el Secretari, i podran ser consL¡ltats per tots els associats,
dins el termini comprés entre la convocatória d'Assernblea i la celebració de la
mateixa.
Secció 3 - La Junta Directiva

Article 1 9.- Composició
que
,' La Jurrta Directiva és I'órgan col.legiat de govern i de gestíó de l'Assoclació,
públics, inclo-

/ l" ,"or.senta en les seves relacions arnb tencers i amb els poders
( sa la representació en judici, per mitjá del seu President o altre mernbre degue dament apcderat.
elegits per l'Assemblea General,
- \stá fonnnada per un nníni¡n de cinc membres,
termes previstos en els pnesents Estatuts.

que també els pot destituir, en els
D'entre els ¡.nernbres de la Junta, el que n'tragi d'ostentar el cárrec de Fresident
será deternninat en Assemblea General segons el pnoaedi¡ment previst en els
presents Estatuts i els membres que ostentaran els cá¡"recs de Vlce-president,
Seenetari, Tnesos,en i vocals seran escol[its per votació dels me¡¡'¡ba'es de la .iunta
Directiva en la pnimera reunió que aquesta celebri després de les elecciol'ls. Els
cárrecs de Ia Junta Directiva són gratuits.
Els rne¡,nbres de la Jul¡lta Dlrectiva han de ser associats de naciona[itat andorrana o estrangers amb residéncia al Princípat d'Andorra.

:ll
Directiva
Article 20.- ElecciÓ i cessament dels membres cle [a Junta
General per un
1, Els mernbres de la Junta Directiva són elegits per l'Assemblea
mandat de dos anys ¡ poden ésser reelegits lndefinidament.
vuit dies
2. Les candidatures es presentaran a la Junta Directiva com a mínirm
signades pels
naturals abans de la celebració de I'Assemblea General ordinária,
(( i depropis candidats, amb tants noms diferents com membres s'hagln d'elegir
Es pt¡bliterminant quin dels candidats es p¡'esenta per al cárrec de President ))'
menys anrb cinc
caran en el taulell d'anuncis de l'Associació o per altre nnitjá, al
dies d,avanga a la celebració de f'Assemblea General. Totes les candidatures
i gestioni el prohan de rebre el mateix tracte per part de la Junta qL.!e convoqui
als associcés electoral, en especlal assegurant a totes les candidatures I'accés
ats pel mateix pnocediment durant el període electoral.
Gene3. L,elecció dels membres de la Junta Di¡'ectiva es realitza en I'Assernblea
forrna que cada
ral Ordinária. EI vot és secret i les candidatures són obe¡'tes, de
les presenelector pot confeccionar la seva prÓpia candidatura, escollint d'entre
la Junta
tades, a condició que contingui tants noms diferents com membres de
President ))'
s'hagln de renovar (( i inclogui un dels candidats per a! cárrec de
del
4. En el cas que es produeixi la vacant d'un membre abans de ta finalització
altre mernseu mandat, la Jt¡nta Directiva té la facultat de cornpletar-se amb un
qué es procedeix a
bre, que el substitueix fins la propera Asse¡nblea, rnoment en
quedava per conrplir al
l,elecció del suplent per la dqiada del nnandat ordinari que
l:

vacant.
Directiva o del seu
S. L,Assemblea General pot acordar el cessament de la Junta
qüestió,
amb la majouna votació específica sobre aquesta
President, rnitjangant
ria determinada en els presents Estatuts'

Article 21.- Funcions de la Junta Directiva
I'AssociaSón funcions de la Junta Directiva prog!'amar i dirigir les activitats de
a I'aproció, portar la gestió adnninistrativa i econórnica de I'Associació, sotmetre
que
vació de I'Assemblea General el press!..¡post a¡'rual d'inEressos i despeses,
així
ha d'incloure expressió de les quotes o aportacions exigibles als associats,
gene¡'al' tocom la MemÓria d'activitats i I'estat de comptes de l'any anterior i, en
tes aquelles que !i encomani I'Assemblea General o que no estigt"lin específicament atribuTdes a un altre Órgan pels presents Estatuts.
en un
Fer acord de la majoria dels seus nnembres, la Junta Directiva pot delegar
d,ells o en més I'exercici de les seves funcions, en les cond¡c¡ons i limitacions
que
que es deterrmisrin en l'acte de la delegació. No són deleEables els actes
llevat que
l,Assemblea Ge¡.¡enal .¡a hagl delegat, al seu tonn, a ta Junta Directiva,
s'hagifet constar aixíen la delegac!ó efectuada'
El
La Jr.¡nta Directiva respon de la seva gestiÓ davant de l"Assemhlea Generai'
president inrforma de Ia sltuació general de I'Associac!ó, ei Tresorer sotriret el
pressupost i els cornptes a l'aprovació de I'Asse¡nblea i el Secretani exposa les

accions efectuades i el programa futur.
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davant de l,Associació, dels associ]-:''-Els membres de la Junta Directiva responen
exercici dels seus cárrecs
ats i de tercers per les actua.ions que realitzin en
com pels danys i perque sigu¡n contráries a la Llei o ab iresents Estat¡-lts, així
membres de la
judicis causats a¡nb dol o negligéncia' La responsabilitat dels
acordades de manera
Junta Directiva és solidária respecte de les actuacions
la seva oposició a l'acond' Tarnbé
col.legiada, llevat que hagin fet constar en acta
qrre la genera no es ptrgui atribt¡ir a
es solidánia semprl quel'acció o l'ornissió
un o més d'el!s, de manera individual i exclusiva'

i

22.-

vegada cada tres mesos" Es
1. La Junta Directiva es neuneix co!'n a ¡"nínim una
qual fixa el lloc' el dia' hora i orconvocada per qualsevol mitjá pel President, el
^^lahra
i ra celebnahavent de transcórrer entre ra convocatória
reuneix sempre que so!'licitin la
ció de la Junta un mínim de tres dies. També es
que aquest ha de fer efecconvocatÓria al President un terg dels seus membres,
un terg dels seus membres pot
tiva en el termini máxirn de cinc dies. lgualment,
amb una antelació de quasol.licitar la inclusió d'una qüestió en l'órdre del dia,
ranta-vuit hores a la reunió'
quan hi assisteixí almenys la
2. LaJunta Dinectiva s'entén válidament constituida
el President o el Vicemeitat dels seus membres, inclosos entre aquests
president.
representar per altre membre de
Els membres de la Junta absents poden fer-se
de vot s'han de fer
la rnateixa i delegar-li el vot. La representaciÓ i la delegació
especial per cada reunió'
constar per escrit adregat al President, i tenen carácter
la Jqnta' Els assistents a una
No es pot representar a més de tres membres de
vot de rnembres de la Junta
reunió de la Junta que disposin d'una delegació de
l'inici de la reuniÓ'
absents han de fer constar aquesta circunnstáncia a
prin'ler d'aquest punt en tres
En cas de no assolir el quórum previst a l'apartat
i convoca l'Assemblea GeconvocatÓries consecutives, la Junta Directiva cessa
neral per procedir a I'elecciÓ d'una nova Junta Directiva'
Directiva s'entén válidaNo obstant el que preveu el parágraf antenior, [a Jtlnta
ni de cap altre requisit' quan
nnent constitulda sense necessitat de convocatÓria
per unanimitat constituir-se
es ret"lneixen la totalitat dels seus mernbres i acorden

il';ñl;5J',J]"r*ió,

en sessió.
cas d'empat' el President
3. Els acords s'adopten per majoria dels presents. En
llevat que un qualsevol
gaudeix de vot dirirnent. Les votac¡ons són a má algada
tots eis punts de l'ordre del
dels presents sol'liclti un vot secret. s'han de tnaotan
dia que sot'líc¡ti qualsevol nnembre'

la pertinent acta' que es
De les reunio¡.ls de la Junta Directiva se n'['la d'aixecar
despnés de lectura i aslgnada pel Secretari i pel Preside¡rt al final de la sessió'
adoptats per la
provació de la matelxa pels assisterits. Els aconds válida¡nent
Jt¡nta Directlva sÓn imr¡rediatament executit¡s'
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la mateixa reunió'on-Qui voti en contra d'un acord determinat pot demanar, en
la Junta Directiva q\elS'ha pres, que el Seu vot consti en l'acta' Els rne¡nbres de
els que no hagin assishagin fet constar en I'acta el seu vot contrari a un acord i
poden impugnar-lo
tit a la reun¡ó on es va prendre i no hagin delegat el seu vot,
judicialment si és contrari a Ia Llei o als Estatuts de l'Associació, o si beneficia
dels interessos de
uns associats o tercers en perjudici d'uns altres associats o
Els rnernbres de la
l'Associació, dins els trenta dies seEüents a la seva adopcró'
que hagin impugnat un acord poden sol'licitar al registre

Junta Directiva

l'anotació rnarglnal Ce la irnpugnació'

parcial, de l'acta de
eualsevol associat té dret a sol'licitar i obtenir cópia, total o
certificades pel
les reunions de la Junta Directiva. Aquestes cópies han de ser
Secretari amb elvist-i-platr del President'

I
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Article 23.- Les comissions
composta per un
1. La Junta Directiva ha de nomenar una comissió Per¡'nanent
de la Junta Direcnombre de membres no inferior a un terg del total de membres
i/o el tresorer i/o
tiva, composta pel President i/o elVice-president i/o el secretari
un o varis vocals de la Junta Directiva'
de la Junta DirectiLa seva funció consisteix en vetllar per I'execució dels acords
assignat la
va i resoldre, per delegació, aquells afers que expressament li hagi
de resoldre Sense
J'unta Directiva o qr",-p"r raons d'extrema urgéncia, s'hagin
tenir temps de convocar la Junta Directiva'
elles' en el
2. lgualment, la Junta Directiva pot nornenar altres comissions' entre
els objectius, la
moment en qué sigui necessária, una comissió Disciplinária,
per I'Assemblea
cornposició i la competéncia de les quals seran deterrninades
generals
General, a proposta de la Junta Directiva, en funciÓ de les necessitats
a'tres, havent
de l,Associació. El nombre dels seus membres no pot ser inferior
d,incloure, al menys, un dels membres de la Junta Directiva'
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Article 24.- El President i el Secretari
en .ludici i fora
1. El President de I'Associació té atribuida Ia seva nepresentació
General, i vetd,ell. presideix les sessions de la Junta Directiva i de I'Asse¡Trblea
pot actu¡ar per la seva prÓlla per l,execució dels acords d'una i altna. En cap cas
Ia Junta
pia iniciativa !.lavent de seguir sempre els aconds de I'Assemblea o de
acor2. Correspon així ¡nateix al President ordenar els pagaments válidarnent
dats.

i el substitueix
3" Etr V¡ee-Bnesideurt assisteix el Fresident en les seves fur¡clorls
quantes funcien els casos de vaca¡'¡t, abséncia o impedinrent. Pot actuar arnb
ons ifacultats li siguin exp!'essament delegades pel President'
llibre-registre
4. El Secretari rep itramita les sol'licituds d'ingrés, porta elfitxer i el
les feines
de
d,associats aixi com er lribre d'actes, i té atr seu cárrec ra direcció
reunions de I'Asadnninistratives de I'entitat. Així mateix, aixeca les actes de les

.

amb el vist-i'f,j3-1*semblea General i de la Junta Directiva, i n'estén els certificats,
del President.

Article 25.- El Tresorer
llibre inventari
1. El Tresorer porta la comptabilitat de I'AssociaciÓ, en especial el
els seus fons
de béns i els de comptabilitat que corresponguin, recapta i custodia
d'ai efectua els paganrents que ordena el President, annb la contra-sig'latuna
quest"

2. El Tresorer i el Secretari se substitueixen recíprocament en

Nes

funcions ex-

pressades, en els casos de vacant, abséncia o impediment'

Article 26.= EI Personal

per atendre a les seves
L'AssociaciÓ pot contractar personal, en régim laboral,
que n'acorda
finalitats. El personal és contractat i separat per la Junta Directiva,
també la retribuciÓ i condicions de treball'
Capítol !V - Réqim econÓmic

Article 27.- Patrimoni
Existeix una abL,Associació no té cap patrimoni en er moment de constituir-se.
de forrna
soluta incomunicació de patrimonis entre I'Associació i els associats,
i oblique aquests no són, en cap cas, responsables personalment dels deutes
gacions contrets per I'Associació.

Article 28.- Recursos económics

)
i

quotes d'associació i
Són recursos económics de I'Associació els derivats de les
dels seus
altres quotes de sosteniment de la mateixa, dels productes- i rendes
financers, dels actes
béns, dels interessos de dipÓsits bancaris i altres productes
en
i pt"ttrcions renrunerats que efectui I'AssociaciÓ o algun membre d'aquesta
r", nom i de qualsevol altre recurs lícit que obtingui.

"i

Article 29.- Quotes
I'impod
L'Assemblea General fixa anualment, a proposta de la Junta Directiva'
de les quotes d'adrnissió i de les quotes dels associats.

Article 30.- Réqim econÓmic
dels seus béns
1. L'Associació té plena autonomia per a la gestió i administ¡"ació
la pui recursos. l-'administració dels fons del Associació es porta a terme amb
puguin tenir coneixernent peribl¡eitat sufieieglt per a qué tots els seus associats
d'informació
ódicament de la destlnació dels fons, i aixÓ sense perjudici detr dret
dels associats.
Ge2. L'Associació es neEeiN pel régirn de Pressupost aprovat per I'Assernblea
anterior'
neral, que ha d'aprovár també la liquidació de comptes de I'exe¡'cici
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3. Els pagarnents i ies disposicions de fons de I'Associació es fan sempr"^?Tb .,:-.Si les
dues firmes: la del president o Vice-president i la del Tresorer o Secretari.
la denecessitats de fr¡ncionament ho aconseller¡, [a Ju¡¡rta Directiva pot acondar
legació de finna en un empleat, per disposar de petites quantitats'

Article

31 .- ModificaciÓ

n
narclal dels oreser¡ts Estatuts requereix l'acord d'almenys
Ii-qa mnr{ific:ció
tofal
.sisr
Eiivuii,wv-v
- r-'
la majoria absoluta dels assistents i representats a I'Assemblea General, reunida
annb carácter extraordinari a tal efecte.
que
Tot i aixó, I'Asse¡.nblea General pot aprovar tots aquells reglaments interns
precisos per tal de complernentar i desenvolupar els presents Estatuts,
sigtrin
sense, peró, Poder-los contradir.
Article 32.- DissoluciÓ
convoL,Associació es dissol per acord de I'Assernblea General Extraordinária,
cada expressament a I'efecte, i en els altres casos previstos per la Llei.
lnfeL'Assernblea General ha d'acordar la dissolt¡ció en cas que resti un nombre
rior a tres associats, s'hagi exhaurit l'objecte de l'Associació o s'hagi fet innpossible realitzar-lo. En cas que no sigui convocada segons els Estatuts, una desena
part dels associats poden instar la Junta Directiva a convocar-la, i la Junta Direcprotiva ho ha de fer dins un termini rnáxim de trenta dles. L'Assemblea ha de
restar un
nunciar-se expressament sobre la qüestió de la dissolució. En el cas de
nombre inferior a tres associats, el President o qui representi I'Associació ha de
portar al Registre d'Associacions el llibre de socis actr¡alitzat, centificant, sota la
seva responsabilitat, la seva correspondéncia amb la realitat'

Article 33.- Liquidació
no¡'nenar
1. La mateixa Assemblea General que adopti I'acord de dissolució ha de
dels seus
una Comissié Liquidadora, composta per cinc associats, o per la totalitat
que
existeixin'
associats, si aquests són menys de cinc, que es fa cárrec dels fons
liquida els actir.¡s de l'Associació i satisfá els seus passius i obligacions'
a partir
Correspon, doncs, a [a eomissié !-lquídadora I'administració de l'assocíaciÓ
del moment del seu nomenament, la qual, a¡'nb la finalitat de liquidar I'associació
arnb
ha de: cobrar els cnédits pendents, vetllar pel patrirnoni social i administrar-lo
i realitdiligéncia fins que s'hagi liquidat, liquidar el patrirnoni i pagan els credito¡"s
que resultin necessá¡'ies al bon fi de
lt zar totes les altres operacions de liquidació
1

il lraeeanianiÁ
qooúv¡u§tv'
¿

Z. LaCornissió Liquidado¡'a está facultada per procedir a la venda de! patnimoni de

Ha de rel,Associació i per prendre totes les altres disposicions ql¡e sigtlín adients.
tre comptes de la liquidació davant de la ¡mateixa Asser¡"lblea General, convocada
expressament a I'efecte, en LIn terrnini no superior a un any a comptar de la data
de I'acond de dissolt¡ció.
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líquid sobrant a 11 fina{!113-,,
3. La Comissió Liquidadora aplica el patrimoni o.el
els-§.tj:
que en cap cas poden autonitzar el repartiment entre
previstes als estatuts,
de rucre i sor'ricita al Registre d'A,scis o ra cessió a persones o entitat, ,Áo afany
sociacions la cancel'lació de I'associació'

EnelsupÓsitd'insolvénciadel'Associació,laJuntaDirectivao'siéselcas'la
d'acord arnb la
que correspongui,
cornissió Liquidadora, han d'instar la declaracié
legislació vigent.

greLls i ¡trolt g!'eLIS'
1. Les infraccions es classifiquen en lleus,

A. Són infraccions lleus:

deures establerts en els prea) les simples irregularitats en el compliment dels
quan no tinguin nepercussions
sents Estatuts o les nonr¡res que els desenvolupin,

greus per a les activitats o els objectius de l'associaciÓ'
presents Estatuts o les
b) la manca de cornpliment de les prescripcions dels
per simple negligéncia i sense intencionanormes que els desenvolupin cornesa
per a les activitats o els objectius de
litat, qran no tinguin repet'cussions grlus
l'associació,
greus quan concorrin circurnstánc) les conductes tipificades com a infraccions
greus pe!"a les activitats o els obcies atenuants quan no tinguin reperqr'lssions
jectius de l'associació.
B. Són infraccions greus:

que reconeixen els presents
a) les accions deliberadament contráries als drets
greus
quan no tinguin repercussions
Estatuts o les normes que els desenvolupin,
per a les activitats o els objectius de l'associació'

b)elsincomplimentsdeliberatsdelsdeuresestablertsenelspresentsEstatutso
greus per a les

repercLlssions
les norrnes que els desenvolupin, quan no tingui¡r
activitats o els objectitls de l'associació,
en els darrers dotze fnesos
c) Ia reincidéncia en la comissió d'infl"accions lleus
des de la comissió d'una infracció lleu,
altres infnaccions'
d) les infnacciol1s que hagin servit per facilitar o encobrir

k:i
\i

rnolt gneus quan concorrin cinc¡'l¡nse) les conductes tipificades corn a infraccions
, táncles atenuants'

il

i/c. son infraccions rnolt gneus:
^:--^- els presents
i3 I
r^r;*^¡a¡{amanr contráries
nnnfrárieq als dnets
rinetsq'.u n:::::'::ij
detiberadament
aacions
les
Vi
que tinguin repe¡'cussions greus per

"l
Estatuts o les normes qL¡e els desenvolupin

a les activitats o ens objecti¡'¡s de l'associació'
en els pnesents Estattlts o
b) els inconnplirnents delibenats dels deures establents
g!"eus per a les actiles normes que els desenvolupin que tinguin repercussions
o els objectius de l'associaciÓ,

'
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dotze:ñ,-*:i?Idarrens
els
en
greus
c) la reincidéncia en la comissió d'infraccions
greu'
Oes de la cornissió d'una infracciÓ
verbal' les
sancio¡rades amb advertiment
ésser
podran
lleus
2" Les infraccions
amb amonestaciÓ escrita' i les insancionades
ésser
podnan
greus
infraccions
I'associaciÓ'
sanciona¿es arnb separació de
fraccions molt greus podran ésser
necessá,Já"iO d'adequació i proporcionalitat
Les sancions han de guardar una
acticornpte el perjudici causat a les
t*^lnien
come*"u,
infraccions
les
ries amb
i la nregligéncia o voluntat de l'infractor'
vitats o els object¡us oe l'associació
Codisciplinari, que es incoat per la
per
l,expedient
precedida
es
3. La sanció
es
per la Junta Directiva tan aviat com
nomenada
qual
es
la
Disciplinaria,
missié
áquesta Comissió la que dóna a¡'rdiéntingui notícia dets fets sancionabb;
per
l'expedient' és lliurat a la Junta
tnstt'it
ca,'
seu
el
analitzant
cia a l'interessat
dula Comissió Disciplinaria resolguin
o"
fornnen
que
no
eátt
rnembres
que
els
a
contra I'acord de sancié
AixÓ no
.orroqrique
es
Junta
primera
la
rant
pot
l'interessat per escrit' aquest
a -obstant'
pres per la Junta, que ha d'ésser cárnunicat
dumitjangant escrit adregat al President
interposar ,""rrr'ürant !'Assernblea
la
del quaj la resolució será fenna' Resolta
manca
a
dies,
15
de
període
rant,n
acp"i fA""mblea' l'associat pot fer ús de les
qüestió motivadament i per escrit
dels Tribunals'
cions que corresponguin davant

iE

4.

La responsabi litat d iscipl

i

n

ária

s' eNti

ngeix:

a) pel comPliment de la sanciÓ
o de la sanció
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VISTA la LIei qualificada d'associacions, del 29 de desembre del 2000;
VIST el Reglament del Registre d'Associacions, de l'1 d'agost del 2001;

VISTA l'escriptura d'elevació

a

públic de

la certificació de constitució de

l'

"ASSOCIACIÓ D',AFECTATS D',AUTISME D',ANDORRA", atorgada pels Srs Ester
FENOLL GARCIA, PedTo ALBERCA SANVICENS, David CABALLERO LÓPEZ,
lvette Karina PÉREZ ÁlVnnfZ, Francesc ESPINOSA REOLID i Júlia VALLEJO
MEDINA, membres fundadors, davant el notari Sr. Josep ESTAÑOL I CORNELLA,
amb protocol núm. 1206, de 25 d'abril del 2006;
VISTOS els estatuts de l'associació, així com la documentac¡ó que s'adjunta, d'acord
amb el que disposa l'article 9 de la llei esmentada;

ATÉS que de l'objecte i el contingut dels estatuts es desprén la consecuc¡ó de fins
lícits i I'estructura interna i el funcionament de I'associació s'ajusten al que preveu la
Llei qualificada d'associacions i el reglament de desenvolupament;
VISTES les disposicions legals esmentades i altres d'aplicació general;
La persona responsable del Registre d'Associacions RESOL:

Que inscriu en Ia secció general núm. I del Registre d'Associacions, l' "ASSOCIACIÓ
D'AFECTATS D'AUTISME D'ANDORRA", sol.licitada per la Sra Ester FENOLL
GARCIA, en qualitat de presidenta, amb el núm. 2112006 de registre, idomicili social
Al c/ Santa Anna, núm.12 baixos, de la parróquia d'Escades-Engordany.
D'acord amb el que disposen els article 12, 19 i concordants de la Llei qualificada
d'associacions, qualsevol modificació dels estatuts s'ha de comunicar al Registre,
incloses la del domicili social, els acords de cessament i de nomenament dels
cárrecs dels seus órgans directius estatutaris, les cessions i les adquisicions
patrimonials, així com qualsevol canvi que es produeixi en l'estructura de l'associació
i que hagi de ser inscrit al Registre d'Associacions. La responsabilitat de Ia
comunicació recau en els membres de la junta i s'estén fins al moment del seu
cessament.
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D'acord amb l'article 28 de la Llei qualificada d'associacions i amb l'article 44 del
Reglament d'aplicació de la mateixa, les associacions han de portar al Registre un
llibre registre de socis, un llibre d'actes, un llibre inventari de béns i un llibre de
comptabilitat que corresponguin a les seves activitats per ésser diligenciats.
Aquesta resolució no exhaureix la via administrativa i, d'acord amb l'article 10 de la
Llei qualificada d'associacions, s'hi pot interposar recurs davant el ministre d'lnterior,
en el termini máxim de 13 dies hábils a comptar de l'endemá de la notificació.
Segons els articles 50 i 129 del Codi de l'Administració,la interposició de recurs no
suspén l'execució de l'acte impugnat.
Andorra la Vella, 22 de juny del 2006
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Rosa CASTELTON SANCHEZ
Responsablp del Rggistre
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El dia
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