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Resolució

Núm. d'expedieot de la sol.licitud: 302353

Data d'entrada: 27 /02/2018 Núm. de resolució: 236102/2018

V¡STA la sol'licitud núm. 8.760.071 de data 27 de febrer del 2018, presentada per la
Sra. lnés MARTí BERTRAND, en nom i representació de l'associació amb
dENOMiNACió "ASSOCIACIÓ D'AFECTATS D'AUTISME D'ANDORRA", iNSCritA CN IA
Secció d'Associacions General núrn. I d'aquest Registre d'Associacions, amb el
número de Registre 2112006, mitjangant la qual es sol'licita la modificació de l'article
3 i l'apartat A) de l'article 6 dels estatuts de I'Associació de referéncia;

VISTA la LIei Qualificada d'Associacions del 29 de desembre det 2000 i la seva
posterior modificació en data 20 de desembre det 2007;

VIST el Decret de l'1 d'agost del 2001 pel qual s'aprova el Reglament del Registre
d'Associacio{rr, i la seva poster¡m rnodiñcaci5 de data 5 d'ocürbre del 2O16;

VIST que l'article 3 dels estatuts de ['associació amb denominació "ASSOCIACIÓ
D'AFECTATS D'AUTISME D'AND6pRA" estableix que:

"Article ? Damiciti
El domicilies ñxa a Prada Casadet núm.2, local C-D, AD500 d'Andorra la Vella. Pot
traslladar-se a qualsevol aftre lloc dins del Principat per acord de /Assemblea
General. També per acord de l'Assemblea General, podran obrir-se locals a altres
indrets del Príncipat d'Andana".

VIST que l'apa¡'tat A) de l'article 6 dels estatuts de l'associació amb denominació
..ASSOCIACIÓ D'AFECTATS D'AUTISME D'ANDORRA" CStAbIEiX qUC:

"Article 6.- Associació i c/asses d'assocrafs
A) ASSOC \ACIÓ: Poden assocrar-se a /2sso ciació, en general totes /es persones
majors d'edat, nacianals a estrangeres, residents a Andorra o no, que tinguin un
trastorn generalitzat del desenvolupament, així com e/s seus familiars i amics."

VIST el certificat expedit per la Sra. Maria Teresa MONTANÉ PEDESCOLL amb el
vistiplau de la Sra. Maria Teresa PROFITÓS OSTE, en qualitat de Secretária i

Presidenta de l'associacié amb denominació "ASSOCIACIÓ D'AFECTATS
D'AUTISME D'ANDORRA", on es certifica que per acord de I'Assemblea General



Extraordinária de dala 22 de juny del 2017, modificar l'article 3 (domicili social) i

l'apartat Ai de l'article 6 dels estatuts de I'associació de referéncia, els quals queden
redactats de la següent manera:

"Article 3- Domicili
El domicili es fixa al carrer Prada Casadef núm.2, local C-D, del poble i parróquia
d'Andona la Vella. Pot traslladar-se a qualsevol altre lloc dins del Principat per acord
de I'Assemblea General. També Wr aco¡d de l,Assemblea General, podran obrir-se
lacals a altres indrets del Principat d'Anda¡ta'.

"Article 6.- Assocració i c/asses d'assoclafs
ATASSOCIACIÓ: Poden assoc¡ar-se a lAssociació, en general úofes /es persones
majors d'edat, nacionals o estrangeres, resrdents al Pincipat d' Andorra o no, que
tinguin un trastom generalitzat del desenvalupament, així com els seus familiars i
amics iconeguts."

ATÉS que l'assentament complernentari que es sol'licita s'ajusta al que disposen la

Llei qualificada d'associacions de 29 de desembre del 2000, i el Fteglament del
Registre d'Associacions de l'1 d'agost del 2001. escau procedir a la inscripció de les
modificac¡ons sol' lirjbffi;

V¡§TES les disposicions legals esmentades ialtres d'aplicació general;

La persona responsable del Registre d'Associacions

RESOL

lnscriure les modificacions sol.licitades per la Sra. lnés MARTí BERTRAND, en nom
i representació de I'associació amb denominació "ASSOCIAC¡Ó D'AFECTATS
D'AUTISME D'ANDORRA", relativa a la modificació de I'article 3 i l'apartat A) de
l'article 6 dels estatuts de l'Associació de referéncia aprovat per I'Assemblea General
Extraordinária del 22 de juny del 2017 , quedant redactats de Ia següent manera:

"Article 3- Damicili
El domicili es f¡xa al caner Prada Casadet núm.2, local C-D, del poble i panóquía
d'Andorra la Vella. Pot fraslladar-se a qualsevol altre lloc dins del Principat per acord
de l'Assemblea General. També per acord de I'Assemblea General, podran obrir-se
locals a altres indrets del Principat d'Andorra".

"Article 6.- Assocracó i c/asses d'assoclafs

A,)ASSOCtACtÓ: Poden associar-se a /Associació, en general totes /es persones
majors d'edat, nacianals o esfrangeres, residents al Principat d'Andorra o no, que



tinguin un trastom generalitzat del desenvolupament, així com e/s seus familiars i
amics iconeguts."

D'acord amb el que disposen els artides 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, Ies cessions i les adquisicions
patrimonials, així com qualsevol canü que es produeixi en I'estructura de l'associació
i que hagi de ser inscrit al Registre d'Associacions. La responsabilitat de la
comunicació recau en els membres de h junta i s'estén fins al moment del seu
cessament.

De conformitat amb l'establert en I'artkle 124 del text refós del Codi de
I'Administració, del 29 de marg de 1989, pnblicat per Decret legislatiu del 15 de juliol

del 2015, contra aquesta resolueió es pot inErposar recurs davant del Govern en el
termini d'un mes a comptar de la data de h notificació de I'acte objecte de recurs.

D'acord amb els articles 50 i 129 del Codide I'Administració, la interposició de recurs
no suspén l'execució de I'acte impugnat.


