
ESTATUTS

 DE L´ ASSOCIACIÓ PRO TRADICIÓ Y CULTURA EUROPEA
 
 
 

CAPÍTOL I – DENOMINACIÓ, DOMICILI I OBJECTIUS 
 

Article 1º.
Amb el nom de “Associació Pro  Tradició i Cultura Europea (d'ara endavant *APTCE) es 
constitueix una Associació no lucrativa,  independent i pluralista, de durada indefinida i de 
nacionalitat espanyola. L'àmbit territorial en el qual realitza principalment les seves activitats és el 
de l'Estat Español i altres Estats Membres de la Unió Europea , amb els drets i obligacions que tal 
qualitat comporti, sense perjudici de mantenir davant aquelles la seva personalitat jurídica 
independent i la seva submissió a la legislació espanyola.
L'Associació estarà subjecta a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret 
d'Associació (d'ara endavant *LODA), i altres disposicions complementàries. 
 
Article 2º.
El domicili o seu principal de l'Associació radica en *Benalmadena-Costa, carrer Boulevard 8 Urb. 
Parc Poblo Evita nº 13, pis 2º A, 29.630 Benalmàdena-Costa (*Malaga). 
 
Article 3º.
L'Associació que es constitueix té com a finalitat fonamental defensar  el Dret a la recuperació de la 
Identitat Històric-Religiosa a Europa així com el Dret a la Recuperació del Patrimoni Rural amb 
especial èmfasi en la restauració i recuperació del patrimoni arquitectònic tradicional i de l'entorn 
mediambiental, repoblació del mitjà rural i ajuda a les persones amb escassos recursos econòmics 
mitjançant la seva reinserció laboral al món rural així com la cessió de l'ús i gaudi de  un habitatge 
digne durant un període limitat fins a aconseguir autonomia i independència econòmica. 
La defensa del dret a l'agermanament dels Municipis d'Europa en llaures a la cooperació i 
desenvolupament dels pobles europeus.
La defensa del Dret al Lliure Desenvolupament de la Personalitat mitjançant l'accés a la cultura,  
l'educació i la formació “Latu Sensu” els quals són drets inherents als Drets Humans en tots els 
llocs, vetllant pel compliment dels ja proclamats i promovent el reconeixement i garantia dels quals 
encara no estiguessin reconeguts
Les finalitats específiques de la APTCE són:
1-      Defensar, recolzar i proclamar, difondre i desenvolupar per tots els mitjans d'expressió i de 
facto El Dret al lliure desenvolupament de la personalitat, el Dret a la recuperació de la Identitat 
Històric-Religiosa en el marc d'Europa així com el Dret a la Recuperació i Conservació del 
Patrimoni Rural i relació directa amb les genuïnes formes de vida i cultura tradicionals. 
 
 
2-      Encoratjar els sentiments de recuperació de la cultura conscienciar sobre qüestions d'interès 
europeu i contribuir a fomentar l'enteniment mutu sobre les diferents cultures i a identificar els 
valors comuns mitjançant la cooperació a escala europea.  Encoratjar els sentiments de recuperació 
del patrimoni rural en el marc dels pobles d'Europa així com la recuperació d'una relació directa 
amb les genuïnes formes de vida i cultura tradicionals, recuperació de la identitat històric-religiosa i 
desenvolupament lliure de la personalitat entre els homes, dones i nens del món, sense fer 
discriminació per motius d'idees, sexe, nacionalitat i religió, o qualsevol altra condició o 
circumstància personal o social.
 



3-      Promoure i dur a terme activitats d'assistència i cooperació a favor de:
 
a)      El dret de qualsevol persona a l'accés a la cultura i al desenvolupament lliure de la seva 
personalitat sobre la base de la recuperació de les genuïnes formes de vida i cultura tradicionals des 
de la recuperació de la  tradició històric-religiosa al respecte i protecció de l'entorn mediambiental 
així com el dret a la recuperació i desenvolupament de les zones rurals en vies d'extinció. 
Conscienciar sobre qüestions d'interès europeu i contribuir a fomentar l'enteniment mutu sobre les 
diferents cultures i a identificar els valors comuns mitjançant la cooperació a escala europea.  
b)      Reunir a persones de municipis de tota Europa per compartir i intercanviar experiències, 
opinions i valors, aprendre de la història i construir el futur. Així com activitats que promoguin 
l'agermanament dels pobles de europa en llaures a una cooperació i desenvolupament dels pobles de 
europa.
c)      Promoure l'acció, el debat i la reflexió relacionats amb la ciutadania europea i la democràcia, 
els valors compartits i la història i la cultura comunes mitjançant la cooperació dins de les 
organitzacions europees de la societat civil, 
d)     Apropar en major mesura Europa als seus ciutadans, promovent els valors i els assoliments 
europeus i conservant la memòria del seu passat,
i)      Mantenir viva la memòria de les víctimes del nazisme i l'estalinisme i augmentar el 
coneixement i la comprensió, per part de les generacions presents i futures, del que va succeir en els 
camps de concentració i altres llocs d'extermini massiu de civils, així com de les causes que ho van 
provocar.
f)       Els drets humans dels joves , la seva igualtat i no discriminació en tots els àmbits de la vida 
social i laboral.
g)      La realització efectiva del dret humà al desenvolupament de tota persona i de tots els pobles 
en vies de desenvolupament i/o en fases d'extinció, particularment amb vista a la recuperació del 
mitjà rural i la seva reinserció en l'estructura del teixit econòmic de la societat moderna. Repoblació 
del món rural mitjançant la cessió de l'ús i gaudi de  un habitatge digne durant un període 
d'adaptació i autonomia econòmica
 i reinserció laboral per i per a persones amb dificultats econòmiques, desnonats i-o aturats que 
estiguin en condicions d'aportar coneixements i formació per a la recuperació dels oficis i les 
genuïnes formes de vida en el mitjà rural . 
 
h)      sensibilització al teixit social per a la millora de la qualitat de vida en el mitjà rural.
i)        Salvar les distàncies que separen als ciutadans i la Unió a Europa. El seu objectiu és explorar 
metodologies originals i innovadores capaces d'encoratjar la participació dels ciutadans i d'estimular 
el diàleg entre aquests i les institucions de la Unió Europea.
j)        Foment d'iniciatives al Món Rural, divulgant-ho com a producte
turístic,  col·laborant amb les institucions per al seu desenvolupament.
 
k)      Actuacions de promoció i desenvolupament del Turisme Rural, Agricultura, Ramaderia 
ecològica, Reforestació etc.. com a mesura de potenciació per al desenvolupament de serveis 
complementaris en diferents vessants: Investigació Històrica-Tradicions, Museus, Arquitectura, 
*Folklore, Alimentació, Gastronomia, Artesania, Arqueologia, Senderisme, Esports i activitats 
d'aventura, Patrimoni cultural, etc. Desenvolupament de xarxes i infraestructura informàtica com a 
servei especialitzat de suport al Turisme Rural.
l)        Intercanvi d'experiències amb entitats anàlogues i cerca de línies
d'actuació conjunta.
 
m)    Engegada d'activitats i programes o qualsevol altre instrument
que suposi un mitjà per a la recuperació patrimonial i el desenvolupament
de el  mitjà rural, com a celebració de congressos, trobades, cursos, xerrades, jornades, etc., com a 
mitjà de formació i sensibilització, promovent i fomentant la investigació i el coneixement i 



preservació del patrimoni, així com la rehabilitació i rescat d'aquest en totes les seves 
manifestacions.
 
ñ)  Difusió a través de publicacions o qualsevol altre mitjà d'aquelles
activitats, realitzacions o projectes que redundin en benefici de les
finalitats previstes.
 
n)      Gestió de programes de rehabilitació del patrimoni per iniciativa
pròpia o en col·laboració amb altres entitats
 
o)      Participació amb entitats l'objecte social de les quals sigui conforme a l'establert
en aquests Estatuts, en estructures d'agrupament i associació o
federació.
 
p)      Qualsevol altra activitat conseqüent o conduent als objectius
previstos en els Estatuts.
 
4) Donar a conèixer i difondre tals propòsits mitjançant la propaganda necessària,
Organitzant: viatges, conferències, cursets, seminaris, reunions, exposicions, festivals, i qualsevol 
altra activitat de tipus social o cultural, amb el suport de tots els mitjans de comunicació i difusió, 
col·laborant amb altres organismes quan ho requereixi el cas. 
 
Article 4º.
Els presents Estatuts seran desenvolupats i compliments mitjançant els acords que vàlida i 
democràticament adoptin l'Assemblea General i la Junta Directiva, dins de les seves respectives 
competències.
La responsabilitat de l'Associació serà la que defineix l'Art. 15º de la LODA quant a
aquesta i els seus associats, així com als membres dels òrgans de govern i
representació. 
 
Article 5º.
La APTCE podrà integrar-se en qualitat de membre o filial en organitzacions no
governamentals de caràcter internacional, amb els drets i obligacions que tal qualitat comporti, 
sense perjudici de mantenir davant aquelles la seva personalitat jurídica independent i la seva 
submissió a la legislació espanyola. Igualment podrà associar-se amb altres organitzacions no 
governamentals, principalment en l'àmbit espanyol i de la Unió Europea d'anàlogues finalitats. 
 
CAPÍTOL II –ELS SOCIS, ELS SEUS DRETS I DEURES 
 
Article 6º.
Podrà ser soci qualsevol persona física i/o jurídica que estigui d'acord amb les finalitats i objectius 
de l'Associació.
 
Els associats poden ser:
A- Numeraris: les entitats jurídiques i/o persones físiques que van subscriure l'Acta de           
Constitució i  les que han ingressat amb posterioritat a la signatura de l'Acta de Constitució i són 
admeses com a tals d'acord amb aquests Estatuts, en est caso Fundacions i/o Associacions amb 
mateixes finalitats i objectius de l'associació.
 
B- Col·laboradors: els que segons el parer de l'Assemblea General col·laboressin
     de forma notable en el desenvolupament de les finalitats de l'Associació i/o
     els qui destaquin per ajudar amb mitjans econòmics i materials a la



     Associació , podent ser tant persones físiques com a jurídiques, i
     aquestes últimes públiques o privades. 
 
C- Honoraris: els que segons el parer de l'Assemblea General mereixin el   
  reconeixement com a soci d'honor de l'Associació , distinció
     que únicament es podrà atorgar a persones físiques.
 
Els socis Col·laboradors i Honoraris no estan obligats al pagament de quotes periòdiques adquirint 
per tant la condició de socis col·laboradors o honoraris en el moment mateix en què es resolgui la 
seva admissió per l'Assemblea General i hagi estat, això sí, satisfeta la quota d'admissió.
Les ajudes econòmiques seran comptabilitzades com a donatius i no seran considerades mai com a 
quotes periòdiques independentment de la quantia dineraria donada. 
 
Article 7º.
A- Els qui desitgin pertànyer a la APTCE en qualitat de socis Col·laboradors i/o Honoraris ho 
sol·licitaran per escrit a la Junta Directiva mitjançant proposta en la qual declarin adherir-se a les 
finalitats de l'Associació. La Junta resoldrà sobre l'admissió o inadmissió del sol·licitant, qui en tot 
cas podrà recórrer aquesta resolució davant l'Assemblea General. 
Els socis Col·laboradors i Honoraris no estan obligats al pagament de quotes periòdiques, adquirint 
per tant la condició de socis col·laboradors o honoraris en el moment mateix en què es resolgui la 
seva admissió per l'Assemblea General i sigui satisfeta la quota d'entrada o admissió.
 
B- Les Fundacions i/o Associacions que amb posterioritat a la signatura de l'Acta de Constitució de 
la APTCE  que vulguin ingressar com a Socis Numeraris i siguin admesos com a tals d'acord amb 
aquests Estatuts dirigiran escrit al President en el qual expressaran la seva voluntat d'adherir-se a 
aquesta Associació i contribuir a l'assoliment de les finalitats associatives. Aquesta sol·licitud haurà 
d'estar subscrita pel representant legal de l'entitat sol·licitant i vindrà acompanyada de la 
Certificació de l'Acta de l'Assemblea General en la qual s'acordi la incorporació a aquesta 
Associació, i qualsevol altra documentació exigida legalment o per acord de la Junta Directiva.
 
El President o el Secretari haurà de lliurar a l'interessat constància escrita de la seva sol·licitud i 
inclourà en l'Ordre del Dia de la propera reunió de l'Assemblea General la relació de totes les 
sol·licituds presentades, sent necessari el vot favorable de a el  menys dos terços dels seus membres 
per acordar l'admissió.
 
Contra l'acord denegatori d'admissió per part de l'Assemblea General no cabrà recurs algun.
 
No s'adquirirà la condició de soci Numerari o Col·laborador  mentre no se satisfaci íntegrament la 
quota d'admissió que estableixi l'Assemblea General. Unicament els socis Numeraris tindran 
l'obligació de pagament d'una quota periòdica.
  
Article 8º.
Els socis podran sol·licitar voluntàriament la seva baixa en l'Associació, sense que això els eximeixi 
de satisfer les obligacions que tinguessin pendents amb ella. 
 
Article 9º.
La Junta Directiva podrà expulsar de la APTCE a aquells socis la conducta dels quals s'oposi
a les finalitats i objectius establerts en l'art. 3º d'aquests Estatuts. Igualment la
Junta Directiva podrà expulsar a un soci, quan estimi que ha perdut les condicions
precises per ser-ho o que amb les seves actuacions desprestigia a l'Associació.
L'expulsió serà precedida de l'expedient en el qual haurà de ser sentit l'interessat.
Contra l'acord de la Junta Directiva cap recurs davant l'Assemblea General. 



 
Article 10º.
A- Els associats numeraris de la APTCE tindran els següents drets:
a) Participar en totes les activitats socials que promogui o organitzi l'Associació.
 
b) Exercitar el dret de veu i vot, així com els de elector en les Assemblees
Generals. No obstant això, mancaran de dret de vot per participar en l'elecció
de la Junta Directiva els socis que haguessin adquirit tal condició, menys de sis
mesos abans de la data en què aquesta elecció es produeixi d'acord amb
els Estatuts.
 
c) Ser triat membre de la Junta Directiva, sense un altre requisit previ que el de
presentar la seva pròpia candidatura dins del termini que s'assenyali reglamentàriament i
suposat el seu compliment de les condicions relatives a edat, ús de drets
civils i exclusió d'incompatibilitat, conformes amb l'Art. 11. 4 de la LODA.
 
d) Posseir un exemplar dels Estatuts i tenir coneixement dels acords adoptats
pels òrgans directius.
 
i) Accedir als documents i llibres de comptabilitat de l'Associació, per conèixer
en tot moment la seva situació general i econòmica. En tot cas, l'accés dels
socis a la documentació es realitzarà a través dels òrgans de representació, en
els termes previstos en la Llei Orgànica de Protecció de Dades i disposicions
concordants.
 
B- - Els Associats Col·laboradors i Honoraris de la  APTCE tindran els següents drets:
 
a) Drets: Tindran dret a participar en les activitats de l'Associació , així com assistir a les 
Assemblees Generals i Juntes Directives, amb dret a veu però sense vot, i sense que expliquin a 
l'hora de fixar el quòrum d'assistents.
 
b) Posseir un exemplar dels Estatuts i tenir coneixement dels acords adoptats pels òrgans directius. 
 
Article 11º.
A- Seran obligacions dels socis numeraris:
 
a) Acatar els presents Estatuts i els acords vàlidament adoptats per l'Assemblea
General i la Junta Directiva.
 
b) Abonar les quotes d'entrada i les periòdiques que s'acordin, la quantia de les quals es fixarà.
 
c) Exercir fidelment les obligacions inherents al càrrec que ostentin.
 
B-  Seran obligacions dels socis Col·laboradors i Honoraris de la APTCE:
 
Tindran les mateixes obligacions que els socis numeraris, tret que no estaran obligats a satisfer 
quotes periòdiques, que sí d'admissió, i no podran ocupar càrrecs en la Junta Directiva. .
 
 
 
Article 12º.
Independentment de l'expulsió prevista en l'article 9º dels presents Estatuts,



la Junta Directiva podrà sancionar als socis que hagin infringit les normes
estatutàries –especialment en cas de no abonament reiterat de les quotes sense causa
justificada– o que no acatin els acords de l'Assemblea General o de la Junta
Directiva.
Les sancions consistiran en la suspensió temporal de drets, a partir d'un mínim
d'un mes, fins a la suspensió definitiva, que és l'expulsió de l'Associació.
Qualsevol sanció es podrà recórrer davant l'Assemblea General. 
 
Article 13º.
S'estableix un nivell o àmbit d'estructura organitzativa: l'Estatal 
Són òrgans d'àmbit estatal l'Assemblea General, la Junta Directiva i la Comissió
Permanent d'aquesta. 
 
 
 
 
 
Secció 1ª: Òrgans estatals
A) L´Assamblea General
Article 14º.
L'Assemblea General és l'òrgan suprem de govern de l'Associació, integrat per
tots els socis, que adopta els seus acords pel principi majoritari o de democràcia
interna i haurà de reunir-se almenys una vegada a l'any en sessió ordinària. Es reunirà
també sempre que la convoqui la Junta Directiva, per pròpia iniciativa o a sol·licitud
d'un mínim del 10 % dels socis.
L'Assemblea General Ordinària haurà de ser convocada una vegada a l'any, dins del primer
semestre, per controlar –ratificant o censurant– la gestió de la Junta Directiva,
aprovar, si escau, l'estat de comptes de l'any anterior, així com, si escau, el pla
general d'actuació de l'Associació i els pressupostos anuals d'ingressos i despeses,
així com per triar nova Junta Directiva quan correspongui segons els Estatuts. 
 
Article 15º.
L'Assemblea General es reunirà en sessió Extraordinària, quan ho exigeixin les
disposicions vigents, o així ho acordi la Junta Directiva, en atenció als assumptes que
hagin de tractar-se i, en tot cas, per conèixer de les següents matèries: admissió i
expulsió dels associats; adquisició, disposició o alienació de béns;
modificació d'Estatuts, de conformitat amb els articles 7º i 16º LODA; o
dissolució de l'Associació. Igualment es reunirà quan així ho sol·liciti per escrit un
nombre de socis no inferior al 10 %. .
 
Article 16º.
Les convocatòries de les Assemblees Generals, tant ordinàries com a extraordinàries,
seran fetes per escrit, expressant el lloc, data i hora de reunió, així com l'ordre
del dia. Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l'Assemblea
haurà d'intervenir, almenys, un termini de 15 dies. La celebració de l'Assemblea General en
segona convocatòria es fixarà per a mitja hora més tard que la primera. 
 
Article 17º.
L'Assemblea General, tant Ordinària com a Extraordinària, quedarà vàlidament
constituïda en primera convocatòria quan concorrin a ella, presents o representats
per escrit, un terç dels associats; i en segona convocatòria qualsevol que sigui el
nombre dels associats concurrents. L'Associació podrà establir un sistema de



vot per correu, fins i tot electrònic, el reglamentari sistema del qual d'emissió, recepció
i recompte haurà d'haver estat prèviament aprovat en Assemblea. 
 
Article 18º.
Els acords de les Assemblees Generals s'adoptaran per majoria simple de les
persones presents o representades, quan els vots afirmatius superin als
negatius. No obstant això, serà necessària la majoria qualificada de les persones presents o
representades, que resultarà quan els vots afirmatius superin la meitat per adoptar
acords sobre disposició o alienació de béns, expulsió de socis, modificació
d'Estatuts, dissolució de l'Associació, remuneració dels membres de la Junta
Directiva –mai amb càrrec a fons i subvencions públiques– o destitució dels
mateixos. Quan una modificació d'Estatuts hagués d'afectar al contingut previst en
l'article 7º de la LODA haurà de ser legalment inscrita i produirà efectes d'acord
en tot amb el determinat en l'article 16º de la citada Llei. 
 
Article 19º.
De cada reunió s'aixecarà un Acta que s'inscriurà en el Llibre oficial. En les Actes
de les Assemblees es reflectiran els acords presos, així com aquells matisacions o reserves la 
constància de les quals en l'acta exigeixin els qui les formulen.
Aquesta Acta s'enviarà a tots els socis que ho sol·licitin expressament. 
 
B) La Junta Directiva i la seva Comisió Permanent
 
Article 20º.
La Junta Directiva és l'òrgan de representació que gestiona i representa els
interessos de l'Associació, d'acord amb les disposicions i directrius de l'Assemblea
General. Només podran formar part de la Junta Directiva els associats numeraris. Tots els seus 
integrants, inclosos els càrrecs, exerciran a títol gratuït les funcions que els corresponen com a 
membres d'ella. 
 
Article 21º.
La Junta Directiva estarà formada per un President, un Secretari General, un Tresorer i un màxim de 
3 Vocals, triats tots ells per sufragi universal directe per l'Assemblea General, per un període de cinc 
anys, encara que també poden ser revocats en qualsevol moment per la majoria qualificada de 
l'Assemblea. Una vegada triats per l'Assemblea els membres de la Junta Directiva, aquests en la 
seva primera reunió trien, d'entre ells mateixos per majoria simple, al President i altres càrrecs de la 
Junta.
Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva , abans d'acabar el seu període de mandat, seran 
cobertes pels associats que designi la pròpia Junta Directiva, adonant de les substitucions en la 
primera Assemblea General que se celebri, havent de ratificar-se aquest acord per l'Assemblea ; en 
cas contrari, es procedirà en la mateixa sessió a l'elecció del membre de l'Assemblea que ha de 
cobrir la vacant. 
 
 
Article 22º.
El President de l'Associació assumeix la representació legal de la mateixa, i executar-los acords 
adoptats per la Junta Directiva, la Comissió Permanent i l'Assemblea General, presidint les sessions 
celebrades per elles. 
 
Article 23º.
La funció de la Junta Directiva serà la de programar i dirigir les activitats socials i
exercir la gestió administrativa i econòmica de l'Associació, així com sotmetre a l'aprovació



de l'Assemblea el pressupost d'ingressos i despeses de cada exercici
econòmic, que coincidirà amb els anys naturals, juntament amb l'estat de comptes de l'anterior.
Així mateix la Junta promourà i canalitzarà democràticament les iniciatives dels
socis a través dels departaments o grups de treball.
També serà competència de la Junta Directiva l'interpretar els conceptes continguts
en els Estatuts i cobrir les possibles llacunes, dictant normes de funcionament
intern i sotmetent-les sempre a la normativa legal vigent en matèria d'Associacions 
 
Article 24º.
La Junta Directiva celebrarà les seves sessions una vegada cada dos mesos i quantes unes altres ho
determinin el President o Secretari General en defecte d'això, a iniciativa pròpia o a
petició de qualsevol dels seus components. Serà presidida pel President o en
absència d'aquest pel Secretari General; mancant tots ells, pel membre de la
Junta que tingui més edat.
La Junta Directiva degudament convocada es constitueix vàlidament quan assisteixen a
ella en primera convocatòria la meitat més un dels seus membres presents o
representats per escrit, i en segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre
dels seus membres presents i representats.
Perquè els acords de la Junta Directiva tinguin validesa hauran de ser adoptats per la
majoria dels assistents presents i representats. El Secretari General, o en defecte d'això
el Sotssecretari General estendrà acta de les sessions en el corresponent
llibre. 
 
Article 25º.
La Comissió Permanent estarà formada per almenys cinc membres de la Junta
Directiva. Aquests seran el President i el Secretari General –o en el seu el Sotssecretari General–, 
que seran membres d'ella per dret propi, i almenys altres tres membres de la Junta, designats o si 
escau substituïts per aquesta mitjançant acord majoritari.
La funció de la Comissió Permanent consistirà a aplicar els acords de la Junta
Directiva, així com adoptar decisions entre dues reunions de la Junta, que posteriorment hauran de 
ser ratificades per aquesta. 
 
Article 26º.
El Secretari General coordinarà les activitats de l'Associació, tindrà al seu càrrec l'adreça
dels treballs administratius de l'Associació i produirà la memòria
documental de les activitats realitzades; rebrà i tramitarà les sol·licituds d'ingrés;
portarà el fitxer i Llibre de Registre dels Socis; mantindrà al dia l'inventari dels
béns de l'Associació i recollirà en un llibre les actes de les reunions dels
òrgans de govern i representació: l'Assemblea General, la Junta Directiva i la
Comissió Permanent d'aquesta. Incumbeix en general al Secretari General vetllar pel
compliment de les disposicions legals vigents en matèria d'Associacions i
custodiar la documentació oficial de l'Associació amb plena observança del
prescrit en la legislació de Protecció de Dades.
Li auxiliarà en totes les seves funcions i li substituirà en les seves absències el Sotssecretari 
General. 
 
Article 27º.
El Secretari General, amb la col·laboració del Tresorer, dirigirà igualment el control
de la comptabilitat de l'Associació, ordenant la presa de raó dels comptes, ingressos
i despeses socials, fiscalitzant totes les operacions d'ordre econòmic, de manera que
permeti obtenir la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera
de l'entitat, cuidant que la comptabilitat es conformi amb les normes legals



específiques que resultin d'aplicació.
El Tresorer cuidarà i custodiarà els fons pertanyents a l'Associació i donarà
compliment a les ordres de pagament que expedeixi el President.
El Secretari General, amb la col·laboració del Tresorer, formalitzarà el pressupost
anual d'ingressos i despeses, així com l'estat de comptes de l'exercici anterior, que
han de ser presentats a la Junta Directiva, perquè aquesta al seu torn els sotmeti a l'aprovació
de l'Assemblea General. 
 
Article 28º.
Cadascun dels components de la Junta Directiva complirà, a més dels deures
propis del seu càrrec, els que neixin de les delegacions o comissions que la pròpia
Junta li encomani.
La falta d'assistència d'un membre de la Junta Directiva a més de la meitat de les
reunions durant sis mesos, sense causa justificada, podrà donar lloc a la seva substitució. En
aquest cas ocuparia el seu lloc en la Junta el següent candidat que figurés més votat
en la llista. 
 
 
CAPITOL IV – RÈGIM FINANCER
 
Article 29º.
L'Associació manca de patrimoni i fixarà el seu pressupost segons exercicis anuals,
que coincidiran amb els anys naturals. 
 
Article 30º.
Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament de les activitats socials seran
les quotes d'entrada dels socis, les quotes periòdiques, els productes dels béns i
drets que corresponguin, així com els llegats, subvencions, donacions, que
puguin ser rebuts de forma legal. Igualment els ingressos que obtingui l'Associació
mitjançant les activitats lícites que acordi realitzar la Junta Directiva, sempre dins dels
límits estatutaris i legals. 
 
Article 31º.
L'administració dels fons de l'Associació es durà a terme sotmesa a la
corresponent intervenció i amb la publicitat suficient, a fi que en qualsevol
moment els socis puguin tenir coneixement de la destinació dels fons.
Els possibles beneficis o superàvit obtinguts per l'Associació, derivats de
qualsevol tipus de donacions o activitats, incloses les prestacions de serveis,
hauran de destinar-se exclusivament al compliment de les seves finalitats, sense que càpiga
en cap cas el seu repartiment entre els associats, ni entre els seus cònjuges o persones que
convisquin amb aquells amb anàloga relació d'afectivitat, ni entre els seus parents, ni la seva
cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb interès lucratiu. 
 
CAPITOL V – DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ 
 
Article 32º.
L'Associació es dissoldrà per la voluntat dels associats expressada en Assemblea
General convocada a aquest efecte, així com per les causes determinades en l'article 39º del
Codi Civil i per sentència judicial ferma.
En cas de dissoldre's l'Associació, l'Assemblea General que acordi la dissolució
nomenarà una Comissió Liquidadora, composta per cinc membres de la Junta
Directiva, la qual es farà càrrec dels fons que existeixin, perquè, una vegada satisfetes



les obligacions pendents, el romanent, si ho hi hagués, sigui lliurat a qualsevol
entitat legal espanyola no lucrativa, que es dediqui a iguals finalitats o, en defecte d'això, a finalitats 
anàlogues. Tots els altres tràmits de la liquidació es realitzaran de conformitat amb l'establert en 
l'article 18º de la LODA, inclosos els referits a la possible insolvència de l'Associació.
 
 
Aprovada per Acta Fundacional de 30 de novembre de 2011, al domicili social de la pròpia 
APTCE, pels Socis Fundadors. 


