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ESTATUTS 
DE LA 

ASSOCIACIÓ CATALANA 
PER A LA FORMACIÓ EN 

ESPORTS DE NEU 

(FESNEU) 
 
 
 
 

CAPÍTOL PRIMER 
DE LA DENOMINACIÓ, DURADA, FINS, 

ACTIVITATS, DOMICILI I ÀMBIT TERRITORIAL 
 

Article 1. DENOMINACIÓ. Amb la denominació ASSOCIACIÓ 
CATALANA PER A LA FORMACIÓ EN ESPORTS DE NEU  
(acrònim FESNEU) es constitueix una entitat a l’empara de la Llei 
Orgànica 1/2002, de 22 de març i de la Llei 7/1997, de 18 de juny, 
del Parlament de Catalunya, així com les normes complementàries 
que les desenvolupen, amb capacitat jurídica i plena capacitat 
d’obrar, sense ànim de lucre. 

 

Article 2. DURADA. Aquesta Associació es constitueix per temps 
indefinit. 
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Article 3.  FINS. Els fins de l’Associació són:  

1. Agrupar persones que tinguin interès en promoure, fomentar i 
millorar tot el que sigui possible la formació i el coneixement dels 
professionals que desenvolupen la seva activitat en el àmbit dels 
anomenats esports de neu o esports d’hivern, especialment els 
que ho fan com a formadors, siguin professors, guies, monitors o 
acompanyants, però també els que són responsables, tenen cura 
d’instal·lacions o col·laboren en la prestació dels serveis de 
seguretat, d’informació, de salvament i de qualsevol tipus o 
activitat relacionada directa o indirectament amb la pràctica dels 
esports d’hivern o de neu i del funcionament de les instal·lacions 
necessàries. 

2. Assolir la representació, gestió i defensa jurídica dels interessos 
col·lectius dels seus associats en front dels tercers que calgui, 
incloent-hi les administracions públiques, sempre que tinguin 
relació amb les activitats esmentades al punt primer, sens 
perjudici de que, les activitats que així ho requereixin siguin 
desenvolupades sempre per persones amb titulació, capacitació 
o habilitació adient per fer-ho. 

3. Promoure el coneixement mutu entre els associats, i entre 
aquests i la resta del sector de la neu i de la societat en general, 
facilitant la seva integració. 

4. Promoure, patrocinar i gestionar, directament o per mitjà de 
tercers, quantes propostes i iniciatives es considerin d’interès pel 
desenvolupament de les activitats abans indicades, especialment 
aquelles que suposin una garantia de qualitat formativa per 
l’accés a les titulacions professionals necessàries per a l’exercici 
de l’ensenyament dels esports de neu, així com el reciclatge o 
formació permanent en aquest àmbit. 

5. Formular propostes i elevar als organismes oficials i instàncies 
administratives els suggeriments i iniciatives que es considerin 
pertinents en interès de tot el col·lectiu i dels seus associats. 

6. Generar, elaborar, emetre, distribuir i difondre informació que 
sigui d’interès pels seus associats. 
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7. Organitzar i participar en actes, xerrades, debats, col·loquis i tot 
tipus d’intervencions que tinguin a veure o siguin adients a les 
seves finalitats. 

8. Defensar el manteniment i potenciació dels esports de neu i les 
activitats que fan possible la seva pràctica. 

9. Defensar i promoure l’ús de la llengua catalana en l’àmbit dels 
esports de neu o d’hivern. 

10. Crear, integrar-se i participar en grups de treball i organismes 
de representació i coordinació que siguin acords amb les 
finalitats de l’Associació. 

11. Difondre les activitats desenvolupades. 

12. En general, tots aquells fins complementaris als ja enunciats, 
sempre que siguin sense ànim de lucre. 

 

Article 4. ACTIVITATS. Pel acompliment dels fins de l’Associació 
que s’enumeren a l’article anterior, aquesta desenvoluparà les 
activitats que, en relació indicativa i no restringida, es detallen a 
continuació: 

1. Promoció, organització, celebració i participació en reunions, 
trobades, seminaris, cursos i jornades, incloses aquelles que 
siguin formació oficial reglada, dins els límits i condicionants que 
la llei i els reglaments imposin. 

2. Desenvolupament d’estudis, treballs o col·laboracions. 

3. Edició i difusió de publicacions en suport paper, llibres, revistes, 
fullets i anuncis. 

4. Publicació i manteniment de pàgines web i altres suports de 
comunicació amb mitjans electrònics o audiovisuals. 

5. Celebració d’actes, festivitats i conteses lúdiques, culturals i 
esportives. 

6. Gestions administratives i activitats d’intermediació, informació i 
sensibilització en instàncies públiques i privades. 
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7. Establiment i manteniment de tota mena de contactes amb 
personalitats i autoritats. 

8. Col·laboració amb altres associacions i entitats, especialment 
amb aquelles que siguin sense ànim de lucre. 

9. Promoció de mesures de tot tipus adients als fins de l’Associació. 

10. Assessorament dels seus associats en qüestions relacionades 
amb els fins de l’Associació. 

11. Exercici d’accions civils, administratives i penals. 

12. Exercici dels drets constitucionals i de qualsevol altra 
naturalesa que siguin propis d’una associació. 

 

Article 5. DOMICILI I ÀMBIT TERRITORIAL. L’Associació estableix el 
seu domicili  social a Edifici Fòrum, Carrer de l’Esport sense número 
17527-LLÍVIA i l’àmbit territorial en que desenvoluparà principalment 
les seves activitats és Catalunya (bàsicament el de la Comunitat 
Autònoma de Catalunya). 
 
 

CAPÍTOL SEGON 
DE L’ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ 

 

Article 6. LA JUNTA DIRECTIVA. L’Associació estarà gestionada i 
representada per una Junta Directiva formada per un mínim de tres i 
un màxim de nou persones físiques: un President o Presidenta, un 
Vicepresident o Vicepresidenta, un Secretari o Secretària, un 
Tresorer o Tresorera i, si s’escau, tants vocals com siguin possibles 
fins al màxim permès de membres. Els càrrecs de Secretari o 
Secretària i Tresorer o Tresorera poden ser exercits per la mateixa 
persona si la Junta Directiva està formada per només tres membres. 

 

Article 7. CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA.  Els càrrecs de la 
Junta Directiva s’elegiran de forma personal i nominativa si es tracta 
d’eleccions individuals, o mitjançant candidatura tancada i complerta 
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si s’elegeix a la totalitat de l’òrgan, i poden ser electes tots els 
associats que siguin persones físiques o els representats 
d’associats que siguin persones jurídiques, i en aquest darrer cas el 
càrrec correspondrà a tots els efectes a la persona elegida i no a la 
institució que aquesta representi, que no podrà substituir-lo en 
aquest càrrec. Malgrat tot, si la persona associada és baixa durant 
la vigència del càrrec de qui la representi a la Junta Directiva, 
aquesta persona també cessarà en el seu càrrec, que quedarà 
vacant i es procedirà d’acord amb el que es preveu en aquests 
Estatuts. 

 

Article 8. PRINCIPI ÈTIC DE COMPORTAMENT. Qualsevol membre de 
la Junta Directiva s’abstindrà d’intervenir, per activa o per passiva, a 
qualsevol decisió que impliqui contractar serveis fonamentals o 
efectuar adquisicions significatives a tota persona, física o jurídica, 
amb la qual tingui vinculacions personals, de parentiu o de 
dependència. A més, haurà de posar de manifest als altres 
membres de la Junta Directiva, sota la seva responsabilitat, quan 
pugui concórrer aquesta circumstància. 

 

Article 9. DESIGNACIÓ, DURACIÓ I GRATUÏTAT DELS CÀRRECS. Els 
càrrecs de la Junta Directiva seran designats i renovats per 
l’Assemblea General Extraordinària, el seu mandat tindrà una 
vigència de quatre anys, i podran ser reelegits pel mateix o altres 
càrrecs. Tots els càrrecs de la Junta Directiva seran gratuïts. 

 

Article 10. CESSAMENT EN ELS CÀRRECS. Els càrrecs de la Junta 
Directiva podran causar baixa per renúncia voluntària, comunicada 
mitjançant escrit adreçat a la pròpia Junta Directiva, per 
incompliment de les obligacions que tinguessin encomanades, 
acordat majoritàriament per la Junta Directiva, i per expiració del 
seu mandat. A més dels supòsits anteriors, els càrrecs que siguin 
representants davant l’Associació d’un associat persona jurídica 
causaran baixa si l’associat perd aquesta condició. 
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Article 11. CÀRRECS EN FUNCIONS. Els membres de la Junta 
Directiva que haguessin esgotat el termini pel que varem esser 
elegits, continuaran en el càrrec en funcions fins el moment en que 
es produeixi l’acceptació dels que hagin de substituir-los. En els 
altres casos el seu cessament serà immediat. 

 

Article 12. CONVOCATÒRIA. La convocatòria de les reunions de la 
Junta Directiva es farà en la forma i amb els mitjans idonis pel 
coneixement dels seus membres, i amb termini suficient per facilitar 
la seva assistència. 

 

Article 13. DELEGACIÓ. Qualsevol membre de la Junta Directiva 
podrà delegar en un altre la seva assistència a una reunió i els drets 
de vot, però haurà de fer-ho específicament i per cada convocatòria. 

 

Article 14. REUNIONS. La Junta Directiva es reunirà quantes 
vegades ho determini el seu President o Presidenta o a iniciativa i 
petició de tres dels seus membres, i per a que els acords siguin 
vàlids hauran de ser presos per majoria de vots. En cas d’empat 
dirimirà el vot del seu President o Presidenta. 

 

Article 15. FACULTATS GENERALS. Les facultats de la Junta Directiva 
s’estendran, amb caràcter general, a tots els actes propis de les 
finalitats de l’Associació, sempre que no requereixin, segons els 
presents Estatuts, autorització expressa de l’Assemblea General. 

 

Article 16. ENUMERACIÓ DE FACULTATS PARTICULARS. Són facultats 
particulars de la Junta Directiva: 

1. Dirigir les activitats socials i portar la gestió econòmica i 
administrativa de l’Associació, acordant realitzar els oportuns 
contractes i actes. 
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2. Executar els acords de l’Assemblea General. 

3. Formular i sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General els 
Balanços i els Comptes Anuals. 

4. Resoldre sobre l’admissió de nous associats. 

5. Nomenar delegats per alguna determinada activitat de 
l’Associació. 

6. Impulsar la creació i el funcionament de comissions y grups de 
treball específics, dels que també podran formar part associats 
que no siguin membres de la Junta Directiva. 

7. Qualsevol altra facultat que no sigui de l’exclusiva competència 
de l’Assemblea General de socis. 

 

Article 17. EL PRESIDENT O PRESIDENTA. El President o Presidenta 
tindrà les següents atribucions: 

1. Representar legalment a l’Associació davant tota classe 
d’organismes, públics i privats. 

2. Convocar, presidir i aixecar les sessions que celebrin 
l’Assemblea General i la Junta Directiva, així com dirigir les 
deliberacions d’una i d’altra. 

3. Ordenar pagaments i autoritzar amb la seva firma documents, 
actes i correspondència. 

4. Adoptar qualsevol mesura urgent que la bona marxa de 
l’Associació aconselli o que en el desenvolupament de les seves 
activitats resulti necessària o convenient, sens perjudici de donar 
compte posteriorment a la Junta Directiva. 

 

Article 18. EL VICEPRESIDENT O VICEPRESIDENTA. El Vicepresident o 
Vicepresidenta substituirà al President o Presidenta en absència 
d’aquest o aquesta, motivada per malaltia o per qualsevol altra 
causa, i tindrà les mateixes atribucions que aquell o aquella. En cas 
de que no es doni aquesta circumstància, ajudarà al President o 
Presidenta i podrà assolir part de les seves atribucions en el ordre 
intern i per delegació d’aquest o aquesta. 
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Article 19. EL SECRETARI O SECRETÀRIA. El Secretari o Secretària  
tindrà al seu càrrec: 

1. La direcció dels treballs purament administratius de l’Associació. 

2. L’expedició de certificacions. 

3. Portar els llibres de l’Associació que siguin legalment establerts 
i, se forma especial, el fitxer d’associats. 

4. La conservació i custòdia de la documentació de l’entitat, fent 
que es cursin les comunicacions sobre designació de Juntes 
Directives i altres acords socials que s’hagin d’inscriure als 
registres corresponents, així com la presentació dels Comptes 
Anuals i l’acompliment de totes les obligacions documentals en 
la forma i terminis que legalment corresponguin. 

 

Article 20. EL TRESORER O TRESORERA. El Tresorer o Tresorera 
recaptarà i custodiarà els fons que pertanyin a l’Associació i donarà 
compliment de les ordres de pagament que estengui el President o 
Presidenta. 

 

Article 21. ELS VOCALS. Els vocals tindran les obligacions pròpies 
del seu càrrec com a membres de la Junta Directiva, així com les 
que neixin de les delegacions o comissions de treball que la pròpia 
Junta Directiva els hi encomani. 

 

Article 22. PROVISIÓ DE VACANTS.  Les vacants que es puguin 
produir durant el mandat natural de qualsevol dels membres de la 
Junta Directiva seran cobertes provisionalment entre els dits 
membres fins la seva elecció definitiva per part de l’Assemblea 
General Extraordinària. També podrà acordar-se la incorporació de 
nous membres a la Junta Directiva, suplint les vacants que s’hagin 
produït, però aquests nous membres hauran de ser ratificats per 
l’Assemblea General Extraordinària, ostentant fins aleshores el 
caràcter de simples col·laboradors adjunts. 
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CAPÍTOL TERCER 
DE L’ASSEMBLEA GENERAL 

 
Article 23  L’ASSEMBLEA GENERAL. L’Assemblea General es l’òrgan 
suprem de govern de l’Associació i estarà integrada per tots els 
associats. 

 

Article 24. CLASSES D’ASSEMBLEA GENERAL. Les reunions de 
l’Assemblea General seran ordinàries i extraordinàries. La ordinària 
es celebrarà un cop a l’any, dins els sis mesos següents al 
tancament de l’exercici; les extraordinàries es celebraran quan les 
circumstàncies ho aconsellin, a judici del President o Presidenta, 
quan la Junta Directiva ho acordi o quan ho proposi per escrit una 
desena part dels associats. 

 

Article 25. CONVOCATÒRIES. Les convocatòries de les Assemblees 
Generals es realitzaran per correu escrit, per telefax o per correu 
electrònic, expressant el dia, lloc i hora de la reunió així com l’ordre 
del dia, amb expressió concreta dels assumptes a tractar. Entre la 
convocatòria i el dia assenyalat per la celebració de l’Assemblea en 
primera convocatòria hauran de passar com a mínim quinze dies, i 
es podrà així mateix fer constar, si procedeix, la data i l’hora en que 
es reunirà l’Assemblea en segona convocatòria, sense que entre 
una i altra pugui  transcórrer un termini inferior a una hora. 

 

Article 26. QUÒRUM. Les Assemblees Generals, tant ordinàries com 
extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes en primera 
convocatòria quan concorrin a ella un terç dels associats amb dret a 
vot, i en segona convocatòria qualsevol que sigui el número 
d’associats amb dret a vot. 
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Article 27. REPRESENTACIÓ. Qualsevol associat podrà conferir a un 
altre la seva representació i els drets de vot en l’Assemblea 
General, però haurà de fer-ho de forma individualitzada per cada 
una que es celebri, de forma fefaent i per escrit, no essent 
acceptables les representacions verbals. La presència física del 
representat anul·la la representació prèviament conferida per escrit. 
Ningú podrà representar simultàniament a més de tres associats. 

 

Article 28. DRETS DE VOT. Cada associat te dret a un vot, sigui 
persona física o jurídica. 

 

Article 29. SUSPENSIÓ TEMPORAL DELS DRETS DE VOT. Els associats 
que no estiguin al corrent de les seves obligacions econòmiques i 
que hagin estat requerits per regularitzar la seva situació, tindran 
suspès el dret de vot fins que no es resolgui aquesta circumstància. 
El Secretari o Secretària o, en la seva absència, el President o 
Presidenta, comprovaran les situacions de suspensió dels drets de 
vot abans del començament de cada Assemblea. 

 

Article 30. ACORDS PER MAJORIA SIMPLE. Els acords es prendran 
per majoria simple de les persones presents o representades en 
l’Assemblea General quan els vots afirmatius superin els negatius, 
no essent computables a aquests efectes els vots en blanc ni les 
abstencions. 

 

Article 31. ACORDS PER MAJORIA QUALIFICADA. Serà necessària 
majoria qualificada de les persones presents o representades en 
l’Assemblea General, que resultarà quan els vots afirmatius superin 
la meitat d’aquestes, per la presa dels següents acords: 

1. Nomenament de les Juntes Directives i Administradors. 

2. Acord per constituir una federació d’associacions o per integrar-
se en ella. 
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3. Disposició o venda de qualsevol dels bens que formin part de 
l’immobilitzat. 

4. Modificació dels Estatuts. 

5. Dissolució de l’entitat, on calen dos terços dels vots dels socis. 

 

Article 32. L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA. Són facultats de 
l’Assemblea General Ordinària: 

1. Aprovar, en el seu cas, la gestió de la Junta Directiva. 

2. Examinar i aprovar els Comptes Anuals. 

3. Aprovar o rebutjar les propostes de la Junta Directiva en ordre a 
les activitats de l’Associació. 

4. Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries. 

5. Qualsevol altra que no sigui de la competència exclusiva de 
l’Assemblea Extraordinària. 

6. Acordar la remuneració, en el seu cas, dels membres dels 
òrgans de representació, fet que requeriria un acord previ de 
modificació dels Estatuts i que constés expressament als 
comptes anuals aprovats en Assemblea (article 11.5 de la LO 
1/2002). 

 

Article 33. L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA. Són facultat de 
l’Assemblea General Extraordinària: 

1. Nomenament dels membres de la Junta Directiva. 

2. Modificació dels Estatuts. 

3. Dissolució de l’Associació. 

4. Expulsió de socis, a proposta de la Junta Directiva. 

5. Constitució de federacions o integració en aquestes. 
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CAPÍTOL QUART 
DELS SOCIS 

 
Article 34. CONDICIÓ DE SOCI. Podran pertànyer a l’Associació 
aquelles persones, físiques o jurídiques, siguin aquestes darreres 
públiques o privades, amb capacitat d’obrar, que tinguin interès en 
el desenvolupament dels fins de l’Associació. 

 

Article 35. CLASSES DE SOCIS. Dins de l’Associació existiran les 
següents classes de socis: 

1. Socis fundadors, que seran aquells que participin en l’acte de 
constitució de l’Associació. 

2. Socis de número, que seran els que ingressin després de la 
constitució de l’Associació. 

3. Socis col·laboradors, que seran els que, pel seu prestigi o per 
haver contribuït de forma rellevant en la promoció, la dignificació i 
el desenvolupament de l’Associació, es facin creditors d’aquesta 
distinció. El nomenament dels socis col·laboradors correspon de 
forma exclusiva a l’Assemblea General. 

 

Article 36. ADMISSIÓ DE SOCIS. El procediment d’admissió de socis 
el determina la Junta Directiva amb l’objecte de garantir la 
transparència i adequació als fins de l’Associació, i la seva aplicació 
és responsabilitat del Secretari o Secretària. 

 

Article 37. BAIXA DE SOCIS. Els socis causaran baixa per alguna de 
les causes següents: 

1. Per renúncia voluntària del propi associat, comunicada per escrit 
a la Junta Directiva. 
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2. Per incompliment de les obligacions econòmiques, si deixa de 
satisfer dos quotes periòdiques. 

3. Per qualsevol altra causa d’interès general de l’Associació que 
signifiqui un incompliment dels deures del associat o que resulti 
justificada a criteri de la Junta Directiva, sempre que l’aprovi així 
l’Assemblea General. 

 

Article 38. DRETS DELS SOCIS FUNDADORS I DE NÚMERO. Els socis 
fundadors i de número tindran els següents drets: 

1. Prendre part a quantes activitats organitzi l’Associació en 
l’acompliment dels seus fins. 

2. Gaudir de tots els avantatges i beneficis que l’Associació pugui 
obtenir pels seus associats. 

3. Participar en les Assemblees amb veu i vot. 

4. Ser electors i elegibles pels càrrecs directius. 

5. Rebre informació sobre els acords adoptats pels òrgans de 
l’Associació. 

6. Fer suggeriments als membres de la Junta Directiva en ordre al 
millor acompliment dels fins de l’Associació. 

 

Article 39. OBLIGACIONS DELS SOCIS FUNDADORS I DE NÚMERO. Els 
socis fundadors i de número tindran les següents obligacions: 

1. Acomplir els presents Estatuts i els acords vàlids de les 
Assemblees i la Junta Directiva. 

2. Abonar les quotes que es fixin. 

3. Assistir, sempre que sigui possible, a les Assemblees i altres 
actes que s’organitzin. 

4. Atendre, en el seu cas, a les obligacions inherents al càrrec que 
ocupin dins l’Associació. 
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Article 40. DRETS I OBLIGACIONS DEL SOCIS COL�LABORADORS. Els 
socis col·laboradors tindran els mateixos drets que els socis 
fundadors i de número, a excepció dels indicats als apartats 2), 3) i 
4) de l’article 38. Així mateix, tindran les mateixes obligacions a 
excepció de les que figuren als apartats 2), 3) i 4) de l’article 39, i 
podran assistir a les Assemblees, però sense dret de vot. 

 

Article 41. COMISSIÓ D’INFRACCIONS I PROCEDIMENT SANCIONADOR. 
L’òrgan de govern podrà sancionar les infraccions comeses pels 
socis que incompleixin les seves obligacions. Aquestes infraccions 
es podran qualificar com a lleus, greus o molt greus, i les sancions 
corresponents podran anar des de l’amonestació fins a l’expulsió de 
l’Associació, segons el que s’estableixi al reglament de règim intern. 
El procediment sancionador s’iniciarà d’ofici o com a conseqüència 
d’una denúncia o una comunicació. La Junta Directiva nomenarà un 
Instructor o Instructora, que tramitarà l’expedient sancionador i la 
proposta de resolució, amb audiència prèvia de la persona 
presumptament infractora. La resolució final, que ha de ser 
motivada, l’adoptarà l’òrgan de govern. Els socis sancionats que no 
estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que 
es pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà, modificarà o 
be adoptarà les resolucions de sobreseïment oportunes. 

 

Article 42. RECURSOS ECONÒMICS. Els recursos econòmics 
previstos pel assoliment dels fins i la realització de les activitats de 
l’Associació seran els següents: 

1. Les quotes dels socis, periòdiques o extraordinàries. 

2. Les aportacions voluntàries dels associats. 

3. Les subvencions, llegats o herències que es puguin rebre de 
forma legal per part dels associats o de terceres persones. 

4. Els derivats de les activitats externes que es realitzin de forma 
exclusiva per part de l’Associació. 
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5. Els derivats de les activitats externes que es realitzin de forma 
conjunta amb altres entitats. 

6. La prestació de serveis puntuals a associats i tercers, si s’escau. 

7. Qualsevol altra recurs lícit. 

 

Article 43. PATRIMONI DE L’ASSOCIACIÓ. El patrimoni Fundacional o 
Fons Social de l’Associació està format per les aportacions dels 
socis fundacionals i és de QUATRE CENTS CINQUANTA Euros 
(450,00€). 
 

Article 44. EXERCICI ASSOCIATIU I ECONÒMIC. L’exercici associatiu i 
econòmic serà anual, per temporades d’hivern, i el seu tancament 
tindrà lloc el dia 30 de juny de cada any. 

 

CAPÍTOL CINQUÈ 
DE LA DISSOLUCIÓ 

 
Article 45. DISSOLUCIÓ. L’Associació es dissoldrà de forma 
voluntària quan així ho acordi l’Assemblea General Extraordinària, 
convocada al efecte, amb el vot a favor d’una majoria de dos terços 
dels associats. 

 

Article 46. COMISSIÓ LIQUIDADORA. En cas de dissolució, es 
nomenarà una Comissió Liquidadora la qual, un cop extingits els 
deutes, i si existís sobrant líquid, el destinarà a finalitat que no 
desvirtuïn la seva naturalesa no lucrativa. 
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DISPOSICIONS ADDICIONALS 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA. En tot el que no estigui previst en els 
presents Estatuts s’aplicarà la vigent Llei Orgànica 1/2002, de 22 de 
març, reguladora del Dret d’Associació, la Llei 7/1997, de 18 de 
juny, del Parlament de Catalunya, i demés disposicions que les 
complementin. 

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA. En el termini màxim de quatre 
anys des de la fundació de l’Associació, la Junta Directiva redactarà 
una proposta de Reglament Intern que regularà, entra d’altres 
qüestions, el règim disciplinari. La dita proposta de Reglament 
Intern se sotmetrà a l’aprovació de la següent Assemblea General 
que es celebri i no podrà ser aplicat fins l’acompliment d’aquest 
tràmit. 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA. La Associació es constitueix el 19 
de febrer de 2008, data dels presents Estatuts, pel que el primer 
exercici econòmic i social es tancarà el 30 de juny de 2008. 

 

 

 

Llívia, a 19 de febrer de 2008 


