ESTATUTS DE
L'ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA
I L'ESTUDI DE LA NATURA A CATALUNYA
CAPÍTOL 1
DENOMINACIÓ, ÀMBIT, FINALITATS I DOMICILI SOCIAL.
Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura NIF.:G-59074484

Article 1er
1. Es constitueix a Sabadell, província de Barcelona, l'associació de caràcter sociocultural i
sense ànim de lucre, sota la denominació, Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura a
Catalunya, per contracció "ADENC".
2. L’ADENC, a l'empara de l'article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d'acord
amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, la Llei 7/1997,
de 18 de juny, d'associacions, la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret
d'associació, la legislació que sigui vigent en cada moment, i els seus estatuts.
Article 2on
Aquesta Associació tindrà personalitat jurídica i serà regida pels presents estatuts i per les
disposicions sobre associacions vigents a Catalunya o que siguin de legal aplicació.
Article 3er
L'àmbit d'acció territorial de l'associació serà Catalunya.
Article 4rt
1. L'associació té com a fi general la defensa i l'estudi del patrimoni natural, per la qual cosa
desenvoluparà les següents funcions:
a)
Promoure activitats dirigides a l'estudi i la defensa del patrimoni natural de forma
coordinada amb altres entitats amb els mateixos objectius. Entre aquestes activitats
s'inclouran les de formació permanent adreçades al professorat no universitari.
b)
Elaborar i promoure, per iniciativa pròpia o per petició d'altres, informes o estudis
relacionats amb el medi i els seus problemes.
c)
Participar en els òrgans consultius de l'Administració quan aquesta ho requereixi.
d)
Establir relacions amb altres organitzacions ecologistes en tots els seus àmbits
d'actuació.
e)
Adquirir terrenys mitjançant compra, donació, arrendament, etc., i dirigir-ne la gestió a
fi de conservar els valors i recursos naturals que continguin.
f)
Promoure, elaborar i realitzar xerrades, campanyes, tallers i altres activitats
d’educació ambiental en centres de formació reglada (escoles, instituts, universitats, etc.),
no reglada (grups d’esplais, associacions culturals, etc.) i altres centres o grups que
col•laborin amb l’entitat o comparteixin els seus objectius.
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g)
Participar i col·laborar amb els centres d’educació i centres universitaris en la
formació dels estudiants, si cal mitjançant assignació personal per part de la Junta dels
seguiments i tutories, pràctiques remunerades i no remunerades i/o acreditacions, amb un
vistiplau, un conveni o un reconeixement exprés de la tasca de formació i recerca per part
de l’entitat educativa que ho sol·licita.
h)
Realitzar activitats de lleure de descoberta de la natura i del medi ambient en
activitats escolars i extraescolars, conforme la legislació vigent de les activitats d'educació
en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.
i)
Aquelles altres funcions que li siguin pròpies per la finalitat que es proposa aquesta
entitat.
Article 5è
"ADENC" es declara totalment apolítica, i acull persones independentment del seu gènere,
de qualsevol ideologia i, per tant, no es fa responsable dels actes i manifestacions que els
seus associats puguin efectuar en tal sentit, tant a dins com a fora de l'Entitat.
Article 6è
1. El domicili de l'entitat és ubicat a Ca l'Estruch, carrer Sant Isidre, 140 de la ciutat de
Sabadell. Tanmateix hom podrà realitzar el canvi de l'esmentada seu quan així ho acordi la
Junta Directiva, per necessitats de l'associació. L'entitat podrà disposar també d'altres
subseus arreu de Catalunya, en especial al Vallès.
2. L'ADENC té una secció juvenil que s'anomenarà a partir d'ara ADN ADENC (en lloc de
Joves Naturalistes de l'ADENC) i que es podrà dedicar a realitzar activitats de lleure infantil i
juvenil.
CAPÍTOL 2
SÒCIES, DRETS I OBLIGACIONS.
Article 7è
1. Seran membres de l'associació totes aquelles persones físiques que ho sol·licitin i que
siguin admeses per la Junta Directiva.
2. Les persones sòcies de l'ADENC podran ser d'Honor o Col·laboradores.
Article 8è
Seran sòcies d'Honor les persones que pels serveis prestats o per mèrits concrets en
serveis a l'entitat, hom consideri mereixedores de tal distinció, per acord de la Junta
Directiva i a confirmar en la primera Assemblea General, bé sigui Ordinària o Extraordinària,
que se celebri. Aquestes sòcies estan exemptes del pagament de la quota anual d'associat.
Article 9è
Seran sòcies Col·laboradores aquelles que simpatitzin amb les finalitats de l'associació, que
ho sol·licitin i siguin admeses per la Junta Directiva i satisfacin la quota establerta per
l'Assemblea General.
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Article l0è
Per a fer ús del dret d'associat caldrà haver satisfet la quota social anual que hagi estat
proposada per la Junta Directiva i aprovada per l'Assemblea General.
Article 11è
Les entitats o agrupacions que desitgin adherir-se a la tasca de l'ADENC, hauran de ser
presentades per dues persones sòcies i requeriran els mateixos tràmits establerts a l'Article
9è. Un cop acceptat i satisfeta la quota anual voluntària establerta, hauran de designar un
delegat perquè els representi en llurs relacions amb l'associació. En cas de canvi de
delegat, la Junta Directiva tindrà la facultat d'acceptar o rebutjar la nova designació.
Article 12è
La qualificació de soci d'Honor confereix els mateixos drets que als socis col·laboradors.
Article 13è
1. Els drets les sòcies Col·laboradores són els següents:
a- Col·laborar en les tasques de l'associació i en altres activitats de tipus col·lectiu
organitzades per l'entitat.
b- Participar directament, amb veu i vot, a les Assemblees Generals i representar
l'associació en actes que, en raó de la matèria, l'associació hagi acordat assistir, sempre i
quan, hagin estat comissionats expressament per la Junta Directiva.
c- Elevar als òrgans rectors de l'associació totes les iniciatives i suggerències que en pro
dels seus objectius estimin pertinent formular. Les opinions fetes públiques pels socis a
través d'altres conductes no seran assumides per l'associació i no podran ésser
considerades com a expressió del seu criteri.
d- Elegir els membres de la Junta Directiva.
e- Usar degudament totes les instal·lacions i serveis de l'entitat.
g- Aquells altres que reglamentàriament s'acordin o corresponguin en aplicació de
disposicions superiors.
Article 14è
1. Les obligacions de les sòcies Col·laboradores són les següents:
a- Complir els preceptes legals i estatutaris, així com els acords dels òrgans rectors.
b- Abonar les quotes reglamentaries en els terminis estipulats per la Junta Directiva.
c- Informar a la Junta Directiva de les activitats que realitzin que puguin afectar els
interessos de l'entitat.
e- Tots els socis estan obligats a tenir cura del patrimoni de l'entitat i a respectar-lo. En cas
de maltractament de les instal·lacions i materials de l'associació la Junta Directiva obrarà en
conseqüència a fi de protegir-los.
CAPÍTOL 3
VOLUNTARIAT, DRETS I OBLIGACIONS
Article 15è
1. L'ADENC preveu que col·laborin persones en règim de voluntariat.
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2. Seran voluntàries totes aquelles persones que, sense ser socis, decideixin col·laborar
desinteressadament amb l'entitat i així ho sol·licitin. Hauran de ser admeses per la Junta
Directiva.
Article 16è
1. Drets de les persones voluntàries:
a- Participar activament en els programes i activitats on col·labori, acordant lliurament les
condicions de la seva acció voluntària i el compromís de les tasques definides conjuntament
amb l’entitat.
b- Obtenir informació i rebre formació necessària per desenvolupar l’activitat.
c- Ser coberts dels riscos derivats de l’activitat que duu a terme i dels danys que,
involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat.
d- No ser discriminat i ser respectat com a persona.
e- Gaudir d’acreditació com a voluntari/ària i obtenir certificació de la seva participació en els
programes.
f- Participar a les reunions de seguiment dels projectes en els que participen. Poder assistir
a l'Assemblea General amb veu, però sense vot.
g- Usar degudament les instal·lacions i serveis de l'entitat.
Article 17è
1. Deures de les persones voluntàries:
a- Cooperar en la consecució dels objectius del programa on participi per al compliment dels
compromisos adquirits dins de l’organització.
b- Realitzar l’activitat a què s’ha compromès amb responsabilitat, donant suport i respectant
les normes internes de funcionament, i mantenint la confidencialitat de les informacions
rebudes.
c- No desmerèixer el bon nom de l'ADENC.
d- Tenir cura del patrimoni de l'entitat i respectar-lo.
e- En cas de renúncia, notificar-la amb antelació o continuar l’activitat fins que puguin
adoptar-se les mesures necessàries per evitar perjudicis greus al servei.
f- Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui ser oferta pel
beneficiari o per tercers en virtut de la seva actuació.
Article 18è
Registre de voluntariat: L'ADENC portarà un registre del voluntariat, amb una relació
actualitzada dels voluntaris.
NOU CAPÍTOL 4
RÈGIM SANCIONADOR
Article 19è
1. La Junta directiva pot sancionar les infraccions comeses pels associats i pel voluntariat.
2. Les infraccions poden ser, per exemple:
a- Deixar de complir qualsevol de les obligacions consignades en aquest Estatut.
b- Tenir una conducta, tant a l'interior de l'associació com en la seva actuació exterior, que
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desmereixi el bon nom de l'ADENC...
3. Es considera que es perd la condició de soci quan no es fa efectiva la quota aprovada per
l'Assemblea, sense que això representi una infracció.
4. Les infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions
corresponents poden anar des d'una amonestació, a suspendre temporalment els drets
d'associat, o fins a l’expulsió de l'associació amb pèrdua de tots els drets que hi hagués
adquirit.
Article 20è
1. El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o
comunicació. En el termini de 15 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita
l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 30 dies, amb audiència prèvia
del presumpte infractor. La resolució final ha de ser motivada i aprovada per dues terceres
parts dels membres de la Junta Directiva.
2. En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les
persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera
assemblea general que tingui lloc.
CAPÍTOL 5
RÈGIM INTERN
Article 21è
L'associació serà regida pel sistema d'autogovern i pel principi de representació, a través
dels següents òrgans: 1.- L'ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS i 2.- la JUNTA DIRECTIVA,
amb les facultats assenyalades als articles següents.
Article 22è
1. L'Assemblea General de socis és l'òrgan suprem de l'associació, integrada pels socis,
que adoptaran els seus acords pel principi majoritari.
2. La reunió ordinària de l'Assemblea General es farà durant el primer trimestre de cada
any.
3. Podran ser convocades Assemblees Generals de Socis Extraordinàries quan així ho
proposi la Junta Directiva, o quan ho sol·liciti per escrit un 5 % de les persones sòcies.
4. Les convocatòries es cursaran amb una antelació d'un mínim de quinze dies indicant, per
escrit (en paper i/o telemàticament), l'ordre del dia, la data, l'hora i el lloc de la sessió.
5. L’assemblea es pot constituir presencialment, virtualment o les dues coses a la vegada,
amb totes les garanties d’acreditació i de dret al vot secret.
6. L'assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre d'associats
presents o representats.
7. Presidirà l'Assemblea General el President de l'associació o, per delegació, el SotsPresident, llevant acta de la sessió el Secretari General. Les actes seran firmades per dos
interventors nomenats per la pròpia Assemblea, per defecte seran el secretari i el president
sortints de l'entitat.
8. Els acords, obligatoris per a tots, absents i presents i encara dissidents, es faran constar
en el llibre d'actes.
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9. El dret de vot es pot exercir per delegació a un altre soci de l'entitat. Per a això, caldrà fer
arribar la butlleta que a tal efecte es trameti amb la convocatòria de l'Assemblea,
degudament omplerta i signada, abans de l'inici de l'assemblea. Cada membre de l'entitat
podrà acumular un màxim de 5 vots delegats.
10. Just abans de l'inici de l'assemblea, les persones que disposen de vots delegats ho
hauran de comunicar al Secretari, per tal que es puguin comptabilitzar correctament a les
votacions.
Article 23è
1. Correspon a l'Assemblea General de socis:
a- Examinar i aprovar, si procedeix, la memòria, pressupost, comptes , inventaris i balanços.
b- Conèixer, estudiar i resoldre les propostes que li sotmeti la Junta Directiva, o les
presentades directament per un mínim de vint-i-cinc socis, amb quinze dies d'antelació, a
través de la Junta Directiva.
c- Fixar les quotes socials a proposta de la Junta Directiva i dirigir el programa general
d'actuació de l'associació.
d- Elegir els membres de la Junta Directiva i ratificar els càrrecs que substitueixin a vacants.
e- Ratificar les exclusions de socis i d'entitats col·laboradores que hagi acordat la Junta
Directiva.
f- Ratificar el personal administratiu i tècnic adscrit a l'entitat aprovat per la Junta Directiva.
g- Qualsevol altre assumpte de competència de l'Assemblea.
Article 24è
1. A l'Assemblea General convocada amb caràcter extraordinari li correspon:
a- Elegir el President en cas de vacant. En aquest cas haurà de reunir-se dins dels trenta
dies següents a la producció de la vacant.
b- Modificar els estatuts.
c- Dissoldre l'associació.
d- Prendre acords sobre l'ús o la venda de béns o drets.
2. Caldrà el vot favorable de dos terços dels assistents per a:
a- La modificació dels estatuts.
b- La dissolució de l'entitat.
Article 25è
1. La Junta Directiva estarà composta per:
a) un President/a, el qual ho serà de l'Associació,
b) un Sots-President/a,
c) un Tresorer/a,
d) un Secretari/a General
e) així com tants vocals com es considerin necessaris per a desenvolupar-ne les
gestions fins a un màxim de sis.
2. Els càrrecs de Presidència, Sots-Presidència, Tresoreria, Secretaria General així com els
restants vocals, seran elegits per l'Assemblea General, i serà necessària la majoria simple
dels vots presents o representats.
3. Tots els càrrecs de la Junta Directiva tenen una vigència de dos anys. Els càrrecs podran
ser reelegits.
4. En cas d'ocórrer vacant o vacants durant el temps del seu mandat, aquesta o aquestes
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seran cobertes per socis escollits per la Junta Directiva en ple, i haurà, de quedar
confirmada la designació o designacions en la primera Assemblea General celebrada i els
càrrecs així nomenats tindran una duració del temps que faltava al predecessor que hom
substitueixi.
5. Els membres de la Junta Directiva poden ser revocats del seu càrrec per una Assemblea
General Extraordinària sempre i quan hi estigui d'acord una majoria qualificada dels dos
terços dels membres assistents.
6. La Junta Directiva podrà nomenar Delegats i Delegades, persones escollides per la
mateixa Junta com a responsables d'un tema, que podran participar en les reunions de junta
amb veu però sense vot.
Article 26è
1. Correspon a la Junta Directiva:
a- Convocar dins els tres primers mesos de l'any a l'Assemblea General en sessió ordinària i
quan ho imposin les circumstàncies podrà fer-ho en sessió extraordinària.
b- Portar a terme les propostes i acords aprovats en Assemblea General.
c- Considerar les iniciatives i suggerències que proposin individualment els socis i estudiar
aquelles que hagin de sotmetre's a l'Assemblea General.
d- Dirigir i governar l'associació i administrar els seus interessos en tots els seus aspectes.
Formular la memòria i pressupostos anuals que s'hauran de sotmetre a l'Assemblea
General.
e- Complir i fer complir els estatuts, resolent els dubtes que susciti la seva aplicació i suplint
les omissions que hi apareguin.
f- Designar els socis que hagin de representar l'associació davant d'organismes, entitats o
associacions similars i, en convencions, seminaris de treball i similars.
g- Informar els socis individualment o en Assemblea, dels treballs i accions portats a terme
directament per l'associació o pel seu encàrrec.
h- Contractar el personal que sigui necessari per facilitar la gestió i desenvolupament de les
funcions de l'associació.
i- Disposar sobre la millor inversió dels fons socials, efectuant al respecte totes les
operacions de compra i venda que siguin necessàries, amb l'única excepció de l'alineació o
gravament de béns immobles, que haurà de ser acordada en Assemblea General.
j-. Comparèixer i exercitar accions administratives i jurídiques de qualsevol tipus i davant de
qualsevulla jurisdicció i/o òrgan administratiu (autoritat, fiscalia, delegació, junta, jurat o
altres organismes, de l'Estat, de qualsevulla comunitat autònoma, província, municipi o
altres administracions, organismes autònoms, ens, i/o registre públic, fins i tot internacionals
i en particular de la Unió Europea), així com comparèixer i exercitar accions en tota mena de
recursos, siguin de caràcter ordinari o extraordinari. Les compareixences i l'exercici de les
accions podran ser realitzats indistintament:
- directament pels membres de la Junta Directiva;
- per delegació en algun/a membre de la Junta Directiva, en algun/a
treballador/a o col·laborador/a de l'entitat;
- designant, si fos el cas, els/les advocats/desses i procuradors/es que es
considerin oportuns.
k- I altres facultats pròpies de la Junta Directiva que no estiguin expressament reservades a
l'Assemblea General.
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Article 27è
Els càrrecs de President, així com els de la Junta Directiva són renunciables en qualsevol
moment, i poden ser tots ells reelegits.
Article 28è
1. La Junta Directiva es reunirà, de forma presencial o telemàtica, com a mínim una vegada
al mes, o més sovint si així ho estima la Presidència o 1/3 part dels seus membres. La Junta
Directiva està facultada per suspendre les seves reunions ordinàries durant els mesos de
juliol i agost. Hom efectuarà la convocatòria amb dos dies d'antelació, i l'ordre del dia el farà
la Secretaria General, seguint les indicacions de la Presidència.
2. En cas de tractar-se d'inversions del fons social, els assistents hauran d'ésser, pel cap
baix, els dos terços dels qui componguin la Junta Directiva i els vots favorables a la inversió
hauran d'almenys, els dos terços dels assistents. Haurà de ser tractada per la Junta
Directiva l'aprovació del balanç econòmic i dels pressupostos que caldrà presentar a
l'Assemblea General.
3. En tot cas, quan siguin presents o representats la totalitat dels membres de la Junta
Directiva podran acordar constituir-se en Junta Directiva i prendre tots els acords que siguin
de la seva competència.
4. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple. En les esmentades reunions hom
donarà compte de la marxa de l'associació i els seus associats, els acords seran presos per
votació entre els assistents i, en cas d'empat, el President/a ostentarà el vot de qualitat.
Article 29è
De les reunions, discussions i acords de la Junta Directiva i de les Assemblees Generals, el
Secretari General n'aixecarà acta, que serà transcrita als llibres degudament legalitzats i en
les quals anotarà el vist i plau el President de l'associació, prèvia aprovació de l'acta per
l'òrgan pertinent.
Article 30è
1. Tota votació celebrada, tant a les Juntes Directives com a les Assemblees Generals, serà
per majoria simple, és a dir, la meitat més un dels vots emesos, excepte en les decisions
que requereixin una majoria qualificada.
2. Les votacions podran ser presencials (com per exemple a mà alçada) o amb la utilització
d’eines virtuals (correu electrònic, formularis, aplicacions…). Quan així sigui necessari,
caldrà assegurar un procediment perquè els vots siguin secrets.
CAPÍTOL 6
DELS CÀRRECS DIRECTIUS
Article 31è
1. Són atribucions de la Presidència:
a) Representar l'associació en tots els actes i davant les autoritats i jurisdiccions.
b) En general tenir cura del bon nom de l'associació, vetllar pel compliment dels preceptes
del present Estatut, i dels acords de la Junta Directiva i l'Assemblea General.
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c) Presidir les sessions de la Junta Directiva i de les Assemblees Generals.
d) Autoritzar amb la seva signatura els documents que emanin de l'associació.
Article 32è
En cas d'absència o malaltia del President/a, aquest podrà delegar en el Sots-President/a
les funcions inherents al seu càrrec.
Article 33è .
1. Correspon a la Secretaria General:
a) Estendre les actes de les Juntes Directives i de les Assemblees de Socis Actius, tot
expressant de la forma més succinta i clara les opinions emeses.
b) Donar compte en les sessions dels assumptes a tractar i que han d'ésser sotmesos a les
Juntes, en virtut del corresponent ordre del dia.
c) Estendre tots els rebuts que li ordeni la Tresoreria, els avisos i tots els documents
depenents de Secretaria.
d)
Elevar instància a la superioritat en representació de l'associació, prèvia autorització
de la Presidència.
e) Lliurar les certificacions del Llibre d'Actes i altres documents de l'entitat amb els vist i plau
de la Presidència.
f) Portar un registre i un fitxer de socis.
Article 34è
1. Correspon al Tresorer:
a) Custodiar els fons socials.
b) Formular cada any en finalitzar l'exercici un pressupost de despeses i ingressos per a
l'any següent, així com un balanç-inventari de l'any acabat, per tal de sotmetre'l a la Junta
Directiva.
c) Signatura i control dels rebuts, així com el pagament dels comptes de l'entitat.
Article 35è
Els vocals tindran com a missió responsabilitzar-se i cooperar en els àmbits particulars
d'actuació pels quals van ser designats.
CAPITOL 7
RÈGIM ECONÒMIC.
Article 36è
1. L'associació comptarà amb mitjans econòmics per a la seva vida i desenvolupament, amb
els següents ingressos:
a) les quotes dels socis.
b) els donatius dels socis i altres simpatitzants.
c) els interessos del fons que constitueixin la seva reserva, en cas que n'hi hagi.
d) subvencions d'entitats públiques i privades.
e) qualsevol altre mitjà que la Junta Directiva estimi oportú i sigui admissible en Dret.
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Article 37è
1. Els ingressos esmentats a l'Article 32è hom els aplicarà de la manera següent:
a)
Per a satisfer les despeses generals de l'entitat, personal si n'hi hagués, i per a
material.
b) Per a desenvolupar els serveis que presta als associats.
c) Per a constituir un fons de reserva, per millores i imprevistos.
d) Per a conservar i minorar el local o locals que tingui de propietat o d'arrendament.
e) Per a tot el necessari per a desenvolupar les activitats de l'entitat.
Article 38è
Ostentaran la firma social del règim econòmic de l'associació indistintament el President i el
Tresorer o també aquells vocals als quals, conjuntament amb el Tresorer, els sigui
concedida autorització per la Junta Directiva.
Article 39è
L'exercici dels càrrecs dels membres de la Junta Directiva és gratuït. Tindran dret al
reemborsament de les despeses originades en funció del seu càrrec a l'ADENC. La
retribució dels experts o d'altres persones que prestin temporalment els seus serveis a
l'ADENC és fixada per la Junta Directiva, dins dels terminis del pressupost anual i d'acord
amb el que estableixin les disposicions legals aplicables.
Article 40è
L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.
CAPITOL 8
MODIFICACIÓ DE L'ESTATUT
Article 41è
Aquests Estatuts solament podran ésser modificats per acord de l'Assemblea General
Extraordinària. Per a reformar-los hom requerirà l'aprovació de l'autoritat competent, d'acord
amb allò que a aquest efecte estableixi l'ordenament legal vigent en aquell moment.
CAPITOL 9.
DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ.
Article 42è
Per a poder efectuar la dissolució de l'Associació per la Defensa i Estudi de la Natura a
Catalunya, "ADENC", serà necessari l'acord en l'Assemblea General.
Article 43è
1. Una vegada signat l'acord de dissolució, es constituirà una Junta Liquidadora que
formalitzarà el corresponent Balanç General, i un cop satisfets tots els deutes, el romanent
serà lliurat a una entitat d'entre les que guardin una major analogia amb les finalitats de
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l'ADENC i que compleixi els següents requisits:
a) Que les seves finalitats estatutàries siguin assistencials, cíviques, educatives,
científiques, culturals de cooperació per al desenvolupament, de defensa del medi ambient,
de foment de l'economia social o de la investigació, de promoció de voluntariat social o
qualsevol altra que tendeixi a promoure l'interès general.
b) Que la seva activitat no estigui restringida exclusivament a beneficiar als seus associats,
sinó oberta a qualsevol altre beneficiari que reuneixi les condicions i caràcter exigits per la
índole de les seves pròpies finalitats.
c) Mancar d'ànim de lucre, i no distribuir entre els seus associats els guanys eventualment
obtinguts.

DILIGÈNCIA per fer constar que aquests estatuts varen ser aprovats en l'Assemblea
General Extraordinària celebrada a Sabadell el 26 de febrer de 2021.

Vistiplau
José Antonio Ruiz Jiménez
Secretari

Joan Cusco i Borràs
President sortint

Joan Carles Sallas i Puigdellívol
President entrant
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

Document T1115B53t55v18V signat
electrònicament i validat per CATCert

Certifico que aquests estatuts concorden amb els originals de l’entitat,
les dades d’inscripció de la qual consten a continuació.

Núm. d’inscripció 7617
Data Resolució 28/04/2021
Secció 1a del Registre d’Associacions
La Responsable d’inscripcions i assentaments registrals
Data 30 d'abril de 2021
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