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ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA INNOVACC 

 
 

CAPÍTOL  I 
DENOMINACIÓ, FINALITATS, DOMICILI I ÀMBIT: 

 
Article 1r.- L’Associació INNOVACC CLÚSTER CATALÀ DE LA CARN I LA PROTEÏNA ALTERNATIVA 

regula les seves activitats segons el que estableix la Llei 4/2008 de 24 d’abril del llibre tercer 
del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de 
març, i de la Llei 7/1997 de 18 de juny d’associacions i els seus estatuts, normes 
complementàries, amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, subjecta als presents 
Estatuts i no tenint ànim de lucre. 
 
Article 2n.- Aquesta associació es constitueix per temps indefinit.  
 
Article 3r.- L’existència d’aquesta associació té com a objectiu fonamental promoure, 
contribuir i facilitar, les pràctiques innovadores que permetin millorar la competitivitat, segons 
criteris de mercat, del sector carni i de proteïna alternativa català, tant de les seves activitats 
principals com auxiliars, accessòries o complementàries vinculades amb el sector carni i de 
proteïna alternativa, per poder afrontar favorablement la globalització, així com la seva 
projecció i visibilitat internacional, mitjançant l’impuls a la innovació dels seus associats, a 
través de l’intercanvi d’informació, coneixement i col·laboració en projectes innovadors, 
tecnològics o organitzatius que per la seva naturalesa i dimensió transcendeixen dels recursos 
individuals dels seus associats. 
 
Article 4t.- Per al compliment d’aquesta finalitat o objectiu, l’Associació procedirà a realitzar 
les activitats següents: 

- Planificar estratègicament vies de desenvolupament futur del sector. 
- Impulsar la cooperació i les trobades interempresarials per afavorir la generació 

d’idees i sinèrgies entre les empreses i les entitats adherides. 
- Definir polítiques i actuacions d’interès comú.  
- Impulsar la innovació.  
- Potenciar els intercanvis de coneixements científico-tècnics amb els investigadors de 

les universitats i altres institucions i/o centres de recerca, desenvolupament i 
innovació.  

- Potenciar la formació a tots els nivells (Universitat, formació professional, formació 
contínua, jornades tècniques, etc.). 

- Assessorar sobre oportunitats d’innovació, projectes cooperatius, subvencions i etc. 
- Establir relacions estratègiques amb altres regions punteres en el sector, altres 

Agrupacions Empresarials Innovadores i clústers complementaris i institucions 
internacionals, europees i estatals, per afavorir els intercanvis de cooperació. 

- Impulsar la qualitat distintiva i el prestigi d’INNOVACC i la participació en projectes i 
esdeveniments internacionals. 

- Exercir investigació tècnica i industrial amb elaboració de tot tipus de projectes i 
estudis relacionats amb la innovació tecnològica en el sector carni i de proteïna 
alternativa. 

- Segons l’Article 32.1.b de la Llei 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret 
d’associació, l’activitat de l’associació no estarà restringida exclusivament a beneficiar 
als seus associats, sinó oberta a qualsevol altre possible beneficiari que reuneixi les 
condicions i els caràcters exigits per l'índole de les seves pròpies finalitats. 
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Article 5è.- L’Associació estableix el seu domicili social a Olot (Girona) carrer Tomàs de 
Lorenzana, 15, baixos, amb codi postal 17800. 
 
L’Assemblea General de l’Associació, a proposta de la Junta Directiva, podrà acordar el trasllat 
de domicili dins de la zona d’àmbit territorial, així com establir delegacions i obrir altres locals 
de l’Associació en aquelles localitats on desenvolupi la seva activitat. En aquest cas, el canvi de 
domicili s’haurà de comunicar a l’Oficina pública del registre d’estatuts competent. 
 
L’associació és una organització que desenvolupa les seves activitats majoritàriament a 
Catalunya, sense ànim de lucre que respon als principis democràtics en quant a l’organització i 
funcionament garantint l’autonomia de les persones físiques i jurídiques que la formen, sense 
perjudici del caràcter vinculant que tenen els acords que adopten vàlidament els òrgans de 
govern de l’associació en les matèries que afecten a l’associació i a l’interès comú de les 
persones afiliades. 
 

CAPÍTOL II 
ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ 

 
Article 6è.- Són òrgans Socials de l’Associació : 

- L’Assemblea General. 
- La Junta Directiva. 

Aquests Òrgans de govern són els que exerceixen la representació, gestió i administració de 
l’entitat. 

 
Article 7è.- L’Associació serà gestionada i representada per una Junta Directiva formada per un 
mínim de cinc (5) membres i un màxim de quinze (15) membres, els quals hauran de ser 
necessàriament associats, no podent formar part del mateix aquells associats que 
desenvolupin una activitat remunerada per a l’associació a excepció del Secretari, ocupant els 
següents càrrecs: 

- Un President. 
- Un Vicepresident, en el seu cas. 
- Un Secretari. 
- Un Tresorer. 
-  Vocal/vocals, ocupant aquest càrrec aquells membres de la Junta Directiva que no 
ocupin cap dels càrrecs anteriors. 

 
Excepcionalment, la constitució de la primera Junta Directiva creada en l’acta fundacional de 
l’Associació, estarà formada per tots els associats fundadors, independentment de la categoria 
d’associat que ocupin, de conformitat amb l’article 25è dels presents estatuts. 
 
Tots els càrrecs que formen la Junta Directiva seran gratuïts. Aquests seran designats i revocats 
per l’Assemblea General i el seu mandat tindrà una duració de quatre (4) anys, sense perjudici 
de poder ser cessats en qualsevol moment, per acord en Assemblea General dels seus membres 
que representi, al menys, el vot favorable de les dues terceres parts de les persones associades. 
 
Els membres que formen la Junta Directiva podran ser reelegits en els seus càrrecs, una o vàries 
vegades per períodes d’igual duració. 
 
Article 8è.- Els membres de la Junta Directiva que haguessin esgotat el termini per al qual 
varen ser elegits, continuaran ostentant els seus càrrecs fins al moment en què es produeixi 
l’acceptació dels que els substitueixin o la reelecció dels mateixos. 
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Article 9è.- Aquests podran causar baixa per renúncia voluntària comunicada per escrit a la 
Junta Directiva. 
 
Article 10è- La Junta Directiva es reunirà obligatòriament una cop per trimestre, així com 
quantes vegades ho determini el seu President o a petició d’un número d’associats no inferior 
al 25%. Quedarà constituïda quan assisteixi la meitat més un dels seus membres i per què els 
seus acords siguin vàlids hauran de ser adoptats per majoria de vots. En cas d’empat, el vot del 
President serà de qualitat. 
 
La Junta Directiva podrà delegar amb caràcter permanent, a favor d’un o varis membres, ja 
sigui de forma solidària o mancomunada, totes les facultats que la Llei i els Estatuts atribueixen 
a la Junta Directiva, per al que es requerirà el vot favorable de les dues terceres parts dels seus 
membres. 
 
El President de la Junta Directiva, haurà de convocar als seus membres, sempre que sigui 
possible, amb quinze (15) dies naturals d’antelació a la data fixada per a la reunió, indicant el 
lloc de celebració, dia, hora, així com els punts de l’Ordre del dia a tractar. Per raons 
d’urgència, es poden tractar assumptes que no consten a l’ordre del dia. La convocatòria de la 
Junta Directiva haurà d’efectuar-se per carta certificada amb justificant de rebut o bé, 
mitjançant sistemes electrònics sempre que permetin tenir constància de la seva recepció, tals 
como correu electrònic, a la direcció de correu electrònic que a aquests efectes designin els 
mateixos a l’acta del seu nomenament. 
 
La Junta Directiva es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, 
multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels seus 
membres. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la 
continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. 
La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi la persona que la presideix. En les 
reunions virtuals s’han de considerar membres assistents aquells que hagin participat en la 
multiconferència i/o videoconferència. 
 
Els acords de la Junta Directiva hauran de constar per escrit, l’Acta s’ha de firmar pel Secretari 
amb el Vistiplau del President. 
 
Article 11è.- Facultats de la Junta Directiva: 
 
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 aquests Estatuts, autorització 
expressa de l’Assemblea General. 
 
A efectes merament enunciatius i no limitatius, són facultats particulars de la Junta Directiva 
les següents: 

a) Dirigir les activitats socials i portar la gestió econòmica i administrativa de l’Associació, 
acordant realitzar els oportuns contractes i actes. 

b) Executar els acords de l’Assemblea General. 
c) Formular i sotmetre a la aprovació de l’Assemblea General els Balanços i els Comptes 

Anuals. 
d) Resoldre sobre l’admissió i exclusió dels socis fundadors i de número. 
e) Nomenar delegats per alguna determinada activitat de l’Associació. 
f) Decidir en matèria de cobraments i ordres de pagament. 
g) Elaborar el Pla d’Activitats i esdeveniments, que seran sotmesos a votació de 

l’Assemblea General. 
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h) Elaborar i proposar a l’Assemblea General, per votar i aprovar reglaments interns. 
i) Representar a l’Associació en judici i fora d’ell, activa i passivament. 
j) Administrar els béns de l’Associació i dirigir les seves activitats. Orientar al personal 

contractat i col·laboradors, fixant les respectives condicions de treball i exercint la 
respectiva disciplina. 

k) Elegir, entre els seus membres, el President, Vicepresident, Secretari i Tresorer de 
l’Associació. 

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

m) Nomenar al Gerent de l’associació, i facultar-lo perquè pugui: realitzar les tasques 
necessàries d’acord amb les activitats fixades en aquests Estatuts; representar 
l’associació davant de tota classe d’organismes públics i privats; ordenar pagaments i 
autoritzar amb la seva firma els documents, actes i correspondència. 

n) Crear una Comissió Permanent, composada per alguns membres de la Junta Directiva, 
que es reuneixi periòdicament amb el gerent de l’entitat per prendre les decisions que 
siguin urgents, especialment en el temps que transcorri entre les reunions de Junta 
Directiva. 

o) Crear un Consell Assessor que podrà fer aportacions en relació a les activitats fixades a 
l’article 4t d’aquests Estatuts. 

 
Article 12è.- El President tindrà les següents atribucions: 

a) Representar legalment a l’Associació davant de tota classe d’organismes públics o 
privats. 

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

c) Ordenar pagaments i autoritzar amb la seva firma els documents, actes i 
correspondència. 

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

e) Actuar de moderador a l’Assemblea General o en reunions de la Junta Directiva. 
 
Article 13è.- El Vicepresident substituirà al President en absència d’aquest, motivada por 
malaltia o qualsevol altra causa, i tindrà les mateixes atribucions que ell. 
 
Article 14è.- El Secretari tindrà a càrrec la direcció de les feines purament administratives de 
l’Associació, expedirà certificacions, portarà els llibres de l’Associació legalment establerts i el 
fitxer d’associats, i custodiarà la documentació de l’entitat, fent que es cursin a les 
comunicacions sobre designació de Juntes Directives i altres acords socials inscriptibles als 
Registres corresponents, així com el compliment de les obligacions documentals en els termes 
que legalment corresponguin. 
 
El Secretari assistirà al President o Vicepresident de l’Associació en totes las matèries que 
siguin de la seva competència. 
 
Els acords són executius des del moment en què s’adopten. 
 
Les actes de l’Assemblea seran redactades i firmades pel secretari amb el Vistiplau de qui hagi 
ocupat la Presidència i s’aprovaran, en el seu cas, a la mateixa reunió o a la següent. 
 
Article 15è.- El Tresorer s’encarregarà de la comptabilitat de l’Associació, recaptarà i 
custodiarà els fons pertanyents a l’Associació, la formalització del pressupost anual d’ingressos 
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i de despeses i de l’estat de comptes de l’any anterior que ha de presentar a la Junta Directiva 
en el seu moment per què aquesta la sotmeti a l’Assemblea General.  
 
Article 16è.- Els Vocals tindran les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la 
Junta Directiva, i així com les que neixin de les delegacions o comissions de treball que la 
pròpia Junta els encarregui. 
 
Article 17è.- Les vacants que es poguessin produir durant el mandat de qualsevol dels 
membres de la Junta Directiva seran cobertes provisionalment entre aquests membres fins a 
l’elecció definitiva per l’Assemblea General convocada a l’efecte. 
 

CAPÍTOL III 
ASSEMBLEA GENERAL 

 
Article 18è.- L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Associació i estarà 
integrada per tots els associats, actuant com a President i Secretari de la mateixa, els que 
ostenten aquest càrrec de la Junta Directiva o qualsevol dels associats nomenats per 
l’Assemblea a l’inici de la reunió. 
 
Article 19è.- Les reunions de l’Assemblea General seran ordinàries i extraordinàries. L’ordinària 
es celebrarà una vegada a l’any dins dels sis mesos següents al tancament de l’exercici; les 
extraordinàries es celebraran quan les circumstàncies ho aconsellin, a judici del President, 
quant la Junta Directiva ho acordi o quan ho proposi per escrit un número no inferior al 10% 
dels associats. 
 
Article 20è.- Les convocatòries de les Assemblees Generals hauran de realitzar-se mitjançant 
comunicació individual i escrita dirigida a cada soci remesa, bé per correu certificat, amb 
justificant de rebut, bé mitjançant sistemes telemàtics que permetin tenir constància de la seva 
recepció, expressant el lloc, dia i hora de la reunió, en primera convocatòria, així com l’ordre 
del dia amb expressió concreta dels assumptes a tractar. Entre la convocatòria i el dia 
assenyalat per a la celebració de l’Assemblea en primera convocatòria hauran de passar al 
menys quinze (15) dies, excepte per a aquells suposats que podent així mateix fer-se constar si 
procedís la data i hora en què es reunirà l’Assemblea en segona convocatòria, sense que entre 
una i altra pugui passar un termini inferior a trenta minuts. 
 
La convocatòria s’haurà de remetre al domicili o correu electrònic que l’associat hagi designat 
en el document de formalització de la seva incorporació com a associat.  
 
L’ Assemblea es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o 
qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels associats. En aquests casos és 
necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la 
possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre 
celebrada al lloc on es trobi la persona que la presideix. En les reunions virtuals s’han de 
considerar membres assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o 
videoconferència. 
 
Qualsevol irregularitat en la convocatòria quedarà sense efecte en el suposat que assisteixin, 
personalment o representats, tots els associats de l’Associació. 
 
Article 21è.- Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran 
vàlidament constituïdes en primera convocatòria quant concorrin en ella, la meitat més un 
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dels associats amb dret a vot, i en segona convocatòria qualsevol número d’associats amb dret 
a vot. 
 
Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades, no sent 
computables a aquests efectes els vots nuls, en blanc ni les abstencions. 
 
Serà necessari el vot favorable de les dues terceres parts dels associats presents o 
representats, per a l’adopció dels següents acords: 

a) Modificació d’Estatuts. 
b) Destitució dels membres de la Junta Directiva. 
c) Disposició o alienació de béns integrants de l’immobilitzat, així com la constitució de 

drets reals sobre els mateixos. 
d) La fusió i Dissolució de l’Associació. 

 
En qualsevol Assemblea que es celebri, els associats podran acudir representats per un altre 
associat, mitjançant remissió de carta dirigida al President de la Junta Directiva, que haurà de 
ser especial per a cada Assemblea. 
 
Cada associat que estigui al corrent de pagament de les quotes té dret a un vot. 
 
Article 22è.- Són facultats de l‘Assemblea General: 

a) Aprovar, la gestió de la Junta Directiva. 
b) Examinar i aprovar els Comptes Anuals. 
c) Elegir als membres de la Junta Directiva. 
d) Dissolució de l’associació. 
e) Modificació dels Estatuts. 
f) Disposició o alienacions dels béns. 
g) Acordar, en el seu cas, la remuneració dels membres dels òrgans de representació. 
h) Definir la política associativa. 
i) Aprovar els Reglaments interns proposades per la Junta Directiva. 
j) Aprovar o rebutjar el Pla d’Activitats elaborat per la Junta Directiva. 
k) Fixar les quotes ordinàries, extraordinàries fixes i en el seu cas variables. 
l) Elegir els socis honorífics. 
m) Qualsevol altra que no sigui competència atribuïda a un altra òrgan social. 

 
Els acords són executius des del moment en què s’adopten. 
 
Les actes de l’Assemblea seran redactades i firmades pel secretari amb el Vistiplau de qui hagi 
ocupat la Presidència i s’aprovaran, en el seu cas, a la mateixa reunió o a la següent. 
 
Article 23è.- Requereixen acord de l’Assemblea General Extraordinària convocada a l’efecte: 

a) Dissolució de l’Associació. 
 

CAPÍTOL IV 
SOCIS 

 
Article 24è.- Podran pertànyer a l’Associació aquelles persones amb capacitat d’obrar que 
tinguin interès en el desenvolupament de les finalitats de l’Associació i que estiguin implicats 
en el sector carni i de proteïna alternativa català per desenvolupar activitats econòmiques 
relacionades amb el mateix, així com Entitats Públiques, Institucions i Universitats interessades 
en la promoció i desenvolupament de la finalitat associativa. 
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Per a l’accés de qualsevol associat, serà necessari que els mateixos, presentin una sol·licitud 
per escrit amb l’imprès que per a aquesta finalitat ofereix l’associació. 
 
Article 25è.- Dins de l’Associació existiran les següents classes de socis: 
 

a) Socis fundadors, que seran aquells que participin en l’acta de constitució de 
l’Associació i que podran ser: 

a. Socis: Societats mercantils privades (persones jurídiques amb forma jurídica de 
societat mercantil de caràcter privada que desenvolupen una activitat 
econòmica relacionada amb el sector carni i de proteïna alternativa català, 
tant d’activitats principals com auxiliars o complementàries). 

b. Socis: Institucions, quedant incloses dins d’aquesta categoria, Administracions 
Públiques, Universitats, Cambres de Comerç, centres de formació i societats 
mercantils públiques, Fundacions, Associacions, Federacions, altres entitats 
sense ànim de lucre, i qualsevol altra entitat que no quedi inclosa en l’apartat 
a. anterior. 
 

b) Socis de número, que seran els que entrin després de la constitució de l’Associació i 
que podran ser: 

a. Socis: societats mercantils (en els termes assenyalats en l’apartat anterior). 
b. Socis: Institucions (en els termes assenyalats en l’apartat anterior). 

 
c) Socis d’honor, els que pel seu prestigi o per haver contribuït de manera rellevant a la 

dignificació i desenvolupament de l’Associació, es facin creditors a tal distinció. Per ser 
classificats en aquesta categoria la Junta Directiva de l’Associació ho proposarà a 
l’Assemblea General, i aquesta ho acceptarà o no. El nomenament dels socis d’honor 
correspondrà a la Junta Directiva o Assemblea General.  

 
Article 26è.- Els socis causaran baixa per alguna de les causes següents: 

a) Per renúncia voluntària, comunicada per escrit a la Junta Directiva.  
b) Per incompliment de les obligacions econòmiques.  
c) Per incompliment dels Estatuts, dels acords adoptats per les persones i organismes a 

qui els està encomanat el govern de l’Entitat. 
d) L’observació d’una conducta manifestament delictiva. 
e) L’exteriorització d’assumptes o acords interns de la vida de l’associació en contra dels 

interessos generals de les persones associades o que redundin en benefici d’una altra 
organització. 

Els associats que perdin tal condició, per qualsevol causa, no tindran el dret a cap tipus 
d‘indemnització ni part de part de patrimoni social. 

 La condició d‘Associat no és transferible  per cap concepte. 
 
Article 27è.- Els socis de número i fundadors tindran els següents drets: 

a) Formar part de quantes activitats organitzi l‘Associació en compliment de les seves 
finalitats. 

b) Gaudir de tots els avantatges i beneficis que l‘Associació pugui obtenir. 
c) Participar a les Assemblees amb veu i vot. 
d) Ser electors i elegibles per a càrrecs directius. 
e) Rebre informació sobre els acords adoptats pels òrgans de l‘Associació. 
f) Fer suggeriments als membres de la Junta Directiva en ordre al millor compliment de 

les finalitats de l‘Associació. 
 
Article 28è.- Els socis fundadors i de número tindran les següents obligacions: 



Estatuts de l’associació modificats el 21/12/2021 

 8

a) Complir els presents Estatuts i els acords vàlids de les Assemblees i la Junta Directiva. 
b) Abonar les quotes que es fixin. 
c) Assistir a les Assemblees i demés actes que s’organitzin. 
d) Desenvolupar, en el seu cas, les obligacions inherents al càrrec que ocupin. 

 
Les sancions que s’hagin d’imposar als associats, incloent la baixa forçosa, es fixaran per acord 
de la Junta Directiva. L’afectat disposarà d’un termini de 15 dies naturals per formular 
al·legacions. L’afectat podrà presentar recurs contra la decisió de la Junta Directiva davant 
l’Assemblea General. 
 
Article 29è.- Els socis d‘honor tindran les mateixes obligacions que els fundadors i de número a 
excepció de les previstes en els apartats b) i d), de l‘article anterior. 
 
Així mateix tindran els mateixos drets a excepció dels que figuren als apartats c) i d) de l‘article 
26, podent assistir a les Assemblees sense dret de vot. 
 
Article 30è.- Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament de les finalitats i 
activitats de l’Associació seran els següents: 

a) Les quotes de socis, periòdiques anuals i extraordinàries, fixes i/o variables en el seu 
cas, que s’hauran de satisfer pels membres de l‘Associació en la forma, i quantia que 
estableixi l‘Assemblea General, podent ser diferents entre les diferents classes.  

b) Les subvencions públiques o privades, donacions, llegats o herències que pogués rebre 
de forma legal per part dels associats o de terceres persones. 

c) La venda dels seus béns o valors. 
d) Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals i preceptes 

estatutaris. 
e) Els ingressos de la venda de publicacions i prestacions de serveis. 

 
Cada exercici econòmic s’ha de revisar i adequar-se al pressupost ordinari d‘ingressos i 
despeses, amb subjecció a les normes que contenen els presents estatuts. 
 
Article 31è.- El patrimoni inicial o Fons Social de l‘Associació és de SET MIL SIS-CENTS EUROS 
(7.600.- euros). 
 
Article 32è.- L’exercici associatiu i econòmic serà anual i el seu tancament tindrà lloc el 31 de 
desembre de cada any. 

 
CAPÍTOL V 

DISSOLUCIÓ 
 

Article 33è.- Es dissoldrà voluntàriament quan així ho acordi l‘Assemblea General 
Extraordinària, convocada a l‘efecte, amb el que es disposa a l‘article 21è dels presents 
Estatuts.  
 
Article 34è.- La dissolució de l‘Associació obre el període de liquidació, durant el qual l‘entitat 
conserva la seva personalitat jurídica. 
 
Els membres de la Junta Directiva en el moment de la dissolució esdevenen liquidadors, 
excepte que l‘Assemblea General, al mateix temps d‘acordar la dissolució o autoritat judicial, 
en el seu cas, nomeni altres liquidadors. 
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Els Liquidadors, una vegada concloses les operacions pendents i realitzades les noves 
operacions que siguin precises per a la liquidació de l‘Associació, adjudicaran els béns sobrants 
a altres entitats sense ànim de lucre que tinguin finalitats anàlogues o a qualsevol 
administració pública. 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
En tot quan 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 4/2008 de 24 d’abril del llibre tercer del 
Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, i demés disposicions 
complementàries. 
 
Diligència per fer constar que aquests estatuts van ser aprovats inicialment pels socis 
fundadors el 7 de març de 2008, posteriorment van ser modificats el 16 de desembre de 2008, 
posteriorment van ser modificats el 17 de desembre de 2012, posteriorment van ser 
modificats el 19 de desembre de 2013, i han estat modificats en assemblea general 
extraordinària amb data 21 de desembre de 2021. 
 
A Olot, a 21 de desembre de 2021 
 
 
 
 
 
Esteve Espuña i Sargatal    Anna Carabús i Flores 
President      Secretària 
 


