
 

1/11 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESÀRIES, PROFESSIONALS I 
DIRECTIVES, “FUNDE”. 

  

CAPÍTOL I. DE L’ASSOCIACIÓ EN GENERAL  

Article 1er.- L’Associació d’Empresàries, Professionals i Directives, constituïda a l’empara de la 
legislació vigent es regirà pels Estatuts de l’Associació, aprovats en data 16 de novembre de 
2.004, pel present Reglament de Règim Intern i per totes aquelles normes que estableixi la 
reglamentació que li sigui aplicable segons la llei i normativa corresponent. 

Article 2on.- El present Reglament desenvolupa els continguts expressats als Estatuts de 
l’Associació i en cap cas serà contrari a la filosofia i reglamentació que els Estatuts estableixin. 

Article 3er.- El domicili social serà el que prevegin els Estatuts. La Junta Directiva, en el seu cas, 
podrà adaptar els canvis que consideri oportuns en el canvi de domicili de l’Associació, per mitjà 
de la corresponent notificació a les autoritats competents i a les Associades. 

Article 4art.- S’estableix com a anagrama de l’Associació i com a logotip, el següent: 

 

 

Les Associades podran utilitzar aquests distintius quan la Junta Directiva ho autoritzi i amb el 
respecte merescut. 

Article 5è.- Les Associades hauran de donar compliment als fins establerts en els Estatuts, 
considerant la promoció i defensa dels valors humans, socials i professionals de la dona en la 
seva condició d’empresària, professional, directiva, autònoma i emprenedora i actuarà amb 
transparència i respecte amb la resta de membres de l’Associació. 

CAPÍTOL II. DE L’INGRÈS DE LES ASSOCIADES.  

Article 6è.- Podran ingressar en l’Associació totes les dones, empresàries i directives majors de 
divuit (18) anys segons estipulin els Estatuts i el present Reglament. 

Article 7è.- La sol·licitud d’ingrés es tractarà en reunió de la Junta Directiva, qui haurà de verificar 
la sol·licitud amb un informe positiu o negatiu. En cas d’informe negatiu caldrà especificar-ne les 
causes.  

Article 8è.- Un cop admesa la nova Associada, la Secretària procedirà a donar-la d’alta en el 
Llibre Registre de Sòcies de l’Associació i a facilitar a l’Associada el carnet d’Afiliada. 
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Article 9è.- La Junta Directiva presentarà anualment un Informe a l’Assemblea General sobre les 
altes i baixes d’Associades que s’hagin produït en aquest període. 

CAPÍTOL III. DELS DRETS I DEURES DE LES ASSOCIADES.   

Article 10è.- Les Associades tindran els següents drets en l’Associació: 

- Participar en les activitats i actes socials de l’Associació. 
- Assistir amb veu i vot a les Assemblees Generals, podent delegar el seu vot conforme a les 

normes establertes a l’efecte per la Junta Directiva. 
 

- Elegir i ser elegides. 
- Exercir la representació que sel’s confereixi en cada cas. 
- Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb 

les normes legals i estatutàries. 
- Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer 

més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics. 
- Posseir un exemplar dels Estatuts i del Present Reglament des del seu ingrés en l’Associació. 
- Tenir el coneixement oportú dels acords adoptats per òrgans de l’Associació. 
- Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels 

mandataris de l’Associació. 
- Rebre informació sobre les activitats de l’Associació. 
- Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva disposició. 
- Formar part dels grups de treball. 
- Consultar els llibres de l’Associació. 
- Ésser escoltades prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries. 
- Sol·licitar, mitjançant una petició raonada, l’accés a la documentació interna de l’Associació. 

Article 11è.- Les Associades tindran les següents obligacions: 

- Complir els preceptes que marquen els Estatuts i el present Reglament, així com els acords 
adoptats pels Òrgans de l’Associació. 

- Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les. 
- Abonar les quotes en temps i forma, així com les derrames i altes aportacions econòmiques 

fixades pels Estatuts i aprovades d’acord amb aquests. 
- Cooperar en el desenvolupament del treball de l’Associació i en la bona execució de les 

activitats que es determinin. 
- Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels Òrgans de Govern de l’Associació. 
- Dur a terme les funcions que els siguin encomanades per la Junta Directiva pel bon 

funcionament de l’Associació. 

CAPÍTOL IV. DE LA PÈRDUA DE LA CONDICIÓ D’ASSOCIADA 

Article 12è.- Les Associades podran sol·licitar, en qualsevol moment, la baixa voluntària de 
l’Associació. Aquesta petició s’haurà de dur a terme per escrit a la Presidenta de l’Associació i 
s’haurà de tractar en la primera reunió de la Junta Directiva que se celebri. L’acord de baixa serà 
notificat a l’Associada per escrit.  
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Les baixes notificades en el primer semestre de l’any natural, comportaran l’abonament del 50% 
de la quota d’associada i demés quotes anuals establertes. 

Les baixes notificades a partir de l’1 de juliol de l’exerci, comportaran la obligació d’abonar la 
quota anual en la seva totalitat. 

Article 13è.- Les Associades podran ser donades de baixa en l’Associació per alguna de les 
següents causes: 

- Quan existeixi incompliment greu dels Estatuts i del present Reglament, a criteri de la Junta 
Directiva. 

- Quan l’Associada impedeixi deliberadament el compliment dels fins de l’Associació. 
 
- Quan la conducta de l’Associada vagi contra els principis socials o malbarati greument la 

imatge de l’Associació. 
- Quan l’Associada no satisfaci les quotes fixades en l’exercici.  
- Quan l’Associada no compleixi les obligacions estatutàries. 

Article 14è.- En qualsevol cas, els expedients d’expulsió hauran de ser tractats per un Comitè o 
Comissió de Conflictes creat a l’efecte i que estarà composat per dos (2) membres de la Junta 
Directiva, la Presidenta de l’Associació i dues (2) Associades elegides per sorteig, actuant-ne 
una d’elles com a instructora i garantint l’audiència de la interessada. 

En cas de renúncia justificada d’alguna de les Associades escollides es farà novament el sorteig. 

L’Assemblea General serà l’encarregada de ratificar o denegar l’informe que realitzi la Comissió, 
resultant necessari un recolzament dels dos terços (2/3) de les Associades presents per que 
s’aprovi la moció d’expulsió. 

El Comitè de Conflictes s’autodissoldrà un cop emès i votat el seu informe. 

Article 15è.- Durant la tramitació de l’expedient es garantirà l’audiència a la interessada per un 
termini de trenta (30) dies a comptar des de la notificació d’aquell, d’acord amb el procediment 
establert al present reglament.  

CAPÍTOL V. DEL RÈGIM DISCIPLINARI 

Article 16è.- Les infraccions disciplinàries per incompliment dels deures de les Associades es 
classifiquen en molt greus, greus i lleus. 

Són infraccions molt greus: 

- Els actes i omissions que obstaculitzin greument la consecució dels objectius de 
l’Associació. 

- L’atemptat contra la dignitat i honor de la resta de les Associades. 
- La realització d’actes o manifestacions que perjudiquin greument la imatge de l’Associació. 
- L’incompliment reiterat d’una mateixa disposició estatutària, reglamentària o acord dels 

òrgans de govern de la Federació que es consideri greu. 
- La reiteració de dues (2) o més faltes greus. 
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Són infraccions greus: 

- La negligència greu en el compliment dels deures estatutaris, reglamentaris i derivats dels 
acords dels Òrgans de Govern de l’Associació. 

- Els actes i omissions relacionats en l’apartat anterior que no es considerin molt greus. 
- La reiteració en la comissió d’infraccions lleus o desatendre les recomanacions de la Junta 

Directiva davant d’un comportament inadequat. 
 

Són infraccions lleus: 

- La negligència lleu en el compliment dels deures estatutaris, reglamentaris i derivats dels 
acords dels Òrgans de govern de l’Associació. 

- L’incompliment lleu de les disposicions estatutàries, reglamentàries o acords dels Òrgans de 
Govern de l’Associació. 

- Els actes i omissions lleus relacionats en l’apartat anterior. 
-  

Article 17è.- Les infraccions molt greus i greus podran ser sancionades amb la suspensió 
temporal de drets  o expulsió de l’Associació, segons els següents criteris: 

La sanció d’expulsió només es podrà aplicar per reiteració i/o acumulació de dues infraccions 
greus que suposin un incompliment d’obligacions estatutàries, reglamentàries o acords dels 
Òrgans de Govern. Aquesta sanció també s’aplicarà en el cas de trobar-se l’Associada en mora 
en el pagament de quotes. 

La resta d’infraccions greus, seran sancionades amb la suspensió temporal del dret d’Associada 
en funció de les circumstàncies que concorrin. 

Les infraccions lleus seran sancionades amb una amonestació per escrit. 

Article 18è.- El procediment disciplinari serà iniciat per acord de la Junta Directiva quan, d’ofici, 
per denúncia o qualsevol altre mitjà, hagi tingut coneixement de la comissió d’un fet que pugui 
constituir una infracció greu o lleu. La tramitació de l’expedient respectarà les següents regles: 

a) Abans de l’inici de l’expedient, la Junta Directiva podrà obrir o ordenar un període 
d’informació prèvia amb la finalitat de conèixer les circumstàncies dels fets i els subjectes 
responsables. 

b) Amb l’acord de l’inici de l’expedient disciplinari es nomenarà el Comitè o Comissió als que fa 
referència l’article 14è, en endavant referits a ambdós efectes com la Comissió. 
Pel cas que es tramités expedient contra una membre de la Junta Directiva, aquesta no 
podrà formar part de la Comissió ni votar en la Junta que hagi de ratificar el seu Informe. 

c) La Comissió ve obligada a mantenir secretes totes les actuacions que es practiquin durant 
la tramitació de l’expedient respecte d’aquelles persones que no es considerin part 
interessada. 
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d) La instructora ordenarà d’ofici la pràctica de les proves i actuacions que duguin a determinar 
els fets i responsabilitats susceptibles de sanció, i a la vista de les actuacions practicades, 
formularà el plec de càrrecs amb el següent contingut: 

 
- Exposició dels fets imputats. 
- Infracció o infraccions que aquests puguin constituir, amb menció de la normativa 

estatutària i/o reglamentària reguladora. 
- Les sancions aplicables. 
- L’Òrgan competent per imposar la sanció. 
- Danys i perjudicis que es puguin ocasionar. 
- Les mesures provisionals que siguin necessàries. 

 
e) Si de les diligències i proves practicades resulta acreditada la inexistència d’infracció o 

responsabilitat,  no es formularà plec de càrrecs i se sobreseurà l’expedient, notificant-se 
aquesta resolució a la interessada. 

f) El plec de càrrecs, juntament amb l’acord d’iniciació de l’expedient disciplinari, es notificarà 
a l’interessada atorgant-li un termini de quinze (15) dies naturals per formular al·legacions. 
Transcorregut aquest termini i després de la pràctica de la prova, la instructora formularà la 
corresponent proposta de resolució, que contindrà la sanció o sancions a imposar, els 
preceptes estatutaris i reglamentaris que les estableixin, pronunciaments relatius a 
l’existència o no de danys i perjudicis, l’Òrgan que imposarà la sanció i el precepte que 
aquesta competència atorga. 

g) La proposta de resolució es notificarà a la interessada per que en deu (10) dies naturals 
pugui presentar al·legacions. 

h) Un cop complimentats els actes anteriors, la instructora elevarà l’expedient a la Comissió 
que haurà d’emetre un informe motivat que ha de ser ratificat pel vot favorable de tres 
quartes parts (3/4) de les membres de la Junta Directiva. 

 

Article 19è.- Davant la resolució sancionadora, l’Associada podrà interposar recurs davant 
l’Assemblea General en el termini de quinze (15) dies naturals des del següent al que rebés la 
notificació. 

Article 20è.- Les infraccions molt greus i greus estaran sotmeses al període de prescripció de dos 
(2) anys i les infraccions lleus prescriuran a l’any, a comptar des del dia en que es varen cometre 
els fets. 

La prescripció de les infraccions s’interromprà per l’inici del procediment disciplinari. La 
paralització d’aquest per un termini superior al de dos (2) mesos no imputable a la presumpta 
persona infractora haurà de córrer de nou el termini interromput. 

CAPÍTOL VI. DE LA JUNTA DIRECTIVA.  

Article 21è.- La Junta Directiva es regirà segons estipulen els Estatuts i el present Reglament i ha 
d’estar integrada per un grup heterogeni de directives, professionals independents i gerents de 
societats.  

Article 22è.-Les membres de la Junta Directiva hauran de reunir els requisits següents: 
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- La seva antiguitat com a Associades ha de ser, com a mínim, de tres (3) anys i han d’estar 
al corrent de pagament de les quotes. 

- Les membres que ostentin el càrrec de Presidenta, Tresorera i Secretària no poden 
pertànyer a cap partit polític ni haver-ne format part durant els tres (3) anys precedents al 
càrrec. 

Article 23è.- La Junta Directiva es reunirà cada trenta (30) dies de forma ordinària, a excepció del 
mes d’agost i tantes vegades com resulti necessari de forma extraordinària, a petició de la 
Presidenta o d’un terç (1/3) dels seus membres.  

Article 24è.- La Junta Directiva podrà separar de les seves funcions a una de les seves membres 
si aquesta faltés a més de [3 ] reunions.  

En tot cas serà l’Assemblea General qui decideixi la separació o no del membre del a Junta i 
haurà de cobrir aquesta vacant en l’espai més breu possible i a proposta de la Junta Directiva.  

Article 25è.- Les reunions de la Junta Directiva, en els casos en que no sigui imprescindible el 
desplaçament físic de totes les membres, o per motius que estimi la Presidenta, es podran suplir 
amb la utilització del correu electrònic o altres mitjans telemàtics, sempre que totes les membres 
en disposin d’accés fàcil, podent exposar les seves opinions o, en el seu cas, emetre el seu vot a 
les propostes que han de ser sotmeses a  votació. 

Per tal d’aconseguir-ho s’haurà de facilitar la màxima informació sobre els detalls  dels temes a 
debatre i, en el seu cas, a votar. 

Per tal de procedir a les votacions s’ha d’iniciar el termini per poder exercir aquest dret, un cop 
finalitzat, el més aviat possible, la Secretària imprimirà els correus electrònics amb els resultats 
pel seu arxiu i redactarà l’Acta amb el resultat de les votacions i la passarà a totes les membres 
de la Junta Directiva pel seu coneixement i compliment. 

Es procedirà a convocar, com a mínim, una reunió presencial a l’any. 

Article 26è.- Per que existeixi quòrum en les reunions de la Junta Directiva hi hauran d’assistir 
més de la meitat més una de les seves membres. La Junta Directiva quedarà vàlidament 
constituïda, com a màxim, a la mitja (1/2) hora de la seva convocatòria, amb l’assistència de la 
meitat més una (1) dels seus membres, sempre que entre elles s’hi trobi present la Presidenta. 

Article 27è.- La Junta Directiva podrà incorporar, per les necessitats de l’Associació, noves 
Vocals a les seves tasques. Aquestes Vocals funcionaran de forma interina fins que no siguin 
ratificades per l’Assemblea General. 

CAPÍTOL VII. DE L’ASSEMBLEA GENERAL.  

Article 28è.- L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria amb 
l’assistència de la meitat més una (1) de les Associades i en segona amb l’assistència del 10% 
(1/10) d’aquestes.  

Article 29è.- El dret a vot en l’Assemblea està condicionat a tenir abonades les quotes 
corresponents. 
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La presidenta actuarà de moderadora de les reunions i tindrà les següents funcions: 

- Donar la paraula i posar fi a les intervencions. 
- Sotmetre a votació els punts de l’Ordre del Dia. 
- Posposar la reunió, dividir-la en Comissions o donar recessos. 
- Interpretar els Estatuts i el present Reglament i resoldre’n els dubtes. 

 

Si la discussió fora sobre una decisió de la moderadora, l’Assemblea General decidirà per 
majoria simple.  

Article 30è.-  L’Ordre del Dia de l’Assemblea es realitzarà per la Presidenta un cop escoltada la 
Junta Directiva i les peticions de les Associades. L’Ordre del Dia s’enviarà a totes les Sòcies amb 
una antelació mínima de quinze (15) dies a la celebració de l’Assemblea. 

En qualsevol cas, l’Ordre del Dia haurà de ser ratificat per l’Assemblea al seu començament. 

Article 31è.- Les resolucions que es presentin a l’Assemblea hauran de fer-se amb una antelació 
de [30] dies. 

Les resolucions haurà de presentar-les una Associada que actuarà de proponent i hauran d’estar 
secundades per algú més. Les presentades per la Junta Directiva no necessitaran complir aquest 
requisit. 

Article 32è.- Les esmenes presentades per part de les Associades o les resolucions no han de 
suposar, en cap cas, una negativa directa a la resolució presentada. L’esmena serà incorporada 
al text si la proponent l’accepta. 

Article 33è.- Només la proponent d’una resolució té dret a rèplica al final del debat. 

Article 34è.- El temps màxim d’exposició durant l’Assemblea serà de cinc (5) minuts, tret de quan 
es tracti de la presentació d’informes per part de la Junta Directiva i dels temes d’especial 
interès, a criteri de la moderadora.  

Article 35è.- El procediment de votació serà el votar en primer lloc l’esmena més allunyada de la 
resolució i en darrer lloc el text complert. 

Article 36è.- Durant la celebració de l’Assemblea, podran existir qüestions d’ordre que podran ser 
sol·licitades per aquells assistents amb drets a vot i que tindran prioritat davant del que s’està 
tractant, exceptuant durant una votació, tret de que la qüestió d’ordre concreta es refereixi a la 
votació en curs. 

Les qüestions d’ordre faran referència: 

- Al funcionament de l’Assemblea o al debat (i no al tema que es debat). 
- A la revisió d’una decisió de la moderadora. 
- A la moció de censura contra la moderadora, la qual ha d’estar secundada. 
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Article 37è.- Les qüestions d’informació són aquelles que s’utilitzen per aclarir, sol·licitar 
informació puntual o explicar un punt i s’escoltaran a criteri de la moderadora. 

Article 38è.- Tots els acords de l’Assemblea General es prendran per majoria simple de les 
Associades assistents amb dret a vot, tret dels acords següents, que requeriran l’aprovació de 
les dues terceres parts (2/3) de les assistents: 

- Separació dels membres de la Junta Directiva. 
- Modificació dels Estatuts. 
- Dissolució de l’Associació. 
- Reestructuració de l’Associació. 
- Constitució d’una Federació amb associacions similars. 

La presidenta decideix els empats amb vot de qualitat, tal com figura als Estatuts. 

CAPÍTOL VIII. DEL PROCÈS ELECTORAL  

Article 39è.- En cas de realitzar-se eleccions a càrrecs, hi podrà concórrer qualsevol Associada 
amb dret a vot que estigui al corrent de totes les quotes establertes i  que hagi complert un mínim 
de tres (3) anys com a Associada. 

Article 40è.- Els càrrecs de Presidenta, Secretària i Tresorera seran reelegibles i renovables amb 
una durada màxima de dues (2) legislatures consecutives, podent romandre al càrrec durant un 
màxim de vuit (8) anys consecutius.  

Exhaurit aquest període, podran romandre com a consultores i assessores de la Junta Directiva, 
sota les respectives denominacions de Past-Presidenta, Past-Secretària i Past-Tresorera, 
donant-los suport en aquest sentit durant dos (2) anys consecutius  

Article 41è.- Amb aquesta finalitat es constituirà una Mesa Electoral formada per l’Associada de 
més edat i les dues de menor edat, actuant-ne una com a Secretària de la Mesa. En qualsevol 
cas, les membres de la Mesa Electoral no podran concórrer a cap càrrec. La Mesa Electoral 
realitzarà el recompte i aixecarà acta del procés, incorporant-la a l’acta de l’Assemblea. 

Article 42è.- Les candidates a càrrecs podran presentar un programa electoral, garantint-ne el 
temps suficient d’exposició de cada programa. 

Article 43è.- Les votacions seran secretes i es realitzaran a les paperetes que faciliti la Mesa 
Electoral. 

Article 44è.- Les candidatures seran obertes en cada càrrec, resultant elegides aquelles que 
obtinguin la majoria relativa a les sòcies presents o representades. En cas d’existir més de dues 
candidates a un càrrec i que cap no obtingui  majoria absoluta en primera votació, concorreran a 
la segona votació les dues candidates al càrrec més votades. 

Article 45è.- La convocatòria s’anunciarà per correu electrònic, amb vint (20 ) dies naturals 
d’antelació, com a mínim, a la data de celebració de l’elecció. 
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Article 46è.- Les candidatures s’hauran de fer arribar a la Secretària de l’Associació per correu 
certificat o personalment amb, al menys, set (7) dies naturals d’antelació a la data assenyalada 
per l’acte electoral. 

Article 47è.- Les llistes que es presentin han de ser tancades i complertes per ocupar tots els 
càrrecs de la Junta Directiva. 

Article 48è.- La Junta Directiva, al dia següent de la finalització del termini de presentació de 
candidatures, proclamarà candidates a aquelles que reuneixin els requisits legals exigibles, 
considerant-ne electes aquelles que no tinguin oponents. 

Seguidament s’enviarà un correu electrònic i es comunicarà a totes les interessades. 

Article 49è.- Qualsevol Associada amb dret a vot podrà delegar-lo en una altra Associada, 
sempre i quan ho notifiqui per escrit a l’Associació per mitjà d’un imprès que la Secretaria de 
l’Associació posarà a disposició a tal efecte, amb un termini de vint-i-quatre (24) hores anteriors a 
les eleccions. 

Article 50è.- Les votacions es realitzaran a mà alçada, durant la celebració de l’Assemblea 
General que s’hagi convocat expressament per aquet fi amb, al menys, quinze (15) dies naturals 
d’antelació. 

Article 51è.- En la convocatòria de l’Assemblea General hi haurà de figurar el lloc i hora de la 
celebració. 

CAPÍTOL IX. DEL RÈGIM ECONÒMIC  

Article 52è.- L’Associació, d’acord amb l’article 26 dels seus Estatuts, compta amb els següents 
recursos pel desenvolupament dels seus objectius associatius: 

a) Les quotes que fixa l’Assemblea General per les seves membres. 
b) Les subvencions oficials o particulars. 
c) Les donacions, les herències o els llegats. 
d) Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se. 

Article 53è.- Les Associades abonaran anualment la quota corresponent mitjançant transferència 
o domiciliació bancària al compte de l’Associació. El pagament de les quotes serà a la vista del 
justificant de càrrec enviat per l’Assoiació a l’Associada, una vegada hagi estat aprovada 
l’entrada de l’Associada per part de la Junta Directiva i d’acord amb allò establert en aquest 
Reglament Intern i als Estatuts. 

L’import de les quotes de les Associades i la seva actualització es realitzarà anualment en 
l’Assemblea General. 

La Junta Directiva podrà proposar derrames extraordinàries a les Associades que hauran de ser 
aprovades per l’Assemblea General. 

Article 54è.- Pel cas que la Junta Directiva assigni una dotació econòmica a una Comissió, serà 
responsable de gestionar-la el membre de la Junta Directiva que estigui a càrrec de la Comissió, 
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s’encarregarà d’autoritzar despeses i de presentar a la Junta Directiva tots els documents que 
justifiquin les despeses de referència. 

Si la Junta Directiva ho cregués oportú, podrà censurar a posteriori l’ús que s’ha donat als fons 
en qüestió, restant a la seva discrecionalitat el nomenament d’una altra persona responsable de 
l’administració de les factures de referència. 

Article 55è.- En els comptes corrents o llibretes d’estalvis hi ha de figurar les signatures de la 
Presidenta, la Tresorera i la Secretària. 

Per poder disposar de fons n’hi ha prou amb dues signatures, una de les quals ha de ser la de la 
Tresorera o la de la Presidenta. 

Article 56è.- L’Associació es farà càrrec de les despeses en les que efectivament incorri, sense 
abonar dietes, tret d’aquelles assignacions de menor quantia per fer front a petites despeses 
justificades. Amb aquesta excepció, només es reemborsaran despeses a posteriori, prèvia 
presentació de factura i justificants de costos degudament configurats, amb menció expressa de 
qualsevol dels impostos gravables. La Tresorera serà responsable de revisar tots els documents 
justificatius abans d’abonar-los i rendirà comptes davant la Junta Directiva. 

Pel cas de despeses d’una quantia que exigeixi el pagament per avançat, es presentarà a la 
Junta Directiva la deguda justificació raonada, la qual haurà d’incloure el càlcul precís i 
documentat de les despeses. 

Els desplaçaments formaran part de les assignacions per activitats i Comissions, amb el mateix 
tràmit que la resta de despeses. 

L’incompliment de qualsevol d’aquestes normes eximirà l’Associació de l’abonament de les 
despeses corresponents.  

No es pagarà cap despesa no documentada per mitjà de factura o comprovant legal. 

CAPÍTOL X. DE LA DISSOLUCIÓ. 

Article 57è.-  En cas de dissolució de l’Associació la Comissió Liquidadora estarà composada per 
la Junta Directiva i tres (3) Associades elegides en reunió de l’Assemblea General.  

Article 58è.- L’haver resultant, si n’hi hagués, es destinarà a l’entitat pública o privada sense 
afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’Associació, hagi destacat més en la seva 
activitat a favor d’obres benèfiques. 

CAPÍTOL XI. DE LA REFORMA DELS ESTATUTS I DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN. 

Article 59è.- La modificació d’Estatuts o del present Reglament podrà realitzar-se a iniciativa de 
la Junta Directiva o d’un terç (1/3) de les Associades. 

Article 60è.- En qualsevol cas per la modificació que es dugui a terme serà necessari el vot 
favorable de dos terços (2/3) de les Associades presents en l’Assemblea General Extraordinària 
convocada a l’efecte.  
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Article 61è.- La Junta Directiva procedirà a establir un període d’esmenes al text, les quals 
s’hauran d’enviar a la Secretària amb una antelació de [60 ] dies i s’hauran de difondre a totes 
les Associades. 

Article 62è.- En  cas de reforma dels Estatuts, les modificacions hauran de ser enviades de forma 
immediata al Registre d’Associacions per que procedeixi al canvi oportú. 

Article 63è.- Un cop reformats els Estatuts o el present Reglament, en el seu cas, la Junta 
Directiva haurà de facilitar als Socis els texts reformats. 

 

Lleida, a 20 de desembre de 2.012 
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