ESTATUTS

CAPITOL I . CONSTITUCIÓ, DOMICILI, ÀMBIT I FINALITATS.
Article 1
L’ASSOCIACIÓ COORDINADORA DE PESSEBRES VIVENTS DE CATALUNYA es
constitueix com una associació cultural no lucrativa, constituïda per la integració
voluntària de qualsevol entitat que organitzi un Pessebre Vivent i que persegueixi els
fins de l’Associació. És una entitat d’àmbit nacional de Catalunya.
L’Associació regula les seves activitats d’acord amb 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 reguladora del dret d’associació, i els
seus Estatuts.
Article 2
El domicili de l’Associació Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya
s’estableix a la localitat de PALS ( Girona ), i radica al carrer Font no 18, Codi Postal
17256.
Article 3
L’ASSOCIACIÓ COORDINADORA DE PESSEBRES VIVENTS DE CATALUNYA té
com a finalitat la coordinació i promoció de les representacions de Pessebres Vivents.
L’ASSOCIACIÓ COORDINADORA DE PESSEBRES VIVENTS DE CATALUNYA
prendrà el nom de PESSEBRES VIVENTS DE CATALUNYA tantes vegades com ho
requereixin les diferents actuacions. La seva durada serà indefinida i es pot dissoldre o
suspendre per les causes i formalitats assenyalades per la Llei.
L’Associació podrà portar a terme qualsevol activitat física, visual o auditiva
encaminada a promoure el coneixement dels Pessebres Vivents o la relació entre ells.
Article 4
L’ASSOCIACIÓ té personalitat jurídica pròpia i autonomia i capacitat d’actuació pel
compliment de les seves finalitats, podent adquirir tot tipus de béns i cabals i podent
tenir dret a realitzar tots aquells actes de domini, els quals es creguin d’àmbit oficial.
Aquestes facultats no són limitadores sinó purament enunciatives, entenent-se dins les
disposicions legals vigents.
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Article 5
L’ASSOCIACIÓ i els seus membres vetllaran pel compliment de les finalitats
d’aquesta i gaudiran de llibertat de reunió, d’expressió i d’acció dins dels límits legals i
estatutaris.
La llibertat d’expressió dels associats és un dret fonamental i com a tal, cada un s’ha
de responsabilitzar de les seves manifestacions o expressions.
Qualsevol associat que cregui que les manifestacions d’un altre associat li són o han
set injurioses, s’haurà de dirigir per escrit a la Junta Directiva, explicant els fets i
aportant proves, si és possible, prenent la Junta les mesures que consideri adients.

Article 6
L’ASSOCIACIÓ COORDINADORA DE PESSEBRES VIVENTS DE CATALUNYA
podrà formar part de qualsevol Entitat similar de tipus nacional o internacional per tal
de millorar l’assoliment de les seves finalitats.

Article 7
ADMISSIÓ I PÈRDUA DE LA QUALITAT DE SOCI
Serà admès com a soci de l’Associació qualsevol entitat que organitzi un Pessebre
Vivent i que compleixi els següents requisits:
a) Compromís de complir les finalitats de l’Associació, els presents Estatuts i el
Reglament d’ordre Intern. (Segons model establert)
b) Acreditar per qualsevol mitjà que el pessebre té com a mínim un any de
vigència.
c) Acompanyar a la sol·licitud d’admissió un full de propaganda corresponent a
les representacions de l’any o temporada anterior a la que es faci efectiva la
sol·licitud.
d) En darrer terme, acompanyar ENTRADA ORIGINAL o bé fotocòpia
degudament compulsada de la mateixa, corresponent a les representacions
de l’any anterior en que es faci la sol·licitud. S’exceptuaran del compliment
d’aquest requisit aquells pessebres que demostrin per qualsevol mitjà que
l’accés al seu pessebre és gratuït.
e) Les entitats adherides han de fer lliurament del seu anagrama, logotip, frases
publicitàries i tot el que cregui que pot ser d’ús exclusiu de la seva entitat, per
la promoció publicitària.
f) Signar l’autorització (segons model), per la seva utilització.
g) Assistir a l’Assemblea. A l’inici de la qual La Junta Directiva ha de comunicar
l’assistència dels nous candidats, l’assemblea es pronunciarà a favor o en
contra d’aquesta assistència.
h) Al finalitzar L’Assemblea tindran veu.
i) La junta Directiva els ha de fer la proposta econòmica.
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j)

Els nous associats tindran en el primer exercici tots els drets i els deures
bàsics fitxats per L’assemblea, al segon exercici seran membres de ple dret
amb drets i deures.

La Junta Directiva vetllarà pel compliment dels anteriors requisits i formularà la
proposta d’admissió per tal que sigui aprovada per l’Assemblea.
Cada Entitat o Pessebre Vivent admès estarà representat per un membre de la
mateixa designat per la pròpia Entitat.
La condició de soci es perdrà:
a) Per dimissió comunicada per escrit (segons el model establert).
b) Per sanció acordada per la Junta Directiva i ratificada per l’Assemblea
General, com a conseqüència de no respectar les finalitats de l’Associació,
de no participar en l’activitat de l’Associació i de no complir els presents
Estatuts i el Reglament d’ordre Intern.
Els Pessebres que causin baixa restaran subjectes al compliment de les obligacions
contretes al temps de la seva afiliació.

CAPITOL II.- ELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I LES SEVES
OBLIGACIONS.

Article 8
Els membres de l’Associació seran de les següents classes:
a) Membres de ple dret.
b) Membres col·laboradors.

Article 9
MEMBRES DE PLE DRET.- Podran pertànyer a l’Associació com a membres de ple
dret tots els representants que hagin estat designats d’acord al que s’estableix en
l’article 7 dels presents Estatuts.

Article 10
MEMBRES COL·LABORADORS.- Totes aquelles persones físiques que col·laborin en
alguna activitat de la pròpia Associació Coordinadora de Pessebres Vivents de
Catalunya.
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Article 11
Les persones col·laboradores tindran veu però no pas vot a les reunions.
Els membres de ple dret tindran veu i vot en igualtat de condicions.

Article 12
Constitueixen facultats dels membres de ple dret:
a) Escollir i ser escollits per a llocs de representació i per exercir càrrecs directius.
b) Proposar candidats a les eleccions de membres dels òrgans de govern.
c) Informar i ser informats oportunament de les actuacions i vida de l’Associació i
de les gestions que els afecten.
d) Intervenir d’acord amb les normes legals i estatutàries en la gestió econòmica i
administrativa de l’Associació, així com els serveis, obres i inscripcions que
aquesta mantingui i en els que participi.
e) Expressar lliurement les seves opinions en matèria i assumptes d’interès social
i cultural i formular propostes i peticions als seus representants, dins l’àmbit de
l’Associació.
f) Consultar els llibres de l’Associació.
g) Disposar d’un exemplar dels Estatuts i del Reglament d’ordre Intern.

Article 13
Constitueixen deures dels membres de ple dret:
a) Participar a les eleccions de representants, dirigents socials i a les reunions
reglamentàriament convocades.
b) Ajustar la seva actuació als presents Estatuts i al Reglament d’ordre Intern.
c) Complir els acords vàlids que els afectin.
d) Respectar la lliure manifestació de parers i no destorbar directa o indirectament
les activitats de l'Associació.
e) Contribuir al sosteniment de les despeses de l’Associació amb el pagament de
quotes, derrames i altres aportacions econòmiques previstes pels Estatuts i
aprovades d’acord amb aquests.
f) Tots els membres de l’Associació estan obligats a formar part de la Junta
Directiva en un o altre moment.

Article 14
L’ASSOCIACIÓ COORDINADORA DE PESSEBRES VIVENTS DE CATALUNYA es
regirà en tots els graus per representants elegits mitjançant sufragi lliure i secret,
cenyint-se a les normes dels presents Estatuts i dels acords vàlids adoptats per
l’Assemblea.
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Article 15
a) Els elegits per qualsevol càrrec directiu de l’Associació l’exerciran per tot el
període de manament electoral corresponent, sempre que conservin les seves
condicions de representants de la seva entitat i pertinença a l’Associació.
b) Tot representant que ocupi càrrec directiu i causi baixa de la seva entitat, serà
substituït per un altre representant de la mateixa, doncs és l’entitat la que
ocupa el càrrec essent la persona el representant físic.
c) Si és l’entitat que causa baixa, la Junta podrà sol·licitar una Assemblea
Extraordinària per cobrir el càrrec. De no ser necessari, la Junta funcionaria
amb un representant menys fins a l’Assemblea General, redistribuint -se els
càrrecs, si cal.

CAPITOL III.- ÒRGANS DE GOVERN.

Article 16
Els òrgans de govern de l’ Associació són:
a) L’Assemblea General.
b) La Junta Directiva.

Article 17
L’òrgan sobirà de l’ Associació és l’ Assemblea General, que la constitueixen tots els
membres que es trobin en ple ús dels seus drets com a tals, cada associat tindrà dret
a emetre un sol vot.

Article 18
Les funcions de l’ Assemblea General són:
a) Aprovar la modificació dels Estatuts, a proposta dels membres de la Junta
Directiva de l’Associació.
b) Escollir i separar els membres de la Junta Directiva tot controlant la seva
activitat.
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació dels comptes anuals i fixar les quotes
o derrames a abonar pels membres d’acord amb les normes legals i
reglamentàries aplicables. L’Assemblea, a proposta de la Junta Directiva, té la
potestat d’establir el període d’exercici econòmic.
d) Decidir sobre la dissolució de l’Associació.
e) Incorporar-se a d’altres unions d’Associacions o separar-se’n.
f) Aprovar o modificar si s’escau i segons les necessitats que calgui el Reglament
d’ordre Intern.
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g) Acordar la baixa o separació definitiva dels Associats, prèvia instrucció
d’expedient per la Junta Directiva.
h) Resoldre sobre les sol·licituds d’incorporació a l’Associació presentades per la
Junta Directiva i conèixer les Altes i les Baixes dels pessebres associats.
i) Adoptar acords referents a la representació de l’Associació davant qualsevol
organisme públic.
j) Resoldre i conèixer sobre qualsevol altre qüestió que no estigui atribuïda a cap
altre òrgan.
k) Dictar les normes generals de funcionament.
l) Adoptar les normes de sancions així com les seves aplicacions.
m) Decidir si una actuació pot ésser sancionada.
n) Nomenar un grup d’associats per seguir, investigar o valorar una actuació
concreta, que a criteri de l’Assemblea pugui ser sancionada.
o) Fixar les normes per designar les seus de les assemblees.
Article 19
La Junta Directiva, constituïda per un mínim de cinc persones, serà escollida per
l'Assemblea General per ocupar els càrrecs:
- un president/-a
- un sots -president/-a
- un secretari/-a
- un tresorer/-a
- i els vocals que es determinin sempre en nombre senar
Els representants a La Junta Directiva designaran el repartiment de càrrecs i es
comunicarà a la resta d’associats i a la institució corresponent.
Cada membre de la Junta Directiva ha d’assumir les funcions que se li atribueixen per
la resta dels membres, quina decisió es prendrà per la majoria de la mateixa en la
primera reunió.
La Junta Directiva s’haurà de reunir com a mínim quatre vegades l’any. L’assistència a
la mateixa és obligatòria podent escollir cada pessebre un representant per acudir a la
reunió.
La no assistència almenys en dues reunions anuals pot donar lloc a la sanció que
s’especifiqui reglamentàriament, a no ser que aquesta no assistència estigui
degudament justificada.
La Junta Directiva per delegació de l’Assemblea actuarà com a òrgan de registre.
Article 20
Els membres de la Junta Directiva seran escollits per un període de quatre anys,
sempre i quan no siguin separats de la seva funció per acord de l’Assemblea General i
que no causin baixa durant el seu mandat.
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Podran ser escollits en l’Assemblea General Ordinària de cada any i excepcionalment
podran ser escollits en l’Assemblea General Extraordinària quan la mateixa hagi estat
convocada per aquesta funció.
La renovació de la Junta es produirà a mesura que els membres de la Junta vagin
complint el seu mandat de quatre anys.
La Junta s’anirà renovant entre els candidats que es vagin presentant. En cas contrari,
la Junta Directiva, en l'Assemblea General determinarà qui són els associats que han
d’ocupar un lloc a la Junta establint-se un sistema rotatori, o per sorteig entre els
pessebres associats.

Article 21
Les funcions de la Junta Directiva són les següents:
a) Realitzar i dirigir les activitats de l’ Associació pel compliment de la seva
comesa.
b) Portar a la pràctica els acords de l’Assemblea General.
c) Proposar a l’Assemblea General els programes d’actuació que estimi
convenients.
d) Prendre decisions quan per raons d’urgència no sigui possible reunir
l’Assemblea General, donant-li compte el més aviat possible.
e) Acordar i convocar les reunions ordinàries i extraordinàries amb expressió de
l’ordre del dia, lloc, data i hora.
f) Vetllar per la bona marxa de l’ Associació en tots els seus aspectes, durant els
períodes entre reunions de l’Assemblea General i desenvolupar la gestió
econòmica - administrativa.
g) Redactar el text de la Memòria Anual d’activitats, els pressupostos i les
Liquidacions de Comptes, prèviament a sotmetre’ls a l’Assemblea General.
h) Posar en pràctica totes aquelles iniciatives i qüestions que consideri
convenients en benefici de l’Associació i dels seus membres. Resten facultats
per l’ús de la signatura de l’Associació en tota classe de documents públics i
privats:
1er.- a) La Junta Directiva.
b) El President de la Junta Directiva o la persona que estatutàriament
el substitueixi.
2on.- La Junta Directiva podrà autoritzar delegacions de signatures amb
vistes a una major agilitat administrativa.
3er.- Per el pagament de despeses seran necessàries dues signatures.
4art.- Serà nul qualsevol acta, escrit o document subscrit amb signatura
diferent als establerts en aquest article.
Tot això d’acord amb el contingut de l’article 32 dels presents Estatuts.
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Article 22
1.- Són funcions del President:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Presidir l’Assemblea General i la Junta Directiva.
Dirigir el debat i l’ordre de les reunions.
Representar l’Associació i atorgar poders amb previ acord de la Junta Directiva.
Ordenar les despeses i autoritzar els cobraments i els pagaments.
Disposar de la convocatòria de les reunions de la Junta Directiva.
Acomplir i fer acomplir les disposicions legals i les normes estatutàries del
funcionament de l’Associació i dels seus membres.

2.- Són funcions del sots - President:
a) Substituir al President en cas d’absència o malaltia d’aquest.
b) Realitzar les funcions que li encomani el President.
Article 23
Són funcions del Secretari:
a) Actuar com a Secretari de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, escrivint
les actes de les sessions, portant i controlant el llibre d’aquestes i efectuant
lectura de l’acta anterior.
b) Estendre certificats dels Acords de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
c) Dirigir sota la direcció de la Junta Directiva, l’administració de l’Associació.
d) Portar el llibre de Registre d’altes i Baixes dels membres.
e) Vigilar l’eficàcia del treball del personal tècnic, administratiu i auxiliar de
l’Associació.
f) En general, cada treball que li encomani, la Junta Directiva.
Article 24
Són funcions del Tresorer:
a) Dirigir la comptabilitat i la caixa de l’Associació.
b) Elaborar el compte general de despeses.
c) Estendre els alliberaments i càrrecs amb aprovació del President.

CAPITOL IV . REUNIONS I ADOPCIONS D’ACORDS.

Article 25
L’Assemblea General es reunirà ordinàriament un cop l’any, dins el primer semestre,
per l’aprovació de l’estat de comptes i d’altres assumptes de la seva competència.
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Extraordinàriament podrà fer-ho quan ho sol·licitin un 10% dels membres de
l’Assemblea General. En aquest cas, l’Assemblea General ha de tenir lloc dins el
termini de trenta dies a comptar des de la sol·licitud.
La Junta Directiva també pot convocar Assemblea Extraordinària quan ho cregui
convenient.

Article 26
Les reunions de l’Assemblea General hauran de ser convocades per la Junta Directiva
amb una anticipació de quinze dies com a mínim i durant aquesta es tractaran els
assumptes inclosos en l’ordre del dia, afegint -se aquells casos d’urgència reconeguts
per el President. La convocatòria s’haurà de remetre per qualsevol mitjà de
comunicació, utilitzant -se preferentment el correu electrònic.

Article 27
Per a la validesa dels acords de l’Assemblea General es requerirà l’assistència en
primera convocatòria de més de la meitat dels Associats; la segona convocatòria serà
vàlida sigui quin sigui el nombre dels assistents.
Els acords es prendran per majoria de vots dels Associats presents. La modificació
dels Estatuts requerirà el vot favorable de les tres quartes parts dels membres
presents en l’assemblea Ordinària si figura aquest punt en l’ordre del dia o bé
extraordinària convocada per aquest motiu.
La impugnació dels acords de l’Assemblea es farà d’acord el que estableix el Llibre III
del Codi Civil de Catalunya.

Article 28
Per la validesa dels acords de la Junta Directiva es requerirà l’assistència del
President i com a mínim dos vocals d’aquesta. Només en cas d’empat el President
podrà utilitzar el vot de qualitat. Els acords que es prenguin s’hauran de reflectir a
través del Secretari al llibre d’actes o qui el substitueixi en suport informàtic.
La impugnació dels acords presos per la Junta Directiva es farà conforme al establert
al Llibre III del Codi Civil de Catalunya.
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CAPITOL V.- RÈGIM ECONÒMIC ADMINISTRATIU.

Article 29
El patrimoni inicial de l’Associació és inexistent. L’ ASSOCIACIÓ funcionarà amb règim
de pressupostos anyals, que cada any s’entendrà prorrogat fins a l’aprovació del nou
per l’ Assemblea General. Tanmateix cada any es donarà compte a l’Assemblea
General de la liquidació de l’exercici anterior. El pressupost inicial de l’Associació és de
900 € ( nou-cents Euros ).

Article 30
Per a la realització de les seves finalitats, l’Associació comptarà amb els següents
recursos:
a) Les aportacions dels associats com a quota d’ingrés de l’ Associació.
b) Les aportacions dels associats en forma de quota periòdica.
c) Les subvencions, donatius i d’altres ingressos que puguin obtenir -se.

Article 31
El patrimoni de l’ ASSOCIACIÓ estarà compost per:
a) Els béns i drets que l’Associació pugui adquirir per donació, herència o llegat.
b) Els donatius legals i altres béns i drets que es puguin adquirir per qualsevol
títol.

CAPITOL VI.- EL RÈGIM DISCIPLINARI.

Article 32
L’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva pot sancionar les infraccions
comeses per els membres de l’Associació.
Les infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus i les sancions
corresponents poden anar des d’una amonestació fins l’expulsió de l’Associació,
segons el que estableixi el Reglament d’ordre Intern.
En tot cas, l’expulsió d’un membre de l’Associació es realitzarà a proposta de la Junta
Directiva i ha de ser ratificada per les tres quartes parts dels membres de l’Assemblea
General.
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CAPITOL VII.- DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
PESSEBRES VIVENTS I SEPARACIÓ DE MEMBRES.

COORDINADORA

DE

Article 33
La dissolució de L'ASSOCIACIÓ COORDINADORA DE PESSEBRES VIVENTS DE
CATALUNYA i la separació dels seus membres només podran realitzar-se quan les
dues terceres parts de la totalitat dels membres així ho resolguin en una Assemblea
General Extraordinària, especialment convocada per aquest motiu.
Article 34
Aquesta Assemblea General Extraordinària podrà ser convocada a proposta de la
Junta Directiva o bé per una tercera part dels membres de l’Associació.
Article 35
1.- Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General prendrà les mesures
oportunes, tant pel que fa a la destinació que es doni als béns i drets de l’Associació,
com a la finalitat, extinció i liquidació de qualsevol operació pendent.
2.- L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho
cregui necessari.
3.- Els membres de l’ Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva
responsabilitat restarà limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin
contret voluntàriament.
4.- El romanent net que resulti de la liquidació es lliurarà directament a l’entitat pública
o privada que en l’àmbit territorial d’actuació de l’Associació persegueixi en la seva
obra fins benèfics socials o culturals.
5.- Les funcions de liquidació i execució dels acords a que fan referència els apartats
anteriors d’aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea
General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment
designada a aquest efecte.
Aquests ESTATUTS són aprovats a L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAÒRDINARIA
DE L’ASSOCIACIÓ COORDINADORA DE PESSEBRES VIVENTS DE CATALUNYA
celebrada a Tona en data 11 de març de 2012.
Vist- i-plau
La Secretària
Anna Cáceres Malagelada

El President
Josep Benet Riera
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