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ESTATUTS 

Capftol I. La denominaci6, els fins I el domlclll 

Article 1 

Amb la denominacid de "ASSOCIACIO DE T R A S P L A N T A T S HEPATICS DE CATALUNYA. -
A.T.H.C.". es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activltats 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 juridiques; la Llei 
orgdnica 1/2002, de 22 de marg, reguiadora del dret d'associacid, i els seus estatuts. 

Article 2 

Els fins de rassociacid sdn: 

Per aconseguir les seves finalitats, I'associacid realitza les activltats segQents: 

1. - Donar suport a tota persona malalta d'infermetat hepdtica, o en espera de trasplantament. 

2. - Ajudar emocionalment i psicoldgicament als nous trasplantats. 

3.- Fomentar activltats d'espial i relacid. 

4- Sempre que espugui donar a coneixer a la societat la nostra entitat per agrair i promoure les donacions. 

En queda exclds tot Snim de lucre. 

Articles 

1. El domicili de I'associacid s'estableix a : Hotel d'Entitats, despatx 7, carrer Mare de Deu de Bellvitge, 20 -
(08907) , L'Hospltaiet de Llobregat (Barcelona). 

2. Les funcions d'aquesta associacid s'exerceixen majoritSriament a Catalunya. 

3. - No obstant aixd, tamb6 es considera indicativa de I'dmbit d'activltat qualsevol altre referenda 
g e o g r ^ c a (sigul de cardcter local, estatal o intemacional) relacionada amb les activltats de 
i'associacid, donada la seva vocacid d'associacid oberta. 

Capftol 11. Els membres de I'associacid, els seus drets i les seves obllgaclons 

Article 4 

Poden former part de I'associadd totes les persones fisiques I juridiques que, de manera lliure i voluntSria, 
tinguin interns en les seves finalitats. 

Pel que fa a les persones fisiques: 

1. - Cal que tinguin capadtat d'obrar. 

2. - Si sdn menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no 
consentiment dels pares o tutors per ser sods de pie dret, amb drej 
poden ser elegits membres de la Junta Directiva. 

ats, necessiten el 
mblees generals, I no 

3. -Els menors de 14 anys poden adquirlr la condicid d'aj^odats i esmmmiSLli^Mderivats d'aquesta 
condicid per mitj^ dels seus representees legals. t-Jiib de Trasplantats Hepatics 

de Catalunya 
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Pel que fa a les persones juridiques —privades I pCibllques: 

1. - La sollicitud d'ingrfes tia de ser acordada per I'drgan competent. 

2. - Les normes per les quals es regula la persona jurldica en qQestib no han d'excloure la possibilitat de 
former part d'una associcacid. 

Per integrar-se a una associacid cal presenter una sollicitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendre 
una decisid sobre la peticid en la primera reunid que tingui Hoc i la comunicard a I'assemblea general mds 
immediate. 

Article 5 

Sdn drets dels membres de rassociacid: 

1. - Assistir amb veu i vot a les reunions de I'Assemblea General. 

2. - Elegir o ser elegits per als llocs de representadd o per exercir cdniecs directius. 

3. - Exercir la representadd que se'ls confereix! en cada cas. 

4. - Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis I les activltats de I'associadd, d'acord amb les 
nomies legals i estatutdries. 

5. - Exposar a I'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugul contnbuir a fer m6s plena la 
vida de I'associacid i mds efica^ la realitzacid dels objectius sodals basics. 

6- . Sol'ljcjtar i obtenlr explicadons sobre Tadministradd i la gestid de la Junta Directiva o dels 
mandataris/dries de rassociacid. 

7. - ^sser escoltats pr^vlament a I'adopcid de mesures dlsdplindries. 

8. - Rebre informacid sobre les activltats de I'assodacid. 

9. - Fer us dels sen/eis comuns que rassociacid establelxi o tingui a la seva disposicid. 

10. - Former part dels grups de treball. 

1 1 - Posseir un exemplar dels estatuts. 

12.- Consultar els llibres de rassociacid. 

Article S 

Sdn deures dels membres de I'associacid: 

1. - Comprometre's amb les finalitats de I'assodacid I participaractivament per assolir-les. 

2. - Contribuir al sosteniment de I'associadd amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions 
econdmiques fixades pels estatuts 1 aprovades d'acord amb aquests. -"^^ 

3. - Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposidons e 

4. - Acatar i complir els acords vSlidament adoptats pels drgans de gov 



S6n causes per ser donat de baixa de rassociacid: 

1. - Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisid a la Junta 
Directiva. 
2. - No satisfer les quotes fixades. 

3. - No complir les obllgaclons estatutdries. 

Capftol III. L'Assemblea General 

Articles 

1. - L'Assemblea General §s I'drgan sobird de I'associacid; els seus membres en formen part per dret prop! i 
irrenunciable. 

2. - Els membres de I'associacid, reunits en Assemblea General legalment constituida, decideixen per 
majoria els assumptes que sdn competdncia de I'Assemblea. 

3. - Tots els membres queden subjectes als acords de I'Assemblea General, Incloent-hi els absents, els qui 
en discrepen i els presents que s'han abstingut de voter. 

Article 9 

L'Assemblea General td les facultats seguents: 

a) Modificar els estatuts. 

b) Elegir i separar els membres de I'drgan de govern i controlar-ne I'activitat. 

c) Aprovar el pressupost anual i la liquidacid de comptes anuals, com tambd adopter els acords per a la 
fixacid de la forma i I'import de la contribucid al sosteniment de I'associacid i aprovar la gestid feta per I'drgan 
de govern. 

d) Acordar la dissolucid de I'associacid. 

e) Incorporar-se a altres unions d'associaclons o separar-se'n. 

f) Sol-licitar la deciaracid d'utilitat pCiblica. 

g) Aprovar el reglament de rdgim interior. 

h) Acordar la baixa o la separacid definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades. 

;) Con6ixer les sollicituds presentades per a dsser soci o sdcia, i tambd les altes i les baixes d'associats i 
associades per una rad diferent de la separacid definitiva. 

j) Resoldre sobre qualsevol altra qQestid que no estigui directament atribuTda a cap altre drgan de 
rassociacid. La relacid de les facultats que es fa en aquest article td un cardcter merament enunciatiu i no 
limita les atribucions de L'Assemblea General. 

Article 10 

1-. L'Assemblea General es reuneix en sessid ordlndrla com a minim un ccJ!U^|siy,^s dels mesos 
compresos entre Gener i Abril ambdds inclusivament. 

2.- L'drgan de govern pot convocar I'assemblea general amb ^ r d c l ^ ^ ^ ^ n H H p e n i p r e que ho consider! 
convenient, i ho ha de fer quan ho solliciti un 10% dels associats; e r ^ l ^ ^ p P ^ ^ s e m b l e a ha de tenir Hoc 
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dins el termini de trenta dies a compter de la sollicitud. 

Article 11 

1.- L'Assemblea 6s convocada per I'drgan de govem mitjan?ant una convocatdria que ha de contenir, com a 
minim, I'ordre del dia, el Hoc. la data i Phora de la reunid. 

2- La convocatdria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunid, individualment i mitjanfant 
un escrit adregat al domicili que consti en la relacid actualitzada d'associats i associades que ha de tenir 
Vassodacid. 

3. - Les reunions de I'Assemblea General, les presideix el president o presidenta de I'associacid. Si no hi 6s, 
Than de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o el/la vocal de m6s edat de la Junta. 
Hi ha d'actora com a secretari/dria qui ocupi el mateix cdrrec a la Junta Directiva. 

4. - El secretari o la secretdria redacta I'acta de cada reunid, que han de signar ell/a mateix/a i el president o 
presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numdric de les 
votaclons 1 la llista de les persones assistants. 

Al comengament de cada reunid de I'Assemblea General es llegeix I'acta de la sessid anterior a fi que 
s'aprovi o s'esmeni. Cine dies abans, de tota manera, I'acta i qualsevol altra documentacid ha d'estar a 
disposicid dels socis i sddes al local sodal. 

Article 12 

1. - L'Assemblea General es constitueix vdlidament sigul quin sigui el nombre de persones assodades 
presents o representades. 

2. - El 10% dels assodats/ades poden sollidtar a I'drgan de govem la Indusid en I'ordre del dia d'un o mds 
assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat I'Assemblea, poden fer-ho dins el primer ter? del 
periode comprds entre la recepdd de la convocatdria i la data en qu6 aquest drgan s'ha de reunir. 
L'assemblea unicament pot adoptar acords respecte als punts indosos en I'ordre del dia, llevat que s'hagi 
constituTt amb cardcter universal o que els acords es refereixin a la convocatdria d'una nova assemblea 
general. 

Article 13 

1. - En les reunions de I'Assemblea General, con^espon un vot a cada membre de I'assodadd. 

2. - Els acords es prenen per majoria simple de vots dels sods i sdcies presents o representats. 

3. - Per adoptar acords sobre la modificacid dels estatuts, la dissolucid de I'associacid, la constitucid d'una 
federadd amb associadons similars o la integradd en una de ja existent, i la disposicid o alienadd de bdns, 
es requereix una majoria qualificada dels assodats/ades presents o representats {els vots atirmatius superen 
la meitat dels emesos). En qualsevol cas, I'elecdd de la Junta Directiva, si es presenten diverses 
candidatures, es fa per acord de la majoria simple o nelativa dels sods i sddes presents o representats (mds 
vots a favor que en contra). 

4- Les candidatures que es presenten formalment tenen dreta 
dels seus domidlis 1 adreces de correu electrdnic, sempre 

Capftol IV. La Junta Directiva 

Article 14 

de la llista dels sods i sdcies i 
ho autoritzin expressament. 
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1 - La Junta Directiva regeix, administra i representa I'associadd. Componen aquest drgan el president/a, el 
vicepresident/a. el secretari/dria. el tresorer/a i els/les vocals.a cdn-ecs que han de ser exerdts per persones 
djferents. 

2.- L'eleccid dels membres de la Junta Directiva, que han de ser assodats, es fa per votacid de I'Assemblea 
General. Les persones elegides entnen en fundons desprds d'haver acceptat el cdrrec. 

3- . El nomenament i el cessament dels cdrrecs s'han de comunicar al Registre d'Associacions mitjangant un 
certificat, emds pel secretari/dria sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d'incloure tambd 
I'acceptadd del nou president/a i del nou secretari/dria. 

A.- Els membres de la Junta Directiva exerceixen el cdrrec gratuTtament. 

Article IS 

1 - Els membres de la Junta Directiva exerceixen el cdnec durant un periode de 4 anys, sense perjudici que 
puguin ser reelegits. 

2. - El cessament dels cdrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se 
per 

a) mort o dedaradd d'absdnda, en el cas de les persones fisiques, o extlndd en el cas de les juridiques 

b) incapadtat o inhabilitacid 

c) renunda notlficada a I'drgan de govem 

d) separadd acordada per l'assemblea general 

e) qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts. 

3. - Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunid de I'Assemblea 
General que tingui Hoc. Mentrestant, un membre de I'assodacid pot ocupar provisionalment el cdrrec vacant. 

Article 16 

1.- La Junta Directiva td les facultats segQents: 

a) Representar, diriglr I administrar I'assodadd de la manera mds dmplia que reconegui la Llei; aixl mateix, 
complir les decisions preses per I'Assemblea General, d'acord amb les nonnes, instnjccions i directrius que 
aquesta Assemblea establelxi. 

b) Prendre els acords que calgui en relacid amb la compareixenga davant dels organlsmes publics i per 
exerdr tota mena d'acdons legals i interposar els recursos pertinents. 

c) Proposer a I'Assemblea General la defensa dels Interessos de I'associadd. 

cO Proposar a I'Assemblea General la defensa de I'establiment de les quotes que els membres de 
I'assodadd han de satisfer. 

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es complelxin els acords que s'hl adoptin. 

0 Presentar el balang I I'estat de comptes de cada exerdci a rAssein|;;tj,ea General perqud els aprovi, i 
confeccionar els pressupostos de I'exerdd seguent. 

g) Contractar els empleats que rassodacid pugui tenir 

CSub ds Trasplantats Hepatics 
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h) Inspeccionar la comptabilitat I preocupar-se perqud els serveis funclonin amb normalitat 

i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera mds eficient i eficag els fins de rassociacid, 1 
autoritzar els actes que aquests gnjps prpjectln dur a temie. 

f) Nomenar els vocals de la Junta Directive que s'hagin d'encan'egar de cada gmp de treball, a proposta dels 
mateixos grups. 

k) Dur a terme les gestions necessdries davant d'organismes publics, entitats 1 altres persones, per 
aconseguir. 

-subvencions o altres ajuts 

-I'us de locals o edificis que puguin arribar a ser un Hoc de convivdncia I comunicacid i tambd un centre de 
recuperadd ciutadana 

/) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crddit o d'estalvi i disposar dels fbns 
que hi hagi en aquest dipdsit. La disposldd dels tons es detemnina a I'artide 29. 

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera 
reunid de I'Assemblea General. Si ho solllcita un terg dels membres que la componen. 

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuTda d'una manera especifica a algun altre drgan de govem de 
I'assodacid o que li hagi estat delegada expressament. 

1 - La Junta Directiva, convocada prdviament pel president/a o per la persona que el/la substitueixl, s'ha de 
reunir en sessid ordindria amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser 
inferior a tres vegades I'any. 

2.- S'ha de reunir en sessid extraordinaria quan la convoqui amb aquest cardcter el president/a o bdi ho 
solllcita un terg dels membres que la componen. 

1. - a Junta Directiva queda constituida vdlidament si ha estat convocada amb anteiacid 1 hi ha un qudmm de 
la meitat mds un dels seus membres. 

2. - Is membres de la Junta Directive estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara 
que, per causes justificades, poden excursar-se'n. L'assistdncia del president/a o del secretari/dria o de les 
persones que els substitueiMn hi ds necessdria sempre. 

3. - a Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistants. 

1. - La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves fticultats en una o diverses comisslons o grups de 
treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos tergos del seus membres. 

2. - Tambd pot nomenar, amb el mateix qudrum, un o uns quants mandataris per exercir la flindd que els 
confiT amb les facultats que cregui oportu conferir-los en cada cas. 

Article 17 

Article 18 

Article 19 

Article 20 

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llil 
i el president/a. En inidar-se cada reunid de la Junta Direcd 
perqud s'aprovi o es rectifiqui, si ds precedent. , 

de ser signats pel secretari/dria 
I'acta de la sessid anterior 

•i!!f. :o 
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Capitol V. La presiddncia 1 la vicepresiddncia 

Article 21 

1. - S6n prdpies del president/a les funcions seguents: 

a) Diriglr I representar legalment I'associacid, per deiegacid de I'Assemblea General I de la Junta Directiva. 

b) Presidir i dirigir els debats, tent de I'Assemblea General com de la Junta Directiva. 

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els cases d'empat. 

d) Establir la convocatdria de les reunions de I'Assemblea General i de la Junta Directiva. 

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/dria de I'associacid. 

f) Les atribucions restants prdpies del cdrrec i aquetles per a les quals el deleguin I'Assemblea General o la 
Junta Directiva. 

2. - El president/a ds substituTt, en cas d'absdncia o malaltia, pel vicepresident/a —si n'hi tia— o el/la vocal 
de mds edat de la Junta, per aquest ordre. 

Capitol VI. La tresoreria i la secretarla 

El tresorer/a td com a funcid la custddia I el control dels recursos de I'associadd, com tambd relaboracid del 
pressupost, el balang 1 la liquidacid de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres 
documents de tresoreria. Page les ^ctures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades 
prdviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipdsits oberts en establiments de crddit o d'estalvi. 

El secretari/dria ha de custodier la documentadd de rassociacid, aixecar, redactar I signar les actes de les 
reunions de I'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i 
tambd portar el llibre de registre de sods 1 sddes. 

Capitol Vli, Les comissions o grups de treball 

La creacid i constitudd de qualsevol comissid o grup de treball. Than de plantejar els membres de 
I'assodadd que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activltats que es 
proposen dur a terme. 
La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encan-egats 
dels quals II han de presentar un cop al mes un infomne detallat de les seves actuacions. 

Capftol Vlll. El rdgim econdmlc ^̂ ^̂  

Article 22 

Article 23 

Article 24 

Aquesta associacid no td patrimoni fundacional. 

Article 25 

Article 26 

Els recursos econdmics de I'associadd es nodreixert ,cteO'>'fi. 
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b) les subvencions oficlals o particulars 

c) les donacions, les tierdncies o els llegats 

d) les rendes del patrimoni mateix o bd d'altres ingressos que puguin obtenir-se 

Article 27 

Tots els membres de I'associacid tenen I'obllgacid de sostenlr-la econdmicament, mitjangant quotes o 
derrames, de la manera i en la proporcld que determini TAssemblea General a proposta de la Junta 
Directiva. 

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrds, quotes periddlques mensuals —que s'han d'atranar per 
mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordindries. 

En els comptes con-ents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crddit o d'estalvi, hi han de figurar 
les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/dria. 

Per poder disposar dels fbns n'hl ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bd 
la del president/a. 

Capftol IX. El rdgim disclpiinari 

Article 30 

L'drgan de govem pot sancionar les infracclons comeses pels socis i sdcies. 

Aquestes infracclons es poden quallficar de Ileus, greus I molt greus, i les sancions con-esponents poden 
anar des d'una amonestacid fins a I'expulsid de I'associacid, segons el que establelxi el reglament intern. 

El procediment sancionador s'inlda d'ofici o bd com a consequdnda d'una denCinda o comunicacid. En el 
termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instaictor, que tramita I'expedient sancionador i proposa la 
resoludd en el tennini de 15 dies, amb audidncia prdvia del presumpte infractor La resolucid final, que ha de 
ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, I'adopta aquest drgan 
de govem tamt>6 dins d'un periode de 15 dies. 

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades 
hi poden recdrrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea 
general que tingui Hoc. 

Capitol X. La dissolucid 

Article 28 

L'exerdci econdmic colncideix amb I'any natural i queda tancat el 31 de desembre. 

Article 29 

Article 31 

L'assodacid pot ser dissolta si ho acorda L'Assemblea Gen( 
expressament per a aquest fi. 

lb cardcter extraordinari 

Article 32 
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1. - Un cop acordada la dissolucid. L'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que 
fa a la destinacid dels bdns i drets de rassociacid, com a la finalitat. I'extincid i la liquidacid de qualsevol 
operacid pendent 

2. - L'Assemblea estd facultada per elegir una comissid liquldadora sempre que ho cregui necessari. 

3. - Els membres de I'associacid estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilltat queda 
limitada a complir les obllgaclons que ells mateixos hagin contret voluntdriament. 

4. - El romanent net que resuiti de la liquidacid s'ha de lliurar directament a I'entitat publica o privada sense 
afany de lucre que. en I'dmbit tenitorlal d'actuadd de rassociacid. hagi destacat mds en la seva activitat en 
obres beneftques en favor dels malats i trasplantats i dels trasplantaments. 

5. - Les funcions de liquidacid i d'execudd dels acords a qud fan referdnda els apartats anteriors d'aquest 
mateix artide sdn competdncia de la Junta Directiva si L'Assemblea General no confereix aquesta missid a 
una comissid liquldadora especialment designada a aquest efecte. 

L'Hospitaet de Llobregat (Barcelona), a set de juliol de 2011. 
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Diligencia per fer constar que els estatuts modificats que es presenten son els aprovats a la Assemblea 
General Extraordindria celebrada el dia xxx de xxxx de 2011. 

^ Mo] 

at (Barcelona), a setde juliol de 2011. 
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Generalitat de Catalunya 
Departament de Justicia 
Direccio General de Dret i d'Entitats Juridiques 

Certifico que aquests estatuts concorden amb els originals de I'entitat, 
les dades d'inscripcio de la qual consten a continuacio. 

is 
Num. d'inscripcio 16391 

Data Resolucio 29/11/2011 

Seccio 1a del Registre de Barcelona 

La Responsable de publicitat registral 

Data 22 de desembre de 2011 


