
ESTATUTS DE “ZAURA: ESTUDIANTS 

DE CIÈNCIES DE 

LA SALUT PEL SÀHARA” 
 
 
 

CAPÍTOL I 
 

DE LES DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1.- L’associació juvenil “Associació Zaura: Estudiants de Ciències de la Salut pel 

Sàhara” és una entitat que 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.- Associació Zaura: Estudiants de Ciències de la Salut pel Sàhara es defineix 

com una associació independent, democràtica i sense ànim de lucre. 

 

Article 3.- Els fins de l’associació són: 

 
 Sensibilitzar la població sobre el conflicte del Sàhara Occidental. 

 
 Donar suport al poble sahrauí, especialment en l’àmbit de la salut. 

 
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents: 

 
 Campanyes i activitats concretes de sensibilització a la població tals com xerrades 

informatives, conferències, jornades, difusió a les xarxes socials, etc. 

 

 Programes d’estada temporal als campaments sahrauís de Tindouf. 

 
 Campanyes de captació de recursos materials i/o econòmics en benefici de la 

població refugiada en els campaments sahrauís de Tindouf. 

 
Article 4.- El domicili de l’associació s’estableix a la ciutat de Barcelona, a l’Avinguda de 

Roma, 5-7, 2n 3a. 

 

Article 5.- Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya. 

No obstant això, també podran exercir funcions de forma puntual als campaments sahrauís 

de Tindouf. 



CAPÍTOL II 
 

DELS SOCIS I LES SÒCIES 
 
Article 6.- Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, 

de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats. 

 

Pel que fa a les persones físiques, poden ser membres de l’associació totes les 
persones amb capacitat natural. 
 

1. En són membres de ple dret els joves amb edats compreses entre els 14 i els 30 
anys. 

2. També hi poden pertànyer, amb veu però sense vot, persones menors de 14 anys i 
persones majors de 30, que no tindran, però, la possibilitat de formar part de l’òrgan 
de govern. Les persones que compleixin els 30 anys mentre estiguin ocupant un 
càrrec a la Junta Directiva podran continuar formant part de l’òrgan directiu fins que 
finalitzi el seu mandat. 

 
Per ser membre de l’associació cal demanar-ho, identificar-se amb els seus fins i ser admès 
per la Junta Directiva segons regula l’RRI. 
 
Pel que fa a les persones jurídiques: 

 
1. Cal que la sol·licitud d’ingrés sigui aprovada per l’òrgan competent segons regula 

l’RRI. 

2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure 

la possibilitat de formar part d’una associació. 

 
Article 7.- L’associació estarà composta per: 

 
 Sòcies i socis de ple dret 
 Sòcies i socis col·laboradores 

 
Article 8.- Podran ser sòcies i socis de ple dret persones físiques que cursin o hagin 

cursat estudis superiors de l’àmbit de les ciències de la salut. El seu ingrés serà admès 

per l’Assemblea en majoria qualificada de vots segons regula l’RRI. 

 

Article 9.- Podran ser sòcies i socis col·laboradores aquelles persones físiques o 

jurídiques interessades en col·laborar i ajudar a les finalitats de l’Associació. Tindran els 

mateixos drets i deures que els de ple dret excepte l’exercici del dret a vot. El seu ingrés 

serà admès per l’Assemblea en majoria qualificada de vots segons regula l’RRI. 



Article 10.- Són drets dels sòcies i socis de l’associació: 

 
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. 

2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius. 

3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas. 

4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, 

d'acord amb les normes legals i estatutàries. 

5. 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. 

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva 

o dels mandataris de l'associació. 

7. Ser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries. 

8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació. 

9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició. 

10. Formar part de les comissions. 

11. Tenir un exemplar dels estatuts. 

12. Consultar els llibres de l'associació. 

 
En cap cas els membres podran rebre una retribució econòmica derivada del seu treball 

dins l’Associació. 

 
Article 11.- Són deures dels membres de l'associació: 

 
1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir- 

les. 

2. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries. 

3. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de 

l'associació. 

4. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries i/o RRI. 

 
Article 12.- Són causes per ser donat de baixa de l'associació: 

 
1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit a 

l’Assemblea la seva decisió. 

2. No complir les obligacions estatutàries o que sigui resolta l’expulsió per Règim 

Disciplinari seguint el procés que dictin els presents Estatuts i l’RRI. 



CAPÍTOL III 
 

DE L'ASSEMBLEA GENERAL 
 
Article 13.- 

 
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen 

part per dret propi i irrenunciable. 

 

2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, 

decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea segons 

regula l’RRI. 

 

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi 

els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar. 

 

Article 14.- 

 
1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins 

dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic. 

2. L'òrgan corresponent pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari 

sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti, com a mínim, 

un 5% de les persones associades; en aquest cas, l'Assemblea ha de tenir lloc dins 

el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud. 

 

Article 15.- 

 
1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que 

ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió. 

2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, 

individualment i mitjançant un escrit adreçat al correu electrònic que consti en la 

relació actualitzada de sòcies i socis que ha de tenir l'associació. 

 

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió 

anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol 

altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social. 

 

Article 16.- 

 
1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de 

persones associades presents o representades. 

2. Qualsevol de les sòcies i socis poden sol·licitar a l’òrgan competent la inclusió en 

l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat 

l'Assemblea, poden fer-ho fins tres dies abans de la reunió de l’Assemblea General. 

L’Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del 

dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin 

a la convocatòria d’una nova assemblea general. 



Article 17.- Els acords s’adoptaran de manera ordenada democràtica i moderada pel 

President o Presidenta d’Assemblea. Els procediments es duran a terme segons dicti 

l’RRI sense contravenir els presents Estatuts. 

 
Article 18.- Al finalitzar l’Assemblea General, s’emetrà un document en el que se 

senyalin els acords, elaborat pel Secretari de l’Assemblea comptant amb l’aprovació de 

l’Assemblea General. 

 
 

CAPÍTOL IV 

DE LA JUNTA DIRECTIVA I L’ORGAN ADJUNT 
 
Article 19.- 

 
1. La Junta Directiva està composta per el/la president/a, el/la secretari/a i el/la 

tresorer/a, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents. 

2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han d’estar associats, es fa per 

votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després 

d'haver acceptat el càrrec. 

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre 

d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del 

president sortint, que ha d’incloure també l’acceptació de les persones que passen 

a ocupar aquests càrrecs. 

4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament. 

5. Si l'associació no té cap persona major d'edat o menor emancipada en l'òrgan de 

govern, ha de disposar del suport de l’Òrgan Adjunt, elegit per l'Assemblea General 

i integrat per un mínim de dues persones majors d'edat que hauran de suplir, 

indistintament i en tots els casos en què calgui, la manca de capacitat d'obrar de les 

que formen part dels òrgans de l'associació. La constitució inicial i les renovacions 

següents, totals o parcials, de l'Òrgan Adjunt han de ser comunicades al Registre 

perquè en tingui la constància deguda. 

 
Article 20.- 

 
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de dos 

anys, cada persona podrà ser elegida fins un màxim de 3 cops. 

2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat 

pot esdevenir-se per: 

a. Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinc ió, 

en el cas de les jurídiques 

b. Incapacitat o inhabilitació 

c. Renúncia notificada a l’òrgan de govern 

d. Separació acordada per l’Assemblea General 

e. Qualsevol altra causa que estableixin la llei o els estatuts o el reglament de 

règim intern. 

3. Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera 

reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de 

l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant. 



Article 21.- La Presidència serà la màxima representació de l’Associació en períodes 

interassemblearis i exercirà la coordinació de la Junta Directiva; la Tresoreria és la 

responsable dels assumptes financers i la Secretaria és responsable del règim 

administratiu i documental. Les altres funcions dels càrrecs seran definides a l’RRI sense 

contravenir els presents Estatuts. 

 

 

CAPÍTOL V 
 

DE LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL 
 
Article 22.- La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de 

plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar 

l’Assemblea General i explicar les activitats que es proposen dur a terme. 

 

L’Assemblea General s'ha d’ocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de 

treball, i un cop al mes ha de rebre de les persones que se n’encarreguin un informe 

detallat de les seves actuacions. 

 
 

CAPÍTOL VI 
 

DEL RÈGIM ECONÒMIC 
 
Article 23.- Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de: 

 
a) les subvencions oficials o particulars 

 
b) les donacions, les herències o els llegats 

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

 
Article 24.- Aquesta entitat es constitueix sense patrimoni inicial. 

 
Article 25.- Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la 

econòmicament, mitjançant derrames, de la manera i en la proporció que determini 

l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva. 

 
Article 26.- L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de 

desembre. 

 

Article 27.- En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de 

crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.  

 

Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser 

la del tresorer o bé la del president. 

 

Article 28.- L’Associació es regirà econòmicament d’acord amb els ideals i valors que la 

defineixen, en la mesura possible. 



 
 
 
 
 

CAPÍTOL VII 
 

DEL RÈGIM DISCIPLINARI 
 
Article 29.- L'Assemblea General pot sancionar les infraccions comeses pels socis. 

 
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions 

corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, 

segons el que estableixi el RRI. 

 
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o 

comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que 

tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb 

audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i 

aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest 

òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies. 

 
En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les 

persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera 

assemblea general que tingui lloc. 

 
 

CAPÍTOL VIII 
 

DE LA DISSOLUCIÓ 
 
Article 30.- L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada 

amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi. 

 

Article 31.- 

 
1) Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures 

oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la 

finalitat, l'extinció i la 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 queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin 

contret voluntàriament. 

4) El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament 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. 



5) Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què 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. 

 

 

Diligència per la qual es fa constar que aquests estatuts són els aprovats en data 03/12/2017 
i contenen les modificacions aprovades per les assemblees de data 30/01/2018 i 20/02/2018. 
 
 

Dimarts, 20 de febrer de 2018 

 
 
 
Signatures de tots els socis fundadors 


