
ESTATUTS

CAPÍTUL  I.-  DENOMINACIÓ,  DOMICILI,  ÀMBIT,  FINALITATS  I 
ACTIVITATS.

Artícle 1 Denominació

Es  constituïx  l'Associació  denominada  “ASSOCIACIÓ  DE  VEÏNS 
D'OLOCAU CONTRA IMPOSICIÓ  PAI'S”  que  s'acull  al  que  disposa  la  Llei 
Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, i a l'empara del 
que disposa l'article 22 de la Constitució, no tenint ànim de lucre.

Artícle 2 Personalitat Jurídica

L'Associació  té  personalitat  jurídica  pròpia  i  capacitat  plena  d'obrar  per  a 
administrar i disposar dels seus béns i complir les finalitats que es proposa.

Artícle 3 Domicili i àmbit d'actuació

El domicili de l'Associació s'establix a Olocau, carrer Mestre Roselló núm. 25 
(Centre Social), codi postal 46169, podent traslladar-lo quan així ho acorde la Junta 
Directiva.

L'Associació realitzarà principalment les seues activitats en l'àmbit territorial 
delimitat pel terme Municipal d'Olocau.

Artícle 4 Finalitats

Constituïxen eles finalitats de l'Associació:

● La  defensa  dels  interessos  generals  dels  veïns,  en  qualitat  d'usuaris  de 
l'activitat  urbanística,  cultural,  esportiva,  sanitària,  social  i  econòmica,  del 
municipi.

● Informar  els  veïns  en  totes  les  qüestions  que  afecten  els  seus  interessos 
generals.

● Fomentar  l'associacionisme  entre  els  veïns  de  l'àmbit  territorial  com  a 
instrument de participació i defensa dels seus interessos generals.

● Detecció i anàlisi de noves necessitats que milloren la qualitat de vida dels 
veïns.

● Exigir la millora del transport i comunicacions.
● Vetlar per un pla d'Ordenació Urbana sostenible i adequat per al municipi i el 

seu terme municipal.
● Aconseguir  espais  d'ús  públic  per  a la  realització  d'activitats  dels veïns  en 

general.
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● Fomentar  relacions  i  intercanvis  amb altres  associacions  d'àmbit  nacional  i 
internacional.

● Representar  als  associats  enfront  de  les  decisions  municipals  que  puguen 
afectar  la seua vida quotidiana.

● Fomentar la conscienciació dels veïns per a la conservació del mediambient.
● Conservació i recuperació de l'entorn, camins, zones verdes, àrees d'arbratge i 

parcs.
● Recuperació i conservació del patrimoni historicoartístic i cultural.
● Afavorir un model de Municipi més habitable i humà.
● Representar els interessos veïnals, davant de les administracions, institucions o 

entitats.

Artícle 5 Activitats

Per  al  compliment  de  les  finalitats  enumerades  en  l'article  anterior,  es 
realitzaren les activitats següents:

● Impugnar les decisions municipals  que perjudiquen els  interessos generals 
dels veïns del Municipi.

● Sol·licitar tot tipus d'ajudes, subvencions i donacions, per a la consecució de 
les seues finalitat.

● Utilitzar els mitjans de comunicació necessàris per a l'exercici de les funcions 
de representació i defensa dels veïns.

● Denunciar les carències i problemes que afecten el municipi.
● Realitzar actes de pressió, denúncia… per a la defensa de les finalitats d'esta 

Associació.
● Promoure i potenciar activitats que afavorisquen el desenvolupament social, 

cultural i econòmic del municipi.
● Coordinar-se amb altres associacions per a un millor desenvolupament de les 

nostres finalitats.
● Celebració d'activitats culturals, divulgatives o festives.

CAPÍTUL II. – ELS ASSOCIATS

Artícle 6 Socis

a) Podran ser membres de l'associació les persones físiques majors de 16 anys que 
treballen o residisquen dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana així com 
aquelles persones que tinguen interés a servir  les finalitats  d'esta associació.  Estos 
últims es denominaran col·laboradors.
b) Podran ostentar la condició de col·laborador aquelles persones de coneguda vàlua 
en el camp d'actuació de l'Associació.
c)  Per  a  poder  ser  membre  així  com col·laborador  de l'Associació,  els  interessats 
hauran de presentar una sol·licitud per escrit a la junta directiva i esta resoldrà en la 

2/12
Associació de Veïns d'Olocau contra la imposició de PAI's
Nº: CV-01-040509-V



primera reunió que celebre. Si el sol·licitant s'ajusta a les condicions exigides en els 
estatuts de la mateixa, la Junta Directiva no li podrà denegar la seua admissió.
d) La Junta Directiva esta obligada a inscriure en el llibre de socis a tot aquell que 
complint  els  requisits  dels  apartats  anteriors,  ho  sol·licite  i  pague  la  quota 
corresponent. La denegació d'admissió haurà de ser degudament motivada podent el 
sol·licitant rebutjat exposar la seua queixa en la següent assemblea general, la qual 
decidirà sobre la seua inscripció com a soci.
e) La condició d'associat i de col·laborador és intransmissible.

Artícle 7 Drets dels Associats

a) Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.
b) Triar o ser triat per als càrrecs de representació o directius de l'Associació.
c) Intervindre  en  el  govern  i  les  gestions,  els  servicis  i  les  activitats  de 

l'Associació d'acord amb les normes legals i estatutàries.
d) Exposar davant de l'assemblea i la Junta Directiva tot el que considere puga 

contribuir a la realització dels objectius socials.
e) Sol·licitar  i  obtindre explicacions  sobre  l'administració  i  gestió de la  Junta 

Directiva.
f) Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
g) Fer  ús  dels  servicis  comuns  que  l'associació  establisca  o  tinga  a  la  seua 

disposició.
h) Formar part dels grups o comissions de treball.
i) Obtindre un exemplar dels estatuts.
j) Per a poder ser membre dels òrgans de representació és requisit imprescindible 

ser major d'edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar sotmés en els motius 
d'incompatibilitat establits en la legislació vigent.

k) A ser oït amb caràcter previ a l'adopció de mesures disciplinàries contra ell i a 
ser  informat  els  fets  que donen lloc  a  tals  mesures,  havent  de ser  motivat 
l'acord que, si és el cas, impose la sanció.

l) A impugnar els acords dels òrgans de l'Associació que estime contraris a la llei 
o als estatuts. 

Artícle 8 Deures dels socis

Els deures dels associats són:
a) Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que d'acord amb els estatuts 

puguen correspondre a cada soci.
b) Acatar i complir els acords adoptats pels òrgans de govern i representació de 

l'Associació, així com les disposicions estatutàries.
c) No realitzar gestions en nom de l'Associació sense consentiment de la Junta 

Directiva.
d) No utilitzar l'Associació com a plataforma d'interessos de grups o formacions 

polítiques.
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e) Prestar la col·laboració necessària per al bon funcionament de l'Associació.
f) Tots aquells necessaris per a l'exercici de les finalitats de l'Associació.

Artícle 9 Causes de baixa

Són causa de baixa en l'Associació:

a) Renúncia voluntària comunicada a la Junta Directiva.
b) No satisfer les quotes fixades per l'Associació, previ requeriment de pagament 

de la Junta Directiva amb avís de pèrdua de la condició de soci.
c) Anteposar criteris  de matís o orientació política a les finalitats de l'Associació.
d) Mantindre actituds i alimentar accions que clarament es puguen entendre com 

a contràries a les finalitats de l'Associació.
e) Incomplir qualsevol de les obligacions estatutàries.

Artícle 10 Règim Sancionador

La  separació  de  l'Associació  dels  associats  per  motiu  de  sanció  tindrà  lloc  quan 
cometen actes que els facen indignes de continuar pertanyent a aquella. Es presumirà 
que hi ha este tipus d'actes:

a) Quan deliberadament l'associat impedisca opose obstacles al compliment de 
les finalitats socials.

b) Quan intencionadament obstaculitze de qualsevol manera el funcionament dels 
òrgans de govern i representació de l'Associació.

c) En qualsevol cas per a acordar la separació per part de l'òrgan de govern, serà 
necessari la tramitació d'un expedient disciplinari que contemple l'audiència de 
l'associat afectat.

CAPÍTUL III. – L'ÒRGAN DE GOVERN

Artícle 11 L'Assemblea General

α) L'Assemblea General esta formada per socis  i  per col·laboradors.  Els socis 
tindran  veu i  vot  en  l'assemblea.,  però  els  col·laboradors  pertanyeran  a  la 
mateixa amb veu però sense vot. L'Assemblea General, legalment constituïda 
d'acord amb la Llei i estos Estatuts, és l'òrgan suprem de direcció i govern de 
l'Associació.

β) Tots  els  membres  quedaran  subjectes  als  acords  de  l'Assemblea  General, 
inclús  els  absents,  els  dissidents  i  els  que  encara  estant  presents  s'hagen 
abstingut de votar.
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Artícle 12 Reunions de l'Assemblea

a) L'Assemblea  General  podrà  ser  de  dos  tipus:  ordinàries  i  extraordinàries. 
Ambdós  seran  presidides  pel  president  de  la  Junta  Directiva,  en  la  seua 
absència  el  vicepresident,  i  en  absència  d'ambdós  el  que  trie  la  pròpia 
assemblea. Dirigirà els debats i proposarà l'orde del dia i assumirà  el que li 
proposen  els  sol·licitants,  si  és  el  cas,  en  les  extraordinàries.  Actuarà  de 
secretari  el  que ho siga de la Junta Directiva o si no n'hi ha el  que trie la 
mateixa assemblea.

b) L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada a 
l'any, en el primer trimestre.

c) L'Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que siga 
necessari,  hi ha requeriment d'un número d'associats que represente,  com a 
mínim un deu per cent de la totalitat.

Artícle 13 Convocatòria de les assemblees

a) La  convocatòria  de  les  assemblees  generals,  tant  ordinàries  com 
extraordinàries  es  faran  per  escrit.  Els  anuncis  de  la  convocatòria  es 
col·locaran en els llocs de costum amb quinze dies d'antelació com a mínim. 
Sempre que siga possible es convocarà individualment tots els membres. La 
convocatòria expressarà el dia, l'hora i el lloc de la reunió, així com també 
l'orde de dia.

b) A l'inici de les reunions de l'Assemblea General, seran designats el president i 
el secretari de la mateixa.

c) El secretari  redactarà l'acta de cada reunió que reflectirà un extracte de les 
deliberacions, el text dels acords que s'hagen adoptat i el resultat numèric de 
les  votacions.  Al  començament  de  cada  reunió  de  l'Assemblea  General  es 
llegirà l'Acta de la reunió anterior a fi que s'aprove o no.

Artícle 14 Competències i validesa dels acords

a) Les assemblees generals ordinàries seran convocades per decisió de la Junta 
Directiva.  No  obstant  quedarà  obligada  a  convocar  assemblea  general 
extraordinària, dins dels vint dies naturals següents, si ho sol·liciten un número 
d'associats no inferior al deu per cent que adjunten al seu torn l'orde del dia a 
tractar.

b) Les  Assemblees  Generals  quedaran  legalment  constituïdes  en  primera 
convocatòria  quan  concórreguen,  presents  o  representats,  la  mitat  dels 
associats amb dret de vot. La convocatòria serà efectuada quinze dies antelació 
com a mínim, de la data indicada per a la celebració, expressant la mateixa 
l'orde del dia, el lloc, la data i l'hora.

c) Quedaran favoritament constituïdes en segona convocatòria siga quin siga el 
numere de socis presents o representats. La segona convocatòria s'haurà de 
fixar mitja hora després de la primera i en el mateix lloc.
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d) Els  acords  adoptats  en les  assemblees  obligaren tots  els  socis,  incloent  als 
absents, els discrepants i als que presents s'hagen abstingut de votar.

e) Tots els associats tenen dret de veu en les assemblees generals, no obstant per 
a exercir el vot, han de promoure assemblees extraordinàries. Per a formar part 
de la Junta Directiva, es requerix estar al corrent en el pagament de la quota, i 
disfrutar de la condició de soci amb antiguitat superior a sis mesos anteriors a 
la celebració de la votació sol·licitud o elecció, respectivament.

f) Els  acords  adoptats  per  l'Assemblea  General  i  la  Junta  Directiva  seran 
incorporats a un llibre d'actes que es portarà en l'Associació, les actes hauran 
d'estar firmades pels membres assistents a la dita Assemblea.

g) Serà competència de l'Assemblea General l'adopció dels acords següents:
● Aprovació dels comptes i la memòria anual que sobre la seua gestió ha 

de presentar la Junta Directiva cada any a l'Assemblea.
● Aprovació del pressupost anual.
● Elecció dels membres de la Junta Directiva.
● Modificació dels Estatuts.
● Dissolució de l'Associació.
● Adquisició  o  alienació  de  béns  o  remuneració  dels  membres  de  la 

Junta Directiva.
● Constitució de federacions amb associacions semblants amb integració 

o separació en alguna existent.
● Determinació  de  les  quotes  ordinàries  i  extraordinàries  que 

corresponguen als associats.
● Disposar  totes  les  mesures  encaminades  a  garantir  el  funcionament 

democràtic de les Associació.

Els  acords  es  prendran  per  majoria  simple  de  les  persones  presents  o 
representades,  quan  els  vots  afirmatius  superen  als  negatius.  No  obstant, 
requeriran  majoria  qualificada  de  les  persones  presents  o  representades,  que 
resultarà quan els vots afirmatius superen la mitat, els acords relatius a dissolució 
de  l'Associació,  modificació  dels  estatuts,  disposició  o  alienació  de  béns  i 
remuneració  dels  membres  de  l'òrgan  de  representació,  sempre  que  s'haja 
convocat específicament amb tal objecte l'assemblea corresponent.

CAPÍTUL IV. – L'ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ

Artícle 15 Composició de l'òrgan de representació

L'Associació  la  regirà,  administrarà  i  representarà  l'òrgan  de  representació 
denominat Junta Directiva, format pel president, vicepresident, secretari, Tresorer i 5 
vocals.

L'elecció dels membres de la Junta Directiva  es farà per sufragi lliure i secret 
dels membres de l'Assemblea General. La integraran els associats majors d'edat, amb 
antiguitat  superior a sis mesos que estant al  corrent de la quota resulten triats per 
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l'Assemblea Genera, sent requisits imprescindibles: ser major d'edat, estar en ple ús 
dels  drets  civils  i  no  estar  sotmés  en  els  motius  d'incompatibilitat  establits  en  la 
legislació  vigent,  resultant  triats  per  als  càrrecs  de  president,  secretari,  Tresorer  i 
vocals els candidats que hagen obtingut major numere de vots per este orde.

El  procés  d'eleccions  ordinari  donarà  començament  un  mes  abans  de  la 
finalització del mandat dels càrrec de la junta que corresponga renovar. A este efecte 
la Junta Directiva comunicarà a tots els socis l'obertura del procés electoral, termini 
no  inferior  a  quinze  dies,  i  lloc  per  a  presentar  candidatures  en  llistes  obertes  o 
tancades  i  data  i  lloc  de  celebració  de  l'Assemblea.  La  llista  tancada  només  serà 
admissible si els candidats completen les vacants a cobrir en les eleccions.

La Junta Directiva vigilarà que tots els candidats complisquen els requisits 
abans exposats. Si no reunixen els requisits se li comunicarà per escrit donant-los tres 
dies perquè al·leguen. La Junta Directiva resoldrà els tres dies i, sempre abans de la 
data de l'Assemblea.

El primer punt de l'orde de dia de l'Assemblea on se celebren eleccions serà la 
presentació  de  candidats  i  personació  dels  candidats  davant  de  l'Assemblea.  El 
president donarà un torn de dos minuts perquè els candidats, si ho desitgen, expliquen 
els motius i objectius que els porten a presentar-se a la Junta Directiva.

Finalitzat el torn d'explicació es procedirà a la votació. El mode ordinari serà a 
mà alçada. El president sempre que ho sol·licitaren, abans de la votació un mínim del 
10 per cent de socis presents que reunisca els requisits abans mencionats procedirà a 
celebrar  la  votació  secreta  per  mitjà  de  paperetes.  El  dret  de vot  és  personal,  no 
s'admetrà el vot per mitjà de representant.

Efectuat  el  recompte,  el  president  de l'Assemblea  proclamarà  els candidats 
electes. Alçant acta el secretari. Els nous membres passaren a integrar-se en la Junta 
Directiva una vegada que finalitze el mandat, parcial o total, dels membres o de la 
Junta ixent. A continuació es continuarà amb l'orde del dia.

Els  càrrecs  de  president,  secretari  i  Tresorer  han  de  recaure  en  persones 
diferents.

L'exercici dels càrrecs serà gratuït.

Artícle 16 Duració del mandat en l'òrgan de representació

Els membres de l'òrgan de representació, exerciran el càrrec durant el període 
d'un any, i podran ser reelegits indefinidament.

El cessament en el càrrec abans d'extingir-se el terme reglamentari
a) Dimissió  voluntària  presentada  per  mitjà  d'un  escrit  en  el  que  es  raonen  els 

motius.
b) Malaltia que incapacite per a l'exercici del càrrec. 
c) Causar baixa com a membre de l'Associació.
d) Sanció imposada per una falta comesa en l'exercici del càrrec.

Les vacants que es produïsquen en l'òrgan de representació es cobriran en la 
primera Assemblea General que se celebre. No obstant, l'òrgan de representació podrà 
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comptar provisionalment fins a la pròxima Assemblea General, amb un membre de 
l'Associació per al càrrec vacant.

En el supòsit de dimissió col·lectiva de la Junta Directiva, haurà de convocar 
els socis a Assemblea General amb el doble objecte de comunicar la seua dimissió 
col·lectiva i procedir a l'elecció de nova Junta Directiva.

En el supòsit que la JUNTA Directiva dimissionària no convoque l'assemblea 
de socis,  estos,  en numere no inferior  al  10 per  cent  -excloent  només als que no 
estiguen  al  corrent  en  el  pagament  de  les  quotes-  estan  facultats  per  a  convocar 
Assemblea  General  extraordinària  per  a sotmetre  els  socis  l'elecció de nova Junta 
Directiva, o davant de la seua impossibilitat, procedir a la dissolució de l'Associació.

Artícle 17 Competències de l'òrgan de representació

a) Elaboració  dels  pressupostos  anuals  per  a  sotmetre'ls  a  l'aprovació  de 
l'Assemblea.

b) Administrar els fons socials i l'inventari de béns de l'Associació
c) Admissió i  expulsió de socis,  que ostenten el  dret  a ser  oïts  davant  de 

l'Assemblea que podrà revocar l'acord d'expulsió.
d) Convocar,  fixar  la  data  i  orde  del  dia  de  les  assemblees  ordinàries  i 

convocar-les extraordinàries.
e) Custodiar els llibres i documents de l'Associació.
f) Designar les comissions de treball i coordinar als seus responsables.
g) Interpretar els estatuts.
h) Dictar normes de procediment per a l'elecció  a Junta Directiva.
i) Redactar la memòria anual d'activitats.
j) Contractar el personal que considere convenient.
k) Totes les que li siguen encomanades per l'Assemblea.
l) Exercitar la representació de l'Associació i complir les decisions preses per 

l'Assemblea General.

Artícle 18 Reunions de l'òrgan de representació

L'òrgan de representació, convocat prèviament pel president o per la persona 
que li  substituïsca,  es  reunirà en sessió  ordinària  amb la  periodicitat  que els seus 
membres decidisquen, que en tot cas no podrà ser superior a dos mesos. Es reunirà en 
sessió extraordinària si ho sol·licita un terç dels seus components.

L'òrgan  de  representació  quedarà  vàlidament  constituït  amb  convocatòria 
prèvia i un quòrum de la mitat més un dels seus membres.

Els membres de l'òrgan de representació estan obligats a assistir a totes les 
reunions que es convoquen, podent excusar la seua assistència per causes justificades. 
En tot cas, serà necessària l'assistència del president i del secretari o de les persones 
que els substituïsquen.

En l'òrgan de representació es prendran els acords per majoria simple de vots 
dels assistents. En cas d'empat, el vot del president serà de qualitat.
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Els acords de l'òrgan de representació es faran constar en el llibre d'actes. A 
l'iniciar-se  cada  reunió  del  mateix,  es  llegirà  l'acta  de  la  sessió  anterior  perquè 
s'aprove o es rectifique.

Artícle 19 El president

El president de l'Associació també serà president de l'òrgan de representació.
Són pròpies del president les funcions següents:

a) La representació legal de l'Associació.
b) Presidir  les  Assemblees,  Juntes  i  ordenar  i  dirigir  els  debats  i 

deliberacions.
c) Convocar l'Assemblea General sempre que ho decidisca la Junta Directiva 

o ho sol·licite un deu per cent d'associats.
d) Convocar a la Junta Directiva ordinària,  i  totes aquelles que els siguen 

sol·licitades per un terç dels seus membres.
e) Autoritzar  amb  la  seua  firma  qualsevol  classe  de  documents  que  es 

produïsquen en l'Associació.
f) Ordenar els pagaments.
g) Per delegació o autorització de la Junta Directiva subscriure contractes, 

atorgar poders a tercers, interposar recursos en via administrativa, exercitar 
accions  davant  de  la  jurisdicció  ordinària  i  oposar-se  a  reclamacions  o 
demandes.

h) Adoptar totes les mesures que considere urgents i necessàries per al millor 
govern i administració de l'Associació, donant compte en la pròxima Junta 
Directiva. O convocant una amb l'objecte de ratificar la seua actuació.

Artícle 20 El tresorer

El  Tresorer  tindrà  com  a  funció  la  custòdia  i  el  control  dels  recursos  de 
l'Associació, així com l'elaboració del pressupost, el balanç i liquidació de comptes, a 
fi  de sotmetre'ls  a  l'òrgan  de  representació,  conforme es  determina  en  l'article  17 
d'estos estatuts. Firmarà els rebuts, quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les 
factures  aprovades  per  l'òrgan  de  representació,  les  quals  hauran  de  ser  visades 
prèviament pel president.

Artícle 21 El secretari

El secretari ha de custodiar la documentació de l'Associació, redactar i firmar 
les actes de les reunions dels òrgans de govern i representació, redactar i autoritzar les 
certificacions que calga alliberar, així com tindre actualitzada la relació dels associats.
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CAPÍTUL V. – EL RÈGIM ECONÒMIC

Artícle 22 Patrimoni inicial i recursos econòmics

El patrimoni inicial d'esta Associació esta valorat en 0 Euros.
El pressupost anual serà aprovat cada any en l'Assemblea General ordinària.

a) Els  recursos  econòmics  de  l'Associació  per  al  compliment  de  les  seues 
finalitats  seran:  les  quotes  dels  seus  socis,  les  subvencions  oficials  o 
particulars,  els llegats o herències o les rendes del mateix patrimoni o bé 
altres ingressos que es puguen obtindre.

b) L'Associació  disposarà  d'una  relació  actualitzada  d'associats,  inventari  de 
béns i  drets, llibre d'actes i  de comptabilitat,  tot  això d'acord amb el que 
preveu  la  Llei  Orgànica  1/  2002  de  22  de  març  reguladora  del  dret 
d'Associació.

Artícle 23 Benefici de les activitats

Els beneficis obtinguts derivats de l'exercici d'activitats econòmiques, incloses 
les prestacions de servicis, es destinaren exclusivament al compliment de les finalitats 
de l'Associació, sense que càpia en cap cas el seu repartiment entre els associats ni 
entre els seus cònjuges o persones que convisquen amb aquells amb anàloga relació 
d'afectivitat, ni entre els seus parents, ni la seua cessió gratuïta a persones físiques o 
jurídiques amb interés lucratiu.

Artícle 24 Quotes

Tots  els  membres  de  l'Associació  tenen  obligació  de  sostindre 
econòmicament, per mitjà de quotes o derrames, de la manera i en la proporció que 
determine l'Assemblea General a proposta de l'òrgan de representació.

L'Assemblea  General  podrà  establir  quotes  d'ingrés,  quotes  periòdiques 
mensuals i quotes extraordinàries. 

L'exercici  econòmic quedarà tancat el 31 de desembre de cada any.

Artícle 25 Disposició de fons

En els comptes corrents o llibretes d'estalvi obertes en establiments de crèdit, 
han de figurar la firma del president, del Tresorer i del secretari.

Per  a  disposar  de  fons,  seran  suficients  dos  firmes,  de les  quals,  una  serà 
necessàriament la del Tresorer o bé la del president.
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CAPÍTOL VI. – DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ

Artícle 26.     Causes de Dissolució i entrega del remanent  

L'Associació podrà ser dissolta:
a) Si així ho acorda l'Assemblea General convocada  expressament per a esta 

finalitat  i  amb el  vot  favorable  de  la  més  de  la  mitat  de  les  persones 
presents o representades.

b) Per les causes determinada en l'article 39 del Codi Civil.
c) Per sentència judicial ferma.

Artícle 27 Liquidació

La dissolució de l'Associació obri el període de liquidació, fins al final del 
qual l'entitat conservarà la seua entitat jurídica.

Els  membres  de l'òrgan de representació en el  moment  de la  dissolució es 
convertixen en liquidadors, llevat que l'Assemblea General designe a altres, o bé els 
que el jutge, si és el cas, decidisca.

Correspon als liquidadors:
a) Vetlar per la integritat del patrimoni de l'Associació.
b)  Concloure  les  operacions  pendents  i  efectuar  les  noves  que  siguen 
necessàries per a la liquidació.
c) Cobrar els crèdits de l'Associació.
d) Liquidar el patrimoni i pagar als creditors.
d)  Aplicar  els  béns  sobrants  de  l'Associació  a  les  finalitats  previstes  pels 

Estatuts.
f) Sol·licitar la cancel·lació dels assentament en el registre corresponent.

En cas d'insolvència de l'Associació, l'òrgan de representació o, si és el cas, els 
liquidadors han de promoure immediatament l'oportú procediment concursal davant 
del jutge competent.

El  romanent  net  que resulte  de la  liquidació es destinarà directament  a les 
Arques de l'Ajuntament d'Olocau.

Els associats no responen personalment dels deutes de l'Associació.
Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació, i les altres persones que 
obren en nom i representació de l'Associació, respondran davant d'esta, davant dels 
associats i davant de tercers pels danys causats i els deutes contrets per actes dolosos, 
culpables o negligents.
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CAPÍTOL VII.- RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES

Artícle 28 Resolució Extrajudicial de conflictes

Les  qüestions  litigioses  que  puguen  sorgir  amb  motiu  de  les  actuacions 
desenvolupades o de les decisions adoptades en el si de l'Associació, es resoldran per 
mitjà d'arbitratge, a través d'un procediment ajustat a allò que s'ha disposat per la Llei 
60/2003,  de 23 de  desembre,  i  amb subjecció,  en tot  cas,  als  principis  essencials 
d'audiència, contradicció i igualtat entre les parts.
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