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CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, DOMICILI, FINALITATS I ACTIVITATS 

ARTICLE 1.- DENOMINACIÓ I RÈGIM JURÍDIC. 

L'Associació de mares i pares d'alumnes del C.E.I.P. L'Horta de Paiporta (València), es regirà 
per la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'Associació, Llei de la Generalitat 
14/2008, de 18 de novembre, d'Associacions de la Comunitat Valenciana, el Decret 126/1986, 
de 20 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual es regula la participació, funcions i atribucions de 
les confederacions, federacions i associacions de pares d'alumnes de centres docents no 
universitaris de la Comunitat Valenciana, així com pels seus estatuts. 

ARTICLE 2.- PERSONALITAT JURÍDICA. 

L'Associació, que manca d'ànim de lucre, té personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar per al 
compliment de les seues finalitats. 

ARTICLE 3.- DOMICILI. 

El domicili de l'Associació s'estableix en el Centre, situat en Partida de Sant Joaquim s/n de 
Paiporta (València). L'Associació realitzarà principalment les seues activitats en l'àmbit territorial 
del municipi de Paiporta. En els termes previstos en l'article 19 de la Llei de la Generalitat 
14/2008, l'Associació es podrà federar a nivell local o en àmbits territorials més amplis així com 
confederar-se. 

Per a la realització de les funcions que li corresponen, l'associació emprarà les instal·lacions de 
l'escola, per a això la direcció del centre facilitarà la integració d'aquestes activitats en la vida 
escolar, sense alterar el funcionament normal de l'escola. 

Per a la utilització dels locals del centre als quals es refereix el paràgraf anterior, serà necessari 
que la Junta Directiva de l'Associació li ho comunique prèviament a la direcció del centre. 

ARTICLE 4.- FINALITATS. 

Constitueixen les finalitats d'aquesta Associació: 

a. Assistir a les mares, pares o tutors, en tot allò que concerneix l'educació dels seus fills o 
pupils. 

b. Col·laborar en les activitats educatives dels centres. 

c. Promoure i facilitar la participació de les mares/ pares dels alumnes en la gestió del 
centre. 

d. Assistir a les mares/ pares d'alumnes en l'exercici del seu dret a intervindre en el control 
i gestió del centre. 

e. Facilitar la representació i la participació de les mares/ pares d'alumnes en el consell 
escolar de centre, fins i tot mitjançant la presentació de candidatures. 

f. Vetlar pel respecte als drets dels alumnes. 

g. Promoure i organitzar, si escau, la realització d'activitats extraescolars i 
complementàries, culturals, esportives i recreatives. 

h. Representar els interessos generals de mares/ pares davant les instàncies educatives i 
altres organismes. 

i. Promoure publicacions pròpies així com col·laborar amb altres afins. 

j. Requerir als poders públics el compliment de les Lleis, reglaments, i plans d'actuació 
relatius a l'Educació, recaptant l'atenció i ajuda que aquesta es mereix. 
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k. Desenvolupar programes d'educació familiar per a proporcionar a mares/ pares i tutors, 
coneixements i orientacions relacionades amb la seua funció educadora 

l. Obtindre ajudes de persones o entitats públiques i privades per a facilitar i fomentar les 
activitats dels seus associats. 

m. Promoure i assegurar l'efectiva igualtat de dret de tots els alumnes sense discriminació 
de tipus socioeconòmic, ideològic, confessional, raça o de sexe. 

n. Qualsevol altre que siga assignat directa o indirectament per la legislació vigent. 

 

ARTICULE 5.- ACTIVITATS. 

L'Associació podrà realitzar tot tipus d'activitats lícites per a la consecució de les finalitats de 
l'article anterior, en particular: 

a. Reunions de Mare/Pares i representants legals. 

b. Organització de conferències, debats i col·loquis. 

c. Organització d'Escola de Pares. 

d. Organització d'activitats lúdiques i complementàries. 

e. Realització d'entrevistes amb l'equip directiu dels centres així com amb l'administració 

educativa. 

f. Realització d'entrevistes amb altres associacions educatives o socials. 

g. Qualssevol altres que es determinen d'acord amb les finalitats de l'Associació. 

Per al millor compliment de les seues finalitats, l'Associació pertany a: 

• Federació Provincial de mares/ pares d'alumnes FAMPA. 

• Agrupació Municipal de mares/ pares d'alumnes INTERAMPA. 

En cas de canvi a unes altres, serà necessari l'acord de l'Assemblea General Extraordinària 
convocada a tal fi. 

 

CAPÍTOL II. ELS ASSOCIATS 

ARTICLE 6.- CAPACITAT. 

Podran ser membres de l'Associació, les mares, els pares i representants legals dels alumnes 
que cursen estudis en el centre. El fet de la seua afiliació implica la plena acceptació d'aquests 
estatuts i de quantes normes puguen ser acordades pels òrgans de govern de l'Associació. 

Hauran de presentar una sol·licitud per escrit a l'òrgan de representació, i aquest resoldrà en la 
primera reunió que celebre. Si el sol·licitant s'ajusta a les condicions exigides en els estatuts, 
l'òrgan de representació no li podrà denegar l'admissió. Una vegada admesa l'associació de 
l'interessat li haurà de ser comunicada perquè puga procedir a l'abonament de la quota 
corresponent, sent en aquest moment quan passa a ser soci de ple dret en l'AMPA. 

La condició d'associat és intransferible. 
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ARTICLE 7.- DRETS DELS ASSOCIATS. 

Els drets que corresponen a associats són els següents: 

a. Ser electors i elegibles per a qualsevol dels càrrecs dels seus Òrgans de Govern 

b. A Sotmetre a la Junta Directiva quantes idees i projectes consideren d'utilitat per a les 

finalitats de l'Associació. 

c. Gaudir de quants beneficis puguen obtindre's dels serveis organitzats per l'Associació, 

sobretot els que particularment els concerneix. 

d. A participar en les activitats de l'Associació i en els òrgans de govern i representació, a 

exercir el dret de vot en l'Assemblea General, en els termes previstos en l'art. 8, així com assistir 

a l'Assemblea General. 

e. A ser informats sobre la composició dels òrgans de govern i representació de 

l'Associació, del seu estat de comptes i del desenvolupament de la seua activitat. Podran accedir 

a tota la informació a través dels òrgans de representació. 

f. A ser sentit amb caràcter previ a l'adopció de mesures disciplinàries contra ell i a ser 

informat dels fets que donen lloc a tals mesures, havent de ser motivat l'acord que si escau, 

impose la sanció. 

g. A conéixer els estatuts i els reglaments i normes de funcionament aprovats pels òrgans 

de l'Associació. Així mateix tindran dret al fet que se'ls facilite còpia dels estatuts vigents i del 

reglament de règim intern de l'Associació, si existira. 

h. A impugnar els acords dels òrgans de l'Associació que estime contraris a la Llei o als 

estatuts. 

i. A consultar els llibres de l'Associació d'actes de l'Assemblea General, de l'òrgan de 

representació, així com qualsevol arxiu o registre de l'Associació, prèvia sol·licitud al Secretari 

de l'Associació. 

j. A ser reintegrat de les participacions patrimonials extraordinàries que hagen efectuat, en 

el cas de separació voluntària, sempre que no es perjudiquen els drets de tercers.(Només quan 

els estatuts ho recullen) 

k. Dret al vot en l'assemblea general, que podrà exercitar-se per correu certificat amb 

justificant de recepció, o sobre tancat entregat al Secretari, estenent diligència per duplicat en la 

qual s'expresse la recepció del vot. 

També podrà designar-se un representant, persona major d'edat, per a l'adopció de decisions. 

El nomenament de representant podrà realitzar-se per a una assemblea determinada, per a algun 

assumpte o tots els compresos en l'ordre del dia, o amb caràcter indefinit. 

El representant haurà d'acreditar la seua representació a l'inici de l'assemblea, mitjançant 

document signat pel representat, llevat que el seu nomenament s'haja realitzat utilitzant mitjans 

de remissió telemàtica. 

l. Els altres que es deriven dels presents estatuts i de les lleis. 

 

ARTICLE 8.- DEURES DELS ASSOCIATS. 

Els deures que corresponen a associats són els següents: 

a. Observar els estatuts de l'Associació i els acords de l'Assemblea. 
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b. Contribuir econòmicament al manteniment de l'Associació en la forma que s'establisca 

en l'Assemblea. 

c. Assistir a totes les reunions i actes convocats per la Junta Directiva, per a poder exercitar 

el dret a vot, els socis hauran d'estar al corrent de quotes. Cas contrari podrà assistir a les 

Assemblees i reunions de Junta Directiva amb veu però sense vot. 

d. Col·laborar activament en el compliment de les finalitats de l'Associació i en l'eficàcia 

d'execució d'aquests. 

e. Prestar les ajudes o col·laboracions que se'ls sol·licite pels òrgans de govern. 

 

ARTICLE 9.- CAUSES DE BAIXA. 

Es causarà baixa en l'Associació: 

a.  Per petició de l'interessat. 

b.  Per baixa dels fills en el Centre. 

c. Per no pagament de les quotes, amb notificació prèvia de la Junta Directiva. 

d. Per incompliment dels estatuts. 

e. Per ús de l'Associació amb finalitats aliens als quals s'especifiquen en aquests estatuts. 

Els punts d) i e) seran apreciats per la Junta Directiva. Es donarà audiència a l'interessat, i serà 
necessari el vot afirmatiu de la majoria absoluta de la Junta Directiva per a prendre un acord. 

 

 

CAPÍTOL III. L'ÒRGAN DE GOVERN 

ARTICLE 10.- ORGANITZACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ. 

Els òrgans de representació i govern de l'Associació els següents: 

COL·LEGIATS: 

• L'Assemblea General, com a òrgan suprem. 

• La Junta Directiva, com a òrgan de direcció permanent. 

UNIPERSONALS: 

• El President de l'Associació, que ho serà tant de l'Assemblea General com de la Junta 

Directiva. 

• El Vicepresident de l'Associació, que ho serà tant de l'Assemblea General com de la 

Junta Directiva. 

• El Secretari de l'Associació, que ho serà tant de l'Assemblea General com de la Junta 

Directiva. 

• El Tresorer de l'Associació. 
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ARTICLE 11.- L'ASSEMBLEA GENERAL. 

L'Assemblea General és l'òrgan suprem de govern de l'Associació, integrat per tots els associats, 
que adopta els seus acords pel principi majoritari. 

Tots els membres quedaran subjectes als acords de l'Assemblea General, fins i tot els absents, 
els que hagen votat en contra i els que encara estant presents s'hagen abstingut de votar. 

Els acords de l'Assemblea s'adoptaran per majoria simple. Serà necessari el vot favorable de dos 
terços dels associats presents en l'Assemblea Extraordinària per a adoptar les següents 
decisions: 

a. Disposició i transferència de béns. 

b. Sol·licitud de declaració d'utilitat pública de l'Associació. 

c. Integració de l'Associació en federacions o entitats similars. 

d. Modificacions dels estatuts de l'Associació. 

e. Dissolució de l'Associació. 

 

ARTICLE 12.- REUNIONS DE L'ASSEMBLEA. 

L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada a l'any, dins del 
primer trimestre de l'exercici escolar. 

L'Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que siga necessari segons 
el parer de la Junta Directiva o a requeriment d'un nombre de membres de l'Associació que 
represente la tercera part de la totalitat. Aquest requeriment haurà de fer-se per escrit a 
l'executiva incloent-se el punt de l'ordre del dia que es desitja tractar, el president/a haurà de 
convocar l'Assemblea General Extraordinària sense dilació seguint el procediment indicat en l'art. 
13 dels Estatuts. 

 

ARTICLE 13.- CONVOCATÒRIA DE LES ASSEMBLEES. 

La convocatòria de l'Assemblea General, tant ordinària com extraordinària es farà per escrit i es 
notificarà (individualment) als interessats, amb almenys cinc dies d'antelació. Aquest termini es 
comptarà des de la remissió de la convocatòria. Els mitjans per a comunicar la convocatòria 
s'amplien al comunicat via *watsap i correu electrònic a totes les famílies associades. La 
convocatòria expressarà el dia, l'hora de la primera i segona convocatòria, i el lloc de la reunió, 
així com també l'ordre del dia. 

No obstant això, i per raons d'urgència, que hauran de ser ratificades a l'inici de l'Assemblea 
General, aquesta podrà ser convocada amb una antelació mínima de quaranta-huit hores. 

El President i el Secretari de l'òrgan de representació, ho seran també de l'Assemblea General 
A l'inici de la reunió, es llegirà l'acta de la sessió anterior, a fi de ser aprovada. 

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. 
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ARTICLE 14.- COMPETÈNCIES I VALIDESA DELS ACORDS. 

L'Assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb l'assistència d'un 
mínim d'un terç dels associats presents o representats; i en segona, siga com siga el número 
d'ells, mitja hora després i en el mateix lloc. 

En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'Associació. 

L'Assemblea General té les següents competències: 

a. Modificar els estatuts. 

b. Triar i separar als membres de l'òrgan de representació. 

c. Controlar l'activitat de l'òrgan de representació i aprovar la seua gestió. 

d. Aprovar el pressupost anual i la liquidació anual de comptes. 

e. Acordar la dissolució de l'Associació. 

f. Acordar la unió a associacions, la integració en federacions o confederacions, la 

separació d'aquestes, així com la creació i participació en coordinadores o altres organitzacions 

específiques. 

g. Aprovar el reglament de règim intern de l'Associació. 

h. Ratificar les altes d'associats acordades per l'òrgan de representació i acordar amb 

caràcter definitiu les baixes d'aquestes. 

i. Sol·licitar la declaració d'utilitat pública o d'interés públic de la Comunitat Valenciana. 

j. Aprovar les disposicions i directives del funcionament de l'Associació. 

k. Disposar totes les mesures encaminades a garantir el funcionament democràtic de 

l'Associació 

l. Fixar les quotes ordinàries i extraordinàries 

m. Autoritzar l'alienació de béns, així com la realització d'actes de disposició 

n. (Unes altres a determinar per l'Associació) 

o. Qualsevol altra que no corresponga a un altre òrgan de l'Associació. 

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

S'admetrà la delegació del vot en un altre soci sempre que s'autoritze per escrit la delegació del 
vot indicant-se de forma expressa les dades de la persona en la qual es delega (nom, cognoms, 
DNI) i una còpia del document d'identitat d'aquell associat que delega el seu vot. Aquesta 
circumstància haurà de ser comunicada a l'inici de l'assemblea, de manera que puga comprovar-
se tant la identitat del qual delega el seu vot com de qui l'executarà. 
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CAPÍTOL IV. L'ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ 

ARTICLE 15.- COMPOSICIÓ. 

L'òrgan de representació gestiona els interessos de l'Associació i la representa. L'òrgan de 
representació, estarà compost per: 

• EL PRESIDENT 

• EL VICEPRESIDENT, SI ESCAU 

• EL SECRETARI 

• EL TRESORER 

• ELS VOCALS,  

L'elecció dels membres de l'òrgan de representació es farà per elecció secreta dels membres de 
l'Assemblea General. Cada associat podrà emetre un vot a favor d'una persona. Qualsevol 
associat podrà presentar-se, sempre que siga major d'edat, estiga en ple ús dels drets civils, 
resultant elegits per als càrrecs de President, Vicepresident, si escau, Secretari, Tresorer i 
Vocals, si escau, els candidats que hagen obtingut major nombre de vots i per aquest ordre. 

Els càrrecs de President, Secretari i Tresorer han de recaure en persones diferents. 

L'exercici dels càrrecs serà gratuït. 

 

ARTICLE 16.- DURACIÓ DEL MANDAT. 

Els membres de l'òrgan de representació, exerciran el càrrec durant un període de DOS ANYS, 
i podran ser reelegits indefinidament. El cessament en el càrrec, abans d'extingir-se el terme 
reglamentari podrà deure's a: 

a. Dimissió, presentada mitjançant un escrit en el qual es raonen els motius. 

b. Defunció o malaltia que impossibilite 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 això, l'òrgan de representació podrà comptar, 
provisionalment, fins a la pròxima Assemblea General, amb un membre de l'Associació per al 
càrrec vacant. 

ARTICLE 17.- COMPETÈNCIES DE L'ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ. 

L'òrgan de representació té les facultats següents: 

a. Ostentar i exercitar la representació de l'Associació i portar a terme la direcció i 

l'administració de la manera més àmplia que reconega la llei, així com complir les decisions 

preses per l'Assemblea General 

b. Prendre els acords necessaris per a la compareixença davant els organismes públics, 

per a l'exercici de tota classe d'accions legals i per a interposar els recursos pertinents. 
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c. Resoldre l'admissió de nous associats, portant la relació actualitzada de tots els 

associats. 

d. Proposar a l'Assemblea General l'establiment de les quotes que els membres de 

l'Associació hagen de satisfer. 

e. Convocar a l'Assemblea General i controlar garantir el compliment dels acords que allí 

s'adopten. 

f. Comunicar al Registre d'Associacions, la modificació dels estatuts acordada per 

l'Assemblea General en el termini d'un mes.  

g. Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General per a la 

seua aprovació, així com confeccionar els pressupostos de l'exercici següent. 

h. Portar la comptabilitat de manera que permeta obtindre la imatge fidel del patrimoni, del 

resultat i de la situació financera de l'Associació.  

i. Efectuar l'inventari dels béns de l'Associació cada final de curs. 

j. Elaborar la memòria anual d'activitats i sotmetre-la a l'aprovació de l'Assemblea 

General.  

k. Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst pels presents estatuts i donar 

compte d'això en la primera Assemblea General subsegüent. 

 

ARTICLE 18.- CONVOCATÒRIA. 

L'òrgan de representació, convocat prèviament pel President o per la majoria dels seus membres 
(quedant establida la majoria en 1/3 dels membres), 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 també, en sessió extraordinària, quan la convoque amb aquest caràcter el President 
o bé si ho sol·licita un terç dels quals la componen. 

L'òrgan de representació quedarà vàlidament constituït amb convocatòria prèvia i un quòrum de 
la meitat 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 qualsevol 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 President dirimirà l'empat mitjançant vot de qualitat 

Els acords de l'òrgan de representació es faran constar en el llibre d'actes. En iniciar-se cada 
reunió, es llegirà l'acta de la sessió anterior perquè s'aprove o es rectifique. 

 

ARTICLE 19.- EL PRESIDENT. 

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

a. Direcció i representació legal de l'Associació, per delegació de l'Assemblea General i 

de l'òrgan de representació. 
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b. Presidir i dirigir els debats de l'òrgan de govern i de representació. 

c. Signar les convocatòries de les reunions de l'Assemblea General i de l'òrgan de 

representació. 

d. Visar les actes i els certificats confeccionats pel Secretari de l'Associació. 

e. Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li delegue l'Assemblea General o 

de l'òrgan de representació. 

El President serà substituït, en cas d'absència, vacant o malaltia, pel Vicepresident o un Vocal 
de l'òrgan de representació. 

 

ARTICLE 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 la liquidació de comptes, a fi de sotmetre'ls a l'òrgan de 
representació, conforme es determina en l'article 16 dels estatuts. Signarà els rebuts, quotes i 
altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per l'òrgan de representació, les 
quals que ser visades prèviament pel President. tindran 

 

ARTICLE 21.- EL SECRETARI. 

El Secretari ha de custodiar la documentació de l'Associació, redactar i signar les actes de les 
reunions dels òrgans de govern i representació, redactar i autoritzar les certificacions que calga 
lliurar, així com tindre actualitzada la relació dels associats. 

 

ARTICLE 22.- ELS VOCALS. 

Els Vocals tindran les obligacions pròpies del seu càrrec, com a membres de l'òrgan de 
representació, i així com les que nasquen de les delegacions o comissions de treball que el propi 
òrgan de representació els encomane. 

 

ARTICLE 23.- DELEGACIONS. 

La Junta Directiva, amb el vot favorable de la majoria dels seus components, podrà delegar 

algunes de les seues facultats en una o en diverses persones, o en una o diverses Comissions 

de treball per al seguiment i realització de les tasques que tinga a bé encomanar-li i designar les 

persones que han d'integrar-la així com regular el seu funcionament. Podrà, a més amb la 

mateixa majoria, nomenar un o diversos mandataris, siguen o no membres de l'Associació, que 
exerciran la missió per a la qual la Junta els designe, amb les facultats que en cada cas estime 

convenient atorgar-los. 

Les delegacions hauran de ser autoritzades per l'Assemblea General, respecte d'aquells supòsits 

en els quals l'òrgan de representació precise d'autorització expressa d'aquella. 

Els associats que no formen part de l'òrgan de representació estaran subjectes en l'exercici de 

facultats delegades al règim de drets i responsabilitats previst en els estatuts per als membres 

d'aquell. 
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CAPÍTOL V. EL RÈGIM ECONÒMIC 

ARTICLE 24.- PATRIMONI INICIAL I RECURSOS ECONÒMICS. 

L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes del Col·legi es constitueix en aquest moment sense 

patrimoni inicial. Els recursos econòmics de l'Associació es nodriran de: 

a. Les quotes que fixe l'Assemblea General als seus membres. 

b. Les subvencions oficials o particulars. 

c. Les donacions, herències i llegats. 

d. Les rendes del mateix patrimoni. 

e. Altres ingressos que puguen obtindre's. 

El pressupost anual serà aprovat cada any en l'Assemblea General Ordinària. 

 

ARTICLE 25.- BENEFICI DE LES ACTIVITATS. 

L'Associació depositarà els seus fons en establiments bancaris o en institucions d'estalvi, a nom 

de la mateixa Associació, destinant-los exclusivament per al compliment de les seues finalitats, 

així com si escau, els beneficis derivats de l'exercici d'activitats econòmiques, incloses les 

prestacions de serveis, sense que càpia en cap cas el seu repartiment entre els associats ni entre 

els seus cònjuges o altres persones físiques o entitats amb ànim de lucre. 

 

ARTICLE 26.- QUOTES. 

Tots els membres de l'Associació tenen obligació de sostindre-la econòmicament, mitjançant 

quotes o vesses, 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 i quotes extraordinàries. 

L'exercici econòmic quedarà tancat el 30 de juny de cada any. 

 

ARTICLE 27.- DISPOSICIÓ DE FONS. 

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit, han de figurar la 

signatura del President, del Tresorer i del Secretari. 

Per a poder disposar de fons, bastaran dues signatures, de les quals, una serà necessàriament 

la del Tresorer o la del President. 
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CAPÍTOL VI. DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ 

ARTICLE 28.- CAUSES DE DISSOLUCIÓ. 

L'Associació podrà ser dissolta: 

a. Si així ho acorda l'Assemblea General convocada expressament per a aquesta fi i amb 

el vot favorable de la més de la meitat de les persones presents o representades. 

b. Per baixa de les persones associades, de manera que queden reduïdes a menys de 

tres. 

c. Si deixara de funcionar l'Associació, per alguna de les causes previstes en l'art. 39 del 

Codi Civil. 

d. Quan concórrega qualsevol altra causa legal. 

e. Per sentència judicial ferma. 

 

ARTICLE 29.- LIQUIDACIÓ I DISTRIBUCIÓ DEL ROMANENT. 

La dissolució de l'Associació obri el període de liquidació, fins a la fi del qual l'entitat conservarà 

la seua entitat jurídica. 

Els membres de l'òrgan de representació en el moment de la dissolució es converteixen en 

liquidadors, llevat que l'Assemblea General designe a uns altres, o bé els que el jutge, si escau, 

decidisca. Correspon als liquidadors: 

a. Vetlar per la integritat del patrimoni de l'Associació i portar els seus comptes. 

b. Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguen necessàries per a la 

seua liquidació. 

c. Cobrar els crèdits de l'Associació. 

d. Liquidar el patrimoni i pagar a les creditors o creditores. 

e. Donar al patrimoni sobrant la destinació prevista en els Estatuts, a excepció de les 

aportacions condicionals. 

f. Sol·licitar la cancel·lació dels seients en el Registre. 

g. Vetlar per la integritat del patrimoni de l'Associació. 

h. Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguen precises per a la 

liquidació. 

i. Cobrar els crèdits de l'Associació. 

j. Liquidar el patrimoni i pagar als creditors. 

k. Donar al patrimoni sobrant els béns sobrants de l'Associació a les finalitats previstes en 

aquest article. 

l. Sol·licitar la cancel·lació dels seients en el registre corresponent. 

En cas d'insolvència de l'Associació, l'òrgan de representació o si escau, els liquidadors han de 

promoure immediatament l'oportú procediment concursal davant el jutjat del mercantil competent. 

El romanent net que resulte de la liquidació s'entregarà directament, a elecció de l'Assemblea 

General, al propi centre escolar o a una altra o altres Associacions de Pares i Mares d'Alumnes. 
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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 aquesta, davant els associats i davant 

tercers pels danys causats i els deutes contrets per actes dolosos o negligència greu. 

 

 

CAPÍTOL VII. RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES 

ARTICLE 30.- 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 mitjançant arbitratge, a través d'un 

procediment ajustat al que es disposa per la Llei 60/2003 de 23 de desembre, d'Arbitratge, i amb 

subjecció, en tot cas, als principis essencials d'audiència, contradicció i igualtat entre les parts. 

 

CAPÍTOL VIII. RÈGIM DISCIPLINARI 

ARTICULE 31.- INFRACCIONS. 

Els membres de l'Associació podran rebre les sancions al fet que es facen creditors per 

incompliment de les seues obligacions. Aquestes sancions podran comprendre des de la pèrdua 

dels seus drets durant tres mesos com a mínim fins a la separació definitiva de l'Associació. Les 

sancions prescriuran als tres mesos, un any o tres anys, segons que les corresponents 

infraccions hagen sigut qualificades de: lleus, greus o molt greus, així com portarà aparellada la 

suspensió de la condició de soci en el cas de sancions greus i molt greus. Són infraccions: 

Lleus: Menyspreu a algun dels associats. 

Greus: Impagament de la quota anual en el període corresponent. 

Molt greus: Dificultar o impossibilitar el compliment de les finalitats socials, la negativa absoluta i 

reiterada a fer-se càrrec de les quotes fixades, la destrucció dels béns privatius de l'Associació o 

obstaculitzar intencionadament el funcionament dels òrgans de govern i representació de 

l'Associació. 

 

ARTICLE 32.- SANCIONS. 

Els associats que cometen alguna de les infraccions de l'article anterior podran ser separats. Les 

sancions prescriuran als tres anys des que hagen sigut imposades. 

 

ARTICLE 33.- PROCEDIMENT DISCIPLINARI. 

No podran imposar-se sancions sense la tramitació del procediment disciplinari previst en aquest 

article, instruït pel Secretari i resolt pel President i que garantisca els drets dels associats als 

quals se seguisca el procediment, a ser informades de l'acusació i a formular al·legacions enfront 

d'aquesta. La sanció haurà de ser motivada. 
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L'instructor, posarà en coneixement de l'associat afectat la iniciació de l'expedient, els càrrecs 

que es formulen contra la mateixa, donant-li un termini de deu dies perquè present escrit de 

descàrrecs i propose la prova que estime convenient als seus interessos, tot això sense perjudici 

de la qual puga proposar o practicar l'Instructor durant el mateix termini. 

L'expedient haurà d'estar conclòs dins dels trenta dies següents a la data de la seua iniciació. Si 

la resolució consistira en la pèrdua de la condició de soci, serà immediatament executiva. 

Contra la resolució decretant la baixa en l'associació, l'interessat podrà recórrer davant 

l'Assemblea General, dins dels 15 dies següents a la data de la seua notificació, corresponent a 

l'Assemblea General la decisió final, havent de dictar resolució en el termini màxim de 15 dies i 

contra la que es podrà acudir a la via judicial civil. 

Si la conducta infractora de la persona associada poguera ser constitutiva de delicte i arribara a 

formular-se denúncia o querella per això, l'Associació no instruirà procediment disciplinari cap 

sobre aquest tema, o s'abstindrà de resoldre-ho, en tant l'autoritat judicial no dicte sentència 

ferma o tinga lloc el sobreseïment o arxivament d'aquestes actuacions, sense perjudici que els 

estatuts puguen contemplar la suspensió provisional en tal condició del presumpte responsable. 

Aquesta suspensió provisional no tindrà el caràcter de sanció disciplinària. 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS. 

Primera.- En cas de dimissió de més del 50 per 100 de la Junta Directiva, es convocarà 

Assemblea General, de la qual eixirà una nova. Es constituirà una mesa electoral que estarà 

presidida pel soci de major edat i actuarà de Secretari el de menor edat 

Segona.- Per a suplir el cas d'interinitat que la dimissió de la Junta Directiva poguera produir, es 

triarà una Junta Rectora composta per cinc membres, que exercirà les comeses pròpies de 

l'Associació, fins que no es produïsca una nova elecció. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Els presents Estatuts podran desenvolupar-se per mitjà de Reglaments, que elaborarà la Junta 

Directiva i seran aprovats en Assemblea General. 


