
 

ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ D'ESCOLES DE DANSA AUTORITZADES 
 

TÍTOL I: Denominació 

CAPÍTOL I: Constitució i Fins de l'Associació.  

Art. 1.- Es constitueix l'Associació d'Escoles de Dansa Autoritzades en règim d'autonomia i en camp delimitat 
per la legislació vigent, que l'empara de l'article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d'acord 
amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions (DOGC 2423, d'l de juliol) i els seus estatuts. L'Associació 
es constitueix sense ànim de lucre.  

Art. 2.- L'Associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d'obrar per administrar i disposar dels 
seus béns i cabals i dels fins que es proposa.  

Art.3.-  

1) L'Associació assumirà els objectius següents:  

a) Millorar i difondre l'activitat professional de les escoles autoritzades de dansa.  
b) Intervenció als mitjans de comunicació per dur a terme l'objectiu de millorar i difondre l'activitat 

professional de les escoles autoritzades de dansa.  
c) Lluita contra l’intrusisme.  
d) Comunicació i avantatges del procés formatiu de l'activitat de la dansa.  
e) Intervenció conjunta davant de les Administracions públiques.  
f) Presencia informativa davant de les empreses que ofereixin llocs de treball a ballarins i mestres.  

2) L'Associació tindrà caràcter apolític, per tant:  

a) No participarà en el sistema de partits polítics, renunciant a qualsevol afany electoralista.  
b) Serà independent de qualsevol partit, no poden integrar-se en cap d'ells.  

Art. 4.- EI domicili de l'Associació s'estableix a Barcelona, carrer La Granada del Penedès, n° 27 Baixos.  

L'àmbit i l'extensió d'aquesta Associació comprèn el territori de Catalunya, sens perjudici de la seva actuació 
en tot el territori de la Unió Europea. 

CAPÍTOL ll: Membres de l'Associació, llurs Drets i Obligacions.  

Art. 5.- Els socis de l'associació són tots numeraris.  

Art. 6.- Són socis numeraris totes les escoles autoritzades interessades amb la finalitat de l'Associació.  

Hauran de presentar una sol·licitud per escrit, avalada per un soci, a la Junta Directiva, i aquesta resoldrà en 
la primera reunió que celebri on comunicarà la seva decisió.  

Art. 7.- Els drets que corresponen als membres de l'Associació són els següents:  

1. Assistir a les reunions de l'Assemblea General amb dret de veu i vot.  
2. Elegir o ser elegit per els llocs de representació o exercir càrrecs directius.  
3. Exercir la representació que hom li confereixi en cada cas.  
4. Intervenir en el govern i en les gestions, com també en els serveis i activitats de l'Associació, 

d'acord amb les normes legals i estatutàries.  
5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta de Representants tot el que es consideri 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 gestió de la Junta de Representants o del 

mandatari de l'Associació.  
7. Rebre informació sobre les activitats de l'Associació.  
8. Fer ús dels serveis comuns que estableixi o que estiguin a disposició de l'Associació.  
9. Formar part dels grups de treball.  
10. Posseir un exemplar dels Estatuts.  
11. Ésser escoltat prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.  
12. Consultar els llibres de l'Associació.  

Art. 8.- Els deures dels membres de l'Associació són.  

1. Ajustar llur actuació a les normes estatutàries.  
2. Complir els acords de l'Assemblea General i les normes que assenyali la Junta de Representants 

per dur a terme aquests acords.  
3. Satisfer puntualment les quotes que s'estableixin.  
4. Mantenir lo col·laboració que calgui en interès del bon funcionament de l'Associació.  

Art. 9.- Són causa de baixa de l'Associació:  

1. No complir les obligacions estatutàries.  
2. No respectar els acords de l'Assemblea General.  
3. Qualsevol soci que amb coneixement de causa perjudiqui amb les seves accions a l'Associació.  
4. Voluntat expressa de la persona interessada.  

 

TÍTOL II: Organització i Funcionament de l'Associació. 

CAPÍTOL III: L'Assemblea General.  

Art.10.-  

1) L'Assemblea General és l'òrgan suprem de l'Associació, els seus membres en formen part per dret 
propi i irrenunciable i en igualtat absoluta.  

2) Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General, legalment constituïda, decidiran per 
majoria els assumptes propis de la competència de l'Assemblea.  

3) Tots els membres quedaran subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, 
els dissidents i els que, tot i ésser-hi presents, s'hagin abstingut de votar.  

Art. 11.- L'Assemblea General té les facultats següents:  

a) Esmenar els Estatuts de l'Associació.  
b) Adoptar els acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels interessos dels seus 

membres.  
c) Controlar l'activitat i gestió de la Junta de Representants.  
d) Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, i la memòria anual d'activitats.  
e) Elegir els membres de la Junta de Representants, com també destituir-los i substituir-los.  

f) Establir les línies generals d'actuació que permetin a l'Associació complir els seus fins.  
g) Fixar les quotes que els membres de l'Associació hauran de satisfer.  
h) Dissoldre i liquidar l'Associació.  

La relació de les facultats indicades en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no suposa cap 
mena de limitació a les àmplies atribucions de l'Assemblea General.  



Art. 12.-  

I) L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins del primer 
trimestre. 

11) L'Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que calgui, a requeriment de 
la Junta Directiva o bé quan ho sol·liciti un nombre de membres de l'Associació que representi, 
pel cap baix, un deu per cent de la totalitat, en aquest cas, l'Assemblea ha de tenir lloc dins el 
termini de 30 dies a comptar de la sol·licitud.  

Art. 13.-  

1) La convocatòria de les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries es faran per 
escrit. Semblantment, els anuncis de la convocatòria es col·locaran en el local social amb una 
anticipació de quinze dies com a mínim. La convocatòria s'adreçarà a tots els membres 
individualment, mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada 
d'associats i associades que ha de tenir l'associació. La convocatòria expressarà el dia, l'hora i 
el lloc de la reunió, com també l'ordre del dia. S'inclouran preceptivament en l'ordre del dia les 
qüestions suscitades per cada grup de treball sempre que prèviament s'hagin comunicat a la 
Junta Directiva.  

2) Les reunions de l'Assemblea General les presidirà el President de l'Associació. Si es troba 
absent, l'han de substituir, successivament, el vocal de més edat de la Junta.  

3) EI Secretari redactarà l'acta de cada reunió amb extracte de les deliberacions, el text dels 
acords que s' hagin adoptat i el resultat numèric de les votacions.  

AI començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegirà 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.  

a) Complir-se el termini reglamentari.  
b) Dimissió voluntària  
c) Per malaltia o incapacitat.  
d) Per baixa com a membre de l'Associació.  
e) Per destitució acordada per l'Assemblea General amb les majories de l'article 15.3.  

Art. 18.- Són facultats de la Junta Directiva:  

1) La direcció i vigilància en el compliment dels objectius de l'Associació.  
2) La proposta a l'Assemblea General dels pressupostos i tot el que pertoqui a la gestió econòmica de 

l'Associació. 
3) Vigilar el seu desenvolupament, recaptant i administrant els fons.  
4) Designar o separar el personal que tingués.  
5) Resoldre sobre l'admissió de nous socis i decidir les baixes.  
6) Convocar eleccions per a proveir els càrrecs de la Junta i el President.  
7) Acordar la celebració d'Assemblees Generals tant ordinàries com extraordinàries.  
8) Adoptar les mesures adients per al compliment dels acords de l'Assemblea.  
9) Mantenir actualitzada la llista d'associats.  
10) Tota la resta d'atribucions que li assignin els presents Estatuts.  

Art. 19.-  

1) La Junta Directiva convocada pel President o persona que el substitueixi, es reunirà en sessió 
ordinària mensualment.  

2) Es reunirà en sessió extraordinària a convocatòria del seu President o quan ho sol.liciti un terç dels 
seus membres.  



Art.20.-  

1) La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda amb l'assistència de la meitat més un dels seus 
membres.  

2) Prendrà els seus acords per majoria simple de vots dels assistents.  
3) Els seus acords es faran constar en el Llibre d'Actes.  

 

CAPÍTOL V. EI President.  

Art.21.-  

Són pròpies del President les funcions següents:  

a) La representació de l'Associació.  

b) La presidència i direcció de debats.  

c) Emetre el vot decisiu en els casos d'empat.  

d) Convocar l'Assemblea General i la Junta de  

Representants.  

e) Visar les actes i els certificats.  

f) Altres atribucions pròpies del càrrec i les que li delegui l'Assemblea General o la Junta de 
Representants.  

AI President el substituirà el vocal de més edat de la Junta.  

CAPÍTOL VI. EI Tresorer i el Secretari.  

Art. 22.- EI Tresorer tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'Associació, com també 
l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, a fi de sotmetre'ls a la Junta de 
Representants. Portarà el llibre de caixa. Signarà els rebuts i altres documents de tresoreria, pagarà les 
factures aprovades per la Junta de Representants.  

Art. 23.- EI Secretari ha de custodiar la documentació de l'Associació, aixecar, redactar i signar les actes de 
les reunions, redactar i autoritzar les certificacions i portar el llibre de registre de socis.  

 

TÍTOL III. Règim Econòmic de l'Associació. 

Art. 24.- EI Patrimoni fundacional de l'Associació és de 78,13 € ..  

Art. 25.- EI pressupost de l'Associació serà de 12,00 € mensuals.  

Art. 26.- Constitueixen els recursos econòmics de l'Associació:  

1} Les quotes dels seus membres.  

2} Les subvencions oficials o particulars. 3} Les donacions, herències o llegats.  

Les rendes del seu propi patrimoni o bé altres ingressos que puguin obtenir-se  



Art. 27.- Tots els membres de l'Associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes, 
de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.  

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

Art. 28.- L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural i quedarà tancat el 31 de desembre.  

Art. 29.- En els comptes corrents o llibretes d'estalvi obertes en establiments de crèdit, hi figuraran la 
signatura del President, del Secretari i del Tresorer.  

Per poder disposar dels seus fons n 'hi haurà prou amb dues signatures, de les quals una, haurà de ser 
necessàriament la del Tresorer o bé la del President.  

TÍTOL IV. Inspeccions i sancions. 

Art. 30.- La inspecció del compliment o la interpretació d'aquest Estatut correspon a l'Assemblea General, 
d'acord amb el quòrum que estableix el paràgraf tercer de l'article 15.  

Art.- 31.- La Junta de Representants vetllarà perquè es compleixin les normes que contenen aquests 
Estatuts d'acord amb el dictamen de l'Assemblea General.  

TÍTOL V. Règim disciplinari. 

Art. 32.- L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves 
obligacions.  

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 reglament intern.  

EI procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. La 
Junta directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució, amb 
audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l'adopta aquest òrgan 
de govern.  

Els socis sancionats que estiguin d'acord amb les resolucions adoptades, poden sol.licitar que s' hi 
pronunciï l'Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment 
oportunes.  

TÍTOL VI. Dissolució de l'Associació. 

Art. 33.- L'Associació podrà ser dissolta si ho acorda així l'Assemblea General convocada expressament 
per aquest fi amb caràcter extraordinari.  

Art. 34.-  

1) Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General prendrà les mesures oportunes, tant pel 
que fa a la destinació que es doni als béns i drets de l'Associació, com a la finalitat, extinció i 
liquidació de qualsevol operació pendent.  

2) L'Assemblea està facultada per elegir la Comissió liquidadora, sempre que ho cregui 
necessari.  

3) Els membres de l'Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva 
responsabilitat quedarà limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret 
voluntàriament.  

4) EI romanent nét 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, hagi destacat més en la seva 
activitat a favor d'obres benèfiques.  

5) Les fundacions de liquidació i execució dels acords a que fan referència els números anteriors 



d'aquest article seran competència de la Junta de Representants, si l'Assemblea General no 
ha conferit aquesta missió a una Comissió liquidadora especialment designada.  

 

 

DILIGÈNCIA 

La senyora Núria Díez García, actuant en la seva qualitat de Secretària de l'entitat ASSOCIACÍÓ D'ESCOLES DE DANSA 
AUTORITZADES, certifica que els presents Estatuts són els que varen ser aprovats per acord de l'Assemblea General Ordinària de 
data 20 de maig de 2004. 
Així mateix, certifica també que estan d'acord amb l'establert a la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions. I en prova de la 
seva conformitat, signa la present amb el vist i plau del President a Barcelona, 21 de maig de 2004.  

La Secretària  
Sgn:. Núria Díez García  

 

La Presidenta  
Sgn.: Cristina Magnet Burch  

 
 


