ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ
AGRUPACIÓ CICLISTA ANDORRANA

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ
Article 1. EL NOM I L’ANAGRAMA
Amb la denominació AGRUPACIÓ CICLISTA ANDORRANA, abreujadament ACA, es constitueix una
associació de caràcter esportiu i lúdic, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, que
serà regida pels presents Estatuts i per les disposicions legals vigents en la matèria.
CAPÍTOL II. OBJECTE
Article 2. OBJECTE PRINCIPAL
L’Associació té per objecte fomentar, promoure i estimular la pràctica del ciclisme ja sigui com a lleure o en
competició en acord a les disposicions legals vigents en la matèria.
Article 3. ELS OBJECTIUS COMPLEMENTARIS
Per tal d’assolir els objectius indicats, l’Associació pot portar a terme tot tipus de manifestacions esportives i
culturals, així com les disciplines associades a la Federació de Ciclisme subjectant-se a la seva normativa.
CAPÍTOL III. DOMICILI
Article 4. EL DOMICILI SOCIAL
L’Associació té el domicili social al C/ Terravella 9, local 3, Planta Baixa, de la Parròquia d’Andorra la Vella, al
Principat d’Andorra.
Article 5. EL TRASLLAT DEL DOMICILI
L’Associació pot traslladar la seu social en qualsevol altre lloc de la Parròquia d’Andorra la Vella, mitjançant
acord de la Junta Directiva.
Article 6. LES SUCURSALS
L’Associació pot establir sucursals permanents o temporals en altres llocs del Principat o a l’estranger,
mitjançant acord de l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

CAPÍTOL IV. DURADA
Article 7. LA DURADA
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L’Associació es constitueix per una durada indefinida.

TÍTOL II. ELS SOCIS
CAPÍTOL I. LA CONDICIÓ DE SOCI I CLASSES DE SOCIS
Article 8. L’ADQUISICIÓ DE LA CONDICIÓ DE SOCI
Tota persona física sense distinció de sexe, raça, culte o nacionalitat, que resideixi al Principat d’Andorra o a
l’estranger, pot adquirir la condició de soci mitjançant la inscripció a l’Associació i el pagament de la quota
corresponent.
Les sol·licituds d’admissió s’hauran d’adreçar per la via que la junta directiva estableixi en cada moment.
La condició de soci comportarà la plena adhesió als presents estatuts amb totes les obligacions i drets que
se’n derivin, així com l’acceptació i conformitat amb els acords presos pels òrgans directius de l’entitat,
sempre i quan hagin estat presos vàlidament i en acord a l’establert pels presents estatuts.
Article 9. LA PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE SOCI
La condició de soci es perd:
1. De manera automàtica per defunció.
2. Per impagament total o parcial de la quota de soci.
3. Per tenir deutes pendents amb l’Associació, tot i estar al dia del pagament de la quota de soci.
4. Per baixa voluntària. Els afiliats poden sol·licitar la baixa a l’Associació, però han de satisfer les
obligacions que tinguin pendents amb aquesta.
5. Per sanció disciplinària. La Junta Directiva, d’acord amb el procediment establert en el títol
corresponent dels presents estatuts, pot separar de l’associació els afiliats que incompleixin
greument les seves obligacions o que s’extralimitin greument en l’exercici dels seus drets i els que
incompleixin qualsevol de les obligacions establertes en els presents estatuts.
Si un soci que ha estat expulsat sol·licita l’adhesió novament, la Junta Directiva pot refusar la nova inscripció.
La pèrdua de la qualitat de soci comporta el cessament en totes les activitats de l’Associació i del gaudiment
de drets que com a soci pertoquin. Tanmateix, en el cas de la pèrdua de la condició de soci, aquest no té dret
a la devolució de la quota abonada.
Article 10. EL NOMBRE I LES CLASSES DE SOCIS
El nombre de socis és il·limitat, classificant-se en les categories següents:
NUMERARIS: Són totes les persones nacionals o estrangeres, residents o no al Principat d’Andorra inscrites
en l’Associació i que es troben al corrent del pagament de la quota de soci.
ESPORTITES O CORREDORS: Són els socis numeraris que escollits per la Junta Directiva, gaudeixen de la
corresponent llicència federativa, practiquen l’esport i concorren a les competicions emmarcats per
l’Associació.
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CAPÍTOL II. ELS DRETS, DEURES I RESPONSABILITAT DELS SOCIS
Article 11. ELS DRETS DELS SOCIS
Els membres de l’Associació, amb les excepcions que després s’esmenten, tenen els drets següents:
1. Assistir, amb veu i vot, a les reunions de l’Assemblea General.
2. Elegir i/o ser elegit pels càrrecs de la Junta Directiva.
3. Gaudir rectament de tots els mitjans i serveis generals que l’Associació posi a la disposició dels
socis.
4. Conèixer i participar en les activitats de l’Associació, formulant, a través dels vocals elegits, les
propostes i suggeriments que considerin oportuns.
5. Ser informats anualment del funcionament de l’Associació, de l’estat de comptes, ingressos i
despeses de l’Associació, poden sol·licitar la informació corresponent a la Junta Directiva o als altres
òrgans estatutaris de govern, així com tota altra qüestió relativa al funcionament i situació econòmica
de l’Associació.
6. Exposar lliurement la seva opinió en el si de les Assemblees Generals.
7. Adreçar per escrit a la Junta Directiva els suggeriments que estimi oportuns per al millor
desenvolupament de les finalitats del col·lectiu.
8. Obtenir un carnet o document que acrediti la condició de soci.
Els socis que no es troben al corrent de pagament de la quota no gaudeixen de cap dret.
Els socis menors de divuit anys, gaudeixen dels mateixos drets amb excepció del dret de sufragi, actiu o
passiu.
Els socis que no siguin andorrans i resideixin a l’estranger tenen limitat el dret de sufragi passiu podent ser
elegits únicament com a vocals a la Junta Directiva i el seu nombre no pot ser superior a un terç dels
components de la mateixa.
Els socis esportistes o corredors, gaudeixen, a més a més, dels drets següents:
1. Participar en la pràctica i l’entrenament de l’esport i gaudir dels mitjans materials, tècnics, de
transport i altres que l’Associació els hi posi a l’abast.
2. Participar en les sortides i competicions que organitzi l’Associació, sempre que el Reglament de les
mateixes ho permeti.
3. Participar en les competicions organitzades per altres associacions, clubs o la Federació, d’acord
amb el Reglament de les mateixes i sempre que siguin seleccionats per l’Associació.
Article 12. ELS DEURES DELS SOCIS
Són deures dels socis:
Acatar els presents estatuts i els acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General i per la Junta Directiva.
1. Abonar les quotes socials.
2. Utilitzar ordenadament els serveis i mitjans de que disposi l’Associació per al compliment de les
seves finalitats.
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3. Prestar, sempre que puguin, llur col·laboració pel bon funcionament de l’Associació.
4. Assistir a les Assemblees.
5. Respectar la resta d’afiliats, els empleats de l’Associació i els òrgans directius.
Els socis esportistes o corredors, tenen, a més a més, les obligacions següents:
1. Satisfer, en el cas que existeixi, la quota corresponent al soci esportista o corredor.
2. Estar en possessió de la corresponent llicència federativa.
3. Participar regularment en la pràctica i l’entrenament de l’esport, seguint l’organització de l’Associació i
les instruccions donades pels responsables.
4. Participar sempre que puguin en les sortides i competicions que organitzi l’Associació.
Article 13. LA RESPONSABILITAT DELS SOCIS
Els socis són responsables dels danys i perjudicis que puguin ocasionar a l’Associació de manera voluntària
o negligent.
A més de la responsabilitat general a què puguin estar subjectes d’acord amb la llei, responen
disciplinàriament en la forma prevista als presents estatuts.

TÍTOL III. ORGANITZACIÓ
CAPÍTOL I. ELS ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ
Article 14. ELS ÒRGANS DE L’ASSOCIACIÓ
Els òrgans de l’Associació són l’Assemblea General de socis i la Junta Directiva.
Article 15. OBLIGATORIETAT DELS ACORDS
Els Acords adoptats pels òrgans de l’Associació dins l’àmbit de llur competència obliguen tots els socis i són
immediatament executoris, sense perjudici dels recursos que puguin interposar-s’hi.
CAPÍTOL II. L’ASSEMBLEA GENERAL
Article 16. L’ASSEMBLEA
L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació. Està integrada per tots els socis amb dret de vot. Els
seus acords, acordats en conformitat amb les disposicions dels presents Estatuts, són vinculants per a la
Junta Directiva i per a tots els socis, inclosos els dissidents o absents.
Article 17. CONVOCATÒRIA DE LES ASSEMBLEES
1. Les Assemblees Generals, són convocades pel President de la Junta Directiva de l’Associació
mitjançant la corresponent notificació adreçada a tots els socis al domicili que figura en la fitxa de
cada soci o de qualsevol altra forma que asseguri una publicitat suficient, amb una antelació mínima
de quinze dies naturals a aquell en què l’Assemblea hagi de celebrar-se.
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2. La convocatòria ha de contenir l’expressió del lloc, dia i hora de la reunió i l’Ordre del dia dels
assumptes a tractar. Pot contenir les mateixes indicacions referides a una segona convocatòria per al
cas que en primera convocatòria cal deixar, com a mínim, mitja hora.
3. L’Assemblea General no pot prendre vàlidament acords sobre assumptes no inclosos en l’Ordre del
dia.
4. Tanmateix, l’Assemblea General pot celebrar-se vàlidament, sense necessitat de convocatòria ni de
cap altre requisit, sempre que es trobin reunits la meitat més un dels socis i que, per unanimitat,
acordin constituir-se en Assemblea General.
Article 18. CLASSES D’ASSEMBLEES
1. Les Assemblees Generals de socis poden ésser ordinàries o extraordinàries.
2. L’Assemblea General Ordinària es reuneix obligatòriament una vegada a l’any.
3. L’Assemblea General Extraordinària es reuneix sempre que la convoqui la Junta Directiva i també
quan ho demani un nombre de socis que representi, com a mínim, el 25% del total dels socis. La
petició ha d’adreçar-se per escrit al President de la Junta Directiva amb indicació de l’Ordre del dia
que es proposa. El President resta obligat a donar curs a la convocatòria dins del mes següent al de
la petició, i ha de respectar íntegrament l’Ordre del dia proposat pels sol·licitants, però, pot afegir-hi
altres punts si ho considera oportú.
Article 19. LES ATRIBUCIONS DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Són atribucions de l’Assemblea General Ordinària:
1. Examinar i aprovar o censurar els comptes, la memòria i el balanç anyal de l’Associació.
2. Examinar i aprovar o censurar la gestió de la Junta Directiva durant l’exercici.
3. Decidir sobre l’ús dels recursos econòmics de l’Associació, fixant les quotes de soci i aprovant els
reglaments interns que proposi la Junta Directiva.
4. Designar i renovar els membres de la Junta Directiva.
5. La modificació dels presents Estatuts.
6. Aprovar o rebutjar les proposicions que sotmeti a la seva consideració la Junta Directiva, o qualsevol
dels socis i que no estiguin reservades a la competència de l’Assemblea General Extraordinària.
Article 20. LES ATRIBUCIONS DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
Són atribucions de l’Assemblea General Extraordinària:
1. La creació de sucursals permanents o temporals.
2. Decidir sobre l’adquisició o venda d’immobles i sobre la realització d’una despesa extraordinària.
3. La remoció dels membres de la Junta Directiva i la designació d’altres que els substitueixen fins a la
celebració de la propera Assemblea General.
4. La modificació dels presents Estatuts, si no han estat aprovats en Assemblea General Ordinària.
5. La dissolució de l’Associació i el nomenament del liquidador o de la Comissió liquidadora.
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6. Conèixer de qualsevol altra qüestió relativa a la marxa de l’Associació i dels afers socials, i aprovar o
rebutjar qualsevol proposta que li sigui sotmesa per la Junta Directiva.
Article 21. L’ASSITÈNCIA A LES ASSEMBLEES GENERALS
Tots els socis tenen dret d’assistència a les Assemblees Generals, tant Ordinàries com Extraordinàries. En
unes i altres la condició de soci major de 18 anys dóna dret a veu i a un vot.
Els socis tenen el dret de fer-se representar a les Assemblees Generals per un altre soci, però no per altres
persones. La representació pot acreditar-se per mitjà d’una simple lletra adreçada al President de la Junta
Directiva amb anterioritat a l’Assemblea o el mateix dia de l’Assemblea abans que aquesta s’iniciï i tindrà
caràcter especial per a cada Assemblea.
Els socis poden ostentar un màxim de dues representacions.
Article 22. LA CONSTITUCIÓ DE LES ASSEMBLEES GENERALS (QUORUMS)
1. Per tal que l’Assemblea General Ordinària quedi vàlidament constituïda en primera convocatòria, cal
que hi assisteixin o que hi siguin representats la majoria dels socis. En segona convocatòria,
l’Assemblea General Ordinària queda vàlidament constituïda qualsevol que sigui el nombre de socis
que hi assisteixi.
2. Per tal que l’Assemblea General Extraordinària quedi vàlidament constituïda en primera convocatòria,
cal que hi assisteixin o que hi siguin representats la majoria dels socis. En segona i ulteriors
convocatòries queda vàlidament constituïda qualsevol que sigui el nombre de socis que hi assisteixi.
Article 23. L’ADOPCIÓ DELS ACORDS (MAJORIES)
En les Assemblees Generals Ordinàries els acords s’adopten per majoria simple dels vots emesos.
Els acords de les Assemblees Generals Extraordinàries, han d’ésser presos per majoria simple dels vots
emesos.
Les votacions seran habitualment orals o a mà alçada, llevat que la mateixa Assemblea acordi que siguin
escrites i secretes.
Article 24. LES ACTES I ELS CERTIFICATS
Els acords de les Assemblees Generals es faran constar en Acta, que signarà el President de la Junta
Directiva i es transcriurà al Llibre d’Actes. Els esmentats acords, són executius des del moment que hagin
estat aprovats per l’Assemblea General.
Les certificacions dels acords consignats en Acta són lliurades pel Secretari de la Junta Directiva amb el vist i
plau del President. Tots els socis tenen dret a obtenir certificació dels acords de les Assemblees Generals.
CAPÍTOL III. LA JUNTA DIRECTIVA
Article 25. COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
L’Associació es regeix, s’administra i ve representada per una Junta Directiva composta per un President, un
Vice-President, un Tresorer, un Secretari i un nombre de vocals indeterminat. En qualsevol cas, el total dels
membres de la Junta Directiva no pot ser inferior a cinc, ni superior al 10% del total dels socis.
Els membres de la Junta Directiva han de ser socis, majors d’edat, en ple ús dels seus drets civils i lliure de
deutes amb l’Associació. Els càrrecs de President i Vice-President, amb excepció dels de la Primera Junta
Directiva, han de recaure en socis que tinguin un mínim de dos anys d’antiguitat.
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Els membres de la Junta Directiva s’elegeixen per un mandat de dos anys i poden ser reelegits
indefinidament.
Article 26. ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Les candidatures es presenten a la Junta Directiva com a mínim deu dies naturals abans de la celebració de
l’Assemblea General Ordinària, amb tants noms com membres de la Junta Directiva s’han de cobrir, signades
pels propis candidats. S’han de publicar en el taulell d’anuncis de l’Associació o per altre mitjà almenys amb
cinc dies d’antelació a la celebració de l’Assemblea General.
L’elecció dels membres de la Junta Directiva es realitza en Assemblea General Ordinària. El vot és secret i
les candidatures són llistes tancades. En el cas que només hi hagi una candidatura, els socis presents a
l’Assemblea General Ordinària poden acordar realitzar el vot a mà alçada.
En el cas que no existeixi cap candidatura en el moment de la celebració de l’Assemblea General Ordinària, i
la Junta Directiva sortint no vulgui renovar el seu mandat, es nomenarà una Junta Gestora composta per 5
socis que assumirà la gestió de l’Associació i convocarà noves eleccions en el termini de tres mesos. Fins
que no hagi estat escollida una nova Junta Directiva, la Junta Gestora únicament pot autoritzar els actes
necessaris per al bon funcionament de l’Associació i pel compliment de les seves obligacions. En el cas que
la Junta Directiva sortint acceptés renovar el seu mandat, es procedirà a la seva elecció mitjançant el vot dels
socis presents i serà escollida per majoria simple dels vots emesos.
En el cas de vacant d’un membre de la Junta Directiva abans de la finalització del seu mandat, la Junta
Directiva té la facultat de completar-se amb un altre membre, que el substitueix fins a la propera Assemblea
General Ordinària, moment en què s’ha de procedir a l’elecció del suplent per la durada del mandat ordinari
que quedava per complir la vacant.
Article 27. CARRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva, ha d’elegir d’entre els seus membres un President, un Vice-President, un Secretari, un
Tresorer i si s’escau els caps de seccions o de comissions. Pot ser assistida d’altres persones a títol
d’assessorament o col·laboració, no elegides per l’Assemblea que tenen veu però no tenen vot.
Pot elegir també entre els seus membres, la persona o persones que han de representar l’Associació en el si
de la Federació, així com el representant de l’Associació davant d’altres organismes o entitats quan escaigui.
En cas de no elegir-ne cap, serà el President qui la representarà. El President podrà delegar aquesta tasca
quan ho consideri oportú designant la persona de la Junta Directiva que el representarà.
Article 28. EL PRESIDENT I EL VICE-PRESIDENT DE LA JUNTA DIRECTIVA
1. El President de l’Associació té atribuïda la seva representació en judici i fora d’ell.
Presideix les sessions de la Junta Directiva i de l’Assemblea General, i vetlla per l’execució
dels acords d’una i altra. En cap cas pot actuar de la seva pròpia iniciativa devent seguir sempre els
acords de l’Assemblea General o de la Junta Directiva.
Correspon també al President ordenar els pagaments vàlidament acordats.
2. El Vice-President assisteix el President en els seves funcions, i el substitueix en els casos de vacant,
absència o impediment. Pot actuar amb quantes funcions i facultats li siguin expressament delegades
pel President.
Article 29. EL SECRETARI DE LA JUNTA
El Secretari rep i tramita les inscripcions, porta el fitxer i el llibre-registre de socis, i té al seu càrrec la direcció
de les feines administratives de l’entitat. Així mateix, aixeca les actes de les reunions de l’Assemblea General
i de la Junta Directiva, i n’estendrà els certificats, amb el vist-i-plau del President.
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El Secretari pot delegar en un empleat de l’Associació la tasca administrativa i qualsevol de les funcions que
li corresponen, essent-ne però sempre responsable.
El Secretari pot ser també una persona contractada per l’Associació, si bé en tal cas, no té dret de vot en la
Junta Directiva.
Article 30. EL TRESORER DE LA JUNTA DIRECTIVA
El Tresorer porta la comptabilitat del Col·lectiu, recapta i custòdia els seus fons, i efectua els pagaments que
ordeni el President, amb la contra-signatura d’aquest.
El Tresorer i el Secretari se substitueixen recíprocament en les funcions expressades, en els casos de
vacant, absència o impediment.
Article 31. EL PERSONAL DE L’ASSOCIACIÓ
L’Associació pot contractar personal, en règim laboral, per atendre a les seves finalitats. El personal és
contractat per la Junta Directiva, que n’acorda també la retribució i condicions de treball.
Article 32. LA RETRIBUCIÓ DELS MEMEBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Tots els càrrecs de la Junta Directiva són gratuïts amb la sola excepció del Secretari, en el cas que hagi estat
contractat.
Article 33. ELS QUÒRUMS I LES MAJORIES DE LA JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva es reuneix almenys una vegada cada dos mesos i sempre que ho consideri oportú el
President o ho sol·licitin tres membres de la Junta Directiva.
La Junta Directiva es constitueix vàlidament amb l’assistència de la meitat més un dels seus membres elegits
per l’Assemblea General i els seus acords són presos vàlidament per majoria simple dels presents, tenint el
President un vot de qualitat en el cas d’empat.
Article 34. LA RENOVACIÓ ANTICIPADA DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA
L’Assemblea General Extraordinària, pot acordar la revocació o destitució anticipada de la Junta Directiva o
de qualsevol dels seus membres. En aquest cas, designarà els nous vocals que ocuparan el càrrec o càrrecs
vacants fins a la data en que s’hagués produït la fi ordinària del mandat del vocal o vocals destituïts. En el
cas de revocació o destitució anticipada de tots els membres de la Junta Directiva, es nomenarà un junta
gestora composta per cinc socis fins a la celebració de noves eleccions, que hauran de ser convocades en el
termini màxim de tres mesos mitjançant Assemblea General Extraordinària. Les funcions de la Junta Gestora,
són les descrites en l’article 26 dels presents Estatuts.
Excepcionalment la Junta Directiva pot cessar en el seu càrrec a qualsevol vocal que hagi estat elegit per
l’Assemblea General, en el cas que hagi comès una falta que la Junta Directiva, per majoria del 75% dels
seus components amb dret de vot, consideri greu. En tal cas, el càrrec restarà vacant fins a la celebració de
la corresponent Assemblea General Ordinària o Extraordinària. El vocal exclòs té dret a formular recurs
davant la primera Assemblea General que se celebri.
Article 35. LES FUNCIONS I LES FACULTATS DE LA JUNTA DIRECTIVA I ELS SEUS MEMBRES
La Junta Directiva té els més amplis poders per administrar l’Associació i són de la seva competència tots
aquells afers que no estan expressament atribuïts a l’Assemblea General.
A títol merament enunciatiu, i no limitatiu, són facultats de la Junta Directiva:
a) La representació de l’Associació en judici i fora d’ell, que serà assumida pel President.
b) Acordar les dates de celebració de les Assemblees Generals, Ordinàries i Extraordinàries, i establirne l’Ordre del dia.
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c) Proposar l’import de les quotes per als socis.
d) Presentar anualment a l’Assemblea General els comptes, balanç i memòria de l’any anterior.
e) Regir i administrar l’Associació celebrant tota mena d’actes i contractes necessaris per assolir la fi
social.
f) Presentar a l’Assemblea General el projecte de Reglaments de funcionament i altres als efectes de la
seva aprovació.
g) Totes les altres qüestions que li siguin atribuïdes pels presents Estatuts, o que expressament li
encomani l’Assemblea General.
Els membres de la Junta Directiva tenen el dret d’assistir a totes les reunions que se celebrin i a veu i vot en
el sí de la mateixa, així com, a presentar-se per formar part de les seccions i comissions que puguin crear-se.
Article 36. ELS DEURES DE LA JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva té obligació de complir bé i fidelment les funcions que li han estat encomanades.
Tots els membres de la Junta Directiva tenen l’obligació general de desenvolupar fidelment i amb diligència
les obligacions pròpies dels seu càrrec a més d’aquelles altres obligacions que estableixen les lleis i els
presents Estatuts.
Article 37. LA RESPONSABILITAT DEL MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Els membres de la Junta Directiva responen davant els socis i davant tercers pels actes o les omissions
contraris a les lleis o als Estatuts i també pels danys causats dolosament o negligentment que hagin estat
comesos en l’exercici de les seves funcions. Quan la responsabilitat no pugui ser imputable personalment a
un membre de la Junta Directiva, tothom respon solidàriament pels actes o les omissions esmentats tret que
provin que no han participat en la realització i l’execució, i que desconeixen que existien o que, tot i conèixerlos, van fer tot el possible per evitar-ne la realització o, al menys, s’hi van oposar expressament.
L’Assemblea General pot decidir l’exercici d’accions de responsabilitat envers la Junta Directiva i pot designar
amb aquesta finalitat un mandatari especial.
CAPÍTOL IV. LES SECCIONS I COMISSIONS
Article 38. LES SECCIONS
L’Associació pot ésser organitzada en seccions; esportives, tècniques, administratives o altres, que seran
composades en part pels membres de la Junta Directiva i en part per altres socis col·laboradors de
l’Associació o empleats d’aquest.
Les seccions tenen un caràcter permanent, però, no gaudeixen de personalitat ni capacitat d’obrar ni poden
prendre decisions que vinculin a l’Associació, salvat en aquelles matèries, pròpies de la Junta Directiva, que
aquesta els hi hagi delegat. Les decisions adoptades no obstant, necessiten, per a ser executives, de l’acord
favorable de la Junta Directiva.
S’exceptuen del que es disposa en el paràgraf anterior aquelles seccions d’acció esportiva, que s’hagin
constituït a l’empara del què disposa l’article 10 de la Llei de l’Esport.
Article 39. LES COMISSIONS
La Junta Directiva pot constituir Comissions Reglamentàries, disciplinàries o altres i delegar en aquestes part
de les facultats que li corresponen.
El seu caràcter no és permanent i es creen per a la realització d’una tasca determinada. Les seves decisions,
malgrat ser executives si així s’ha indicat en la delegació, poden ser reconegudes davant la Junta Directiva.
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TÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC
Article 40. DISPOSICIÓ GENERAL
L’Associació té plena autonomia per a la gestió i administració dels seus béns i recursos. L’administració dels
fons de l’Associació es duu a terme amb la publicitat suficient per a que tots els seus socis puguin tenir
coneixement anyalment de la destinació dels fons.
L’Associació es regeix per règim de pressupost. En cap cas es pot aprovar un pressupost deficitari ni es
poden contreure obligacions econòmiques sense la disponibilitat pressupostària prèvia. Donat que la
temporada esportiva no coincideix amb l’any natural, l’any comptable de l’Associació s’inicia el dia 1 de
desembre i finalitza el dia 30 de novembre de cada any.
Els pagaments i les disposicions de fons de l’Associació es faran sempre amb dues signatures: la del
President o Vice-President i la del Tresorer o del Secretari. Si les necessitats de funcionament ho aconsellen,
la Junta Directiva pot acordar la delegació de firma en un empleat.
Article 41. ELS RECURSOS ECONÒMICS
Els recursos econòmics de l’Associació es composen de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Les quotes dels socis numeraris, corredors o esportistes.
Les aportacions extraordinàries dels socis fixades per l’Assemblea General
Les ajudes que es puguin obtenir de socis i de simpatitzants.
Les rendes dels béns i les donacions.
Les subvencions que li puguin atorgar els organismes oficials i les subvencions d’entitats privades.
Altres ingressos obtinguts mitjançant les activitats que l’Associació organitzi.
Qualsevol altre recurs que no sigui contrari a la normativa vigent.

Article 42. LES QUOTES
Socis numeraris: Els socis numeraris, satisfaran anualment la quota que fixarà l’Assemblea General.
Socis corredors o esportistes: Els socis corredors o esportistes, a més de satisfer la quota de soci numerari i
l’import de la llicència federativa, hauran de satisfer la quota que l’Assemblea General fixi, en el cas que així
ho consideri, per aquells avantatges materials, tècnics, de transport i altres que els hi ofereixi l’Associació.

TÍTOL V. RÈGIM DISCIPLINARI
Article 43. RÈGIM DISCIPLINARI
Els incompliments per part dels socis de l’Associació vers els Estatuts i els deures que els imposin, i les
actuacions contràries a dret poden ser qualificats com a infraccions lleus, greus o molt greus.
Article 44. INFRACCIONS
Són infraccions lleus:
1. Ocasionar o ser responsable de perjudicis lleus en el patrimoni o en el bon nom de l’associació.
2. Que els membres de la Junta Directiva no assisteixin a les reunions sense cap causa justificada.
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3. En general, l’incompliment de qualsevol precepte d’aquests Estatuts, sempre que no provoqui un
perjudici per a l’associació o per als associats o que la infracció no hagi estat qualificada de greu o
molt greu.
Són infraccions greus:
1. No respectar o complir de forma deliberada els acords adoptats vàlidament pels òrgans de
l’Associació.
2. Provocar, per acció o per omissió, perjudicis greus en el patrimoni o en el bon nom de l’Associació.
3. No abonar qualsevol derrama o quota extraordinària acordada vàlidament per l’òrgan competent en
el moment en què es requereixi.
4. L’incompliment de qualsevol precepte d’aquests Estatuts si provoca un perjudici per a l’Associació o
per a qualsevol dels seus socis, excepte si la infracció ha estat qualificada de lleu o molt greu.
Són infraccions molt greus:
1. Posar en perill o provocar, per negligència o mala fe, perjudicis molt greus en el patrimoni o en el bon
nom de l’associació.
2. Actuar en l’exercici de l’activitat professional de forma deslleial envers l’associació o qualsevol dels
seus membres.
3. La reincidència en dues infraccions lleus pot comportar que l’òrgan competent qualifiqui de greu el fet
infractor.
Article 45. SANCIONS
D’acord amb els principis d’adequació i proporcionalitat, les sancions que poden imposar-se als membres de
l’Associació per les infraccions comeses són les següents:
a) Per infraccions lleus: avís, amonestació.
b) Per infraccions greus: suspensió temporal de la condició de membre de l’Associació per un termini de
c) Per infraccions molt greus: baixa definitiva de la condició de membre de l’Associació.
L’avís o amonestació consisteix en un escrit dirigit a la persona per informar-lo dels punts que ha infringit i per
demanar-li que corregeixi un comportament no adequat i que no hi reincideixi.
L’aplicació i la duració de la baixa temporal es fixaran d’acord amb la gravetat de la infracció, i comportarà la
suspensió temporal de l’exercici dels drets i deures com a membre de l’Associació i també de l’exercici dels
càrrecs que hi pogués complir.
La baixa definitiva de la condició de membre de l’Associació només es pot aplicar en el cas que se l’hagi
sancionat prèviament amb un mínim de dues baixes temporals.
Article 46. L’EXPEDIENT SANCIONADOR
L’Agrupació Ciclista Andorrana, resta sotmesa al que disposa la Llei de l’esport en quant a la potestat
disciplinària, la graduació de les infraccions i les circumstàncies agreujants i atenuants de la responsabilitat,
així com de la quantia de les sancions.
Tanmateix, la Junta Directiva pot sancionar, en cas d’incompliment greu dels presents Estatuts, els socis amb
l’expulsió.
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Igualment, pot sancionar els socis corredors o esportistes suspenent-los temporalment o definitivament
d’aquesta qualitat en funció de la gravetat de la falta comesa.
En ambdós casos, i als efectes de garantir els principis de defensa i contradicció, la Junta Directiva o la
Comissió Disciplinària a tal efecte creada, ha d’incoar el corresponent expedient sancionador, tant aviat com
tingui notícia de qualsevol incompliment, donant-ne coneixement íntegre a l’interessat i escotarà les seves
al·legacions, decidint posteriorment.
Contra l’acord de la Comissió Disciplinària, hi cap recurs davant de la primera Junta Directiva que se celebri.
En cas de no fer-ho en aquest moment, s’entendrà que l’incoat a rebutjat el seu dret de recurs.
Contra l’acord de la Junta Directiva, hi cap recurs davant la primera Assemblea General que se celebri. En
cas de no fer-ho en aquest moment, s’entendrà que l’incoat a rebutjat el seu dret de recurs. La interposició
del recurs no suspendrà però l’execució de la decisió sancionadora adoptada per la Comissió Disciplinària, si
s’hagués creat, o per la Junta Directiva.
Article 47. RECURS PREVI
Els socis no poden emprendre cap demanda ni reclamació contra l’Associació sense haver-la sotmès
prèviament a l’Assemblea General de socis.
Article 48. SUBMISSIÓ EXPRESSA
Totes les qüestions i litigis que puguin sorgir entre els socis, o entre aquests i l’Associació, per raó dels
presents Estatuts, o de la marxa i desenvolupament dels afers socials, han de ser sotmesos a la jurisdicció
civil andorrana.

TÍTOL VI. LA MODIFICACIÓ, LA DISSOLUCIÓ I
LA LIQUIDACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
Article 49. LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
La modificació total o parcial dels presents estatuts requereix l’acord de dues terceres parts dels assistents
en l’Assemblea General Ordinària, sempre i quan figures aquest punt en l’Ordre del dia, o bé, en Assemblea
General Extraordinària reunida a tal efecte.
Els reglaments interns que siguin necessaris per tal de complimentar i desenvolupar els presents Estatuts,
han de ser aprovats per l’Assemblea General.
Article 50. LA DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
L’Associació es dissol per l’acord de l’Assemblea General Extraordinària, convocada expressament a tal
efecte i per qualsevol altra de les causes previstes a la legislació vigent.
Article 51. LA LIQUIDACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
En el moment de la dissolució, per la causa que sigui, l’Associació està en liquidació.
La liquidació posa fi a les funcions de la Junta Directiva. L’Assemblea General conserva els mateixos poders
que tenia durant la vida social i ha de nomenar una Comissió liquidadora, composta per cinc afiliats, que es
farà càrrec dels fons que existeixin, liquidarà els actius de l’Associació i satisfarà els seus passius i
obligacions.
La Comissió està facultada per procedir a la venda del patrimoni de l’Associació i per a prendre totes les
altres disposicions que siguin adients. Ha de retre comptes de la liquidació davant la mateixa Assemblea
General, convocada expressament a tal efecte, en un termini no superior a un any, a comptar de la data de
l’acord de liquidació.
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Acabada la liquidació, la Comissió liquidadora ha de convocar una Assemblea General Extraordinària que té
per objecte l’aprovació o censura de l’actuació dels liquidadors i del balanç final de la liquidació.
En defecte de convocatòria, qualsevol soci pot sol·licitar davant la justícia que es convoqui aquesta
Assemblea.
Aprovada la liquidació i cancel·lats els deutes i obligacions de l’Associació, en el cas que hi hagi romanent,
haurà de ser destinat al foment de l’esport en la forma que decideixi l’Assemblea General.
Andorra la Vella, el 10 de desembre del 2016

.

13

