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ASSOCIACIÓ COORDINADORA OPERATIVA D'ASSOCIACIONS DE VOLUNTARIS 
DE PROTECCIÓ CIVIL DE CATALUNYA 

ESTATUTS GENERALS DE LA COORDINADORA 

CAPÍTOL I 

Article 1. - Constitució 

Amb la denominació Associació Coordinadora Operativa d'Associacions de Voluntaris de 
Protecció Civil de Catalunya es constitueix una entitat sense ànim de lucre i de caràcter 
social que té com marc d'actuació Catalunya, d'acord amb la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de 
març, del dret d'associació i la Llei 4/1997 de 20 de maig,de Protecció Civil de Catalunya i en el 
Decret 27/2001, de 23 de gener, de Reglament de les Associacions de Voluntariat de Protecció 
Civil de Catalunya i l'establert en aquests Estatuts. 

Article 2. - Finalitats 

L'entitat que es constitueix tindrà fonamentàlment les següents finalitats ; 

1) 
2) 

3) 

4) 

5) 
6) 

7) 

Agrupar a totes les Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya. 
Establir uns protocols de col·laboració entre les diferents associacions per tal d'actuar 
conjuntament en situacions de greu risc o catàstrofe o en dispositius operatius de caràcter 
preventiu, en la forma establerta per la normativa legal. 
Col·laborar amb les diferents administracions competents amb matèria de protecció civil del 
territori de Catalunya, a l'elaboració i desenvolupament dels diferents plans d'emergència i 
els que en un futur s'aprovin per aquestes. 
Fomentar al territori català, el concepte de protecció civil, tant en l'àmbit municipal com de 
tot el territori. 
Potenciar el voluntariat a la Protecció Civil. 
Promoure i realitzar activitats de caràcter voluntari dins els serveis preventius que pugessin 
sorgir dins del territori català. 
Qualsevol altre que pogués potenciar els objectius de la Coordinadora. 

Article 3. - Domicili 

El domicili social de l'Associació Coordinadora Operativa d'Associacions de Voluntaris de 
Protecció Civil de Catalunya es fixa a Plaça La Vila 1, 08105 Sant Fost de Campsentelles, 
podent-se traslladar quan així ho acordi la Junta Directiva, donant coneixement als associats a 
la primera Assemblea General que se celebri. 

Article 4. - Àmbit 

L'àmbit territorial previst pel desenvolupament de les activitats assenyalades resta circumscrit al 
territori de Catalunya així com les activitats de les nostres associacions, sens perjudici del que 
pugui establir la vigent legislació. 

Article 5. - Vigència 

No s'estableix termini de vigència de l'entitat. 

Article 6. 

L'entitat tindrà personalitat jurídica pròpia. No tè cap finalitat lucrativa, i dedicarà, en tot cas, els 
beneficis que pugui obtenir, al desenvolupament d'activitats relacionades directament amb les 
finalitats de la Coordinadora. Cap membre associat tractarà d'utilitzar l'Associació 
Coordinadora Operativa d'Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya per 
finalitats no recollides en aquests Estatuts. 
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Article 7. 

L'Associació Coordinadora Operativa d'Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de 
Catalunya es regirà: 
• 

• 

• 

• 

• 

Pels seus Estatuts. 
Pel Reglament Intern d'Organització i Funcionament, que redactarà la Junta Directiva i 
aprovarà l'Assemblea General en la primera reunió que convoqui. 
Per la reglamentació en matèria de Protecció Civil. 
Per la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació. 
Per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques. 

CAPÍTOL II 

Article 8. - Òroans de govern. 

Els òrgans de govern i administració de l'entitat són : 
• L'Assemblea General. 
• La Junta Directiva. 

-í 
De l'Assemblea General 

Article 9. 

L'Assemblea General, legalment constitu'ida d'acord amb la llei i amb els presents Estatuts, és 
l'órgan suprem de I' Associació Coordinadora Operativa d'Associacions de Voluntaris de 
Protecció Civil de Catalunya i els seus acords són obligats pels associats. 

Article 10. 

Les Assemblees Generals són : 
• Ordinàries. 
• Extraordinàries. 

Ambdues seran presidides pel President de la Junta Directiva o el seu substitut, el qual dirigirà 
els debats i determinarà l'ordre del dia. Actuarà de Secretari el titular d'aquest càrrec; en cas 
d'impossibilitat, el membre de la Junta que es designi. 

Durant el primer trimestre de l'any, se celebrarà l'Assemblea General Ordinària, la qual serà 
convocada pel President de forma i manera reglamentaries. 

Article 11. 

Les Assemblees Generals, tant Ordinàries com Extraordinàries, restaran degudament 
constitu'ides en primera convocatòria quan existeixi la meitat més un dels associats i en segona 
convocatòria, mitja hora després de l'assenyalada en la primera, sigui quin sigui el número 
d'assistents. 

Article 12. 

Els acords presos per l'Assemblea General i per la Junta Directiva, es consignaran en el llibre 
d'actes que portarà l'entitat, les quals seran signades pel President i Secretari. Els acords es 
prendran per majoria de vots presents. 

Article 13. 

Les Assemblees Generals tant les Ordinàries com les Extraordinàries, seran convocades pel 
President, amb quinze dies d'antelació com a mínim, individualment i mitjançant un escrit 
adreçant a tots els associats que constin en la relació actualitzada que ha de tenir l'entitat, 
constant-hi l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió en primera convocatòria. 
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Article 14. 

L'Assemblea General de l'Associació Coordinadora Operativa d'Associacions de Voluntaris de 
Protecció Civil de Catalunya, sobirana, te les competències següents: 

• Modificar els Estatuts. 
• Escollir i separar els membres de la Junta Directiva i controlar-ne l'activitat. 
• Aprovar el pressupost anyal i la liquidació de comptes anyals i també adoptar els acords 

per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de les despeses de 
l'entitat i aprovar la gestió feta per la Junta Directiva. 

• Acordar la dissolució de l'entitat. 
• Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n. 
• Sol·licitar la declaració d'utilitat pública. 
• Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats. 
• Aprovar el Reglament Intern d'Organització i Funcionament. 
• Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser associats/des, i també les altes i baixes 

d'associats/des per una raó diferent a la de separació definitiva. 
• Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre 

òrgan de l'entitat. 

Article 15. 

L'Assemblea General Extraordinària es reunirà quan ho consideri oportú la Junta Directiva i ho 
ha de fer quan ho sol·licitin per escrit per el 10% dels associats, en aquest cas, l'Assemblea ha 
de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud. 

Article 15. Annex 1. 

Són impugnables els acords de l'Assemblea contraris a les lleis o als Estatuts i que lesionin, en 
benefici d'un o més associats/des o de tercers persones, els interessos de l'Associació 
Coordinadora Operativa d'Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya. 

Estan legitimats per a impugnar els acords contraris a les lleis els associats/des i qualsevol 
persona que acrediti un interès legítim. L'acció quan hagin transcorregut sis mesos d'haver 
estat pres l'acord. 

Estan legitimats per a impugnar qualsevol altre acord contrari als estatuts o lesius a la persona 
jurídica, els associats/des assistents a l'Assemblea que hagin fet constar en acta llur oposició a 
l'acord, els associats/des absents, els que han estat privats il legítimament del dret de vot i els 
membres de la Junta Directiva. L'acció caduca al cap de quaranta dies d'haver estat pres 
l'acord. 

Qui ha presentat la impugnació pot sol·licitar al Registre d'Associacions la anotació marginal, 
amb una justificació. El Registre d'Associacions ha de fer la anotació i n'ha de donar trasllat a 
l'Associació Coordinadora Operativa d'Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de 
Catalunya. 

D'acord amb les previsions estatutàries o quan així s'acordi en Assemblea General Ordinària o 
Extraordinària, es poden sotmetre a arbitratge les controvèrsies derivades dels acords adoptats 
per aquesta o per la Junta Directiva. 

De la Junta Directiva 

Article 16. 

Els càrrecs de la Junta Directiva seran elegits per sufragi universal directe i secret. Els 
membres de la Junta Directiva han de ser socis de l'Associació. La junta Directiva ha d'estar 
formada com a mínim, pels següents càrrecs: 
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• President. 
• Secretari. 
• Tresorer. 

Article 16. Annex 1. 

Amb l'objecte de canalitzar degudament tota idea tendint al millor desenvolupament i finalitat 
de l'Associació Coordinadora Operativa d'Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de 
Catalunya, els membres de la Junta Directiva rebran suggeriments dels associats/des. 

Article 17. 

Els càrrecs de la Junta Directiva són honorífics, gratuïts i no remuneradles sent la seva durada 
de quatre anys. Tots els càrrecs son reelegibles, es reconeix el dret a dimitir. 

El nomenament i el cessament s'han de notificar per escrit al Registre d'Associacions, a fi que 
en quedi constància. 

Article 18. 

El President i Secretari ho seran automàticament de l'Assemblea General de l'Associació. 

Article 19. 

La Junta Directiva es reunirà, almenys, una vegada al mes i quantes calgui per ésser 
convocades pel President o sol·licitada per, com a mfnim la meitat més un dels associats/des 
components de la mateixa. 

Els acords de la Junta Directiva es prendran per majoria de vots presents, essent requisit 
indispensable per a la validesa l'assistència de la majoria dels seus components. 

El vot de qualitat del President decidirà els empats després d'una segona votació. 

Article 20. 

La manca d'assistència a tres sessions seguides de la Junta Directiva d'un component d'ella, 
sense justificació de la seva absència, podrà ser motiu del seu cessament en el càrrec. 

Article 21. 

En cas d'existir alguna vacant per mort, malaltia o dimissió, la Junta Directiva resta facultada 
per a dotar interinament els càrrecs vacants, peró aquesta elecció no serà definitiva fins que 
sigui col·lectivament ratificada per l'Assemblea General. En Cas de dimissió col·lectiva de la 
Junta Directiva, s'elegirà una nova Junta en Assemblea General Extraordinària convocada per 
aquest motiu. 

Article 22. 

La Junta Directiva assumirà les funcions directives de l'entitat i a més, li correspon la més 
amplia representació i administració dels fons socials i la seva distribució, havent de 
confeccionar el pressupost anyal que haurà d'ésser aprovat per l'Assemblea General. 

Article 23.- Funcions de la Junta Directiva. 

Les funcions de la Junta Directiva son: 

• Administrar els fons socials. 
• Convocar i fixar data a les Assemblees Generals. 
• Organitzar i desenvolupar les activitats aprovades per l'Assemblea General. 
• Coordinar l'activitat de les diferents comissions. 
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• Interpretar els Estatuts i redactar el Reglament Intern d'Organització i Funcionament que 
haurà d'ésser aprovat per l'Assemblea General i vetllar pel seu compliment. 

• Proposar per la seva aprovació en Assemblea General l'estat de comptes, així com la 
memòria anyal de les activitats realitzades per la Junta Directiva. 

Article 24.- Funcions del President. 

El President tindrà la representació legal de l'Associació Coordinadora Operativa 
d'Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya, actuarà en el seu nom i 
fiscalitzarà l'execució dels acords presos per l'Assemblea General i la Junta Directiva. A més li 
correspon: 

• Presidir les reunions de les Assemblees i Juntes. 
• Convocar a la Junta Directiva i les Assemblees Generals Ordinàries i Extraordinàries. 
• Vist-i-plau de les actes de les sessions i vetlla, perqué es realitzin els acords presos. 
• Autoritzar amb la seva signatura tota mena d'acords i documents que emanin de l'entitat. 
• Autoritzar el pagament per part del compte de fons prèviament presentats pel tresorer. 
• Exercir totes les accions que legalment pertoquin pel bon ordre i defensa de l'entitat. 
• Adoptar totes les mesures que consideri escaients pel millor govern, regim i administració 

de l'entitat, donant compte de les mateixes. 
• Aquelles altres funcions que no siguin d exclusiva competència de l'Assemblea General o 

de la Junta Directiva. 

Article 25.- Funcions del Secretari. Tresorer i Vocals. 

Secretari, les principals funcions a desenvolupar seran: 

• Dur a terme la secretaria de l'Assemblea General i la Junta Directiva. 
• Convocar per ordre del President als òrgans de govern. 
• Aixecar l'acta de la sessió, certificar els acords i quants documents hagin d'expedir-se. 
• La custodia del llibre d'associats/des i d'actes. 

Tresorer, les seves funcions seran: 

• Recaptació i custòdia dels fons. 
• Dur la comptabilitat. 
• Abonar lliuraments i factures, prèvies les adients autoritzacions. 
• Presentació dels balanços. 
• Confecció del projecte de pressupost. 

Vocals, les funcions d'aquests seran: 

• Aportar iniciatives. 
• Col·laborar en les gestions i tasques encomanades a la Junta Directiva. 

CAPÍTOL lli 

Dels voluntaris, classes, drets i deures 

Article 26. 

Podran pertànyer a l'Associació Coordinadora d'Associacions de Voluntaris de Protecció Civil 
les Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya degudament inscrites i els 
voluntaris de Protecció Civil que siguin membres de les Associacions de Voluntaris de 
Protecció Civil que s'hagin adherit a l'Associació Coordinadora. 
Per a integrar-se a l'Associació Coordinadora Operativa d'Associacions de Voluntaris de 
Protecció Civil de Catalunya cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual 
prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a 
l'assemblea general més immediata. 
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Article 26. Annex 1. 

L'entitat podrà nomenar " Socis d'Honor " a quantes persones jurídiques, organismes o 
institucions, tant publiques com privades que col·laborin de manera rellevant al compliment i 
realització de les finalitats. 
La proposta per al nomenament de " Socis d'Honor " suposa únicament un públic 
reconeixement als mèrits adquirits, però no comporta cap altre deute ni dret dins l'àmbit de 
l'Associació Coordinadora Operativa d'Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de 
Catalunya. 

Article 27. Drets dels associat/des. 

Els drets dels associats/des són els següents : 

• Assistir a les Assemblees Generals i participar-hi. 
• Votar a l'Assemblea. 
• Tota persona associada disposa d'un vot a l'Assemblea. 
• S'admet el vot per correspondència, i, en aquest cas, el Reglament Intern d'Organització i 

Funcionament determinarà el procediment a seguir. 
• Ésser informats de la marxa de l'entitat, de la identitat dels altres membres de l'entitat, de 

l'estat de comptes i amb anterioritat a la convocatòria, dels assumptes que s'hagi previst 
tractar en les assemblees i verbalment durant l'Assemblea. 

• Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinaries desprès d'haver estat 
informats de les causes que les motiven, les quals només es poden fundar en 
l'incompliment dels deures com a associat/da. La imposició de les sancions ha d'ésser 
sempre motivada. 

• Posseir un exemplar dels Estatuts vigents i del Reglament Intern d'Organització i 
Funcionament, si n'hi ha. 

• Consultar els llibres de l'Associació Coordinadora Operativa d'Associacions de Voluntaris 
de Protecció Civil de Catalunya. 

• Ésser electors i elegits per a formar part dels òrgans de l'entitat. 

Article 28.- Deures. 

Els deures de les persones associades són : 

• Comprometre's amb les finalitats de l'Associació Coordinadora Operativa d'Associacions 
de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya i participar activament per a l'assoliment 
d'aquestes. 

• Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatuàries i del Reglament 
Intern d'Organització i Funcionament. 

• Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'entitat. 
• Abstenir-se de fer de per si, tota qüestió aïllada en representació de l'Associació 

Coordinadora Operativa d'Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya 
sense el consentiment de la Junta Directiva que ès a qui correspon tenir-la. 

Article 29.- Pèrdua de la Qualitat d'associat. 

Les persones integrades en l'Associació Coordinadora Operativa d'Associacions de Voluntaris 
de Protecció Civil de Catalunya perdran la qualitat d'associat en els següents casos: 

• Per la seva renúncia voluntària per escrit. 
• Per la manca de compliment dels acords presos en la Junta Directiva o Assemblea 

General. 
• Per acord de la Junta Directiva, quan l'associat/da, pel seu comportament incorrecte, amb 

els seus actes o paraules, hagi comès infraccions. Es donarà compte de tal decisió a 
l'Assemblea General, en la primera reunió que es convoqui. 

Se seguirà als efectes de l'establert en el punt 2on i 3er del paràgraf anterior, el procediment 
disciplinari següent: 
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• Les faltes es consideraran lleus, greus i molt greus segons especifica el Reglament Intern 
d'Organització i Funcionament. 

• Les infraccions a lo disposat en aquests Estatuts i en el Reglament Intern d'Organització i 
Funcionament se sancionaran, si s'escau, prèvia tramitació del corresponent expedient, 
que s'incoarà per acord de la Junta Directiva, designat un instructor i un secretari per a 
cada expedient. En l'acord d'incoació del procediment, es podrà adoptar, motivadament, 
la mesura cautelar de suspensió de la condició d'associat/da fins que es dicti resolució, en 
què serà d'aplicació el contingut de la mateixa. 

• No es podran imposar sancions sense audiència de l'interessat. 
• La corresponent sanció s'anotarà a la fitxa personal del sancionat, i es procedirà a la 

cancel·lació de tal anotació un cop transcorregut sis mesos, 2 anys o 6 anys des del 
compliment de la sanció, segons es tracti respectivament de faltes lleus, greus o molt 
greus. 

Article 30. 

Cap associat/da o directiu estatutari tractarà d'utilitzar l'Associació Coordinadora Operativa 
d'Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya per a fins estrictament polítics de 
caràcter partidista, sindicals o religiós. 

CAPÍTOL IV 

Recursos econòmics, pressupostos i administració 

Article 31. 

Els recursos econòmics estaran constituïts per: 

• Donatius a títol gratuït, legats i herències. 
• Aportacions voluntàries. 
• Subvencions d'organismes oficials, empreses, entitats o particulars. 
• Convenis que es puguin percebre. 
• Rendiment d'activitats i serveis. 

Els quals deuran d'èsser admesos per previ acord de la Junta Directiva. 

Article 32. 

Aquesta entitat te un patrimoni fundacional de zero euros. 

CAPÍTOL V 

Dissolució i operacions de liquidació 

Article 33. 

La Coordinadora Operativa d'Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya sols 
podrà dissoldre's en els casos següents: 

• Una resolució judicial ferma. 
• Per majoria de les 2/3 parts de l'Assemblea General Extraordinària convocada a l'efecte. 
• La baixa dels associats/des, de manera que quedin reduïts a menys de tres associats/des. 
• Qualsevol altra causa establerta per la legislació vigent en cada moment. 

Article 34. 

En cas de dissolució, els membres de la Junta Directiva en el moment de la dissolució 
esdevenen liquidadors, i procedeixen a: 

• Vetllar per la integritat del patrimoni de l'entitat i dur-ne els comptes. 
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ASSOCIACIÓ COORDINADORA OPERATIVA 
D'ASSOCIACIONS DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE CATALUNYA 
- ESTATUTS GENERALS -

• Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que calguin per a la liquidació. 
• Cobrar els crèdits de l'entitat. 
• Liquidar el patrimoni i pagar els creditors. 
• Aplicar els béns sobrants de l'entitat, si n'hi hagués, s'hauran de destinar a la realització de 

finalitats anàlogues en interés d'altres entitats sense afany de lucre, les finalitats de les 
quals siguin similars a les de l'Associació Coordinadora Operativa d'Associacions de 
Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya. 

• Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments en el Registre d'Associacions. 

Signa 
El Seet8taf4^ 

Marcos Ivan Rodríguez Puente Jordi David Gallego Ojeda 

Sant Fost de Campsentelles, 13 de gener de 2017 
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Generalitat de Cataluny a 
Departament de Justícia 

Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques 

 

Certif ico que aquests estatuts concorden amb els originals de l’entitat, 

les dades d’inscripció de la qual consten a continuació. 

 Núm. d’inscripció 60907 

 Data Resolució 07/04/2017 

 Secció 1a del Registre d’Associacions 

 
La Cap del Negociat de Coordinació Administrativa 

Data 26 d'abril de 2017  
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