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ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ ANDORRANA
D'ASSOCIACIONS
DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

~

(FAAD)

Preambul
Les entitats que representem
a les persones amb discapacitat
d'Andorra hem acordat crear una entitat comuna que, sense perdre
I'autonomia i entitat propia de cadascuna, ens permeti unir les forces
en I'objectiu compartit de treballar per garantir els drets inalienables
de les persones amb discapacitat i de les seves famílies i aconseguir
que puguin gaudir d'una bona qualitat de vida.
Així mateix, manifestem la voluntat de treballar conjuntament amb
les entitats públiques -comunals, nacionals i internacionals- i privades
amb la finalitat que el col·lectiu que representem pugui assolir una
vida digna i la integració i participació social. Per aíxó, expressem la
nostra vocació de ser els interlocutors davant deis poders públics i
entitats, com a representants de nostre col·lectius.
Declarem que en les nostres actuacions tindrem com a referencíes
básiques les normes internacionals de Nacions Unides, especialment
la Declaració universal deis drets humans (1948), la Convenció deis
drets del nen (1989) i la Convenció sobre els drets de les persones
amb discapacitat (2006), així com les directrius del Consell d'Europa
en materia de promoció deis drets de les persones amb discapacitat i
de participació social. A nivell nacional, el referent són els drets i
llibertats,
així com els deures, que estableix la Constitució del
Principat d'Andorra i la Llei de garantia del drets de les persones amb
discapacitat.
Per tot aíxó,
es crea el Federació Andorrana d'Associacions de
persones amb Discapacitat (FAAD), d'acord amb la Llei qualificada
d'associacions de 29 de desembre del 2000.

Capítol l. Disposicions generals
Article 1. Constitució
Les associacions andorranes

següents:

AAMA
Associació Andorrana per la Malaltia d'Alzheimer
AFMMA
Associació de Familiars de Malalts Mentals d'Andorra
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AMARE
Associació de Malalts Reumatlcs, Fibrorniálqics i de la Síndrome Fatiga
Crónica
AMIDA
Associació de Dismiruúts Físics i Sensorials d'Andorra
AMPA-EENSM
Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Especialitzada
Nostra Senyora de Meritxell
AUTEA
Associació d'Afectats d'Autisme d'Andorra
TRANA,em
Associació pel Tractament i Rehabilitació de les Afeccions
Neuromotrius a Andorra - Esclerosi Múltiple

Constitueixen una unió d'associacions sense anim de lucre que amb la
denominació Federació Andorrana d'Associacions de persones amb
Discapacitat (en endavant FAAD) es reqírá
per la Llei qualificada
d'associacions de 29 de desembre del 2000 i per les normes dictades
en desenvolupament d'aquesta Llei, així com pel previst en els
presents Estatuts i pels acords válidarnent adoptats pels seus órqans.

Article 2. Missió
Vetllar per la garantia deis drets de les persones amb discapacitat i
per la millora de la qualitat de vida d'aquestes persones i la seves
famílies, mitjanc;ant I'acció unitaria, la coordinació, el recolzament i el
servei a les associacions que formen part de la FAAD, així com
mitjanc;ant I'exercici de representació d'aquest col·lectiu davant els
poders públics i les instancies andorranes i internacionals.
Article 3. Objectius
El objectius de la Federació son els següents:
a) Promoure i vetllar per I'efectivitat deis drets de les persones amb
discapacitat els seus familiars i tutors
b) Representar els interessos col·lectius generals de les persones
amb discapacitat i els seus familiars davant els Organismes
internacionals
i les Administracions
públiques
comunals
i
nacionals, així com altres entitats públiques i privades.
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c) Potencia i recolzar les associacions de persones amb dtscapacttat-í
~ .
deis seus familiars, donar suport a les seves activitats i projectes
1)-;-:;)/
articular la coordinació
de les accions mitjanc;ant planificacions
conjuntes.
d) Informar sobre les característiques de les diferents discapacitats i
realitzar accions de sensibilització social, a través deis mitjans de
comunicació, la publicitat i altres formes de difusió.
e) Promoure la formació deis professionals
i la capacitació deis
familiars i cuidadors informals, així com la recerca en l'arnblt de la
discapacitat.
f) Promoure i recolzar les polítiques i actuacions referents a la salut,
I'educació, I'atenció social, la seguretat
social, al treball, a
I'habitatge i a I'accessibilitat que facilitin la qualitat de vida i la
inserció d'aquest col·lectiu.
g) Promoure i col· laborar en la millora de l'asststencia sanitaria, la
rehabilitació i els serveis d'inserció social i laboral, així com deis
serveis d'informació,
orientació
i ajuda a les persones amb
discapacitat i les seves famílies, per les quals es potenciaran els
serveis de respiro
h) Vetllar i evitar qualsevol tipus de maltractament
o de tracte que
pugui atemptar a la dignitat de les persones amb discapacitat, així
com vetllar i exigir la qualitat de tots els serveis adrecats a
aquestes persones.
i) Fomentar
la participació
en les entitats
i organismes
que
intervenen en les polítiques relacionades amb la discapacitat.
j) Fomentar I'acció solidaria,
voluntariat i I'ajuda mútua en aquest
árnbit,
k) Controlar la gestió d'equipaments,
serveis i programes per a
persones amb discapacitat i les seves famílies.
1) Altres que repercuteixin en la millora de la qualitat de vida de les
persones amb discapacitat i les seves famílies.
m) La Federació pot dur a terme activitats econórniques sempre que
es mogui en el marc de les seves finalitats estatutáries i no tingui
per objecte, explícit o implícit, I'obtenció de beneficis econórnics
per repartir-los entre els associats.
n) La Federació pot dur a terme totes les activitats lícites adequades
a I'objecte
social que serveixin
per assolir
les finalitats
estatutárles.
d'acord, en cada cas, amb els requisits i les
condicions que estableixi I'ordenament.
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Article 4. Personalitat jurídica
La FAAD té personalitat jurídica propia i independent
de la de
cadascun deis seus membres i gaudeix de plena capacitat legal per a
I'exercici de tota classe de drets i obligacions.
Article 5. Representativitat
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La FAAD representa a totes les entitats de persones amb discapacitat
que la formen i té la voluntat de ser una instancia de consulta davant
els poders públics andorrans i entitats cíviques i ser una plataforma
per a I'elaboració de propostes i projectes en l'arnbít de la
discapacitat.
Tanmateix,
la FAAD no té la capacitat legal ni ostenta la
representació deis interessos de cadascuna de les entitats associades,
Ilevat que li hagin delegat de forma expressa i escrita per alguna
qüestió concreta.
Article 6. Durada
La FAAD es crea per temps indefinit i comencé
del moment de la seva constitució.

les seves activitats des

Article 7. Ámbit territorial
La FAAD desenvolupa les seves activitats a tot el territori del Principat
d'Andorra.
Article 8. Domicili social
La FAAD fixa el seu domicili social, a Prada Casadet, Baixos, 2a-A
d'Andorra la Vella

Capítol 11. Deis socis
Article 9. Condició de soci
Poden ser socis de la FAAD les entitats constitutdes d'acord amb la
legislació andorrana i formades rnajoritártarnent per persones amb
discapacitat, els seus familiars i simpatitzants que actum en l'árnblt
territorial andorrá.
Les entitats que formen part de la FAAD podran tenir socis
col·laboradors o d'altre tipus, sempre que els órqans de decísió
estiguin formats majoritariarnent per persones amb discapacitat t/o
els seus familiars.
Article 10. Admissió de nous socis
Pera formar part de la FAAD, I'entitat interessada ha de presentar la
corresponent sol·licitud, acreditant la seva constitució d'acord amb la
legislació andorrana, el tipus de discapacitat reconegut per I'OMS i el
nombre de socis i la seva implantació territorial. Per alxó, ha de
presentar la següent documentació:
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a) Certificat de I'acord pres ernes per l'órqan de I'entitat capacitat pe
fer-ho.
b) Copia deis Estatuts de I'entitat
c) Copia de la resolució o certificat d'inscripció al Registre
d) Relació de les persones que formen part deis órqans directius
e) Memoria d'activitats de I'entitat i projectes de futuro
f) Qualsevol altre que li demani la FAAD.
Correspon a la Junta Directiva I'admissió o denegació de les sol·licitud
de nous socis. Les decisions que es prenguin poden ser recorregudes
davant l'Assemblea general que, en tot cas, les haura de ratificar.
Aquests decisions es prendran per una majoria qualificada deis dos
tercos deis membres de la Junta Directiva i deis socis a l'Assemblea.
Article 11. Perdua de la condició de soci
1. La condició de soci de la FAAD es pot perdre per alguna de les
causes següents:
a) Les establertes a la legislació vigent
b) Per baixa voluntaria de I'entitat associada, que es presentara per
escrit comunicant I'acord de l'órqan de govern competent.
c) Per baixa forcosa deguda a:
a. L'incompliment del previst en aquests Estatuts.
b. L'incompliment reiterat del acords adoptats pels órqans de la
FAAD.
c. Deixar d'abonar les quotes i altres aportacions acordades per
l'Assemblea, després d'haver-Io requerit formalment.
d. La dissolució legal de I'entitat associada.
2. Per a I'expulsió d'un soci per causes legals o estatutaries caldrá la
incoació d'un expedient per part de la Junta directiva, en el
procediment del qual s'haura d'escoltar al soci afectat en el trarnit
d'audiencia i possibilitar la presentació formal d'al·legacions. Mentre
duri la tramitació la Junta directiva podrá suspendre els drets del
soci, excepte la seva participació a l'Assemblea.
3. La decisió d'expulsió d'un soci correspon a l'Assemblea valídarnent
constitu'lda i es prendran per una majoria qualificada deis dos tercos,
Article 12. Drets deis associats
Tots els socis del la FAAD tenen els drets següents:
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a) Assistir i participar en l'Assemblea general.
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b) Participar i votar en els órqans de govern de que formin part,
d'acord amb els presents Estatuts.
c) Ser elegibles per als órqans de govern.
d) Conelxer les activitats i projectes de la FAAD i a prendre-hi parto
e) Ser informats del funcionament de la FAAD i, especialment de les
decisions deis órqans de govern, de I'estat de comptes i de les
relacions que es mantinguin amb els poders públics i tercers.
Aquest drets
es podrá exercir
sol·licitant
la informació
corresponent a la Junta directiva i, si escau, realitzant preguntes
en l'Assemblea general.
f) Participar en les comissions i grups de treball que es constitueixin.
g) Utilitzar el serveis de la FAAD, en les condicions que s'estableixin.
h) Requerir el recolzament de la FAAD en les actuacions i qüestions
que afectin al col·lectiu que representen.
i) Promoure iniciatives i actuacions d'interes comú.
j) Separar-se de la FAAD i si es tracta d'un membre fundador per
sol·licitar al registre I'anotació de la separació.
Article 13. Deures deis socis
Tots els socis de la FAAD tenen les obligacions següents:
a) Ser Ileials als objectius i les finalitats de la FAAD i actuar per
assolir-Ios.
b) Comprometre's amb la rnissló i objectius i participar activament en
la seva consecució.
c) Complir el que estableixen els presents Estatuts i els acords
adoptats pels órqans de Govern
d) Contribuir al sosteniment de la FAAD, dins de les possibilitats
e) Comunicar les dades básíques de I'entitat i les variacions que es
produeixin.

I

Article 14. Regim disciplinari
1.- Els incompliments per part deis membres de l'Assemblea vers els
Estatuts, els deures que aquests els imposin, així com per actuacions
contraríes a dret, poden ser qualificats com infraccions Ileus, greus o
molt greus.
1.- Infraccions
r

Són infraccions Ileus:
1. Ocasionar o ser responsable de perjudicis Ileus en el patrimoni
o en el bon nom de la Federació.
2. No assistir, els membres de la Junta Directiva,
reunions sense causa justificada.
6

a les seves

3. En general, I'incompliment de qualsevol precepte d'aquests
Estatuts, sempre que no provoqui un perjudici per a I'associació
o els seus associats o que la infracció no hagi estat qualificada
com a greu o molt greu.
Són infraccions greus:
1. No respectar o complir de forma deliberada
valídament
adoptats pels órqans de la Federació.
2. Provocar, per acció o per omissió, perjudicis
patrimoni o en el bon nom de la Federació.

els

acords

greus en el

3. No abonar qualsevol
derrama
o quota
extraordinaria,
válldament acordada per I'órqan competent, en el moment en
que es requereixi.
4. L'incompliment de qualsevol precepte d'aquests Estatuts si
provoca un perjudici per a la Federació o per a qualsevol deis
associats, excepte si la infracció ha estat qualificada com a Ileu
o molt greu.

Són infraccions molt greus:
1. Posar en perill o provocar, per negligencia o mala fe, perjudicis
molt greus en el patrimoni o en el bon nom de la Federació.
2. Actuar en I'exercici de I'activitat professional de forma deslleial
envers a la Federació o qualsevol deis seus membres.

I

2.- La reincidencia en dues infraccions Ileus podrá comportar
l'órqan competent qualifiqui com a greu el fet infractor.

que

11.- Sancions
1.- D'acord amb els principis d'adequació i proporcionalitat,
les
sancions que poden imposar-se als membres de la Federació per les
infraccions comeses són les següents:
a.- Per infraccions Ileus: avís, amonestació.
b.- Per infraccions greus: suspensió temporal de la condició de
membre de la Federació per un termini d'un any.
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c.- Per infraccions molt greus: baixa definitiva
membre de la Federació.
2.- L'avís -amonestació consistirá en un escrit dirigit
entitat indicant els punts que ha infringit i requerint-li
comportament no adequat i la no reincidencia.

de la condició de

a la persona o
per corregir un

3.- L'aplicació i duració de la baixa temporal sera fixada d'acord amb
la gravetat de la infracció, i comportara la suspensió temporal de
I'exercici deis drets i deures com a membre de la Federació, així com
de I'exercici deis carrecs que hi pogués complir.
4.- La baixa definitiva de la condició de membre o de la retirada de la
Federació no podrá aplicar-se en tot cas més que després d'haver-se
imposat un mínim de dues baixes temporals.
111.- Procediment sancionador
1.- t.'órqan competent per instruir els expedients sancionadors el
formen tres membres de la Junta Directiva escollits a tal efecte per la
própía Junta Directiva.
2.- La incoació deis expedients sancionadors es pot iniciar d'ofici per
l'órqan instructor o a instancia de qualsevol membre de la Federació.
3.- Incoat I'expedient
sancionador,
es donara trasllat d'aquest
rnítjancant carta certificada amb avís de recepció al soci o entitat de
la Federació subjecte de I'expedient, informant-Io de les presumptes
infraccions que hagués pogut cometre
i de les sancions que
comporten.

c9- Tanmateix,

se li concedíra un termini, no inferior a 15 dies, perque
pugui ser escoltat i proposi les seves al·legacions al respecte.

4.- El presumpte infractor haurá de manifestar les seves al·legacions
per escrit i adrecar-les a la Junta Directiva de la Federació mítjancant
carta certificada amb avís de recepció i dins del termini establert, que
no podrá ser inferior a set dies.
5.- Rebudes les al·legacions per part de la Junta Directiva, se'ls
donara trasllat a l'órqan instructor el qual, en un termini mínim de 15
dies i un rnáxtrn d'un mes des de la data de recepció de I'escrit
d'al·legacions, decldtrá si es procedeix a I'arxiu definitiu de I'expedient
sancionador o, si en cas contrari, s'eleven les actuacions a proposta
de resolució o sanció.
6.- La decisió de l'órqan instructor, tant en un sentit com en un altre,
haurá de ser notificada per carta certificada amb avís de recepció al
8
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soci o entitat
setmana.

subjecte de I'expedient

en el termini

máxim

7.- La proposta de sanció haurá de ser motivada, contenint com a
mínim els següents aspectes:
a) Els fets objecte de I'expedient sancionador

b) El ti pus d'infracció que comporten dits fets

c) El responsable o autor de la/les mfraccíó/ns

d) La sanció que

l'órqan

instructor

proposa

per al predit

responsable o autor de la/les infraccions.
8.- Establerta la proposta de sanció i notificada al soci o entitat
subjecte de I'expedient sancionador, l'Assemblea General haura de
ser convenientment convocada a I'efecte, que, per majoria simple,
decidirá sobre la procedencia o improcedencia de la sanció proposada
si s'ha de sancionar.
i, en conseqüencía,
9.- La Resolució de I'expedient sancionador sera notificada a
I'interessat mítjancant
carta certificada amb avís de recepció i en el
termini maxírn d'una setmana des que l'Assemblea General prengué
I'acord al respecte.
10.- Sense perjudici deis recursos judicials que s'escaiguin, el soci o
entitat sancionat té dret a recórrer la sanció que li hagi estat
imposada, davant de la Junta Directiva de la Federació, rnitjancant
carta certificada amb avís de recepció i en el termini de quinze dies a
comptar de l'endema de la notificació de la resolució de I'expedient
sancionador.
La interposició de I'esmentat recurs suspendra l'eñcacía
imposada fins a la data de la seva resolució.

de la sanció

Transcorregut el predit termini sense que s'hagi interposat I'esmentat
recurs davant de la Junta Directiva, la sanció esdevé ferma i
definitiva.
11.- Rebut I'escrit de recurs, la Junta Directiva donara el seu trasllat
a l'órqan d'apel·lacions el qual es compondrá per altres tres membres
de la Junta Directiva que no hagin format part de l'órqan instructor de
I'expedient sancionador.
9

12.- La resolució del recurs haura de ser notificada per l'órqan
d'apel·lacions a I'interessat, mítjancant carta certificada amb avís de
recepció i en el termini máxírn de quinze dies des de la data de la
resolució del recurso
14.- Els terminis computen per dies habils.
15.- Tots els recursos proposats ho seran sense perjudici
deis recursos judicials que escaiguin.

Capítol 111. Órgans directius
Article 15. Órgans
La FAAD es reqira pels principís de democracia
rnitjancant els següents órqans de govern:

autogovern,

a) Assemblea general
b) Junta directiva
c) Presidencia

"

I

Article 16. Assemblea general

f
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1. És l'órqan sobirá de la Federació i en formen
membres, directament o per representació.

part tots

els

2. Són cornpetencíes de l'Assemblea general les següents:
a) L'elecció i el cessament de la Junta directiva i el President, que es
fará rnitjancant una votació específica sobre aquest tema.
b) La modificació deis estatuts i I'aprovació del reglament de reqim
interno
c) L'aprovació del pla anual de treball i del corresponent pressupost
que especificara, si escau, les quotes i/o altres aportacions
exigibles als socis.
d) L'aprovació de la liquidació del pressupost de I'exercici anterior.
e) La separació definitiva de la Federació deis membres, després de
I'expedient disciplinari corresponent.
f) La dissolució de la Federació.
g) Resoldre qualsevol altre qüestió que no estigui atrlburda
directament a un altre órqan de la Federació.
Article 17. Classes i convocatoria de les assemblees
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1. L'Assemblea general es reuneix almenys una vegada a
sessió ordinaria.
2. L'Assemblea general es reuneix en sessió extraordinaria quan ho
acordi la Junta directiva
o ho demani com a mínim un ten; deis
membres de la Junta. En aquest darrer cas, els socis han d'adrecar la
sol·licitud a la Junta directiva, indicant I'ordre del dia que es proposa,
i aquesta ha de fer efectiva la convocatoria en un termini rnaxírn de
vint dies.
3. La convocatoria de l'Assemblea correspon a la Junta directiva, que
I'ha de tramitar amb un mínim de quinze dies d'antelació. La
convocatoria ha d'íncloure I'ordre del dia i el Iloc, la data i hora de
reunió i se li ha d'adjuntar tota la documentació necessaria per al
tractament de I'ordre del dia.
4.
La fixació de I'ordre del dia de les sessions ordínártes
de
l'Assemblea general correspon a la junta directiva. A petició d'un
membre de l'Assemblea, presentada amb una antelació de vuit dies
abans de la celebració de la reunió, la junta ha d'incloure en I'ordre
del dia les qüestions que demanin aquests membres. Així mateix, si
són presentes tots els membres de l'Assemblea i ho decideixen per
unanimitat poden incloure nous punts a tractar a I'ordre del dia.
Article 18. Quorums i presa d'acords
1. Per a la constitució valida de l'Assemblea general es requereix que
hi siguin presents o representats almenys la meitat més un deis
membres de la junta lIevat per aquel les qüestions que els estatuts o
les normes vigents requereixin quórums més qualificats.
2. Poden assistir a l'Assembla els membres delegats per la I'entitat
associada.
Els socis que no puguin assistir a l'Assemblea poden delegar la seva
representació a un altre soci rnitjancant escrit del president de
I'entitat adrecat al president de la Federació, indicant en qui delega el
vot, per a quina assemblea en concret i amb referencia I'ordre del dia
establert.
Cap deis assistents podrá disposar de més d'una
representació a més de la seva.
3. Requereixen un quórum
de dos tercos les sessions de l'Assemblea
general que s'hagin de tractar de les següents qüestions: modificació
deis estatuts, acords de dissolució, fusió i escissió de la FAAD,
I'elecció i cessament de la Junta directiva i del President, I'aprovació
del pla anual d'actuació i deis pressupostos així com de la memoria
anual i la liquidació de pressupostos de I'exercici anterior, les
aportacions extraordlnáríes, I'admissió i expulsió de socis, promoure i
11
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recolzar
persones

iniciatives
públiques
amb discapacitat.

provades

d'actuacions

a favor

de

4. Els acords de l'Assemblea
general
es prenen per majoria
deis
assistents i representats,
Ilevat per aquelles qüestions que les normes
vigents requereixin
majories qualificades
i les assenyales
a I'apartat
anterior que exiqira el vot favorable
de dos tercos deis assistents
a
l'Assemblea válidarnent constitufda.

Article 19. Junta directiva
1. És l'órqan col·legiat
de govern i de gestió de la FAAD,
representa
en les seves relacions
amb els poders públics
tercers, lnclosa la representació
en judici.

que el
i amb

2. La junta directiva
esta formada
per un mínim de set membres
representants
de les entitats
associades,
designats
per l'Assemblea
per un període de quatre anys i es renovara per meitats.
3. La presidencia
sera elegida per l'Assemblea
de forma rotatória
entre els membres de l'Assemblea
per un període de quatre anys. La
propia Junta directiva nornenará per igual període el vicepresident,
el
secretari, el tresorer i els vocal, així com els seus substituts.
4. La Junta directiva es reunirá almenys trimestralment.
El president
convocara
les reunions
amb una antelació
mínima
de set dies,
indicant I'ordre del dia i adjuntant
la documentació
relativa als temes
a tractar.
En casos d'urqencía
justificada
el president
la podrá
convocar
amb una antelació
de 48 hores. A les reunions
podrá
assistir, si escau, amb veu i sense vot, el tecníc responsable
deis
programes de la Federació.
5. Un terc
deis membres
poden
sol-Iicitar-ne
al President
la
convocatoria
que aquest haura de fer efectives en el termini maxím
de cinc dies . Així mateix, un ten; deis membres
poden sol·licitar
la
Inclusíó d'una qüestió a I'ordre del dia, amb un antelació de quarantavuit hores a la reunió.
6. La Junta directiva quedara validarnent
constítutda
amb l'assístencta
almenys de la meitat més un deis seus membres.
També quedara
válldarnent
constlturda
la Junta, sense convocatoria
previa, si reuneix
tots els membres i acorden per unanimitat
constituir-se
en sessió.
7. En cas de no assolir el quórum
indicat a I'apartat anterior en tres
convocatóries consecutives,
la Junta cessa i convoca
l'Assemblea
general per procedir a I'elecció de nova Junta.
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Article 20. President.
Són funcions del President:
a) Assumir la representació de la FAAD per actuar en nom seu davant
les autoritats, organismes, tribunals i altres ens públics i privats
nacionals i internacionals, en els termes acordats per la Junta
directiva i l'Assemblea.
b) Exercir accions davant els órqans de la jurisdicció, subscriure
convenis, acceptar subvencions, donacions, lIegats i herencles,
sempre a I'empara de la Ilei i deis corresponents acords de la Junta
directiva i de l'Assemblea general.
e) Presidir i convocar els órqans directius de la Federació i fixar
I'ordre del dia, així com signar el vist i plau de les actes i
certificats.
d) Vetllar pel compliment d'aquests Estatuts i deis acords del órqans
de govern.
e) Garantir I'autonomia i independencia de la FAAD.
f) Dirimir en cas d'empat les votacions.
g) Totes les altres que li assigni l'Assemblea.
Article 21. Funcions deis altres membres de la Junta directiva
1. Són funcions del Vicepresident:

~
~ '.-~

I

I
€;

~

a) Substituir al president en cas d'absencia, vacant, malaltia o
cessament.
b) Recolzar i col·laborar amb el president en les tasques directives
representatives, especialment quan li siguin delegades.
2. Són funcions del Secretari:
a) Redactar les actes, expedir les certificacions i testimonis
corresponguin.
b) Tenir actualitzats el Ilibre d'actes i el registre de socis.
c) Custodia de les actes, Ilibres i altres documents de I'entitat

que

3. Son funcions del tresorer
a) Custodiar els fons monetaris i bens de la FAAD i obrir,
conjuntament amb el president, els comptes i dlpóstts bancaris.
b) Autoritzar els documents de pagament i de disposició de fons
prevlament aprovats per la Junta.
c) Controlar els comptes i informar, amb el vist i plau del president,
de I'estat deis comptes a l'Assemblea i a la Junta directiva.
Article 22. Personal
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La Junta directiva podrá contractar el personal tecnic necessari pe -:"-::...
~seu 'functonament, així com els professionals de suport necessaris. La
seva funció sera la gestió tecnlca, administrativa, social i publicitaria
de I'entitat.
Article 23. Actes deis organs de govern i impugnacions
l. De cada reunió de l'Assemblea el secretari aíxecará acta en la que
indicara les circumstáncles de Iloc, hora, assistents i ordre de dia,
fent constar un resum deis temes tractats i deis acords presos. Les
actes seran signades pel Secretari amb el vist i plau del President.
2. Qui voti contra un acord determinat pot demanar, en la mateixa
reunió on s'ha pres, que el seu vot consti en acta.
3. Qualsevol associació té dret a sol·licitar i a obtenir copia, total o
parcial, de I'acta de les reunions de I'assemblea general i de la Junta
directiva. Aquestes copies han de ser certificades pel secretario
4. Els socis que hagin fet constar en I'acta el seu vot contrari a un
acord i els que no hagin assistit a la reunió on es va prendre i no
hagin delegat el seu vot, poden impugnar-lo judicialment si es
contrari a aquesta Llei o als estatuts de la FAAD, o si beneficia uns
socis o tercers en perjudici d'uns altres socis o deis interessos de la
FAAD, dins deis trenta dies següents a la seva adopció.
5. Els socis que hagin impugnat I'acord poden sol·licitar al Registre
I'anotació marginal de la impugnació.
6. L'Assemblea general pot acordar, per majoria absoluta deis
assistents i deis representats, que una determinada controversia sigui
sotmesa a arbitratge.
Article 24. Obligacions documentals
La FAAD disposará i tindrá permanentment actualitzats i diligenciats
pel Registre d'Associacions un lIibre de registre socis, un Ilibre
d'actes, un Ilibre inventari de bens i els lIibres de comptabilitat.
Article 25. Procediment de reforma deis estatuts
La modificació deis Estatuts ha d'aprovar-se per majoria absoluta.
Capítol IV. Regim economic i financer
Article 26. Recursos econórnics
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La FAAD per al compliment i desenvolupament
deis seus Objecti~s, podrá disposar deis següents recursos económlcs:
a) Quotes i aportacions deis socis.
b) Bens propis, mobles i immobles.
c) Convenis, subvencions i ajuts de les administracions
públiques i
d'altres institucions i entitats públiques i privades.
d) Donacions i aportacions voluntarles,
lIegats i herencies que es
facin a favor de la FAAD.
e) Rendiments del patrimoni i de bens de I'entitat
f) Qualsevol altre aportació destinada al compliment deis fins de la
FAAD.
g) Venda de loteria i articles de propaganda
Article 27. Procediment per al pagament de les despeses
Les propostes de despeses s'ajustaran a les partides establertes al
pressupostos de la FAAD i seran aprovades per la Junta directiva i
seran tramitades pel Tresorer.
Per a la utilització deis comptes i dtpósits bancaris, rnitjancant els
corresponents documents de pagament, sera necessária la signatura
d'almenys de dos deis tres membres que la Junta directiva hagi
autoritzat.
Article 28. Comptes i auditoria
1. La FAAD portara diligentment
comptables i fiscals vigents.

els comptes d'acord amb les normes

2. Cada any es fara el pressupost de I'exercici i es presentara la
liquidació de I'exercici anterior, prevíament auditats, a l'Assemblea
per a la seva aprovació.
Capítol V. Dissolució i aplicació del patrimoni
Article 29. Dissolució
1. La FAAD es podrá dissoldre pels següents motius:
r

a) Per acord de l'Assemblea general expressat per almenys dues
terceres parts deis seus membres i representats.
b) Per quedar en nombre inferior a tres associacions.
e) Per resolució judicial de dissolució, rnítjancant sentencia ferma,
segons les causes previstes a la Ilei i en els termes previstos en el
Codi Penal.
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2. En supósít de I'apartat a) si l'Assemblea general no és convocada
segons els Estatuts, una desena part de les associacions poden instar
a la Junta directiva a convocar-la, i la Junta ha de fer en el termini
máxírn
de trenta
dies.
L'Assemblea
ha de pronunciar-se
expressament sobre la qüestió de la dissolució.
3. En el supósit de dissolució senyalat a I'apartat b) el President de la
Federació ha d'aportar al Registre d'Associacions el Ilibre de socis
actualitzat,
certificant,
sota la seva responsabilitat,
la seva
correspondencia amb la realitat. El responsable del Registre ha
d'anotar la dissolució per aquesta causa si en el Ilibre no hi consten
com a mínim tres socis actius.
Article 30. Liquidació i aplicació del pressupost
1. En cas de dissolució, un cop adoptat I'acord o la resolució, la Junta
directiva o les persones designades per l'Assemblea o per I'autoritat
judicial es constitueixen en liquidadors de I'entitat.
2. Correspon als liquidadors I'administració de la FAAD a partir del
seu nomenament. Amb la finalitat de liquidar la Federació han de:
a) Cobrar els credlts pendents.
b) Vetllar pel patrimoni social i administrar-lo amb diligencia fins que
s'hagi liquidat.
c) Liquidar el patrimoni i pagar els creditors.
d) Aplicar el patrimoni o el líquid sobrant a les finalitats previstes els
estatuts, que en cap cas poden autoritzar el repartiment entre les
associacions la cessió a persones o entitats amb afany de lucre.
e) Sol·licitar al registre d'Associacions la cancel·lació de la Federació.
f) Realitzar totes les altres operacions de liquidació que resultin
necessárles al bon fi de la Federació.
3. En el supósit d'ínsolvencta de la FAAD la Junta directiva o, si és el
cas, els liquidadors, han d'instar la declaració que correspongui,
d'acord amb la legislació vigent.
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Al Principat d'Andorra, 3 de desembre de 2007
Noms deis signants i entitats
AAMA - Associació Andorrana per la Malaltia d'Alzheimer
Sr/a. LLU \s s,A-tv\?"&Q
?ASc.0AL
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AFMM(.j ASSOCia~amiliar~ts
Sr.
IT.nSCI....
~S>

Mentals
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AMARE - Associació de Malalts Reurnátícs,
Síndrome Fatiga Crónica
Sr. 1~(j"5A
kAl<r
JORRI \':S~5'
~~~
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d'Andorra

~

Hbrorntálqlcs

i de la
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AMIDA - Associació de Dtsminufts
Sr.
t.t.\~

Físics i Sensorials

AMPANSM - Associació de Mares i Pares d'Alumnes
Especialitzada
Nostra Senyora de Meritxell
Sr. ANStl.2"
CoL-ELL
SoLé

AUTEA - Associacio d'Afectats
S~~
G2:>~ ~ ¡¿f~

d'Autisme

<p=~

d'Andorra

de l'Escola

d'Andorra

~~~

~~7--TRANA,em - Associació pel Tractament
i Rehabilitació
Afe:'ons
Neuromotrius
~rAndorra - Esclerosi Múltiple
Sr. --MDSO ]>~de\\ \lJ~
Ef Ch f~8"",""IC-..L( __
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