ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ A LES COMARQUES GIRONINES PER A
L'ARBITRATGE
TÍTOL I.- DENOMINACIÓ, ELS FINS I EL DOMICILI
CAPÍTOL I. CONSTITUCIÓ I FINALITATS DE L’ASSOCIACIÓ
Article 1.- L’Associació es constitueix amb la denominació ”Associació a les Comarques Gironines per a
l’Arbitratge” i regula el seu funcionament i les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny,
d'associacions (DOGC 2423, d'1 de juliol), la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret
d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març) i els presents estatuts.
Article 2.- L'Associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d'obrar per al compliment de les
finalitats que es proposa i per administrar i disposar dels seus béns.
D'acord amb allò que estableix l’article 14.1.b) de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge,
l'Associació no té ànim de lucre.
Article 3.- L’Associació es proposa les següents finalitats:
a) Administrar els arbitratges, de dret o d’equitat, les mediacions i les conciliacions que li siguin encomanats
i designar els àrbitres, mediadors i conciliadors.
b) Promoure i fomentar l'arbitratge, la mediació i la conciliació com a instruments per resoldre les qüestions
que sorgeixen en el tràfic civil i mercantil, i els conflictes de naturalesa comercial, industrial, de serveis i
de negocis en general, així com les seves vinculacions i relacions jurídiques, i respecte de les quals els
particulars tinguin poder de disposició.
c) Formar i becar persones interessades en l’arbitratge.
d) Realitzar informes, estudis i publicacions sobre temes d’arbitratge, mediació i conciliació.
Article 4.- Per tal de dur a terme els seus objectius, l'Associació pot posar en pràctica tots els mitjans que
l’ordenament jurídic vigent permeti.
Article 5.- L’àmbit territorial de l’Associació és el de les comarques gironines. El domicili de l'Associació
s'estableix a Girona, i radica a la seu de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, Gran
Via de Jaume I, núm. 46. Aquest domicili pot ser canviat per acord de la Junta Directiva.
CAPÍTOL II. SOCIS I MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I LES SEVES OBLIGACIONS
Article 6.- Poden ser socis o membres de l'Associació totes les persones naturals i jurídiques que es trobin
interessades en els objectius de l'Associació.
Els socis menors d’edat, si n’hi ha, no tenen vot en les assemblees ni poden elegir ni ser elegits membres
de la Junta Directiva
Article 7.- Són socis numeraris totes aquelles entitats que participen en l’acte constitutiu de l’Associació, així
com les persones naturals i jurídiques que, trobant-se interessades en el compliment dels objectius socials,
presentin una sol·licitud per escrit i siguin admeses per la Junta Directiva.
Article 8.- Són membres protectors aquelles persones naturals i jurídiques que subvencionin periòdicament
l'Associació o li atorguin algun donatiu que les faci mereixedores d'aquest títol, a judici de la Junta Directiva.
Article 9.- La Junta Directiva pot nomenar membres honoraris aquelles persones naturals i jurídiques que
consideri mereixedors de tal distinció, pel seu reconegut prestigi o destacada actuació en el camp de
l’arbitratge, la mediació o la conciliació.

Article 10.- Drets i obligacions.
a) Correspon als socis numeraris els drets següents:
1. Assistir a les reunions de l’Assemblea General i participar-hi amb dret a veu i vot.
2. Elegir o ser elegit per formar part i exercir càrrecs de la Junta Directiva, a condició d’estar al corrent en el
pagament de les quotes socials.
3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas, amb la condició esmentada en el punt anterior.
4. Intervenir en el govern i l’administració de l’Associació i en la gestió dels seus serveis i activitats, d’acord
amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l’Assemblea General i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més
plena la vida de l’Associació i més eficaç l’obtenció dels objectius socials.
6. Sol·licitar i obtenir informació sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de
l'Associació.
7. Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les activitats de l'Associació.
9. Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10. Formar part dels grups de treball.
11. Posseir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar els llibres de l'Associació.
b) Els membres protectors gaudeixen dels mateixos drets que els numeraris excepte els números 1, 2 i 3.
c) Els membres honoraris tenen els drets que estableixi la Junta Directiva. En cap cas poden tenir els drets
de vot en l’Assemblea General ni dret a elegir la Junta Directiva o ser elegits per formar-ne part.
Article 11.- Les persones jurídiques han de fer-se representar per una persona física. Quan la qualitat de
soci sigui atribuïda al titular d'un càrrec, podrà actuar en nom seu la persona que reglamentàriament el
substitueixi.
Article 12.- Els deures dels socis i membres de l'Associació són:
1. Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l’Associació amb el pagament puntual de quotes, derrames i altres
aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests
3. Complir les altres obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.
Article 13.- Són causa de baixa de l'Associació:
1. La defunció, si el soci és persona física, i l’extinció de la personalitat, si és persona jurídica.
2. La dimissió o la renúncia voluntària de l’interessat, comunicada per escrit a la Junta Directiva.
3. Qualsevol de les causes d’incapacitació.
4. La manca de pagament de les quotes fixades per la Junta Directiva sense causa justificada, a judici de la
Junta Directiva.
5. L’incompliment de les obligacions estatutàries.
6. Amb caràcter forçós, la dissolució i liquidació de l'Associació.

TÍTOL II. GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ
Article 14.- L'Associació té els següents òrgans de govern:
a) L'Assemblea General
b) La Junta Directiva
c) El Tribunal Arbitral
CAPÍTOL I. L'ASSEMBLEA GENERAL
Article 15.- L’Assemblea General es l’òrgan suprem i sobirà de govern i representació de l’Associació. Està
constituïda per tots els socis numeraris de l'Associació, que en formen part per dret propi.
Tots els membres de l’Associació queden subjectes als acords vàlidament adoptats per l’Assemblea
General, àdhuc els socis numeraris representats i els absents, els discrepants i els presents i representats
que s’hagin abstingut de votar.
Article 16.- L'Assemblea General té les competències següents, amb caràcter merament enunciatiu i no
limitatiu:
a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els membres de la Junta Directiva i controlar-ne la gestió i l’activitat.
c) Aprovar el pressupost anual ordinari i la liquidació dels comptes anuals, així com els pressupostos
extraordinaris i llur liquidació, acordar la fixació de la forma i la quantia de les quotes ordinàries,
derrames i altres aportacions extraordinàries, i aprovar la gestió anual de la Junta Directiva.
d) Acordar l’adquisició, venda, gravamen i qualsevol altre acte de disposició sobre bens immobles i drets de
l’Associació.
e) Acordar la dissolució i aprovar la liquidació de l’Associació i la destinació del balanç final i del patrimoni
social.
f) Fusionar-se amb o incorporar-se a d’altres associacions que tinguin idèntics o semblants objectius, i
separar-se’n.
g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
h) Acordar la separació definitiva dels membres de l’Associació, prèvies incoació d’expedient disciplinari i
audiència de l’interessat.
i) Conèixer les sol·licituds d’alta de soci numerari i les baixes per renúncia o altres motius diferents de la
separació definitiva, així com les altes de membres protectors i honoraris.
j) Adoptar acords sobre els assumptes que figuren a l’ordre del dia de les sessions, a proposta de la Junta
Directiva o del nombre de socis que preveu l’article 17 dels estatuts.
k) Constituir les comissions que estimi necessàries pel millor compliment de les seves funcions.
l) Crear delegacions fixes o temporals que consideri convenients a l’àmbit territorial de l’Associació.
m) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no sigui directament atribuïda a cap altre òrgan de
l’Associació.
Article 17.- L' Assemblea General es reuneix amb caràcter ordinari al menys un cop l'any en el domicili
social, i amb caràcter extraordinari, per acord de la Junta Directiva o a sol·licitud de més del 10% dels socis
numeraris.
Article 18.- L'Assemblea General és convocada formalment pel president, previ acord de la Junta Directiva,
per qualsevol mitjà que garanteixi la recepció per part dels socis numeraris. La convocatòria ha de contenir,
com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la sessió.

Article 19.- L'Assemblea General ordinària ha de ser convocada amb una antelació mínima de quinze dies a
la data de la seva celebració i l’extraordinària amb una antelació suficient per a ser celebrada dintre dels
trenta següents a la recepció de l'escrit de sol·licitud dels socis numeraris.
Article 20.- L'Assemblea General queda vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan hi assisteixin,
presents o representats, la meitat més un dels socis numeraris.
En segona convocatòria, és vàlida la constitució de l’Assemblea qualsevol que sigui el nombre dels socis
assistents.
Article 21.- Els socis numeraris que no puguin assistir a la sessions de l’Assemblea General poden delegar
la seva representació i el seu vot en qualsevol altre soci ordinari, mitjançant delegació escrita i amb caràcter
especial per a cada reunió, prèviament comunicada al secretari de l’Associació.
Article 22.- Els acords de l'Assemblea General s'adopten, en primera convocatòria, per majoria simple de
vots dels socis assistents o representats a la sessió i, en segona convocatòria, per la meitat més un dels
vots dels socis assistents o representats.
En tot cas, per adoptar els acords a que fan referència als apartats a), d) i e) de l'article 16, es precís el vot
favorable de les dues terceres parts dels socis presents o representats.
Article 24.- L'Assemblea General és presidida pel president de la Junta Directiva i actua com a secretari el
que ho sigui d’aquesta.
El president obre i tanca les sessions, dirigeix els debats, concedeix i retira la paraula per garantir la igualtat
del dret a intervenir, formula les propostes i les declara aprovades, rebutjades i, si escau, retirades.
El secretari aixeca acta de la sessió, en la que han de figurar els socis presents, els representats, els
excusats, i els absents, un extracte dels debats, el resultat numèric de les votacions i la transcripció íntegra i
literal dels acords adoptats i, només a petició dels interessats o per disposició del president, dels vots
particulars o de l’explicació dels vots en contra.
Al començament de cada sessió de l'Assemblea General es llegirà l'acta de la sessió anterior a fi que
s’aprovi o s’esmeni. Les actes de les sessions, després d’aprovades, són traslladades al Llibre d'Actes i
signades pel president i el secretari.
En el supòsit que l’acta de la sessió anterior s’hagi tramès amb la convocatòria, es podrà donar per llegida,
sens perjudici de poder formular-hi esmenes. En tot cas, si es tracta d’una sessió ordinària, l’acta de la
sessió anterior i les propostes d’acord han d’estar a disposició dels socis ordinaris, al domicili social, tres
dies abans de la data en què s’ha de celebrar.
CAPÍTOL II. LA JUNTA DIRECTIVA
Article 25.1.- La Junta Directiva és l’òrgan permanent de gestió i administració de l’Associació, i està formada per:
a) El president de l’Associació.
b) El vicepresident.
c) El secretari.
d) El tresorer.
e) Entre un i sis vocals, en el nombre que acordi l’Assembla General.
2.- La qualitat dels càrrecs de la Junta Directiva ha de recaure forçosament en socis numeraris diferents,
sens perjudici del seu exercici simultani temporal en cas d’absència i pel temps imprescindible.
3.- L'exercici del càrrec és gratuït, però les persones que els ostentin són reemborsades de les despeses
degudament justificades que aquest els produeixi, prèvia acreditació.

Article 26.1.- Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un mandat de cinc anys i poden ser
reelegits.
2.- La pèrdua dels càrrecs de la Junta Directiva abans d’extingir-se el termini del mandat pot produir-se:
a) Per qualsevol causa que comporta la pèrdua de la condició de soci numerari de l’Associació d’acord amb
l’article 13.
b) Per malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
c) Per suspensió del càrrec.
3.- Les vacants de la Junta Directiva es cobreixen en la primera sessió que celebri l’Assemblea General
després de produir-se aquelles, sens perjudici que la Junta Directiva pugui acordar interinament el
nomenament d’un altre dels deus membres components per exercir la funció del càrrec vacant.
Article 27.- La Junta Directiva té les competències següents:
a) Dur a terme la direcció i l'administració ordinària de l’Associació, de la manera més àmplia que reconegui
la Llei i donar compliment puntual i estricte als acords de l'Assemblea General, seguint les instruccions i
les directrius generals que aquesta estableixi.
b) Proposar a l’Assemblea General la modificació dels estatuts socials, la dissolució i liquidació de
l’Associació, la constitució de comissions de treball i la creació de delegacions.
c) Proposar a l’Assemblea General l’aprovació dels pressupostos ordinaris i extraordinaris i la liquidació
d’aquests i dels comptes anuals.
d) Proposar a l’Assemblea General la separació definitiva dels socis i acordar totes les altes de socis i les
baixes per motius diferents de la separació definitiva, donant-ne compte a l’Assemblea General.
e) Proposar a l’Assemblea General la fixació de la forma i quantia de les quotes ordinàries, derrames i
altres aportacions dels membres de l’Associació.
f) Convocar les sessions de l'Assemblea General, d'acord amb els que estableixen els articles 17, 18 i 19.
g) Prendre els acords necessaris per comparèixer l’Associació davant les administracions públiques i tota
classe d’organismes públics i per exercitar tot tipus d'accions legals i interposar tot tipus de recursos en
via administrativa i jurisdiccional.
e) Gestionar l’obtenció de donacions, subvencions i tot tipus d’ajuts, d’organismes públics i de tota classe
de persones, necessàries per assolir les finalitats de l’Associació.
f) Obrir comptes corrents o llibretes d'estalvi a qualsevol establiment de crèdit i disposar dels fons que hi
hagi en aquests dipòsits amb les signatures de les persones que acordi la Junta Directiva.
g) Establir la infrastructura administrativa de l'Associació i contractar les persones que hagin de prestar
serveis laborals o professionals a l'Associació.
h) Vetllar pel compliment dels presents Estatuts, i prendre els acords necessaris per a la seva interpretació i
desenvolupament reglamentari.
i) Prendre acords reservats a la competència de l’Assembles General, en casos de justificada urgència,
donant-ne compte a aquell òrgan superior a la primera sessió que celebri.
j) Prendre acords sobre qualsevol altre classe d'assumptes que puguin afectar l'Associació, i no estiguin
expressament reservats a la competència de l'Assemblea General.
k) Redactar, aprovar i modificar el Reglament del Tribunal Arbitral de Girona.
l) Nomenar i revocar els càrrecs dels membres del Tribunal Arbitral de Girona.
m) Establir les retribucions i les taxes del Tribunal Arbitral de Girona.

Article 28.- La Junta Directiva es reuneix amb caràcter ordinari amb la periodicitat que els seus membres
acordin, i amb caràcter extraordinari quan ho decideix el president o ho sol·liciti un nombre superior a una
tercera part dels membres que la componen.
Article 29.- La Junta Directiva és convocada pel president, per qualsevol mitjà que garanteixi la recepció per
part dels seus membres. La convocatòria ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora
de la sessió.
Article 30.- La Junta Directiva queda vàlidament constituïda si assisteixen a la sessió la meitat més un dels
seus membres components, sense que sigui possible la delegació de representació ni vot.
En qualsevol cas és necessària l’assistència del president o del vicepresident o persona que el substitueixi
per expressa designació d'aquell.
La Junta Directiva pren els acords per majoria simple dels vots dels assistents.
El secretari aixeca acta de la sessió i, després d’aprovada, la trasllada al Llibre d'Actes. En iniciar-se cada
sessió, es llegeix l'anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si escau.
CAPÍTOL III. EL TRIBUNAL ARBITRAL DE GIRONA
Article 31.- El Tribunal Arbitral de Girona és integrat pels membres que constitueixen la Junta Directiva de
l’Associació en cada mandat.
Article 32.- Correspon al Tribunal Arbitral de Girona:
a) L'admissió de sol·licituds d’arbitratges, conciliacions i mediacions, l’obertura, seguiment, tramitació i
conclusió de tots els expedients de què conegui i la recepció i trasllat de tots els escrits entre les parts i els
àrbitres que hi intervinguin.
b) L'elecció dels àrbitres, excepte en els casos en que siguin designats de mutu acord per les parts.
c) La integració dels elements necessaris per a una correcta constitució de l'arbitratge en defecte de
proposta de les parts.
d) La interpretació del Reglament del Tribunal Arbitral.
Els acords es prendran per majoria d'assistents. El vot del president, o del vicepresident que el substitueixi,
tindrà en cas d'empat caràcter diriment.
Article 33.- El Tribunal es reuneix amb caràcter ordinari cada vegada que hagi de procedir a l’acceptació o
rebuig de l’encàrrec d’un arbitratge, conciliació o mediació instats, i en el seu cas, a la designació de l’àrbitre
o àrbitres i a la determinació d’altres particulars de l’expedient, i amb caràcter extraordinari, quan ho disposa
el president o ho sol·licita un nombre superior a una tercera part dels membres que el componen.
Article 34.- El Tribunal Arbitral ajusta el seu funcionament a les disposicions dels articles 29 i 30.
CAPÍTOL IV. EL PRESIDENT I EL VICEPRESIDENT
Article 35.- Corresponen al president de l'Associació, que ho és també de la Junta Directiva, les funcions
següents:
a) Representar legalment l'Associació en tota classe d'actes i negocis jurídics, judicials i extrajudicials, i
subscriure els convenis i documents públics i privats corresponents, pels quals hagi estat facultat pels
òrgans de govern competents de l’Associació.
b) Convocar les sessions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
a) Presidir i dirigir els debats de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Signar les actes dels òrgans de govern de l’Associació, visar eles certificacions que s’expedeixen de llurs
acords i signar, correspondència i certificacions que s'expedeixin dels acords adoptats per aquells.

f) Exercir les altres atribucions pròpies del càrrec i les que li delegui l'Assemblea General o la Junta
Directiva, donant-ne compte a aquests òrgans en la primera sessió que celebrin.
2. El vice-president substitueix el president, en totes les seves funcions sense excepció, en casos
d'absència, suspensió i vacant.
3. Quan, per absència, suspensió o vacant, també manqui el vicepresident, assumeix totes les funcions de
la presidència el tresorer i, en el seu defecte, els vocals de la Junta Directiva, per ordre de major a menor
edat.
CAPÍTOL V. EL TRESORER I EL SECRETARI
Article 36.- Corresponen al tresorer les funcions següents:
a) Controlar i custodiar els recursos de l'Associació.
b) Ingressar a la caixa de l’Associació les quotes dels associats i els cobraments que, per qualsevol
concepte legal, obtingui l'Associació,
c) Efectuar els pagaments aprovats per la Junta Directiva, mitjançant la signatura, conjuntament amb el
president, de les ordres de pagament a càrrec dels comptes corrents de l’Associació.
d) Confeccionar i subscriure els projectes de pressupostos ordinaris i extraordinaris i de llurs liquidacions,
així com el balanç i els comptes anuals, i sotmetre'ls a l’aprovació de la Junta Directiva.
e) Portar la comptabilitat, un llibre d’inventari, i el llibre de caixa o visar-los i signar-los en cas que la Junta
Directiva acordi encomanar aquestes tasques a un professional o empleat.
Article 37.- Corresponen la secretari les funcions següents:
a) Portar el llibre de registre de socis i membres i anotar-hi les altes i baixes.
b) Trametre, per ordre del president, les convocatòries de les sessions dels òrgans de govern de
l’Associació, assistir-hi, redactar i signar les actes i expedir les certificacions dels seus acords.
c) Tenir cura de la gestió i administració dels serveis de l'Associació, proposar a la Junta Directiva la
contractació de personal i professionals, custodiar la documentació de l’Associació.
d) Exercir les altres funcions que li encomanin els òrgans de govern i el president de l’Associació.
TÍTOL III. EL RÈGIM DISCIPLINARI
Article 38.- L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves
obligacions.
Aquests 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.
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el
termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la
resolució en el termini de 15 dies, amb un audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que
ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest
òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones
interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera
assemblea general que tingui lloc.

TÍTOL IV. EL PATRIMONI FUNDACIONAL I EL RÈGIM ECONÒMIC DE L'ASSOCIACIÓ
Article 39.- Atesa la seva naturalesa, aquesta Associació no té Patrimoni Fundacional.
Article 40.- Els recursos econòmics de l'Associació estan constituïts per:
a) Les quotes ordinàries anuals, les derrames i les altres aportacions extraordinàries dels socis numeraris.
b) Les subvencions i donatius dels membres protectors.
c) Els llegats, herències, donatius i altres subvencions que rebi d’organismes públics o privats o d’altres
persones.
d) Les retribucions i les taxes fixades pels arbitratges, les mediacions i les conciliacions.
e) Qualsevol altre ingrés procedent de les activitats de l'Associació d'acord amb la Llei i els presents
Estatuts.
TÍTOL V.- DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ
Article 41.- L'Associació es dissol i queda en període de liquidació, voluntària o legal, per qualsevol dels
següents motius:
a) Per conclusió del seu objecte social, per impossibilitat manifesta de donar-li compliment, o per causa de
força major.
b) Quan ho decideixi l'Administració competent d'acord amb la legislació vigent en matèria d'Associacions,
sens perjudici dels recursos procedents.
c) Quan ho acordi l'Assemblea General Extraordinària, convocada amb aquesta finalitat, i amb el vot
favorable de les dues terceres parts dels socis.
Article 42.- En cas de dissolució, la Junta Directiva cessa en les seves funcions de forma automàtica, i
l'Assemblea designa la persona o les persones, que han de dur a terme les operacions de liquidació, tot
fixant al mateix temps llurs funcions, atribucions i remuneració.
Article 43.- El patrimoni social es destina a l'entitat pública o privada sense ànim de lucre que en l’àmbit
territorial de l'Associació s'hagi caracteritzat més en la realització de finalitats anàlogues.
Article 44.- Els socis i membres de l'Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva
responsabilitat queda limitada exclusivament al compliment estricte de les obligacions que ells mateixos
hagin contret voluntàriament.
Els presents Estatuts han estat aprovats en l'acta fundacional de l'Associació, i modificats per l’Assemblea
General Extraordinària celebrada el dia 02 de desembre de 2005.

