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ASSOCIACIÓ DE VETERINARIS I HlGIENISTES DE CATALUNYA 

ESTATUTS 

 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Article l er. 
Es constitueix l'ASSOCIACIÓ DE VETERINARIS I HIGIENISTES DE 
CATALUNYA en la seva abreviatura d'AVHIC que es regirà per la Llei 4/2008, 
de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques, la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret 
d’associació, i els seus estatuts.  

Article 2 on. 

L'Associació tindrà per objecte. 
a) Integrar a tots els tècnics, veterinaris o no, interessats en el camp de la Salut 
Publica, la Higiene, la Tecnologia dels Aliments i el Medi Ambient. 
b)  Promoure la millora dels coneixements tècnics i científics dels seus 

membres. organitzant col·loquis conferencies. reunions i tot allò que pugui 
contribuir a assolir dita millora. 

c)  Promoure l'intercanvi d’experiències i d’informacions entre els membres  
d)  La divulgació i el foment de la Higiene dels .Aliments i els seus processos 

tecnològics així com altres aspectes de la Salut Publica. 
e)  La promoció i el foment de les relacions amb altres entitats i associacions 

d’anàlogues finalitats 

Article 3er 

Per la consecució dels anteriors objectius l'Associació constituirà Comissions 
segons les diferents especialitats. 

Article 4 rt.  

El domicili social de l'Associació serà a la ciutat de Barcelona. Avinguda. 
República Argentina nº 21-255  que podrà ésser modificat per acord de 
l'Assemblea General. 

Article 5è. 

L'Associació tindrà una durada indefinida i només es dissoldrà per acord de 
l'Assemblea General Extraordinària. 

Article 6è. 

L'Associació desenvoluparà les seves activitats a l’àmbit territorial de la 
Comunitat Autònoma de Catalunya. 

Article 7è. 

La Junta Directiva serà l’òrgan competent per interpretar els preceptes 
continguts en aquests estatuts. sotmetent-se sempre a la normativa legal vigent 
en matèria d'Associacions. Els presents Estatuts seran desenvolupats 
mitjançant els acords que vàlidament adoptin la Junta Directiva i l'Assemblea 
General. dintre de la seva respectiva competència. 
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TITOL II. DELS MEMBRES DE L'ASSOCIACIÓ 

Capítol I: Dels socis en general 

Article 8 è 

El socis podran ser de dos classes: 
a)  Socis de Numero que seran tots aquells tècnics, veterinaris o no, que prèvia 

sol·licitud i aprovació per la junta Directiva abonin les quotes corresponents. 
b)  Socis d'Honor que seran aquelles persones. veterinàries o no que per la 

seva tasca científica o de dedicació als fins de l'Associació siguin proposats 
per la Junta Directiva i aprovats per la Assemblea General 

Article 9è  

L'Associació considerarà membre protector a tota persona natural o judica que 
contribueixi al seu sosteniment o col·labori de forma rellevant a les finalitats 
d’aquesta. Es concedirà per acord de la Junta Directiva 

Capítol II: De l’adquisició i pèrdua de la qualitat de soci  

Article l0 è 

Per a adquirir la condició de soci numerari seran necessaris els següents 
requisits: 
a)  Una sol·licitud signada pel propi interessat adreçada al president de la Junta 

Directiva mitjançant el correu electrònic d’AVHIC, i ésser acceptada. 
b)  Acceptar íntegrament els presents Estatuts així com els Acords i 

Resolucions de l'Assemblea General i la Junta Directiva. 

Article 11 è 

La qualitat de soci es perdrà. 
a)  Per renúncia voluntària comunicada per escrit o via correu electrònic a la 

junta Directiva 
b)  Per la no satisfacció reiterada de les quotes, previs dos advertiments de la 

Junta Directiva. 
c)  Per incompliment de les obligacions fixades en els presents Estatuts o 

derivats dels Acords de l'Assemblea General o de la Junta Directiva. 
perjudicant la imatge o interessos socials.  

Capítol III: Dels drets i obligacions dels socis. 

Article l2 è. 

Són drets dels socis: 
a)  Gaudir de tots els serveis i medis que s’arbitrin per el bon funcionament de 

l'Associació. 
b)  Assistir a les Assemblees amb veu i vot. 
c)  Participar a les activitats que promogui l'Associació 
d)  Exercir totes les atribucions que li siguin delegades per la Junta Directiva o 

l'Assemblea General. 
e)  Elegir i ésser elegit per càrrecs de representació i per càrrecs directius. 
f)  Que se’ls posi de manifest l’estat de comptes dels interessos i despeses de 

l'associació cada any: 

Article l3 è. 



 3 

Son obligacions dels socis: 
a)  Complir les prescripcions dels presents Estatuts i acatar els acords 

vàlidament adoptats per l'Assemblea General i per la Junta Directiva. 
b)  Estar al corrent de pagament de les quotes determinades per l'Assemblea 

General necessàries per el manteniment de l'Associació. 
c)  Exercir la professió amb la mes pura ètica professional 
d)  Cooperar en tot moment en les finalitats i objectius de l'Associació 

 

TÍTOL III. ÒRGANS DE GOVERN 

Capítol I 

Article 14è. 

El Govern de l'Associació correspon a l'Assemblea General i a la Junta 
Directiva elegida per Assemblea General . 

Article 15è. 

L'Assemblea General estarà constituïda per tots els socis de numero i socis 
d’honor 

Article l6è. 

La Junta Directiva és l’òrgan executiu rector de l'Associació 

Capítol II: L'Assemblea General 

Article 17è. 

L'Assemblea General és l’òrgan suprem de l'Associació. 

L'Assemblea General Ordinària es reunirà obligatòriament una vegada a l’any 
dintre del primer trimestre i amb caràcter extraordinari sempre que així ho 
acordi la Junta Directiva per iniciativa pròpia o perquè ho sol·liciti el 10% dels 
associats. 

Article l8è. 

L'Assemblea General Ordinària és competent per a: 
a)  Elegir i remoure els membres de la Junta Directiva. 
b)  Conèixer l'actuació de la Junta Directiva. 
c)  Fixar les quotes i aportacions dels socis. 
d)  Examinar i si s’escau aprovar la Memòria i el Balanç de comptes de l’any 

anterior així com els pressupostos d’ingressos i despeses. 
e)  Aprovar el Pla d’actuació de l'Associació. 
f)  Desenvolupar i modificar els presents Estatuts, segons els límits previstos a 

l’article 29. 

Article l9è. 

A l'Assemblea General convocada amb caràcter extraordinari li correspon: 
a) Acordar la reforma dels presents Estatuts 
b)  Decidir sobre qualsevol assumpte que li sigui sotmès per la Junta Directiva o 

per un nombre mínim d’una tercera part dels socis 
c)  Decidir sobre la dissolució de l'Associació 
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Article 20è. 

Qualsevol soci podrà delegar el seu vot en un altre soci perquè el representi en 
l'Assemblea. Aquesta Delegació haurà de ser atorgada per escrit i exhibida al 
presentar-se a l'Assemblea en la que hagi de tenir efecte. Cada soci només 
podrà rebre una delegació de vot. 

Article 21è. 

Les convocatòries de les Assemblees Generals tant ordinàries com 
extraordinàries hauran de fer-se via correu electrònic amb 15 dies d’antelació 
com a mínim, al senyalat per a la seva celebració. 

A la convocatòria s’expressarà el lloc, data i hora de la reunió, així com l’ordre 
del dia dels assumptes que hagin de tractar-se en l'Assemblea. 

Haurà de fer-s’hi constar també la data, hora i lloc en que si s’escaigués podria 
celebrar-se l'Assemblea General en segona convocatòria. En el seu cas haurà 
de transcórrer un plac, de 30 minuts. 

Article 22è. 

Les Assemblees Generals tant ordinari es com extraordinàries quedaran 
vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan conquereixin a aquestes, 
presents i representats la majoria dels associats. En segona convocatòria serà 
vàlida la constitució de l'Assemblea qualsevol que sigui el nombre d’associats 
concurrents a la mateixa. 

Article 23è. 

Els acords de l'Assemblea General s’adoptaran per majoria de vots dels 
presents i representats. 

Els acords es passaran al Llibre d’actes i seran signats pel President i el 
Secretari o qui faci les seves funcions. 

Capítol III: La Junta Directiva 

Article 25e 

La Junta Directiva estarà integrada per un President un vicepresident, un 
secretari, un tresorer, un vocal de Medi Ambient i 4 vocals preferiblement 
representants de l’àmbit territorial de les comarques de Barcelona, Girona. 
Lleida i Tarragona elegits per sufragi lliure i secret de candidatures obertes per 
l'Assemblea General. 

Article 26è. 

Els càrrecs que composen la Junta Directiva seran gratuïts s’elegiran per 
l'Assemblea General i tindran una durada de 4 anys. 

Article 27è. 

La Junta Directiva es reunirà ordinàriament cada trimestre i sempre que 
qualsevol dels seus membres ho cregui oportú. 

La Junta Directiva serà presidida pel President i, en la seva absència pel 
vicepresident, i si aquest manqués pel membre de la Junta de més edat. 

Article 28e. 
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La Junta Directiva prendrà els seus acords per majoria dels presents. En cas 
d’empat decidirà el vot de qualitat el President. El quòrum quedarà constituït 
amb la meitat mes un dels membres de la Junta Directiva inclòs en aquest 
nombre la necessària assistència del President o el seu substitut. 

Article 29è. 

Corresponen a la Junta Directiva les següents facultats i obligacions: 
a)  Administrar i representar a l'Associació. amb facultats amplies i sense 

prejudici dels apoderaments que pugui conferir a qualsevol persona. 
b)  Resoldre l’admissió i baixa dels socis. 
c)  Complir i fer complir les disposicions d’aquests Estatuts i els acords de 

l'Assemblea General. 
d)  Confeccionar la Memòria Balanç i Pressupost anuals i sotmetre’ls a 

l’aprovació de l'Assemblea General Ordinària que se celebrarà dintre del 
primer trimestre de cada any. 

e)  Crear i anomenar totes les Seccions, Comissions, Delegacions, etc. que 
cregui convenient per el millor compliment de les finalitats de l'Associació 
fixant les seves atribucions i reglamentant les seves funcions. 

f)  Proposar les quotes. 
g)  Sol·licitar la declaració d'Entitat Publica de l'Associació. 
h)  Prendre els acords que siguin necessaris en relació amb la compareixença 

davant els organismes públics i per l’exercici de tota mena d’accions legals i 
per a la interposició dels recursos pertinents. 

i)  Convocar les Assemblees Generals i controlar que els acords presos es 
compleixin. 

j)  Contractar els empleats que pugui tenir l'Associació 
k)  Resoldre provisionalment qualssevol cas no previst en els presents Estatuts 

donant compte d’això en la primera Assemblea General 
l)  Qualsevol altra activitat que no estigui atribuïda d’una manera especifica a 

qualsevol altre dels òrgans de Govern de l'Associació o que aquests 
deleguin expressament en la Junta Directiva. En general desenvolupar totes 
les funcions necessàries per la bona i recta administració de l'Associació 

Article 30e. 

Correspon al President: 
a)  Representar legítimament amb plens poders a l'Associació. 
b)  Executar els acords adoptats per l'Assemblea i la Junta Directiva. 
c)  Convocar i aixecar les sessions que celebri tant la Junta Directiva com 

l'Assemblea General ordinària i extraordinària. dirigir llurs deliberacions i 
decidir amb vot de qualitat en cas d’empat. 

d)  Visar les Actes i els certificats aixecats pel Secretari. 
e)  Ordenar els pagaments acordats vàlidament. 
f)  Proposar el pla i activitats de l'Associació a la Junta Directiva impulsant i 

dirigint les seves tasques. 
g)  Adoptar tota classe de mesures que consideri de caràcter urgent per al bon 

govern, règim i administració de l'Associació donant compte a la Junta en la 
reunió més immediata. 

Article 30è. Bis 

El vicepresident substituirà el President en cas d’absència o malaltia d’aquest i 
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portarà a terme aquelles funcions que li siguin confiades pel President. 

Article 31è. 

Correspon al Secretari: 
a)  Actuar com a tal en les reunions dels òrgans de Govern 
b)  Portar i custodiar els llibres. el Fitxer i el Llibre de Registre de Socis. 
c)  Tenir cura de l’organització general dels serveis administratius si els hagués. 
d)  Portar el Llibre de Certificacions i portar la correspondència. 
e)  Assistir al President en la redacció de l’ordre del dia i confeccionar la 

Memòria Anual 
f)  En cas d’absència o malaltia serà substituït pel vocal que decideixi la Junta. 

Article 32è. 

Son funcions del Tresorer: 
a)  Recaptar i custodiar els fons de l'Associació. responent de les quantitats de 

les que s’hagi fet càrrec . 
b)  Custodiar i portar els llibres de comptabilitat. 
c)  Comunicar immediatament a la Junta Directiva d’incompliment o 

irregularitats que es produeixin en els cobraments i/o pagaments i en general 
en la gestió econòmica de l'Associació. 

d)  Fer inventari-balanc i informe sobre els comptes de l'Associació quan així 
sigui requerit per la Junta Directiva o l'Assemblea General. 

e)  Fer complir les ordres de pagaments expedides pel President i intervenir en 
les operacions d’ordre econòmic que realitzi l'Associació. 

Article 33è. 

La creació i construcció de qualsevol secció o grup de treball es proposarà a la 
Junta Directiva pels membres de l'Associació que vulguin formar-lo. explicant 
les activitats que s’han proposat portar a terme. L’acord de la Junta es 
comunicarà a tots els associats amb la major brevetat possible. 

 

TÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC DE L'ASSOCIACIÓ 

Article 34e. 

L'Associació manca de patrimoni al constituir-se. El pressupost de l'Associació 
es fixa en un milió de pessetes. 

L'Associació es constitueix sense ànim de lucre. 

Article 35è. 

Per el compliment de les seves finalitats l'Associació comptarà amb els 
següents ingressos: 
a)  Les quotes ordinàries i extraordinàries dels socis acordades per la Junta 

Directiva i en el seu cas aprovades per l'Assemblea General. 
b)  Les aportacions, donatius i subvencions de tot tipus que rebi l'Associació.  
c)  El producte de bens i drets que els correspongui. 

Article 36è. 

L'Associació podrà dipositar els seus fons en establiments bancaris i d’estalvi. 
A tal efecte s’obrirà ull compte corrent, en el seu cas, en el Banc que determini 
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la Junta Directiva, sota la firma conjunta del President, del Secretari i del 
Tresorer. Per a disposar dels fons serà necessària la firma del Tresorer i la del 
President o la del Secretari. 

 

TÍTOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ 

Article 37è. 

L'Associació podrà dissoldre’s per acord de l'Assemblea General Extraordinària 
convocada a l’efecte, previ informe de la Junta Directiva en aquest sentit. Per a 
que pugui dissoldre’s seran necessaris els dos terços de vots favorables. 

En cas de dissoldre’s l'Associació, l'Assemblea Generals en la mateixa sessió 
que s’acordi la dissolució, nomenarà una Comissió liquidadora, integrada per 3 
persones, entre els seus membres, la qual es farà càrrec dels fons en 
existència, per a que una vegada satisfetes les obligacions, el remanent, si 
l’hagués, l’apliqui a una institució benèfica. 

 

TÍTOL VI. EL RÈGIM DISCIPLINARI 

Article 38è. 

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que 
incompleixen les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de 
lleus, greus, i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una 
amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el 
reglament intern. 

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una 
denúncia o comunicació. La junta directiva nomena un instructor, que tramita 
l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia de la 
persona presumptament infractora. 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. 

Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades 
poden sol·licitar que s’hi pronunciï l’assemblea general, que les confirmarà o bé 
acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes. 

 

Diligència per fer constar que aquests estatuts s’han aprovat en 
l’assemblea general de data 26 de novembre de 2014. 

 

El secretari d’AVHIC                               Vist i plau  

                                                                La presidenta d’AVHIC 

 

 

Raül Cervera Moreno                              Mercè Almirall Hill 

                                                                   


