ESTATUTS
La Comarca. Associació
Divulgativa de Ciències Socials

ESTATUTS
CAPÍTOL I.- DENOMINACIÓ, ÀMBIT, FINALITATS I ACTIVITATS
Art. 1r Denominació.
Es constitueix l'Associació denominada “La Comarca. Associació
divulgativa de ciències socials” que s'acull al que es disposa en la Llei
orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, i a
l'empara del que es disposa en l'article 22 de la Constitució, mancant
d'ànim de lucre, així com a la Llei 14/2008, de 18 de novembre,
d'Associacions de la Comunitat Valenciana.
Art. 2n Personalitat Jurídica.
L'Associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d'obra per a
administrar i disposar dels seus béns i complir les finalitats que es proposa.
Art. 3r Domicili i àmbit d'actuació.
El domicili de l'Associació s'estableix a la Plaça Horticultor Corset, 13, 17,
CP 46008, València.
L'Associació realitzarà principalment les seues activitats en l'àmbit territorial
de la Comunitat Valenciana.
Art. 4t Finalitats.
Constitueixen les finalitats de l'Associació:
a) Divulgar les ciències socials al públic en general i al valencià en particular.
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b) Fomentar la comprensió de les ciències socials entre els públics menys
formats i especialitzats, impulsant així la cultura científica com a eina per a
combatre les notícies falses.
c) Promoure iniciatives educatives i culturals per a difondre les ciències
socials i les pràctiques científiques entre l’estudiantat i la societat.
d) Afavorir i promoure les vocacions científiques de la branca social entre la
joventut.
e) Articular i ampliar l'associació com a punt de trobada entre persones
científiques, divulgadores, professorat i altres persones interessades que
promoga aliances, noves investigacions i xarxes professionals.
f) Promoure l'anàlisi científica de la realitat social valenciana posant en valor
el paper de les ciències socials a l’hora d’analitzar, diagnosticar, explicar i
solucionar problemes de les societats contemporànies, en especial en allò
que respecta a les problemàtiques socials (desigualtats econòmiques,
desigualtat de gènere, migracions, canvi climàtic…), al sistema democràtic
i al comportament electoral.
g) Reivindicar l’accessibilitat i la transparència de dades i estudis públics
per a l’aprofitament de l’acadèmia, el món associatiu i la ciutadania en
general.
h) Promoure l’ús del valencià en l’àmbit de les ciències socials.
i) Promoure la participació social i el foment de la ciència ciutadana
comptant amb la implicació activa del públic no especialitzat junt amb les
persones científiques i professionals.
j) Col·laborar amb altres associacions i entitats amb finalitats similars,
potenciant el treball col·laboratiu i en xarxa.
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Art. 5é Activitats.
Per al compliment de les finalitats enumerades en l'article anterior, es
realitzaran les següents activitats sense ànim de lucre ni restrictiu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reunions.
Formacions.
Conferències i esdeveniments.
Creació i difusió de contingut en línia.
Creació i difusió de material audiovisual.
Publicacions.
Qualsevol altra activitat que siga apropiada per assolir les finalitats de
“La Comarca. Associació divulgativa de ciències socials”.

CAPÍTOL II.- LES PERSONES ASSOCIADES
Art. 6é Capacitat.
Podran formar part de l'Associació totes les persones físiques i jurídiques
que, lliure i voluntàriament, tinguen interés en el desenvolupament de les
finalitats de l'associació conformement als següents principis:
1. Les persones físiques amb capacitat d'obrar i que no estiguen
subjectes a cap condició legal per a l'exercici del dret.
2. Les persones menors no emancipades de més de catorze anys
d'edat, han de comptar amb el consentiment documentalment
acreditat, de les persones que hagen de suplir la seua capacitat.
3. Les persones jurídiques, previ acord exprés del seu òrgan competent.
Hauran de presentar una sol·licitud per escrit a l'òrgan de representació, i
aquest resoldrà en la primera reunió que celebre; si la persona sol·licitant
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s'ajusta a les condicions exigides en els estatuts, l'òrgan de representació
no li podrà denegar l'admissió.
La condició de persona associada és intransmissible.
Art. 7é Drets de les persones associades
Els drets que corresponen a les persones associades són els següents:
1. A participar en les activitats de l'Associació, en els òrgans de govern
i representació i en els diferents grups de treball o coordinació; a
exercir el dret de vot (les persones jurídiques ), així com a assistir a
l'Assemblea General (ordinàries i extraordinàries), d'acord amb els
Estatuts. Per a poder ser membre dels òrgans de representació és
requisit imprescindible ser major d'edat, estar en ple ús dels drets
civils i no estar incurs en els motius d'incompatibilitat establits en la
legislació vigent.
2. A ser informats sobre la composició dels òrgans de govern i
representació de l'Associació, del seu estat de comptes i del
desenvolupament de la seua activitat. Podran accedir a tota la
informació a través dels òrgans de representació.
3. A ser escoltat amb caràcter previ a l'adopció de mesures
disciplinàries contra ell/a i a ser informat dels fets que donen lloc a
tals mesures, havent de ser motivat l'acord que, si escau, impose la
sanció.
4. A impugnar els acords dels òrgans de l'Associació que estime
contraris a la Llei o als Estatuts.
Art. 8é Deures de les persones associades
Els deures de les persones associades són:
1. Compartir les finalitats de l'Associació i col·laborar per a la
consecució d'aquestes.
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2. Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que, conformement
als Estatuts, puguen correspondre a cada persona sòcia.
3. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de
govern i representació de l'associació.
4. Ajustar la seua actuació a les disposicions estatutàries.
Art. 9é Causes de baixa.
Són causa de baixa de l'Associació:
1. La pròpia voluntat de la persona interessada, comunicada per escrit
als òrgans de representació. Podrà percebre la participació
patrimonial inicial i altres aportacions econòmiques realitzades sense
incloure les quotes de pertinença a l'associació i sempre que la
reducció patrimonial no implique perjudicis a tercers.
2. No satisfer les quotes fixades, si deixara de fer-ho durant una
anualitat consecutiva.
3. Deixar de compartir les finalitats de l’associació o entorpir la seua
consecució.
Art. 10é Règim Sancionador.
La separació de l'Associació de les persones associades per motiu de
sanció tindrà lloc quan cometen actes que els facen indignes de continuar
pertanyent a aquella. Es presumirà que existeix aquest tipus d'actes:
1. Quan deliberadament la persona associada impedisca o pose
obstacles al compliment de les finalitats socials.
2. Quan intencionadament obstaculitze de qualsevol manera el
funcionament dels òrgans de govern i representació de l'Associació.
En qualsevol cas per a acordar la separació per part de l'òrgan de govern,
serà necessari la tramitació d'un expedient disciplinari que contemple
l'audiència de la persona associada afectada.
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CAPÍTOL III.- L'ÒRGAN DE GOVERN
Art. 11é L'Assemblea General.
L'Assemblea General és l'òrgan suprem de govern de l'Associació, integrat
per totes les persones associades per dret propi irrenunciable i en igualtat
absoluta, que adopta els seus acords pel principi majoritari o de democràcia
interna.
Tots els membres quedaran subjectes als acords de l'Assemblea General,
fins i tot les persones absents, les dissidents i les que fins i tot sent presents
s'hagen abstingut de votar.
Art. 12é Reunions de l'Assemblea.
L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim una
vegada en el tercer trimestre de l’any.
L'Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que siga
necessari, a requeriment d'un nombre de persones associades que
represente, com a mínim, un vint per cent de la totalitat.
Art. 13é. Convocatòria de les assemblees.
Les convocatòries de les Assemblees Generals, tant ordinàries com
extraordinàries, es faran per escrit. Els anuncis de la convocatòria es
realitzaran a través de correu electrònic amb quinze dies d'antelació com a
mínim. La convocatòria expressarà el dia, l'hora i el lloc de la reunió, així
com també l'ordre del dia.
A l'inici de les reunions de l'Assemblea General, seran designades la
Presidència i la Secretaria d'aquesta.
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La Secretaria redactarà l'Acta de cada reunió que reflectirà un extracte de
les deliberacions, el text dels acords que s'hagen adoptat i el resultat
numèric de les votacions. Al començament de cada reunió de l'Assemblea
General es llegirà l'acta de la reunió anterior a fi que s'aprove o no.
Art. 14é Competències i validesa dels acords.
L'Assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb
l'assistència d'un mínim d'un terç de les persones associades; i en segona
convocatòria, siga com siga el número d'elles, s'haurà de celebrar mitja
hora després de la primera i en el mateix lloc.
En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre
de l'Associació.
Són competència de l'Assemblea General:
1. Aprovar, si escau, la gestió de l'òrgan de representació.
2. Examinar i aprovar o rebutjar els pressupostos anuals d'ingressos i
despeses, així com la Memòria Anual d'activitats i econòmica.
3. Establir les línies generals d'actuació que permeten a l'Associació
complir les seues finalitats.
4. Disposar de totes les mesures encaminades a garantir el
funcionament democràtic de l'associació.
5. Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.
6. Triar i destituir els membres de l'òrgan de representació.
7. Adoptar els acords referents a:
– Expulsió de les persones sòcies, a proposta de l'òrgan de representació.
– Constitució de federacions o d'integració en elles.
– Sol·licitud de la declaració d'utilitat pública.
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– Dissolució de l'Associació.
– Modificació dels Estatuts.
– Disposició i alienació de béns.
– Remuneració, en el seu cas, dels membres de l'òrgan de representació.
Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o
representades, quan els vots afirmatius superen als negatius. No obstant
això, requeriran majoria qualificada de les persones presents o
representades, que resultarà quan els vots afirmatius superen el 60% dels
emesos, els acords relatius a dissolució de l'associació, modificació dels
Estatuts, disposició o alienació de béns i remuneració dels membres de
l'òrgan de representació, sempre que s'haja convocat específicament amb
tal objecte l'assemblea corresponent.

CAPÍTOL IV.- L'ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ
Art. 15é Composició de l'òrgan de representació.
L'Associació la regirà, administrarà i representarà l'òrgan de representació
denominat “Junta Directiva” format per Presidència, Secretaria, Tresoreria i
tres vocalies.
L'elecció de les persones que composaran l'òrgan de representació es farà
per sufragi a l'Assemblea General. Les candidatures seran obertes, és a dir,
qualsevol membre podrà presentar-se, sent requisits imprescindibles: haver
estat persona sòcia de l’associació almenys durant sis mesos, ser major
d'edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar incurs en els motius
d'incompatibilitat establits en la legislació vigent, resultant elegides per als
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càrrecs de Presidència, Secretaria, Tresoreria i vocalies les candidatures
que hagen obtingut major nombre de vots i per aquest ordre.
Els càrrecs de Presidència, Secretaria i Tresoreria han de recaure en
persones diferents.
L'exercici dels càrrecs serà gratuït.
Art. 16é Duració del mandat en l'òrgan de representació.
Els membres de l'òrgan de representació exerciran el càrrec durant un
període de tres anys, i podran ser reelegits indefinidament.
El cessament en el càrrec abans d'extingir-se el terme reglamentari podrà
deure's a:
1. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual es
raonen els motius.
2. Malaltia que incapacite per a l'exercici del càrrec.
3. Causar baixa com a membre de l'Associació.
4. Sanció imposada per una falta comesa en l'exercici del càrrec.
Les vacants que es produïsquen en l'òrgan de representació es cobriran en
la primera Assemblea General que se celebre. No obstant això, l'òrgan de
representació podrà comptar, provisionalment, fins a la pròxima Assemblea
General, amb un membre de l'Associació per al càrrec vacant.
Art. 17é Competències de l'òrgan de representació.
L'òrgan de representació posseeix les facultats següents:
1. Ostentar i exercitar la representació de l'Associació i portar a terme la
direcció i l'administració de la manera més àmplia que reconega la llei
i complir les decisions preses per l'Assemblea General, i d'acord amb
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les normes, les instruccions i les directrius generals que aquesta
Assemblea General establisca.
2. Prendre els acords necessaris per a la compareixença davant els
organismes públics, per a l'exercici de tota classe d'accions legals i
per a interposar els recursos pertinents.
3. Resoldre sobre l'admissió de noves persones associades, portant la
relació actualitzada de totes les associades.
4. Proposar a l'Assemblea General l'establiment de les quotes que els
membres de l'Associació hagen de satisfer.
5. Convocar les Assemblees Generals i controlar que els acords que allí
s'adopten es complisquen.
6. Comunicar al Registre d'Associacions, la modificació dels Estatuts
acordada per l'Assemblea General en el termini d'un mes.
7. Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a
l'Assemblea General perquè els aprove, i confeccionar els
pressupostos de l'exercici següent.
8. Portar una comptabilitat conforme a les normes específiques que
permeta obtindre la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la
situació financera de l'entitat.
9. Efectuar l'inventari dels béns de l'Associació.
10.
Elaborar la memòria anual d'activitats i sotmetre-la a
l'aprovació de l'Assemblea General.
11.
Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst pels
presents Estatuts i donar compte d'això en la primera Assemblea
General subsegüent.
12.
Qualsevol altra facultat que no siga atribuïda d'una manera
específica en aquests estatuts a l'Assemblea General.
Art. 18é La Presidència.
Correspon a la persona que ostente la Presidència:
1. Representar legalment a l'Associació davant tota classe de persones,
autoritats i entitats públiques o privades.
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2. Convocar les reunions de la Junta Directiva i de l'Assemblea General,
presidir-les, dirigir els seus debats, suspendre i alçar les sessions.
3. Efectuar els pagaments en cas d’absència o malaltia de la Tresoreria.
4. Dirimir amb el seu vot els empats en les votacions.
5. Exercir quantes altres funcions siguen inherents a la seua condició de
President/a de la Junta Directiva i de l'Associació.
La Presidència serà substituïda, en cas d'absència o malaltia, per la persona
que ostente la Tresoreria en primera instància o per una vocalia en segona.
Art. 19 La Secretaria.
Correspon a qui ostente la Secretaria les següents funcions:
1. Assistir a les sessions de la Junta Directiva i Assemblea i redactar i
autoritzar les seues actes.
2. Efectuar la convocatòria de les sessions de la Junta Directiva i de
l'Assemblea.
3. Preparar el despatx dels assumptes, així com la documentació que
haja de ser utilitzada o tinguda en compte.
4. Tindre sota la seua responsabilitat i custòdia l'arxiu, documents i
Llibres de l'Associació, a excepció del/els llibres de comptabilitat.
5. Qualssevol altra funció inherent a la Secretaria.
En els casos d'absència o malaltia i, en general, quan concórrega alguna
causa justificada, la persona titular de la Secretaria serà substituïda pel
vocal de menor edat.
Art. 20 La Tresoreria.
Correspon a qui ostente la Tresoreria:
1. Recaptar els fons de l'Associació, custodiar-los i invertir-los en la
forma determinada per la Junta Directiva.
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2. Efectuar els pagaments.
3. Intervindre amb la seua signatura tots els documents de cobraments
i pagaments, amb el vistiplau conforme de la Presidència.
4. La gestió dels llibres de comptabilitat i el compliment de les
obligacions fiscals, en termini i forma, de l'Associació.
5. L'elaboració de l'avantprojecte de Pressupostos per a la seua
aprovació per la Junta Directiva i posterior sotmetiment a l'Assemblea
General. De la mateixa forma es procedirà respecte de l'Estat General
de Comptes per a la seua aprovació anual per l'Assemblea.
6. Qualssevol altre deure inherent a la seua condició titular de la
Tresoreria, com a responsable de la gestió econòmica financera.
Art. 21 Vocals.
Les persones Vocals tindran les obligacions pròpies del seu càrrec com a
membres de la Junta Directiva, així com les que la pròpia Junta els
encomane per la creació de delegacions o comissions de treball.
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CAPÍTOL VI.- EL RÈGIM ECONÒMIC
Article 22. Patrimoni fundacional.
El patrimoni fundacional o inicial de l'Associació en el moment de la seua
constitució és de 120 euros.
Article 23. Titularitat de béns i drets.
L'Associació haurà de figurar com a titular de tots els béns i drets que
integren el seu patrimoni, els quals es faran constar en el seu inventari i
s'inscriuran, si escau, en els Registres Públics corresponents.
Article 24. Recursos econòmics.
L'Associació, per al desenvolupament de les seues activitats, es finançarà
amb:
1. Els recursos que provinguen del rendiment del seu patrimoni, en el
seu cas.
2. Les quotes de les persones sòcies, ordinàries o extraordinàries, si n'hi
haguera.
3. Els donatius o subvencions que pogueren ser concedides per
persones físiques o jurídiques, públiques o privades.
4. Donacions, herències o llegats, acceptades per la Junta Directiva.
5. Els ingressos provinents de les seues activitats.
6. Els beneficis obtinguts per l'Associació, derivats de l'exercici
d'activitats econòmiques, incloses les prestacions de serveis, hauran
de destinar-se exclusivament al compliment dels seus fins, sense que
càpia en cap cas el seu repartiment entre les persones associades ni
entre els seus cònjuges o persones que convisquen amb aquells amb
anàloga relació d'afectivitat, ni entre els seus parents, ni la seua
cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb interés lucratiu.
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Article 25. Exercici econòmic, pressupost i comptabilitat.
1. L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural; comença l'1 de gener i
el seu tancament tindrà lloc el 31 de desembre de cada any.
2. Anualment la Junta Directiva confeccionarà el Pressupost i serà aprovat
en Assemblea General. Amb l'aprovació del Pressupost quedaran
aprovades les quotes ordinàries per a l'exercici corresponent.
a) Per a l'aprovació de quotes extraordinàries, haurà de convocarse Assemblea General Extraordinària, llevat que l'Associació
mancara de liquiditat i la disposició i despesa corresponent
foren urgents, i en aquest cas bastarà l'adopció de l'acord per
la Junta Directiva, previ informe de la Tresoreria i ulterior
ratificació en Assemblea General, que haurà d'aprovar-se en el
termini de trenta dies següents a l'adopció de l'acord per la
Junta Directiva.
3. L'Assemblea General aprovarà anualment els comptes de l'Associació.
4. La Junta Directiva portarà els corresponents llibres de comptabilitat, que
permeten obtindre una imatge fidel del patrimoni, el resultat i la situació
financera de l'Associació.
Article 26. Disposició de fons.
En els comptes corrents o llibres d'estalvi, obertes en establiments de
crèdit, ha de figurar la signatura de la Presidència, la de Tresoreria i la de
Secretaria.
Per a poder disposar de fons, seran suficients dues signatures, de les quals
necessàriament una haurà de ser la Tresoreria o la de Presidència.
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CAPÍTOL VII.- DISSOLUCIÓ I APLICACIÓ DEL CAPITAL SOCIAL
Article 27. Dissolució.
L'Associació es dissoldrà per les següents causes:
1. Per acord adoptat per majoria qualificada en Assemblea General
Extraordinària.
2. Per les causes que es determinen en l'article 39 del Codi Civil.
3. Per sentència judicial ferma.
4. Per les causes que es determinen en els presents Estatuts.
Article 28. Liquidació.
Acordada la dissolució de l'Associació, s'obri el període de liquidació, fins
a la fi del qual l'entitat conservarà la seua personalitat jurídica.
Els membres de la Junta Directiva en el moment de la dissolució es
converteixen en liquidadors, llevat que els designe expressament
l'Assemblea General o la persona titular del Jutjat que, si escau, acorde la
dissolució.
Correspon als liquidadors:
1. Vetllar per la integritat del patrimoni de l'Associació.
2. Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguen
precises per a la liquidació.
3. Cobrar els crèdits de l'Associació.
4. Liquidar el patrimoni i pagar als creditors.
5. Aplicar els béns sobrants als fins previstos pels Estatuts.
6. Sol·licitar la cancel·lació dels seients en el Registre.
El patrimoni resultant després de pagats els deutes i càrregues socials es
destinarà a contribuir la divulgació científica de qualsevol de les maneres
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possibles (micromecenatge, aportació a associacions de divulgació
científica, etc).
En cas d'insolvència de l'Associació, la Junta Directiva o, en el seu cas, els
liquidadors, han de promoure immediatament l'oportú procediment
concursal davant el Jutjat competent.
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