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ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ 

ZerosetBCN 
 
 
 

 

CAPÍTOL PRIMER 
 
 

Article 1.- Sota el nom de Zeroset BCN es constitueix una associació sense ànim de 
lucre, acollint-se  a la llei d'associacions 7/1991, de data 18 juny, (DOGGC 2423, d'1 de 
juliol). 
 
Aquesta associació es regirà pels preceptes de dita llei d'Associacions, pels presents 
Estatuts, en quant no estiguin en contradicció amb la Llei, pels acords vàlidament adoptats 
pels seus òrgans de govern, sempre que no siguin contraris a la llei i/o els Estatuts i per 
les disposicions reglamentàries que aprovi el Govern de Catalunya, que tindran caràcter 
supletori. 
 
 
FINALITATS QUE ES PROPOSEN 
 
Article 2.-  
 
Les Finalitats de l'Associació són: 

• Fomentar la solidaritat dels treballadors de l'Ajuntament de Barcelona i 
simpatitzants de l'Associació amb les situacions de pobresa i marginació 

• Recolzar programes d'actuació d'organitzacions especialitzades i de reconeguda 
tasca solidària que actuïn en front de les situacions de pobresa i marginació. 

 
Per a la consecució de les fites, es duran a terme les següents activitats: 

• Creació d'un fons integrat per les aportacions econòmiques dels seus socis, així 
com per altres recursos. 

• Realitzar campanyes de sensibilització tendents a incrementar la consciència 
solidària dels treballadors de l'Ajuntament de Barcelona en front de les situacions 
de pobresa i marginació. 

• Qualsevulla altra activitat que, dins de les fites de l'Associació, acordi l'Assemblea 
General. 

 
 
Sense perjudici de les activitats descrites a l'apartat anterior, l'Associació, per a 
l'acompliment de les seves fites podrà: 

• Desenvolupar activitats econòmiques de tot tipus, encaminades a la realització de 
les seves fites o a arreplegar recursos per al mateix objectiu. 

• Exercitar tota classe d'accions conforme a les Lleis i als seus Estatuts. 
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DOMICILI SOCIAL 
 
Article 3.- El domicili principal d'aquesta Associació estarà ubicat a l' Institut Municipal 
de la Salut, Plaça Lesseps 1. 
 
L'Associació podrà disposar d'altres locals, acordats per la Junta Directiva, la qual 
comunicarà al Registre d'Associacions la nova direcció. 
 
 
 
ÀMBITS TERRITORIAL I TEMPORAL 
 
Article 4.-L'àmbit territorial en el que desenvoluparà les seves tasques comprendrà el de 
la ciutat de Barcelona, encara que els socis puguin ser de fora de la ciutat. 
 
Article 5.- L'Associació es declara apolítica i es constitueix, sense ànim de lucre, amb 
caràcter permanent. Només es dissoldrà per acord de l'Assemblea General Extraordinària, 
segons el que s'exposa al Capítol VI i per qualsevol de les causes previstes a les Lleis. 
 
 
 
 

CAPÍTOL SEGON 
 
 
 
 
ÒRGANS COL.LEGIATS 
 
Article 6.- El govern i l'administració de l'Associació estaran a càrrec dels següents 
òrgans col·legiats: 

• L'Assemblea General de Socis, com a òrgan suprem.  
• La Junta Directiva com a òrgan col·legiat de direcció permanent. 
 

 
ASSEMBLEA GENERAL 
 
Article 7.- L'Assemblea General, integrada per tots els socis, és l'òrgan d'expressió de la 
voluntat d'aquests. Es reunirà en sessions ordinàries i extraordinàries. 
 
Article 8.- L'Assemblea General  haurà de ser convocada en sessió ordinària, al menys 
un cop a l'any, per a aprovar el pla general d'actuació, l'estat de comptes corresponent a 
les despeses i guanys de l'any anterior i el pressupost de l'exercici següent, així com la 
gestió de la Junta Directiva, que haurà d'actuar sempre d'acord amb les directrius i sota el 
control d'aquella, i la votació dels projectes a finançar l'any en curs. 
 
Article 9.- Sense perjudici del que disposa l'article anterior, són competència de 
l'Assemblea General els acords relatius a: 

1. Modificació i canvi dels Estatuts, de conformitat amb el previst a l'article següent. 
2. L'elecció de la Junta Directiva 
3. La dissolució de l'Associació. 
4. La federació i confederació amb altres Associacions o l'abandó d'alguna d'elles 
5. L'aprovació dels criteris i directrius d'utilització del fons integrat de l'associació 
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6. L'aprovació del procediment de decisió del destí final dels fons recaptats per 
l'Associació en el que, en tot cas, es garantirà la participació de tots els socis. 

7. L'adjudicació de quantitats singulars als programes d'actuació aprovats, conforme 
al que està disposat al punt anterior, de entre els presentats anualment per les 
organitzacions especialitzades i de reconeguda tasca solidaria, que actuïn enfront 
de les situacions de pobresa i marginació definides a les fites de l'Associació. 

8. Aprovar l'adjudicació- excepcional i ajustada als criteris i orientacions determinats 
per l'Assemblea General - de quantitats realitzada per la Junta Directiva davant de 
situacions d'emergència. 

9. Qualsevulla altra qüestió relacionada amb l'actuació de l'Associació no prevista als 
apartats anteriors. 

 
Article 10.- L'Assemblea General es reunirà en sessió extraordinària quan així ho acordi 
la Junta Directiva, bé per pròpia iniciativa o perquè ho sol.liciti un 10% dels socis, indicant 
mitjançant un escrit dirigit a la Junta Directiva, els motius i fi de la reunió i, en tot cas, per 
a conèixer i decidir sobre les següents matèries: 

Ø Modificacions Estatutàries 
Ø Dissolució de l'Associació 

 
Article 11.- Les convocatòries de les Assemblees Generals, siguin ordinàries o 
extraordinàries, seran fetes per escrit (es considera vàlida la utilització dels mitjans 
informàtics de comunicació), expressant el lloc, la data i l'hora de la reunió, així com 
l'ordre del dia. Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l'Assemblea, 
en primera convocatòria, hauran de passar almenys 4 dies, podent, així mateix fer-se 
constar la data en la que, si procedís, es reunirà l'Assemblea General en segona 
convocatòria, sense que entre una i altra reunió pugui haver-hi un interval inferior a 30 
minuts. 
 
Article 12.- Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran 
vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan concorrin a elles, presents o 
representats, la meitat més un dels socis, i en segona convocatòria, amb qualsevol 
nombre d'associats. 

Els socis podran lliurar la seva representació per assistir a les Assemblees Generals 
a qualsevol altre soci. Tal representació es lliurarà per escrit i haurà d'obrar en poder del 
Secretari de l'Assemblea al menys mitja hora abans de celebrar-se la sessió. Els socis, 
resideixin o no a ciutats diferents d'aquell en la que hi hagi el domicili social de 
l'Associació, podran remetre per correu el document que acrediti la representació. 
 
Article 13.- Els acords de les Assemblees Generals, s'adoptaran per majoria de vots. A 
efectes de la dissolució de l'Associació serà precisa la majoria absoluta (meitat més un) de 
presents i representats. 
 
 
 
LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Article 14.- La Junta Directiva estarà integrada per un President/a, un Secretari/a, un 
Tresorer/a i diferents vocals (segons el nombre total de la Junta), possibilitant la 
representació de tots els col·lectius integrats. 
 
Article 15.- Els càrrecs que componen la Junta Directiva, s'elegiran per l'Assemblea 
General per majoria simple dels volts emesos i duraran un període  de 3 anys, excepte 
revocació expressa d'aquella per manca de candidats, podent ser objecte de reelecció cada 
un dels membres de la Junta Directiva. 
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Article 16.- Per a pertànyer a la Junta Directiva serà precís reunir els següents requisits: 
a) Ser designat en la forma prevista als Estatuts 
b) Ser soci de l'Associació 

 
Article 17.- El càrrec de membre de la Junta Directiva s'assumirà quan, un cop designat 
per l'assemblea General, es procedeixi a la seva acceptació o presa de possessió. 

Els càrrecs seran gratuïts, si bé l'Assemblea General podrà establir, en cada cas, 
l'abonament de dietes i despeses. 
 
Article 18.- Els membres de la Junta Directiva cessaran en els casos següents: 

a) Expiració del termini de mandat, encara que es tornin a presentar. 
b) Dimissió. 
c) Cessament en la condició de soci o entrar en causa d' incapacitat. 
d) Revocació acordada per l'Assemblea General, essent precís el vot favorable 

a la proposta de revocació de la majoria absoluta dels socis en l'Assemblea 
General convocada especialment per a aquesta qüestió. 

e) Defunció. 
 
Article 19.- Quan es produeixi el cessament per les causes previstes a l'apartat a) de 
l'article anterior, els membres de la Junta Directiva continuaran en funcions fins a la 
celebració de la Primera Assemblea General, que procedirà a l'elecció dels nous càrrecs. 

En els supòsits b), c), d)  i  e), la pròpia Junta Directiva proveirà la vacant 
mitjançant nomenament provisional, que serà sotmès a l'Assemblea General per a la seva 
ratificació o revocació, procedint-se en aquest darrer cas, a la designació corresponent. 

Totes les modificacions en la composició d'aquest òrgan seran comunicades al 
Registre d'Associacions. 
 
Article 20.- Les funcions de la Junta Directiva són: 

• Dirigir la gestió ordinària de l'Associació, d'acord amb les directrius de l'Assemblea 
General i sota el seu control. 

• Programar les activitats a desenvolupar per l'Associació 

• Sotmetre a l'aprovació de l'Assemblea General el pressupost anual de despeses e 
ingressos, així com l'estat de comptes de l'any anterior. 

• Reclamar la justificació de despeses i la memòria dels Projectes finançats. En cas de 
no rebre-les, la junta decidirà si permet o no a aquesta associació tornar a 
presentar una petició de finançament. 

• Confeccionar l'Ordre del Dia de les reunions de l'Assemblea General, així com 
acordar la convocatòria de les Assemblees de Socis Generals Ordinàries i 
Extraordinàries. 

• Atendre les propostes o suggerències que formulen els socis, adoptant al respecte, 
les mesures necessàries. 

• Qualsevol altra no atribuïda expressament a l'Assemblea General. 
 
Article 21.- La Junta Directiva celebrarà les seves sessions quantes vegades ho 
determini el President, o el Secretari en el seu cas, bé per iniciativa pròpia o a petició de 
qualsevol dels seus components. Serà presidida pel/la  President/a o en la seva absència 
pel/la Secretari/a.  

Per a que els acords de la Junta siguin vàlids, hauran de ser adoptats per majoria 
de vots dels seus assistents. 

De les sessions, el/la secretari/a farà l'acta que quedarà a disposició de la Junta. 
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ÒRGANS UNIPERSONALS 
 
Article 22.- El President/a de l'Associació assumeix la representació legal de la mateixa i 
executarà els acords adoptats per la Junta Directiva i l'Assemblea General, la presidència 
de les quals ostentarà. 
 
Article 23.- Correspondran al President/a les facultats que no estiguin expressament 
reservades a la Junta Directiva o a l'Assemblea General i especialment les següents: 

• Convocar i aixecar les sessions que celebri la Junta Directiva i l'Assemblea 
General, dirigir les deliberacions d'una i altra i decidir el vot de qualitat en 
cas d'empat de vots. 

• Proposar el pla d'activitats de l'Associació a la Junta Directiva impulsant i 
dirigint les tasques. 

• Resoldre les qüestions que puguin sorgir amb caràcter urgent, fent-ho saber 
a la Junta Directiva en la primera sessió que es celebri. 

 
Article 24.- El Sotspresident/a (si n'hi hagués) assumirà les funcions d'assistir al 
President/a i substituir-lo en cas d'impossibilitat temporal d'exercici al seu càrrec. Així 
mateix li correspondran quantes facultats delegui en  ell el President/a. 
 
Article 25.- Al Secretari/a l'incumbeix rebre i tramitar les sol·licituds d'ingrés, portar el 
fitxer i el Registre de Socis i atendre la custòdia i redacció de les actes. 

Velarà pel compliment de les disposicions legal en matèria d'Associacions, 
custodiant la documentació oficial de l'Entitat, certificant el contingut dels llibres i arxius 
socials i fent que es cursin a l'autoritat competent les comunicacions preceptives sobre 
designació de Juntes Directives i canvis de domicili social. 
 
Article 26.- El Tresorer/a donarà a conèixer els ingressos i pagaments efectuats, 
formalitzarà el pressupost anual d'ingressos i despeses, així com l'estat de comptes de 
l'any anterior, que han de ser presentats a la Junta Directiva, per a que aquesta els 
sotmeti a l'aprovació de l'Assemblea General. 
 
 
 

CAPÍTOL TERCER  
 

DELS SOCIS 
 

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ I CLASSES 
 
Article 27.- Poden ser membre de l'Associació aquelles persones que així ho sol·licitin i 
reuneixin les condicions següents: Ser treballador actiu o jubilat de l'Ajuntament de 
Barcelona, ser familiar de soci o simpatitzant de l'Associació. 

Els fulls d'adhesió dels treballadors actius es dirigiran a la Junta Directiva 
(Secretaria), que els inclourà al registre de socis i n' informarà a la primera Assemblea 
General que es convoqui. Aquest full serà redirigit al servei de nòmines del soci per a fer 
els descomptes pertinents, quedant una còpia a la secretaria de l'Associació. 

Els socis jubilats o externs donaran l'ordre al seu banc de satisfer per transferència 
mensual la quantitat que ells mateixos hagin triat i expressat al paper d'adhesió, que 
quedarà a la secretaria de l'Associació. 
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Article 28.- L'Associació, per acord de la Junta Directiva, podrà atorgar la condició de 
soci honorari a aquelles persones que, ,  vulguin servir a les fites socials d'altra manera 
que la pecuniària a través de la nòmina, com per exemple amb el treball a la Junta. La 
condició d'aquests socis no és merament honorífica, sinò de socis en ple dret, podent 
participar, amb veu i vot, en l'Assemblea General de l'Associació, així com als òrgans de 
l'administració de la mateixa. 
 
DRETS I DEURES 
 
Article 29.- Tot associat té dret a: 
 

1. Participar d'acord amb els presents Estatuts en els òrgans de govern i 
administració de l'Associació, essent elector i elegible per als mateixos. 

2. Exercitar el dret de veu i vot en les Assemblees Generals, podent conferir la 
seva representació a altres membres. 

3. Impugnar els acords i actuacions contraris a la Llei d'Associacions o als 
Estatuts, dins del termini de quaranta dies naturals, comptats a partir 
d'aquell en que el demandant hagi conegut o tingut la oportunitat de 
conèixer el contingut de l'acord impugnat. 

4. Conèixer la identitat dels demés membres de l'Associació, l'estat de comptes 
d'ingressos i despeses i el desenvolupament de les activitats. 

5. Ésser al fitxer de socis previst a la legislació vigent i fer ús de l'emblema de 
l'Associació. 

6. Posseir un exemplar dels Estatuts i presentar sol·licituds i queixes davant 
dels òrgans directius. 

7. Participar als actes socials col·lectius i gaudir dels elements destinats a ús 
comú dels socis en la forma que, en cada cas, disposi la Junta Directiva. 

8. Ser escoltat, amb caràcter previ a l'adopció de mesures disciplinàries i 
informat de les causes que les motivin, que només podran fonamentar-se en 
l'incompliment dels seus deures com a soci. 

 
Article 30.- Tot associat té el deure de: 
 

1. Contribuir al manteniment del Fons integrat de l'Associació mitjançant la 
contribució del percentatge desitjat del seu net o prestar la seva activitat per a 
la consecució dels fins de l'Associació. 

 
2. Acatar i complir aquests estatuts i els acords vàlidament adoptats pels òrgans 

rectors de l'Associació.  
   En cas de no satisfer la quota durant 3 mesos i no respondre als missatges 
de la Junta, el seu número de soci passarà a quedar vacant per decisió de la 
Junta i l'Assemblea en serà informada a la primera Assemblea General de socis 
que es convoqui, obviant els noms dels socis expulsats. 

 
RÈGIM SANCIONADOR 
 
Article 31.- Els socis podran ser sancionat per infringir els Estatuts o acords de 
l'Assemblea General o Junta Directiva. 

La sanció poden comprendre des de la suspensió dels drets de 15 dies a 1 mes, fins 
a la separació definitiva en els termes previstos als articles 34 a 37, ambdós inclosos. 

Per a això, el President/a podrà acordar l' obertura d'una investigació per a que 
s'aclareixin aquelles conductes que puguin ser sancionables. Les actuacions es duran a 
terme pel Secretari/a, que proposarà a la Junta Directiva l'adopció de les mesures 
oportunes. La imposició de sancions serà facultat de la Junta Directiva i haurà d'anar 
precedida de l'audiència a l'interessat. 

Contra aquest acord, que sempre serà motivat, podrà es recórrer davant de 
l'Assemblea General, sense prejudici de l'exercici d'accions previst a l'article 29.3. 
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PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE SOCI 
 
Article 32.- La condició de soci, ordinari o honorari, es perdrà en els casos següents: 

1. Per mort 
2. Per renúncia voluntària, comunicada a la Secretaria de la Junta Directiva que ho 

transmetrà a la resta de socis de l'Assemblea General. 
3. Per separació per sanció, acordada per la Junta Directiva, quan es doni la 

circumstància següent: Incompliment greu, reiterat i deliberat dels deures emanats 
d'aquests Estatuts i dels acords vàlidament adoptats per l'Assemblea General i la 
Junta Directiva. 

 
Article 33.- En cas d'incórrer el soci en la darrera circumstància al·ludida a l'article 
anterior, el President/a podrà ordenar al Secretari/a la pràctica de determinades 
diligències prèvies, amb l'objecte d'obtenir informació, segons la qual la Presidència pugui 
arxivar les actuacions, incoar expedient sancionador segons l'article 31 o bé expedient de 
separació. 

En aquest darrer cas, el Secretari/a prèvia comprovació dels fets, passarà a 
l'interessat un escrit en que es posaran de manifest els càrrecs que se li imputen, als que 
podrà contestar, al·legant en la seva defensa el que estimi oportú en el termini de 8 dies 
hàbils, transcorreguts els quals, es passarà l'assumpte a la primera sessió del la Junta 
Directiva, la qual acordarà per unanimitat, el que procedeixi amb el quòrum del 100% dels 
components de la mateixa. 
 
Article 34.-  L'acord de separació serà decidit per la Junta en cas de no rebre resposta 
als missatges durant 3 mesos. Serà notificat  a la primera Assemblea General de Socis que 
es celebri, comunicant-li que els socis separats poden presentar recurs contra la separació, 
a la següent Assemblea General que es celebri. Mentrestant, la  Junta podrà acordar que 
l'inculpat sigui suspès en els seus drets de soci i, si formés part de la Junta Directiva, 
haurà de decretar la suspensió en l'exercici del seu càrrec. 
 
Article 35.- En el supòsit de que l'expedient de separació arribi a l'Assemblea General, el 
secretari redactarà un resum d'aquell, a fi i efecte que la Junta Directiva pugui informar a 
l'assemblea General de l'escrit presentat per l'inculpat, dels fets, per a que l'Assemblea 
pugui adoptar l'acord corresponent. 
 
Article 36.- L'acord de separació serà sempre motivat. L'interessat, pot recórrer a 
l'Assemblea en l'exercici del dret que li correspon, quan estimi que aquell és contrari a la 
llei o els estatuts. 
 
Article 37.- Quan la Junta hagi decidit la separació d'un soci de l'Associació, com  a 
conseqüència de sanció, no el requerirà per a que compleixi amb les obligacions que tingui 
pendents. 
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CAPÍTOL QUART 
 

 
PATRIMONI FUNDACIONAL, RÈGIM ECONÒMIC I FONS INTEGRAT 
 
 
Article 38.- L'Associació es constitueix sense cap patrimoni prèviament aportat. 
 
Article 39.- Els recursos econòmics previstos per l'Associació per al desenvolupament de 
les activitats socials seran: 
 

1. Les aportacions dels socis consistents en el percentatge voluntari del seu salari 
net. 

2. Productes de bens i drets que li corresponguin, així com les subvencions, llegats 
i donacions que pugui rebre de forma legal. 

3. Els ingressos que obtingui l'Associació mitjançant les activitats lícites que acordi 
realitzar la Junta Directiva, sempre dins de les finalitats estatutàries. 

4. Els recursos obtinguts per l'associació, en cap cas, podran ser distribuïts entre 
els socis. 

 
Article 40.- Els recursos econòmics assenyalats a l'apartat anterior constituiran el Fons 
Integrat de l'Associació i es gestionaran des d'un únic compte corrent, de caràcter 
mancomunat, denominada Zeroset BCN. 

Per a la disposició de fons tindran firma reconeguda el President/a, el Secretari/a i 
el Tresorer/a, essent, en tot cas, necessàries dues firmes per a la validesa de les 
actuacions. 
 
 
 
 

CAPÍTOL CINQUÈ 
 
 
DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 
 
Article 41.- La modificació dels Estatuts podrà fer-se a iniciativa de la Junta Directiva o, 
per acord d'aquesta, quan ho sol·liciti el 25% dels socis. En qualsevol cas, la Junta 
Directiva designarà una Ponència formada per tres socis, que poden o no pertànyer a la 
Junta, a fi i efecte de que redacti el projecte de modificació, seguint les directrius 
impartides per aquella, la qual fixarà el termini en el que el projecte haurà de quedar 
finalitzat. En tot cas, els canvis hauran de passar per l'aprovació de l'Assemblea. 
 
Article 42.- Un cop redactat el projecte de modificació en el termini assenyalat, el 
President/a l'inclourà a l'Ordre del Dia de la primera Junta Directiva que es celebri, la qual 
l'aprovarà per passar a l'Assemblea o el tornarà a la Ponència per a  nova redacció. 

En el cas de ser aprovat, la Junta Directiva acordarà incloure'l a l'Ordre del Dia de 
la següent Assemblea General Extraordinària que es celebri o acordarà convocar-la per a 
tal efecte. 
 
Article 43.- A la convocatòria de l'Assemblea s'acompanyarà el text de la modificació 
dels Estatuts a fi que els socis puguin dirigir a la Secretaria les esmenes que creguin 
oportunes, de les quals donarà compte a l'Assemblea General, sempre i quan estiguin en 
poder de la Secretaria amb vuit dies d'antelació a la celebració de la sessió. Les esmenes 
podran ser formulades individual i col·lectivament, es faran per escrit i contindran 
l'alternativa d'un altre text. 
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Després del debat de la proposta i les seves esmenes, l'Assemblea aprovarà la 
modificació estatutària o la rebutjarà, finalitzant el procés, quan el nou Estatut quedi 
registrat públicament al Departament de Justícia. 
 

CAPÍTOL SISÈ 
 
 
DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ 
 
Article 44.- L'Associació es dissoldrà: 
 

a) Per voluntat dels socis, expressada a l'Assemblea General convocada a tal 
efecte, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels presents. 

b) Per les causes determinades a l'article 39 del Codi Civil 
c) Per sentència judicial 
 

Article 45.- En cas de dissoldre's l'Associació, l'Assemblea General que acordi la 
dissolució, nomenarà una Comissió Liquidadora, composta pels membres components de 
la Junta Directiva , que es farà càrrec dels fons que existeixin. 

Un cop satisfetes les obligacions socials front els socis i front a tercers, el patrimoni 
social sobrant, si n'hi hagués, serà entregat a una Associació de la ciutat de Barcelona de 
fins similars. 
 
 
 
Disposició transitòria 
 
Els membres de la Junta Directiva que figurin a l'Acta de Constitució designats amb 
caràcter provisional, hauran de sotmetre el seu nomenament a la primera Assemblea 
General que es celebri. 
 
 
 
Disposicions finals 
 
Primera: La Junta Directiva serà l'òrgan competent per a interpretar els preceptes 
continguts en aquests Estàtua i cobrir els seus buits, sotmetent-se sempre a la normativa 
legal vigent en matèria d'Associacions i donant compte, per a la seva aprovació, a la 
primera Assemblea General que es celebri i posteriorment al registre públic del 
Departament de Justícia. 
 
Segona: L'Assemblea General podrà aprovar un Reglament de règim interior, com a 
desenvolupament d'aquests Estatuts, que no alterarà en cap cas, les prescripcions 
contingudes als mateixos.  


