
E   S   T   A   T   U   T   S

Capítol I. Denominació, fins, domicili i àmbit

Article 1
Amb la denominació "ICTIB - Impulsors de la custòdia del territori a les Illes Balears” es 
constitueix una ASSOCIACIÓ a l’empara de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, i 
normes complementàries. L'Associació es constitueix sense afany de lucre, amb capacitat 
jurídica i plena capacitat d’obrar, i a més de pel marc jurídic general abans esmentat 
regularà les seves activitats segons aquests estatuts i el Règim Intern de Funcionament 
que eventualment pugui proposar i aprovar l’Assemblea.

Article 2
L'associació  "ICTIB  –  Impulsors  de  la  custòdia  del  territori  a  les  Illes  Balears”  es 
constitueix per temps indefinit.

Article 3
1. " ICTIB – Impulsors de la custòdia del territori a les Illes Balears " té com a finalitats:

a. Impulsar  l’ús  de  la  custòdia  del  territori  com a  part  de  l’estratègia  de 
conservació dels recursos i dels valors naturals, culturals i paisatgístics del 
territori balear.

b. Actuar  com  a  interlocutor  davant  l'administració,  les  institucions,  els 
centres de recerca i els agents implicats, per tal de desenvolupar l’ús de la 
custòdia del territori com a instrument de conservació i gestió responsable 
dels recursos naturals, culturals i paisatgístics balears. 

c. Informar a les entitats  de custòdia  i  altres agents interessats sobre tot 
tipus  de  novetats  en  aquest  àmbit,  fent  ús  de  les  tecnologies  de  la 
informació i de la participació en fòrums adequats.

d. Difondre  les  metodologies  de  la  custòdia  del  territori  entre  els  agents 
directament i indirectament implicats i entre la societat en general, i molt 
especialment entre els propietaris privats de terrenys.

e. Facilitar la formació i capacitació bàsica per a professionals i voluntaris de 
la custòdia del territori a través de presentacions tècniques, tallers, cursos, 
intercanvi d’experiències, publicacions, fòrum electrònic, etc. 
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f. Vetlar per la coherència ètica, metodològica i territorial de les iniciatives de 
custòdia del territori a les Illes Balears.

g. Impulsar el desenvolupament legislatiu, fiscal, econòmic i social per a la 
custòdia  del  territori  davant  les  administracions,  organitzacions  de  la 
propietat i societat civil a nivell autonòmic. 

h. Impulsar projectes pel desenvolupament sostenible de les Illes Balears

i. Impulsar accions per a la participació del voluntariat i la juventud en la 
custodia del territori.

j. Crear i fomentar la cohesió de custòdia del territori amb totes les illes del 
arxipèlag balear.

2. Als efectes d’aquests estatuts, es defineix la  custòdia del territori com el conjunt 
d’estratègies  diverses  (d’informació,  d'educació,  de  gestió,  de  mediació,  de 
participació  comunitària  o  d'investigació  aplicada,  entre  d'altres)  dirigides  a  la 
promoció d’acords voluntaris entre propietaris o gestors de l'espai terrestre, fluvial o 
marí, d'una banda, i entitats promotores de la custòdia, d'una altra, que duguin als 
primers a aplicar modalitats de gestió compatibles amb la conservació a llarg termini 
dels  valors  naturals,  culturals  i  paisatgístics  de  la  seva  propietat  a  canvi  de 
col·laboració, implicació o compensacions diverses aportades per les segones. 

3. Igualment,  es defineix  com  entitat  de custòdia qualsevol  organització  pública  o 
privada, sense afany de lucre, que tingui entre els seus objectius la participació activa 
en la conservació del territori i els seus valors mitjançant els mecanismes que facilita 
la custodia del territori. 

Article 4
Per al compliment de les finalitats expressades a l’article anterior, l'associació durà a 
terme les següents activitats:

a. Editar  materials  en  formats  diversos,  i  organitzar  o  recolzar  actes  o 
iniciatives  (cursos,  jornades,  activitats  informatives  i  formatives,  etc.) 
dirigits a difondre el coneixement i fomentar l’ús de la custòdia del territori 
entre  els  agents  directament  implicats  (organitzacions  que  puguin 
constituir entitats de custòdia, institucions públiques, propietaris, usuaris i 
voluntaris) i la societat balear en general, així com per facilitar la formació 
i  capacitació  bàsica  per  a  professionals  i  voluntaris  de  la  custòdia  del 
territori.

b. Mantenir un canal permanent d'informació a les entitats de custòdia i altres 
agents interessats sobre tot tipus de novetats en aquest àmbit. 

c. Coordinar  i  donar  suport  a  la  tasca  de  les  entitats  de  custòdia,  amb 
especial referència a tres àmbits principals d'actuació: 
i) promovent un marc conceptual homogeni i unes eines comunes per 

al conjunt d’entitats de custòdia.
ii) prestant  assessorament  i  donant  suport  a  iniciatives  i  projectes 

concrets de les entitats i organitzacions membres de l'Associació.
iii) orientant la tasca de les entitats de custòdia.

d. Desenvolupar l’ús de la custòdia del territori mitjançant projectes pilot a 
través d’entitats membres de l'Associació i de projectes de recerca aplicada 
per a la custòdia del territori. 
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e. Impulsar el desenvolupament legislatiu, fiscal, econòmic i social per 
a la custòdia del territori davant les administracions, organitzacions 
de la propietat i societat civil a nivell autonòmic.

Article 5
1. El domicili social de l'Associació s’estableix a Mallorca, Centre per la Conservació de la 

Vida Silvestre a la Mediterrània, Crta. Palma – Alcúdia, km. 38.2. , 07310, Campanet.
                                       
2. L’àmbit territorial en què l’associació desenvoluparà principalment les seves activitats 

serà el de les Illes Balears. 

Capítol II. Órgan de representació

Article 6 
1. L'Associació serà gestionada i  representada per un Consell  Directiu,  el qual estarà 
format per un/a President/a, un/a Vicepresident/a, una/a Secretari/a, un/a tresorer/a i 
els Vocals, en un nombre mínim de 3 i màxim d'6. Representants de totes les illes on es 
fa custòdia.

2.  Tots  els  càrrecs  que  componen  el  Consell  Directiu  són  gratuïts.  Tot  i  això,  els 
esmentats  càrrecs  podran  tenir  dret  al  reembossament  de  les  despeses  de  viatge 
originades  per  la  seva  dedicació  al  Consell  Directiu  i  a  dietes  en  els  termes  que 
estableixin en el seu cas el Règim Intern de Funcionament, d’acord amb les disposicions 
legals aplicables.

3.  Els  càrrecs  que  componen  el  Consell  Directiu  seran  designats  i  revocats  per 
l'Assemblea  General,  i  el  seu  mandat  tindrà  una  durada  màxima  de  dos  anys.  Les 
persones elegides entraran en funcions després d'haver acceptat el càrrec. 

4. L'elecció dels membres de l'òrgan de representació es farà per votació de l’Assemblea 
General.  Resultaran  elegits  per  als  càrrecs  de  President,  Vice-president,  Secretari, 
Tresorer i Vocals els candidats que hagen obtingut el nombre més gran de vots i per 
aquest  ordre.  Els  càrrecs  de  President,  Vice-president,  Secretari  i  Tresorer  han  de 
recaure en persones diferents. 

5. Quan qualsevol dels membres del Consell Directiu representen a persones jurídiques 
membres de l'Associació, tal i com es regula en aquests Estatuts, la seva designació per 
a  aquest  càrrec  haurà  d'haver  estat  prèviament  adoptada  per  l'òrgan  de  govern  de 
l'esmentada  persona  jurídica,  i  com  a  tal  serà  acreditat  mitjançant  la  corresponent 
certificació  de  l’acord.  La  persona  jurídica  podrà  substituir  en  qualsevol  moment, 
acreditant-ho  degudament,  la  persona  física  que  la  representen  en el  si  del  Consell 
Directiu.

Article 7
1.  Els  membres  del  Consell  Directiu  podran  causar  baixa  per  renúncia  voluntària 
comunicada per escrit a l'esmentat Consell, per malaltia que incapacitat per exercir el 
càrrec, per haver-se donat de baixa com a membre de l'Associació, per haver expirat el 
seu mandat o per incompliment de les obligacions que tingueren encomanades.
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2. L'Assemblea General podrà acordar en qualsevol moment la separació de les seves 
funcions d'un, de diversos o de tots els membres del Consell Directiu. Per fer-ho caldrà la 
majoria simple dels membres presents o representats.

3.  Les  vacants  que  es  produeixin  en  el  Consell  Directiu  es  cobriran  en  la  primera 
Assemblea General que tingui  lloc després de produir-se les vacants.  Un membre de 
l'Associació elegit pel Consell Directiu es farà càrrec, provisionalment, del càrrec vacant.

4. Els membres del Consell  Directiu que hagin esgotat el termini per al qual van ser 
elegits, continuaran ostentant els seus càrrecs fins que es produeixi l'acceptació d'aquells 
que els substitueixin. 

Article 8
1. El Consell Directiu es reunirà totes aquelles vegades que ho determini el seu President, 
i a iniciativa o petició d'almenys una quarta part dels seus membres. 

2. El Consell Directiu quedarà constituït quan hi assisteixin la meitat més un dels seus 
membres,  i  per  a  que  els  seus  acords  siguin  vàlids  hauran  de  ser  adoptats  per 
majoria simple de vots. En cas d'empat, el vot del president serà de qualitat. 

3. Un membre del Consell Directiu no podrà exercir el seu dret a vot dins del Consell en 
aquells  casos  en  què  es  trobi  en  una  situació  de  conflicte  d'interessos  amb 
l'Associació.

Article 9
El Consell Directiu podrà contractar mitjançant relació mercantil o laboral i delegar les 
facultats que cregui convenients mitjançant el corresponent apoderament les funcions de 
Director Tècnic de l’associació, amb atribucions i retribució específiques i amb el deure 
d’assistir sense vot a totes les reunions d’aquest Consell.

Article 10
1. Les facultats del Consell Directiu s'estendran, amb caràcter general, a tots els actes 
propis de les finalitat de l'Associació, sempre que no requereixin, d'acord amb aquests 
Estatuts, autorització expressa de l'Assemblea General. 

2. Són facultats particulars del Consell Directiu les següents:

a. Dirigir les activitats socials i conduir la gestió econòmica i administrativa de 
l'Associació, acordant realitzar els oportuns contractes i actes

b. Executar els acords de l'Assemblea General. 

c. Formular i sotmetre a l'aprovació de l'Assemblea General els Balanços i els 
Comptes anuals, així com l'establiment de les quotes que els membres de 
l'Associació han de satisfer.

d. Resoldre sobre l'admissió de nous associats.

e. Nomenar delegats per a alguna determinada activitat de l'Associació

f. Qualsevol  altra  facultat  que  no  sigui  d'exclusiva  competència  de 
l'Assemblea General. 
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g. Prendre els acords necessaris en relació a la compareixença davant dels 
organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els 
recursos pertinents.

h. Contractar els empleats de l'associació, aprovar els voluntaris i  realitzar 
altres actes jurídics pertinents.

i. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç 
les  finalitats  de  l'Associació,  i  autoritzar  els  actes  que  aquests  grups 
projecten dur a terme.

j. Nomenar els vocals del Consell Directiu que s'hagin d'encarregar de cada 
grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

k. Dur  a  terme  les  gestions  necessàries  davant  d'organismes  públics  o 
privats, entitats i altres persones per aconseguir: 

i) subvencions o altres ajuts de caràcter pecuniari 
ii) espais on desenvolupar les activitats de l'associació, a través del 

lloguer d'aquests espais o de la seva cessió per part del propietari 
mitjançant la signatura d'un conveni de col·laboració 

iii) altres suports que el Consell Directiu acordi sol·licitar.

l. Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvi en qualsevol entitat financera i 
disposar del seu fons d'acord amb el que es regula en aquests Estatuts.

m. Resoldre de manera provisional qualsevol qüestió que no hagin previst els 
estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l'Assemblea General.

Article 11
1.  El  Consell  Directiu  pot  delegar  alguna  de  les  seves  funcions  en  una  o  diverses 

comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços 
dels seus membres.

2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o diversos mandataris per exercir la 
funció que els confià amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas. 
Qualsevol membre de l’associació amb més d’un any d’antiguitat podrà ser nomenat 
per actuar de mandatari.

Article 12
Els acords que prengui el Consell Directiu s'han de fer constar en el llibre d'actes i els han 
de signar el Secretari i el President. A l'inici de cada sessió del Consell Directiu s'ha de 
llegir l'acta de la sessió anterior per tal que s'aprovi o es rectifiqui si cal.

Capítol III. President i vicepresident

Article 13
1. El president tindrà les següents atribucions:

a.  Representar  legalment  l'associació  davant  tota  classe  d'organismes 
públics i privats.
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b. Convocar, presidir i alçar les sessions que celebri l'Assemblea General i 
el Consell Directiu, així com dirigir les deliberacions d'una i altre.

c. Ordenar pagaments i i autoritzar amb la seva signatura els documents, 
actes i correspondència. 

d. Adoptar qualsevol mesura urgent que calgui per a la bona marxa de 
l'Associació o que resulti necessària o convenient en el desenvolupament 
de les seves activitats, sense perjudici de donar-ne compte posteriorment 
al Consell Directiu.

e. Emetre un vot de qualitat, decisori en els casos d'empat.

f.  Les  atribucions  restants  pròpies  del  càrrec  i  aquelles  que  li  deleguin 
l'Assemblea General o el Consell Directiu.

2. El Vicepresident substituirà el President en absència d'aquest, motivada per malaltia o 
qualsevol altra causa, i tindrà les seves mateixes atribucions. 

Capítol IV. Secretari, Tresorer i Vocals

Article 14
El  Secretari  tindrà  al  seu càrrec  la  direcció  dels  treballs  purament  administratius  de 
l'Associació; expedirà certificacions; durà els llibres de l'Associació que siguin legalment 
establerts i el fitxer d'associats, i custodiarà la documentació de l'entitat, fent que es 
cursin les comunicacions sobre designació del Consell Directiu i la resta d'acords socials 
inscribibles en els registres corresponents, així com la presentació dels comptes anuals i 
el compliment de les obligacions documentals en els termes que legalment correspongui. 

Article 15
El tresorer recaptarà i custodiarà els fons pertanyents a l'Associació, i donarà compliment 
a les ordres de pagament que expedeixi el President. 

Article 16
Els  vocals  tindran  les  obligacions  pròpies  del  seu  càrrec  com  membres  del  Consell 
Directiu, així com les generades de les delegacions o comissions de treball que el propi 
Consell els encomani.

Capítol V. Assemblea General

Article 17
L’Assemblea  General  és  l’òrgan  sobirà  de  l'Associació,  i  està  integrada  per  tots  els 
associats, ja siguin persones físiques membres o representants degudament acreditats 
de les persones jurídiques membres. 
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Article 18
1.    Les reunions de l'Assemblea General seran ordinàries i extraordinàries. 

2. L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària un cop a l'any durant els quatre 
mesos posteriors al tancament de l’exercici. 

3. El President pot convocar l’Assemblea extraordinària quan les circumstàncies ho façin 
convenient.  També l’haurà  de convocar  per  acord del  Consell  Directiu  o  quan ho 
sol·liciti per escrit un mínim del 10% dels associats, en el qual cas l'Assemblea haurà 
de tenir lloc dins el termini de quaranta dies a comptar des de la presentació per 
escrit de la sol·licitud.

Article 19
1. Les convocatòries de les Assemblees Generals es realitzaran per escrit o per notificació 

electrònica amb confirmació de rebuda, adreçada a l'adreça postal o electrònica que 
consti en la relació actualitzada d'associats, i han de contenir el lloc, la data i l'hora 
de  la  reunió,  així  com l'ordre  del  dia  amb  expressió  concreta  dels  assumptes  a 
tractar. Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l'Assemblea en 
primera convocatòria hauran de transcórrer almenys quinze dies. Si procedeix, podrà 
fer-se constar la data i hora en què es reunirà l'Assemblea en segona convocatòria, 
sense que entre una i altra pugui transcórrer un termini inferior a una hora. 

2. Les reunions de l'Assemblea General les presideix el president de l'Associació o en 
defecte  seu,  i  de  manera successiva,  el  vicepresident  i  el  vocal  de més edat del 
Consell Directiu. El secretari de l'Assemblea serà la mateixa persona que ocupi aquest 
càrrec  al  Consell  Directiu  o,  en  la  seva  absència,  la  persona  que  designin  els 
assistents a la reunió.

3. L'acta de la reunió serà redactada pel secretari, i serà signada per ell mateix, amb el 
vist  i  plau  del  president  de  l'Associació.  L'acta  ha  de  contenir  un  resum de  les 
deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la 
llista  d'assistents.  Al  començament  de  cada  reunió  es  llegirà  l'acta  de  la  reunió 
anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Aquesta acta i qualsevol altra documentació ha 
d'estar a l'abast dels associats cinc dies abans de la reunió.

Article 20
1. Les Assemblees Generals, siguin ordinàries o extraordinàries, quedaran vàlidament 

constituïdes  en  primera  convocatòria  quan  hi  siguin  presents  o  representats  una 
tercera part dels associats amb dret a vot, i en segona qualsevol que sigui el nombre 
d'associats amb dret a vot presents. 

2. Perquè un o més assumptes per tractar siguin inclosos en l'ordre del dia caldrà que 
ho demanen al Consell Directiu un mínim del 10% dels associats. Si ja s'ha convocat 
l'Assemblea,  aquesta petició  caldrà fer-la  dins el  primer terç del  període comprès 
entre la recepció de la convocatòria i  la data de reunió de l'assemblea. La petició 
també es pot fer directament a l'Assemblea, que decidirà el que consideri convenient, 
però només podrà prendre acords sobre els  temes no inclosos en l'ordre  del  dia 
comunicat  a la convocatòria si  així  ho decideix una majoria de dos terços de les 
persones presents.

3. L'assistència  de  tots  els  associats  i  associades  deixa  sense  efecte  qualsevol 
irregularitat en la convocatòria.

4. Als efectes previstos en els punts 1 i 2 d'aquest article, es consideren associats els 
membres individuals de l'associació, ja siguin persones físiques o representants de les 
persones jurídiques que en formen part, amb independència del nombre de vots que 

7



en funció del sistema ponderat que es descriu a l'article 24 d'aquests estatuts els 
pugui correspondre. 

Article 21
1. Els acords de l'Assemblea s'adoptaran per majoria simple dels vots emesos per les 
persones presents o representades. S'entén per majoria simple quan els vots afirmatius 
superen els negatius,  no sent computables a aquests efectes els vots en blanc o les 
abstencions. 

2.  La  majoria  qualificada  dels  vots  de  les  persones  presents  o  representades,  que 
resultarà  quan  els  vots  afirmatius  emesos  representen  la  meitat  dels  vots  que  els 
corresponguin a aquestes, serà necessària per adoptar els següents acords:

a. Nomenament del Consell Directiu i administradors

b. Acord per constituir una Federació d'Associacions o integrar-se en una 
d'elles.

c. Disposició o alienació de béns integrants de l'immobilitzat.

d. Modificació dels estatuts

e. Dissolució de l'entitat.

Article 22
L’Assemblea General ordinària té les atribucions següents:

a. Aprovar, en el seu cas, la gestió del Consell Directiu.

b. Examinar i aprovar els comptes anuals.

c.  Aprovar  o  rebutjar  les  propostes  del  Consell  Directiu  en ordre  a  les 
activitats de l'Associació.

d. Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries, d'acord amb allò previst a 
l'article 24 d'aquests estatuts.

e. Aprovar el  Règim Intern de Funcionament  de l'Associació i  les seves 
modificacions.

f. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

g. Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser membre de l’associació i 
les altes i baixes per una raó distinta a la de la separació definitiva.

h.  Qualsevol  altra  que  no  sigui  competència  de  l'Assemblea  General 
extraordinària. 

Article 23
L'Assemblea General extraordinària té les atribucions següents: 

a. Nomenar els membres del Consell Directiu.
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b. Modificar els estatuts.

c. Acordar la dissolució de l’Associació.

d. Acordar la baixa o la separació definitiva dels membres de l’associació, a 
proposta  del  Consell  Directiu.  Per  procedir  a  aquesta  baixa o  separació 
definitiva  caldrà  haver  obert  expedient  i  haver  escoltat  prèviament  al 
membre afectat. 

e.   Aprovar  la  creació,  incorporació  o  separació  a  altres  unions  o 
federacions d’associacions.

Article 24
1. A  efectes  de  l'adopció  dels  acords  de  l'Assemblea  General,  s'estableix  per  als 

membres  de  l'Associació  un  sistema  de  vot  ponderat  en  funció  dels  següents 
paràmetres: 

a) Contribució econòmica: 

S'estableix un nombre ponderat de vots depenent de l'import de la quota que pagui 
cada membre, la qual correspondrà als següents trams, de menor a major aportació:

Categoria A, 5 vots
Categoria B, 10 vots
Categoria C, 15 vots
Categoria D, 20 vots

L'import  de la  quota  corresponent  a  cada categoria  es  determinarà  per  acord  de 
l'Assemblea General.

b) Actuació com a entitat de custòdia:

S'estableix, així mateix, 5 vots addicionals als establerts en l’apartat A anterior, per 
aquelles  entitats  públiques  i  privades  sense  afany  de  lucre  que  hagin  concertat 
qualsevol tipus d'acord de custòdia segons la definició d'aquesta activitat establerta 
en l'article 3 d'aquests Estatuts.

2. El  nombre  de  vots  de  cada  membre  que  deriva  de  l'aplicació  dels  paràmetres 
anteriors no podrà superar el 10 per cent de la totalitat de vots de l'Assemblea. En el 
cas  que  se  superarà  aquest  nombre,  quedaran  reduïts  als  que  resulten  d'aquest 
percentatge.

3. Abans de la celebració de cada Assemblea, pel Secretari es comptabilitzaran els vots 
que  disposa  cada  membre  així  com  el  conjunt  de  vots  de  l'Assemblea,  i  se 
n'informarà  als  membres  assistents  amb  anterioritat  a  l'inici  de  les  deliberacions 
d'aquells  que,  en  el  seu  cas,  siguin  necessaris  per  obtenir  majories  simples  o 
qualificades.

Article 25
1. Són impugnables els acords de l'Assemblea contraris a les lleis o als estatuts i els que 

lesionen els interessos de l’Associació, en benefici d'un o més associats i associades o 
de terceres persones.
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2. Estan legitimats per a impugnar els acords contraris a les lleis els associats i qualsevol 
persona que acrediti un interès legítim. L'acció caduca al cap d'un any d'haver estat 
pres l'acord.

3.  Estan  legitimats  per  a  impugnar  qualsevol  altre  acord,  a  part  dels  esmentats  en 
l'apartat 2, els associats assistents a l'assemblea que hagin fet constar en acta el seu 
desacord, els associats i associades absents, els que han estat privats il·legítimament 
del seu dret de vot i els membres de l'òrgan de govern. L'acció caduca al cap de 
quaranta dies d'haver-se pres l'acord.

4.  Es podran sotmetre a arbitratge les controvèrsies derivades dels acords adoptats, 
d’acord  amb  el  procediment  previst  a  la  disposició  addicional  segona  d’aquests 
estatuts.

Capítol VI. Les comissions o grups de treball

Article 26
1. S’estableixen com a forma de participació dels membres les comissions i els grups de 

treball. El Règim Intern de Funcionament detallarà el caràcter de comissions i grups 
de treball i el seu règim de participació.

2. La creació de qualsevol comissió o grup de treball serà proposat pels membres de 
l'associació que vulguin constituir-los, els quals n'han d'assabentar el Consell Directiu 
i indicar les activitats que volen dur a terme. A instància del propi Consell Directiu o 
de  l’Assemblea  General  també  es  podrà  plantejar  la  creació  d'aquests  grups  o 
comissions.

3. Es podrà convidar a participar a les comissions i als grups de treball  a persones i 
organitzacions que no siguin membres de l'Associació, però que tinguin algun tipus de 
relació amb els objectius fundacionals de la mateixa.

4. Amb anterioritat  a  la  reunió  del  Consell  Directiu,  els  encarregats  de cada grup o 
comissió passaran un informe escrit a l'esmentat Consell per tal que aquest pugui dur 
a terme un control de la feina feta.

5. La memòria anual de l'Associació detallarà la tasca de les comissions i dels grups de 
treball.  

Capítol VII. Membres de l’Associació, drets i obligacions

Article 27
Poden formar part  de l’Associació  com associats  les  persones jurídiques,  públiques  o 
privades,  i  les  persones  físiques  majors  de  18  anys,  que  tinguin  interès  en  el 
desenvolupament dels fins de l'Associació. Les persones que vulguin ser membres hauran 
de presentar una sol·licitud al Consell Directiu, el qual prendrà una decisió al respecte en 
la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l’Assemblea General més propera.
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Article 28
Poden ser admeses com a membres de ple dret de l’associació:

a. Les persones físiques interessades directament o indirectament en la custòdia del 
territori, tal i com es defineix a l'article 3.2..

b. Les persones jurídiques que tinguin entre els seus objectius o finalitats la custòdia 
del territori, tal i com es defineix a l'article 3.2.

c. Les persones jurídiques que sense tenir la finalitat específica referida en l’anterior 
apartat, mostren un interès en col·laborar, d’una forma o altra, en les finalitats i 
objectius de l’Associació.

Article 29
Dins l'associació es preveuen les següents classes de membres de ple dret:

a. Socis fundadors: són aquells que participen de l'acte de constitució de l'Associació.

b. Socis  de  número:  són  aquells  que  hi  ingressen  després  de  la  constitució  de 
l'Associació. 

Article 30
Són drets dels membres de l'Associació (socis fundadors i de número):

a. Assistir  amb veu i  vot a les reunions de l’Assemblea General,  d’acord amb el 
sistema de vot que fixa l’article 24. Poden delegar el seu vot a un altre membre 
que haurà d’aportar el model de certificat de delegació de vot de l'Associació en el 
moment d’exercir el seu vot, i no podrà exercir més d’un vot delegat.

b. Poder elegir o ser elegits per a exercir càrrecs directius dins l’associació.

c. Intervenir en el govern, les gestions, els serveis i les activitats de l’associació, 
d’acord amb les normes legals i estatutàries.

d. Representar  a  l'Associació  en  aquells  actes  o  funcions  que  expressament  els 
encomani el Consell Directiu.

e. Sol·licitar  i  obtenir  informació  sobre  la  gestió  econòmica  i  administrativa  del 
Consell Directiu. 

f. Restar informats de la marxa de l'Associació, de la identitat dels altres membres, 
de  l’estat  de  comptes  i,  en  el  moment  de  convocar-les,  dels  assumptes  que 
s’hagin previst de tractar a les assemblees.

g. Exposar a l’Assemblea General i al Consell Directiu tot el que es consideri que 
contribueix a portar a terme els objectius de l'Associació.

h. Rebre informació periòdica sobre les activitats de l’Associació. 

i. Utilitzar els serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició, 
i formar part de grups de treball i comissions permanents o temporals. 

j. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries. 
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k. Posseir un exemplar dels estatuts i del reglament de règim intern, quan aquest 
s’aprovi. 

l. Consultar els llibres de registre i les actes de l’associació.

Article 31
Són deures dels membres de l’associació (socis fundadors i de número)

a. Comprometre’s amb les finalitats de l'Associació i participar de manera activa a la 
seva consecució.

b. Contribuir econòmicament al sosteniment de l'associació mitjançant el pagament 
de  les  quotes,  que  tindran  el  caràcter  d'obligatòries,  en  l'import  que  fixa 
l'Assemblea  d'entre  les  diferents  categories  que  s'estableixen  en  l'article  24 
d'aquests Estatuts i trií lliurement cada membre.

Cada membre, al demanar la seva incorporació a l'associació, haurà de determinar 
necessàriament la quota que està disposat a pagar d'entre les categories previstes 
en aquests Estatuts i l'import fixat per cada una d'elles per l'Assemblea General. 
Així mateix, amb quinze dies d'antelació a l'inici de cada exercici econòmic, els 
membres podran demanar el canvi de categoria; en cas contrari, es mantindrà la 
quota
establerta en l'anterior exercici.

c. Complir la resta d’obligacions derivades del que disposin els estatuts.

d. Respectar els acords adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Article 32
1. A més dels membres de ple dret (socis fundadors i de número) a que fan referència 
els articles anteriors, es preveuen les següents fórmules extraordinàries de relació amb 
l'Associació:

a. Patrocinadors permanents
b. Col·laboradors científics
c. Socis d'honor
d. Voluntaris

2.  Sense  perjudici  del  que  s'indica  en  els  articles  següents,  els  drets  i  deures  de 
cadascuna d'aquestes fórmules de relació seran les que específicament s'estableixin en el 
Règim Intern de Funcionament, i en cap cas representaran que es pugui comptar amb 
vot a l'Assemblea General.

Article 33
1. Els Patrocinadors Permanents de l'Associació seran persones físiques o jurídiques no 
necessàriament  relacionades  d’una  manera  directa  amb  les  finalitats  estatutàries 
d'aquella, però que vulguin donar un suport estable econòmic, material, logístic o d'altre 
tipus. Prèvia autorització del Consell Directiu, els Patrocinadors permanents podran fer 
constar públicament la seva vinculació amb l'Associació, que els inclourà també com a 
tals a les seves publicacions i materials.

2. L'acceptació d'una entitat com a Patrocinador Permanent serà adoptada pel Consell 
Directiu, que en donarà compte a l'Assemblea General, i que podrà confirmar o revocar 
justificadament aquesta acceptació. El patrocini permanent podrà també ser revocat en 
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Assemblea General, a proposta del Consell Directiu i prèvia audiència a l'entitat de què es 
tracte,  si  concorren  circumstàncies  extraordinàries  o  de  gravetat  contrastada  que 
aconsellen l'adopció d'aquesta mesura.

Article 34
1. Els Col·laboradors científics seran aquelles entitats de recerca (Universitats, Centres 
d'Investigació,  Centres  Tecnològics,  etc.)  que  incloguin  en  el  seu  camp  d'actuació 
aspectes directament o indirectament relacionats amb la custòdia del territori, i que per 
això estableixin acords específics o generals amb l'Associació per tal de desenvolupar 
línies estables o temporals de recerca aplicada a facilitar el compliment dels objectius 
d'aquella.  Aquests acords podran incloure la realització de treballs  concrets, el suport 
científic  o  tècnic  per  a  iniciatives  pilot,  l'intercanvi  d'experiències,  la  incorporació  a 
l'Associació de personal becari o la col·laboració de qualsevol altre tipus. 

2. La decisió d'adoptar acords de Col·laboració científica serà presa pel Consell Directiu, 
que  en donarà compte  a  l'Assemblea  General.  Els  acords  restaran vigents  durant  el 
temps que explícitament s'estableixi en el mateix per conformitat de les dues parts. 
 

Article 35
Els Socis d'Honor són aquelles persones físiques o jurídiques que, pel seu prestigi o per 
haver contribuït de manera rellevant a la dignificació i desenvolupament de l'Associació, 
es facin mereixedors d'aquesta distinció. El nomenament dels socis d'honor correspon a 
l'Assemblea, a proposta del Consell Directiu. 

Article 36
1. Els voluntaris són aquelles persones físiques que, sense tenir la condició de membre, 
vulguin  participar  i  donar  suport  a  les  activitats  de  l’Associació.  El  Consell   Directiu 
decidirà l’acceptació o no com a voluntari de la persona que ho demani.

2. Els voluntaris de l'Associació tenen els següents drets:

a. Assistir,  amb  veu  però  sense  vot,  a  les  reunions  de  l’Assemblea  General  de 
l'Associació durant el període de voluntarietat previst al punt 3 d'aquest article

b. Rebre informació periòdica sobre les activitats de l’associació. 

c. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries. 

d. Posseir un exemplar dels estatuts i del reglament de règim intern, quan aquest 
s’aprovi. 

e. Rebre una formació adequada dins de les possibilitats de l'Associació per a les 
tasques voluntàries que exerceixin.

f. Rebre un certificat final de la seva tasca signat pel secretari de l'Associació.

3. Els voluntaris de l'Associació tenen els següents deures:

a. Comprometre’s amb les finalitats de l'Associació i participar de manera activa a la 
seva consecució.

b. Signar el compromís de voluntarietat, que constarà al llibre de personal voluntari 
de l'Associació.
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c. Complir la resta d’obligacions derivades del que disposen els estatuts.

d. Respectar els acord presos pels òrgans de govern de l’associació.

Article 37
Són causes per ser donat de baixa de l'Associació:

a. Atorgar-se  la  representació  o  altres  funcions  de  l'Associació  sense  haver-les 
encomanat el Consell Directiu.

b. Que ho decideixi la persona interessada, la qual comunicarà per escrit la seva 
decisió al Consell Directiu.

c. No pagar durant dos anys consecutius les quotes fixades per l'Assemblea en cada 
moment, segons la categoria elegida pel membre, després d'haver estat requerit 
de forma fefaent de pagament sense donar compliment a aquesta obligació.

d. No complir qualsevol de les altres obligacions fixades als estatuts.

e. Cometre accions mancades d’ètica, il·legals o contra els objectius de l'Associació.

Capítol VIII. Personal de l'Associació

Article 38
1. L'Associació  podrà dotar-se  d’un director  tècnic  amb funcions  executives  i  sota la 
responsabilitat del Consell Directiu, d’acord amb el que estableixen aquests estatuts. El 
Règim Intern de Funcionament determinarà, en el seu cas, el contingut de les tasques a 
desplegar pel director tècnic.

2. Igualment,  i  sense perjudici  de la realització per part de membres i  voluntaris de 
tasques encomanades de manera voluntària i no retribuïda, l'Associació podrà disposar 
d'un  equip  tècnic  retribuït,  encarregat  de  les  tasques  diàries  de  l'associació  i  que 
desenvoluparà la seva actuació sota la supervisió del director tècnic. 

3. És competència del Consell Directiu, en funció de les necessitats de l'Associació i dins 
els límits del pressupost d'aquesta, determinar la pertinència de disposar d'un director i 
d'un equip tècnic, el nombre de persones necessàries, el seu nivell  de dedicació i les 
retribucions pertinents.

Article 39
1. L'Associació  podrà  disposar  de  personal  que  realitzi  un  suport  professional  als 

projectes acordats quan, a criteri del Consell Directiu, es consideri convenient.

2. La seva contractació serà sempre temporal i per projectes específics.

3. Les persones que realitzin suport professional als projectes hauran de coordinar la seva 
tasca amb el director tècnic, si existeix, o amb el Consell Directiu en cas contrari.
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Article 40
1. La contractació de personal és competència del Consell Directiu.

2. La  retribució  i  qualsevol  altra  qüestió  laboral  que  afecte  el  personal  al  servei  de 
l'Associació serà fixada pel Consell Directiu, d’acord amb el que estableixen les lleis. 
El director tècnic podrà informar al Consell Directiu sobre la marxa diària de l’equip 
tècnic per tal que el Consell adopti les decisions que consideri oportunes.

3. El  Règim  de  Funcionament  Intern  establirà  les  normes  de  funcionament  i  de 
contractació de l’equip tècnic i de la resta del personal per al suport professional als 
projectes.

Capítol IX. El règim econòmic

Article 41
L'associació no té patrimoni fundacional.

Constituiran el patrimoni de l'Associació el seu fons documental i tots els béns mobles i 
immobles que per qualsevol concepte passen a la seva propietat com a conseqüència del 
seu funcionament.

Article 42
Els recursos econòmics de l'Associació es nodreixen de:

a) Les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres.

b) Les subvencions oficials o particulars.

c) Les donacions, les herències o els llegats.

d) Les rendes del propi patrimoni o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se.

f) Els rendiments que legalment generen les activitats pròpies de l'Associació.

e) La cessió de locals i d'altres actius necessaris per desenvolupar les activitats de 
l'Associació.

Article 43
1. Tots  els  membres  de  l'Associació  tenen  l'obligació  de  sostenir-la  econòmicament 

mitjançant  quotes  o  vesses,  de  la  manera  que  determini  l'Assemblea  General  a 
proposta del Consell Directiu.

2. L'Assemblea General  pot  establir  quotes d'ingrés,  quotes periòdiques anuals  que 
s'abonaran per mesos, trimestres, semestres o anys, segons el que disposi el Consell 
Directiu i quotes extraordinàries.

3. L’exercici del dret de vot a l’Assemblea General està condicionat al fet que el membre 
es trobi al corrent de pagament de la seva quota de l’exercici anterior.

4. Quan un membre deixi de pagar la quota durant dos exercicis consecutius, el Consell 
Directiu procedirà d’acord amb el previst a l’article 37.c d’aquests estatuts.
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Article 44
L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre de 
cada any.

Article 45
En els comptes corrents o llibretes d'estalvi  obertes en entitats  financeres hi  han de 
figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari. Per poder disposar dels fons 
n'hi ha prou amb la firma del tresorer o del president.

Capítol X. El règim disciplinari

Article 46
1. L'òrgan  de  govern  pot  sancionar  les  infraccions  comeses  pels  membres  que 

incompleixin 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 de règim intern.

2. El procediment sancionador s'iniciarà d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia 
o comunicació. En el termini de deu dies el Consell Directiu nomenarà un instructor 
que tramitarà l'expedient sancionador i proposarà la resolució en el termini de quinze 
dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser 
motivada  i  aprovada  per  dues  terceres  parts  dels  membres  del  Consell  Directiu, 
l'adopta aquest òrgan de govern dins d'un període de quinze dies.

3. Contra les sancions greus i molt greus acordades pel Consell Directiu, les persones 
afectades hi  poden recórrer davant la primera Assemblea General que tingui  lloc, 
sempre  que  el  reglament  de  règim intern  ho  reguli,  i  en  la  manera  que  aquest 
reglament estableixi.

Capítol XI. Dissolució

Article 47
La dissolució de l'associació l'haurà d'acordar l'Assemblea General convocada de manera 
extraordinària expressament per a aquest fi, per una majoria de dos terços dels vots dels 
associats.

Article 48
1. Una  vegada  acordada  la  dissolució,  l'Assemblea  General  nomenarà  una  Comissió 

Liquidadora que prendrà les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels 
béns i drets de l'associació com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol 
operació pendent.

2. Els  membres  de  l'associació  estan  exempts  de  responsabilitat  personal.  La  seva 
responsabilitat  queda  limitada  a  complir  les  obligacions  que  ells  mateixos  hagin 
contret voluntàriament.
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3. El  romanent net que resulti  de la liquidació  s'ha de lliurar  directament a l'entitat 
pública  o  privada  sense  afany  de  lucre  que  en  l'àmbit  territorial  d'actuació  de 
l'associació  s'hagi  destacat  més  en  activitat  similars  a  les  dutes  a  terme  per 
l'associació.

Disposicions addicionals

Primera
El  desenvolupament  dels  presents  estatuts  es  contempla  en  el  Règim  Intern  de 
Funcionament,  que  haurà  de  ser  aprovat  per  l’Assemblea  General,  prèvia  proposta 
raonada del Consell Directiu.

Segona
Totes les qüestions que sorgeixin en la interpretació i l'aplicació d'aquests Estatuts i del 
reglament de règim intern, en les relacions entre l'associació i els seus membres, i entre 
ells mateixos com a membres de l'associació, es sotmetran a l’arbitratge institucional en 
la mesura que ho permetin les disposicions vigents. 

Tercera
En tot allò que no estigui previst en aquests estatuts s'aplicarà la vigent Llei Orgànica 
1/2002,  de  22  de  març,  reguladora  del  Dret  d'Associació,  i  les  disposicions 
complementàries.

Lluc, 19 de gener 2007
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