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ESTATUTS 
DE 

L’ASSOCIACIÓ D’AL·LÈRGICS ALIMENTARIS 
IMMUNITAS VERA 

 
TÍTOL I 

Denominació, finalitat, domicili i àmbit d’actuació. 
 
Article 1.  Amb la denominació  IMMUNITAS VERA  es constitueix una associació sense ànim de lucre 
d’al·lèrgics alimentaris i al làtex, que a l'empara de l'article 22 de la Constitució, regularà les seves 
activitats d’acord amb la Llei 7/1997 de 18 de juny d’associacions (D.O.G.C. 2.423 de l’1 de juliol) i els 
seus estatuts. 
Art. 2.  Les finalitats de l’associació seran: 

1. Defensar els drets infantils i humans, en cas d'adults, dels al·lèrgics i/o intolerants 
alimentaris i del làtex., promovent la participació de l'Associació en els òrgans planificadors 
i legisladors de deficiències, discapacitats i minusvàlues.  

2. Contribuir a la millora de l'atenció i reinserció social i la integració laboral dels 
al·lèrgics/intolerants, mitjançant fitxes d'avaluació individuals que determinin les seves 
necessitats. 

3. Promoure la creació de les estructures que autoritzi la legislació sociosanitària.  
4. Promoure la informació i l'intercanvi d'experiències entre associats en els aspectes 

sanitaris, educatius, socials i legals. 
5. Estimular la investigació sobre les deficiències del sistema immunològic i qualsevol de les 

que  puguin causar les al·lèrgies, així com a prevenir-les. Les investigacions podran establir 
àmbits sanitaris, educatius i socials. Potenciar l’interès, la motivació i la pressió social en tot 
allò relacionat amb la investigació de l’al·lèrgia/intolerància alimentària i al·lèrgia al làtex. 

6. Promoure la comprensió pública dels al·lèrgics i les seves famílies. 
7. Promoure la informació, l’educació per la salut i la capacitat  de cura personal entre els 

al·lèrgics i els seus familiars. 
8. Fomentar l’associacionisme entre els al·lèrgics i/o llurs familiars, per potenciar una millor 

defensa dels interessos dels associats. 
9. Relacionar-se i coordinar-se amb Metges i Especialistes, i l’Administració Sanitària per 

contribuir a una millor prevenció i control de l’al·lèrgia i/o intolerància alimentària. 
10. Promoure el coneixement específic sobre l’al·lèrgia i/o intolerància i dels recursos existents 

de prevenció, control i tractament de la malaltia, pels mitjans escaients. 
11. Ajudar als afectats i llurs familiars amb informació i assessorament, col·laborant amb ells en 

cas de presentar-se problemes socials, familiars, laborals o educatius a conseqüència de la 
malaltia. 

12. Relacionar-se amb comerços, indústries, herbolaris, dietètiques, etc. i qualsevol altra 
activitat econòmica relacionada amb la malaltia, per aconseguir informació, produccions o 
polítiques comercials en benefici dels associats. 

13. Establir convenis de col·laboració amb el sector públic o privat amb caràcter sanitari, 
científic, econòmic o social, en relació amb l’al·lèrgia alimentària i al làtex. 

14. Sol·licitar a entitats públiques o privades actuacions, polítiques o planificacions que suposin 
un benefici directe pel col·lectiu al·lèrgic. 

15. Aconseguir de l’Administració Pública Sanitària un protocol específic d’assignació de dieta 
en els centres hospitalaris pel col·lectiu al·lèrgic, així com una formació permanent en 
al·lèrgies per a tot el personal  de qualsevol estament públic. 

16. Aconseguir de l’Administració Pública de l’àmbit de l’ensenyament el protocol a seguir per 
aconseguir els recursos necessaris en entitats públiques i subvencionades, des de la llar 
d'infants fins al final de l'educació obligatòria. 

17. Aconseguir de l’Administració Pública de l’àmbit social els ajuts necessaris per compensar 
les despeses econòmiques de l'alimentació dels afectats. 

18. Amb caràcter general, qualsevol altra finalitat que comporti un benefici directe o indirecte 
pels associats o pel col·lectiu al·lèrgic en general. 

Art. 3.  Els mitjans per aconseguir aquestes finalitats seran: 
1. La difusió d’informació per cartes, tríptics, butlletins, cartells, publicacions periòdiques, 

col·loquis, etc. 
2. Qualsevol altra activitat, d’acord amb la legislació vigent, que contribueixi a aconseguir els 

objectius de l’associació. 
Art. 4. El domicili de l’associació, fins acord en sentit contrari, es fixa a Tortosa, al carrer Montcada, 
número 27, 2n pis. 
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Art. 5. L’àmbit d’actuació serà el territori català. Malgrat això, també es considera àmbit de la seva 
activitat qualsevol altra referència geogràfica, local, estatal o internacional, relacionada amb les activitats 
de l’associació. 
Art. 6.  La informació, tant la personal dels SOCIS/ES , com la relativa a l’activitat de l’associació 
(informació d’al·lèrgies, aliments, fabricants, procediments i protocols, etc.) pertany a IMMUNITAS VERA, 
no podent ser utilitzada sense autorització de la Junta Directiva. La utilització no autoritzada derivarà en 
les responsabilitats escaients. 
 

TÍTOL II 
Òrgans de Govern i d’Administració. 

 
Art. 7.  L’Associació estarà dirigida per una JUNTA DIRECTIVA composta per 

• Un/a  President/a 
• Un/a  Vicepresident/a 
• Un/a Secretari/a 
• Un/a  Tresorer/a 
• Un mínim de tres  i un màxim de set Vocals. 

Art. 8. La JUNTA DIRECTIVA es reunirà quan sigui convocada pel seu President, i quan així sigui 
sol·licitat per un mínim d’una quarta part dels seus components. Quedarà constituïda amb l’assistència 
de la meitat més un dels seus membres, i els seus acords seran vàlids per majoria de vots. En cas de 
resultat igual, el vot del President serà de qualitat. 
Art. 9.  La JUNTA DIRECTIVA te per funcions: 

1. Decidir en primera instància sobre l’adquisició de la condició de SOCI/A. 
2. Proposar a l’ASSEMBLEA GENERAL l’exclusió de socis. 
3. Dirigir les activitats socials i portar la gestió econòmica i administrativa de l’Associació 

acordant realitzar els contractes i actes escaients. 
4. Organitzar i desenvolupar les activitats aprovades a les ASSEMBLEES. 
5. Convocar i fixar data de l’ASSEMBLEA GENERAL. 
6. Elaborar i sotmetre a aprovació de l’ASSEMBLEA GENERAL els Pressupostos anuals i 

l’estat de comptes. 
7. Designar, si s’escau, Comissions de Treball per una determinada activitat de l’Associació. 
8. Qualsevol altra facultat que no sigui exclusiva competència de l’ASSEMBLEA GENERAL 

de socis. 
9. Supervisar el funcionament i les actuacions de les diferents Delegacions que es puguin 

constituir. 
Art. 10.  El/La PRESIDENT/A  representarà l’Associació davant de les entitats públiques o privades, 
convocarà, presidirà i aixecarà les sessions que celebri l’ASSEMBLEA GENERAL i la JUNTA 
DIRECTIVA, dirigirà llurs deliberacions, ordenarà pagaments i autoritzarà amb la seva signatura els 
documents, actes i correspondència; adoptarà qualsevol mesura urgent que el bon funcionament de 
l’Associació comporti o que sigui necessària pel bon desenvolupament de les activitats de l’Associació, 
sense perjudici de comunicar-ho amb posterioritat a la JUNTA DIRECTIVA. 
Art. 11. El/La VICEPRESIDENT/A  substituirà el PRESIDENT/A en absència d’aquest, per malaltia o 
qualsevol altre motiu, amb les mateixes atribucions. 
Art. 12. El/La SECRETARI/A te per funcions la direcció dels treballs purament administratius de 
l’Associació, portarà el Llibre d’Actes de l’Associació, donarà fe dels acords adoptats i lliurarà les 
certificacions que siguin necessàries. 
Art. 13. El/La TRESORER/A recaudarà i custodiarà els fons econòmics de l’Associació i donarà 
compliment a les ordres de pagament emeses pel PRESIDENT. 
Art. 14 . Els/Les VOCALS tenen les obligacions pròpies del seu càrrec com membres de la JUNTA 
DIRECTIVA i les que es puguin produir de les Delegacions o Comissions de Treball que la JUNTA 
DIRECTIVA acordi. 
Art. 15.  Les vacants que es puguin originar seran cobertes provisionalment pels restants membres de la 
JUNTA DIRECTIVA fins l’elecció definitiva per l’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA. 
Art. 16. Aquests càrrecs seran voluntaris i no retribuïts, amb una durada de tres anys i possibilitat de 
reelecció. 
Art. 17.  L’ASSEMBLEA GENERAL és l’òrgan suprem de l’Associació, composta per tots els membres 
de l’Associació. 
Art. 18.  Les ASSEMBLEES GENERALS seran de dues classes: ORDINÀRIES i EXTRAORDINÀRIES. 
Ambdues seran presidides pel PRESIDENT de la JUNTA DIRECTIVA, qui obrirà els debats i determinarà 
l’Ordre del Dia. Actuarà com SECRETARI/A  el/la titular del càrrec. 

 

Les ASSEMBLEES GENERALS  seran constituïdes vàlidament en la primera convocatòria amb 
l’assistència de la majoria absoluta dels socis; i en la segona, amb qualsevol que sigui el nombre 
d’assistents, trenta minuts més desprès de l’hora assenyalada per la primera convocatòria. 
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Els acords es prendran per majoria simple de vots dels assistents quan es tracti d’ASSEMBLEA 
ORDINÀRIA, i per majoria de dues terceres parts (2/3) d’assistents quan sigui una ASSEMBLEA 
EXTRAORDINÀRIA. 
Les ASSEMBLEES GENERALS es convocaran per la JUNTA DIRECTIVA, per escrit i amb quinze dies 
d’antelació, fent-hi constar el lloc, data i hora de la reunió i l’ordre del dia. 
Els acords es consignaran en un LLIBRE D’ACTES. 
Art. 19.  L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA es reunirà un cop a l’any com a mínim, amb les 
facultats següents: 

1. Elecció dels SOCIS/ES  que composen la JUNTA DIRECTIVA. 
2. Aprovació del Pressupost Anual i del Pla d’Activitats de l’any, i dels comptes de l’exercici 

anterior. 
3. Fixar les aportacions ordinàries i les extraordinàries que es puguin acordar 
4. Adoptar aquelles resolucions que per la seva importància així sigui necessari. 

Art. 20 . L’ ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA es reunirà quan així ho estimi necessari la 
JUNTA DIRECTIVA o ho sol·liciten un número de SOCIS/ES no inferior a la quarta part (1/4), expressant 
per escrit els motius que així ho fonamenten. A l’ ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 
correspon: 

1. La modificació dels Estatuts. 
2. La Disolució de l’Associació. 
3. La disposició i alienació de bens. 
4. L’expulsió de socis a proposta de la JUNTA DIRECTIVA. 
5. La constitució de federacions o la integració en aquestes. 
6. La sol·licitud de declaració d’Utilitat Pública. 
7. Qualsevol  assumpte que decideixi la pròpia ASSEMBLEA per la seva importància. 

 
TÍTOL III 

Socis: drets i deures. 
 

Art. 21.  Podran ser SOCIS/ES aquelles persones majors d’edat amb capacitat  d’obrar amb interès en el 
desenvolupament dels objectius de l’Associació. Els menors d’edat podran ser SOCIS/ES representats 
pels seus pares o tutors. Serà requisit d’admissió el compromís d’acceptar i complir els Estatuts. Serà 
obligatori col·laborar econòmicament al manteniment de l’associació mitjançant les aportacions que es 
puguin fixar per l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA. 
Art. 22 .  Els/Les  SOCIS/ES  seran de quatre tipus: 

1. Fundadors: aquells que han participat en l’acte de constitució de l’Associació. 
2. De número: aquells que ingressin en l’Associació desprès de la constitució. 
3. D’honor: aquells que pel seu prestigi i per haver contribuït significativament a la dignificació 

i desenvolupament de l’Associació puguin ser acreedors d’aquesta distinció. El 
nomenament correspondrà a la JUNTA DIRECTIVA. 

4. Col·laborador:  Aquell que realitzi, desinteressadament i gratuïta, tasques de suport  o 
realitzi donatius en benefici dels objectius de l’Associació. 

Art. 23.   Els/Les  SOCI/ES causaran baixa a l’Associació: 
1. Voluntàriament, amb comunicació per escrit a la JUNTA DIRECTIVA. 
2. Per incompliment de llurs obligacions  estatutàries. 
3. Per una conducta incorrecta, desprestigi de l’Associació amb paraules o fets que pertorben 

greument els actes organitzats i la normal convivència entre els associats, amb decisió de 
la JUNTA DIRECTIVA per majoria simple. 

Art. 24.  Els/Les SOCIS/ES DE NÚMERO I FUNDADORS tenen els drets següents: 
1. Participar en les activitats organitzades per l’Associació. 
2. Gaudir dels avantatges i beneficis que l’ Associació obtingui pels seus associats. 
3. Participar en les ASSEMBLEES amb veu i vot. 
4. Ser electors i el·legibles per als càrrecs directius. 
5. Rebre informació sobre els acords adoptats pels òrgans de l’Associació. 
6. Fer suggeriments als membres de la JUNTA DIRECTIVA  per al millor desenvolupament de 

l’Associació. 
7. Disposar d’un exemplar dels Estatuts. 
8. Consultar els llibres de l’Associació. 

Art. 25.   Els/Les  SOCIS/ES  DE NÚMERO I FUNDADORS tenen les següents obligacions: 
1. Complir els Estatuts i els acords vàlids de les ASSEMBLEES i la JUNTA DIRECTIVA. 
2. Abonar les aportacions fixades, derrames i altres aportacions acordades. 
3. L’assistència a les ASSEMBLEES. 
4. Desenvolupar les obligacions del càrrec que puguin ocupar. 

 

5. Contribuir al bon nom i prestigi de l’Associació. 
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Art. 26. . Els/Les SOCIS/ES D’HONOR I ELS/LES COL·LABORADORS tenen idèntiques obligacions que 
els FUNDADORS i els de NUMERO, amb l’excepció dels indicats en els apartats  2 i 4 de l’article 
anterior. També tindran els mateixos drets, amb l’excepció dels exposats en l’apartat 3 de l’article 24, i de 
que no gaudiran de vot en les ASSEMBLEES, però sí de veu. 
 

TÍTOL IV 
Recursos econòmics. 

 
Art. 27.  Els recursos econòmics de l’Associació estaran destinats pel seu propi manteniment i per 
l’acompliment dels seus fins. Seran: 

1. Les APORTACIONS ordinàries i extraordinàries dels SOCIS/ES que es puguin fixar. 
2. Les DONACIONS i LLEGATS acceptats. 
3. Les SUBVENCIONS d’origen públic o privat. 
4. Altres que siguin compatibles amb la finalitat de l’Associació. 

Art. 28. L’Associació no disposa de Patrimoni Fundacional. 
Art. 29. L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural, tancant-se el 31 de desembre. 
Art. 30. Els comptes corrents o llibretes d’estalvi s’obriran amb signatura del PRESIDENT/A, 
SECRETARI/A I TRESORER/A. Per poder disposar de quantitats son suficients dues signatures una de 
les quals serà sempre del TRESORER/A. 
 

TÍTOL V 
Delegacions 

 
Art. 31. Les Delegacions es podran constituir a petició de qualsevol SOCI/A de número, prèvia 
autorització i acord de la JUNTA DIRECTIVA, on constarà l’àmbit geogràfic de la seva actuació i 
l’atribució, si s’escau, de funcions assignades. 
Art. 32. Les Delegacions comptaran amb un/a DELEGAT/DA de la JUNTA DIRECTIVA, nomenat/da a 
títol personal, podent disposar  del recolzament d’un EQUIP COL·LABORADOR, de la seva elecció. 
El/La DELEGAT/DA serà nomenat/da a precari  per la JUNTA DIRECTIVA. 
Art. 33.  Les funcions generals del/la DELEGAT/DA son: 

1. Desenvolupar els interessos de l’Associació a l’àrea geogràfica assignada. 
2. Representar l’Associació davant entitats de l’àmbit públic o privat, si bé no podrà contraure 

obligacions econòmiques amb tercers sense acord previ de la JUNTA DIRECTIVA. 
3. En general, qualsevol tasca o funció atribuïda per la JUNTA DIRECTIVA. 

Art.34. EL/LA DELEGAT/DA,  informarà de forma ordinària a la JUNTA DIRECTIVA sobre l’activitat de la 
Delegació, i de forma extraordinària quan aquella li ho sol·liciti. 
Art.35. El càrrec de DELEGAT/DA és compatible amb altres càrrecs de l’Associació. 

 
TÍTOL VI 

Dissolució i liquidació de l’Associació. 
Art. 36.  L’Associació no es podrà dissoldre mentre desitgin continuar actius una quarta part dels 
SOCIS/ES, sense computar els SOCIS/ES COL·LABORADORS. 
La dissolució serà voluntària si així ho acorda l’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA, per una 
majoria de les dues terceres (2/3) parts dels associats, sense computar els SOCIS/ES 
COL·LABORADORS. Un cop adoptat l’acord de dissolució la JUNTA DIRECTIVA actuarà com a 
COMISSIÓ LIQUIDADORA, observant les normes següents: 

1. Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal, que quedarà 
limitada al compliment de les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament. 

2. Un cop cessin les activitats de l’Associació es procedirà a alienar bens i drets, i amb el seu 
producte es liquidaran deutes i càrregues. 

3. Si resultés un actiu remanent s’adjudicarà com DONACIÓ a entitats sense ànim de lucre 
amb finalitats equivalents o similars. 

 
TORTOSA, 28 de juny de 2003. 

 
SIGNATURES 

 

 


