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CAPÍ TOL Í - DENOMÍNACÍO , FÍNS, DOMÍCÍLÍ Y A MBÍT 

 

Article 1. DENOMINACIÓ 

Amb la denominació CONSELL ESPANYOL PER A LA DEFENSA DE LA 
DISCAPACITAT I LA DEPENDÈNCIA CATALUNYA - CEDDD CATALUNYA es 
constitueix una associació a l'empara de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, 
reguladora de el Dret d'Associació i a l'empara de la Llei 4 / 2008, de 24 d'abril, de 
el llibre tercer de el Codi civil de Catalunya , relatiu a les persones jurídiques , i les 
restants disposicions d'aplicació , amb personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar, 
sense ànim de lucre. 

En tot el que no estigui previst en els presents Estatuts s'aplicarà la citada Llei 
Orgànica 1/2002, la Llei 4/2008, de 24 d'abril, el llibre tercer de el Codi civil de 
Catalunya de 22 de març i les disposicions complementàries de desenvolupament  

Article 2. PERSONALITAT JURÍDICA 

CEDDD CATALUNYA té personalitat jurídica pròpia i independent de la de cadascun 
dels seus membres així com plena capacitat d'obrar, sense ànim de lucre.  

Article 3. ÀMBIT TEMPORAL 

Aquest Consell es constitueix per temps indefinit. 

Article 4. FINS 

El CEDDD CATALUNYA es constitueix com una entitat associativa, de caràcter 
representatiu i àmbit català , que té com a missió la defensa dels drets i interessos 
de qualsevol tipus de persona física o jurídica compromesa amb les persones amb 
discapacitat , amb la gent gran i / o amb les persones en situació de dependència , 
amb independència que cadascuna d'aquestes persones o entitats tingui plena 
autonomia i personalitat per a la defensa dels seus drets i compliment de les seves 
obligacions. 

El CEDDD CATALUNYA treballa per la cohesió i unitat dels sectors que defensen la 
no discriminació, la igualtat d'oportunitats, la inclusió en la comunitat i l'acció 
positiva de les persones amb discapacitat, de les persones grans i de les persones en 
situació de dependència des de totes les àrees de influència, especialment: educació, 
atenció i assistència, ocupació i àmbit social. 

El CEDDD CATALUNYA neix per canalitzar les demandes d'aquestes persones i 
entitats cap als poders públics, les administracions públiques, administracions i 
Entitats Públiques o privades Internacionals i en especial de la Unió Europea, els 
partits polítics, els agents socials i altres organismes les decisions repercuteixen 
directament o indirectament en les persones amb discapacitat , en les persones 
grans i / o a les persones en situació de dependència , les seves famílies i les 
organitzacions que les representen i treballen per la seva plena inclusió. 

El CEDDD CATALUNYA promourà, en l'àmbit que li és propi, i respecte a les persones 
amb discapacitat , persones grans i / o les persones en situació de dependència : 

- La promoció i inclusió laboral, la igualtat de tracte en l'ocupació, la lluita 
contra la manca d'oportunitats laborals.          

- La igualtat de tracte en l'accés a la formació i capacitació professionals.          



- L'accés a l'Educació (sigui Especial o Ordinària) i els sistemes d’ocupació 
protegits quan les circumstàncies personals així ho requereixin.          

- La millora de les condicions i la qualitat de vida.          
- La protecció social i econòmica que garanteixin uns mínims vitals dignes.          
- La defensa per la inclusió en la comunitat, afavorint la vida independent i el 

desenvolupament autònom.          
- La promoció de la salut, l'assistència i la protecció sanitària.          
- L'atenció i el suport a les famílies en relació al procés habilitador, educatiu, 

laboral, assistencial, social, etc. com a estímul i motivació per a la seva 
participació activa en aquest procés. 

- El foment i la promoció de recursos de formació i informació destinats a 
famílies, persones amb Discapacitat / dependència, professionals, voluntaris, 
administracions públiques, etc., 

- La divulgació mitjançant comunicacions i / o publicacions dels avenços 
científics, clínics, tècnics, educatius, etc. 

 

El CEDDD CATALUNYA promourà a la societat el coneixement de la discapacitat i la 
dependència així com les activitats de suport i defensa que realitzen els seus 
membres. A més de vetllar pel compliment de la Convenció Internacional de les 
Persones amb Discapacitat i del seu protocol facultatiu. 

El CEDDD CATALUNYA propiciarà la creació de Programes d'atenció integral 
adreçats a la promoció de l'autonomia de les persones amb discapacitat , de les 
persones grans i / o de les persones en situació de dependència : programes 
sociosanitaris; programes dirigits a dones (especialment a aquelles amb càrregues 
familiars o que visquin en el medi rural); programes d'autonomia personal a través 
de la utilització de tecnologies; programes que fomentin el suport a l'envelliment 
actiu; programes que promoguin la prevenció, identificació i diagnòstic precoç; 
programes de suport per a promoure l'exercici de la capacitat jurídica; programes 
que promoguin la comunicació, la mobilitat i l'accessibilitat; programes culturals, 
esportius i de participació en general a la societat; programes de recerca en l'àmbit 
sociosanitari; programes de creació de sistemes d'informació i estadístiques que 
permetin una millor avaluació de la situació d'aquestes persones; programes que 
afavoreixin l'autonomia de l'alumnat amb necessitats educatives especials; 
programes de transport i mobilitat porta a porta; programes de promoció de la 
inclusió de persones amb especials dificultats; programes de suport, 
desenvolupament d'habilitats i competències i descans per a familiars cuidadors; 
programes que promoguin la participació de les persones amb discapacitat en les 
activitats d'oci, temps lliure, o de gaudi del medi natural; programes que fomentin 
iniciatives informatives i formatives; programes que promoguin serveis transitoris 
d'allotjament de famílies; programes d'ajuda mútua familiar; programes 
d'acompanyament circumstancial diürn, nocturn, en temps lliure, en caps de 
setmana, en períodes de vacances, descansos en postoperatoris i altres serveis 
transitoris; programes de foment de l'atenció a menors amb necessitats educatives 
i sociosanitàries; programes educatius per a la transmissió de valors solidaris entre 
els joves; programes per a la inserció sociolaboral; programes destinats a reforçar 
l'assistència i orientació a víctimes de discriminació, odi i intolerància; ... i 
programes de formació i promoció del voluntariat en aquests programes. 



Qualsevol altre fi que, de manera directa o indirecta, pugui contribuir a la realització 
dels fins de l'CEDDD CATALUNYA , o redundar en benefici de les persones amb 
discapacitat, persones grans i / o persones en situació de dependència o dels seus 
familiars. 

Article 5. ACTIVITATS 

Per al compliment d'aquests fins es realitzaran les següents activitats: 

a) Creació d'espais de trobada, reunió i debat.      
b) Recollida i Anàlisi de dades per a la seva publicació.      
c) Disseny de polítiques i accions conjuntes. Presentació de propostes 

legislatives, propostes d'acció i de tota mena que decideixin els seus 
membres.       

d) Contacte habitual amb l'Administració per posar en valor els i interessos 
comuns facilitant decisions favorables als interessos de les persones 
afectades.      

e) Consells Sectorials específics orientats a les finalitats de CEDDD.      
 

Article 6. DOMICILI I ÀMBIT TERRITORIAL 

El Consell estableix el seu domicili social en C /. Leiva, 2 d (APSOCECAT); 08014 
Barcelona i estendrà la seva activitat a tot el territori de la Comunitat Autònoma de 
Catalunya, sense perjudici de  la interacció i actuació amb les Administracions i 
Entitats Públiques o privades Internacionals i en especial, de la Unió Europea  i les 
delegacions que puguin obrir-se provincialment per a la consecució dels seus fins. 

CAPÍ TOL ÍÍ - O RGAN DE REPRESENTACÍO  

 

Article 7. JUNTA DIRECTIVA 

Només podran formar part de la Junta Directiva els associats. Per ser membres de la Junta 
Directiva cal ser major d'edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar sotmès en els motius 
d'incompatibilitat establertes en la legislació vigent (art. 11.4.LO 1/2002). 

El CEDDD CATALUNYA serà gestionat i representat per una Junta Directiva formada per: un 
president, 2 vicepresidents, un secretari i un tresorer. També podrà ser nomenat un nombre 
màxim de 5 vocals per donar representació als diferents sectors de CEDDD CATALUNYA. 

Article 8. GRATUÏTAT DELS CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Tots els càrrecs que componen la Junta Directiva seran no retribuïts. 

Article 9. DESIGNACIÓ I DURADA DELS CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Els càrrecs de la Junta Directiva seran designats i revocats per l'Assemblea General i el seu 
mandat tindrà una durada de quatre anys, amb una possible renovació. 
 
Els càrrecs de secretari i tresorer també rotaran cada 4 anys, amb una possible renovació. 
 
Els membres podran causar baixa per renúncia voluntària comunicada per escrit a la Junta 
Directiva, per incompliment de les obligacions que tinguessin encomanades i per expiració 
del mandat. 
 



Els membres de la Junta Directiva que hagin esgotat el termini per al qual van ser elegits 
continuaran ostentant els seus càrrecs fins al moment en què es produeixi l'acceptació 
dels que els substitueixin. 
 
Les vacants que es poguessin produir durant el mandat de qualsevol dels membres de la 
Junta Directiva seran cobertes provisionalment entre els membres fins a l'elecció 
definitiva per l'Assemblea General convocada a l'efecte. 

Article 10. REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Directiva es reunirà totes les vegades que ho determini el seu President i a iniciativa 
o petició de la meitat dels seus membres. Quedarà constituïda quan assisteixi la meitat més 
un dels seus membres i perquè els seus acords siguin vàlids hauran de ser presos per 
majoria de vots. En cas d'empat, el vot del President serà de qualitat..  

Les reunions de la Junta Directiva podran celebrar-se a distancia per mitjans electrònics, 
telefònics i/o telemàtics. 

Article 11. FACULTATS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Les facultats de la Junta Directiva s'estendran, amb caràcter general, a tots els actes propis 
de les finalitats del CEDDD CATALUNYA sempre que no requereixin, segons aquests 
Estatuts, autorització expressa de l'Assemblea General. 

Són facultats particulars de la Junta Directiva: 

a) Dirigir les activitats socials i portar la gestió econòmica i administrativa de Consell, 
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. 
d) Resoldre sobre l'admissió de nous associats. 
e) Nomenar delegats per a alguna determinada activitat. 
f) Qualsevol altra facultat que no sigui de l'exclusiva competència de l'Assemblea 

General de socis. 

Article 12. EL PRESIDENT 

El President tindrà les següents atribucions: 

- Representar legalment a Consell davant tota classe d'organismes públics o privats. 
- Convocar, presidir i aixecar les sessions que celebri l'Assemblea General i la Junta 

Directiva, així com dirigir les deliberacions d'una i altra. 
- Ordenar pagaments i autoritzar amb la seva signatura els documents, actes i 

correspondència. 
- Adoptar qualsevol mesura urgent que la bona marxa de Consell o per al 

desenvolupament de les seves activitats resulti necessària o convenient, sense 
perjudici de donar compte posteriorment a la Junta Directiva. 

Serà elegible com a President un representant de les entitats amb dret a vot a la Junta 
Directiva. El president tindrà un mandat de 4 anys amb una possible renovació. 

Article 13. ELS VICEPRESIDENTS 

Serà el vicepresident 1r el que substituirà el President en absència d'aquest, motivada per 
malaltia o qualsevol altra causa, i tindrà les mateixes atribucions que ell. Rotarà per tant 
també cada quatre anys, amb possible renovació. 

  Quan una persona que ocupi una de les vicepresidències cessi en la seva responsabilitat en 
l'Organització d'origen i aquesta comuniqui a Consell el seu relleu com a representant, la 



Vicepresidència en qüestió serà ocupada per la persona que designi l'Organització 
originària sense necessitat de convocar procés electoral per a la substitució. 

Article 14. EL SECRETARI  

El Secretari tindrà al càrrec la direcció administrativa de Consell, expedirà certificacions, 
portarà els llibres de el Consell legalment establerts i el fitxer d'associats, i custodiarà la 
documentació de l'entitat, fent que es cursin a les comunicacions sobre designació de Juntes 
Directives i altres acords socials inscriptibles en els registres corresponents, així com el 
compliment de les obligacions documentals en els termes que legalment corresponguin. El 
Secretari tindrà al càrrec la direcció administrativa de Consell, expedirà certificacions, 
portarà els llibres de el Consell legalment establerts i el fitxer d'associats, i custodiarà la 
documentació de l'entitat, fent que es cursin a les comunicacions sobre designació de Juntes 
Directives i altres acords socials inscriptibles en els registres corresponents, així com el 
compliment de les obligacions documentals en els termes que legalment corresponguin. 

Article 15. EL TRESORER  

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

Article 16. ELS VOCALS 

Els vocals formen part de la Junta Directiva i tindran les funcions específiques que els 
encomani la Junta. 

 

CAPÍTOL ÍÍÍ - ASSAMBLEA GENERAL 

 

Article 17. L’ASSAMBLEA GENERAL 

L'Assemblea General és l'òrgan suprem de govern de Consell i estarà integrada per tots els 
associats. 

Article 18. REUNIONS DE L’ASSAMBLEA 

Les reunions de l'Assemblea General seran ordinàries i extraordinàries. L'ordinària se 
celebrarà un cop a l'any dins dels sis mesos següents a el tancament de l'exercici; les 
extraordinàries se celebraran quan les circumstàncies ho aconsellin, segons el parer del 
President quan la Junta Directiva ho acordi o quan ho proposi per escrit una desena part 
dels associats. 

Les convocatòries de les Assemblees Generals es realitzaran per escrit, sent vàlids els 
mitjans electrònics, expressant el lloc, dia i 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 passar a el menys quinze 
dies, podent així mateix fer constar si procedís la data i hora en què es reunirà l'Assemblea 
en segona convocatòria, sense que entre una i una altra pugui haver un termini inferior a 
mitja hora.  

Les Assemblees, tant ordinàries como extraordinàries, podran celebrar-se a distancia per 
mitjans electrònics, telefònics i/o telemàtics. 

Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament 
constituïdes en primera convocatòria quan concorrin a ella un terç dels associats amb dret 
a vot, i en segona convocatòria qualsevol que sigui el nombre d'associats amb dret a vot. 

Per poder exercir el dret a vot les entitats hauran d'estar al corrent de les seves obligacions 
i pagaments. 



Es podrà delegar la facultat de vot en qualsevol soci, mitjançant comunicació prèvia i 
específica per a cada Assemblea concreta. 

Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades quan 
els vots afirmatius superen als negatius, no sent computables a aquests efectes els vots nuls, 
en blanc, ni les abstencions. 

Caldrà majoria qualificada de les persones presents o representades, que resultarà quan els 
vots afirmatius superen la meitat d'aquestes, per: 

a) Dissolució de l'entitat. 
b) Modificació d'Estatuts, inclòs el canvi de domicili social. 
c) Disposició o alienació de béns integrants de l'immobilitzat. 
d) Remuneració dels membres de l'òrgan de representació. 

Article 19. FACULTATS DE L’ASAMBLEA GENERAL  

Són facultats de l'Assemblea General: 

a) Aprovar la gestió de la Junta Directiva. 
b) Examinar i aprovar els comptes anuals. 
c) Elegir els membres de la Junta Directiva. 
d) Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries. 
e) Dissolució de l'associació. 
f) Modificació dels Estatuts, inclòs el canvi de domicili social. 
g) Disposició o alienació dels béns. 
h) Acordar, si escau, la remuneració dels membres dels òrgans de representació (que 

requerirà acord de modificació dels Estatuts i que consti en els comptes anuals 
aprovats en Assemblea). 

i) Qualsevol altra que no sigui competència atribuïda a un altre òrgan social. 
 

Article 20. ASSAMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA ESPECÍFICA  

Requereixen acord de l'Assemblea General Extraordinària convocada a l'efecte: 
 
a) Modificació dels Estatuts inclòs el canvi de domicili social. 
b) Dissolució de l'Associació. 
 

CAPÍ TOL ÍV - SOCÍS  
 

Article 21. SOCIS 

Podran pertànyer al CEDDD CATALUNYA totes aquelles persones físiques o jurídiques, amb 
independència de la seva naturalesa pública o privada, ja siguin entitats associatives, 
federacions, confederacions, Sindicats, Empreses, Patronals, Col·legis Professionals, 
Universitats i qualsevol altra persona jurídica constituïda d'acord amb la Llei que tinguin 
interès en el desenvolupament dels fins i valors del CEDDD CATALUNYA i que 
voluntàriament sol·licitin la seva incorporació .. 

Article 22. CLASSES DE SOCIS 

Dins del CEDDD CATALUNYA existiran les següents classes de socis: 

a) Fundadors, que seran aquells que participin en l'acte de constitució de Consell. 
b) De número, que seran els que ingressin després de la constitució de Consell. 
c) De honor, els que pel seu prestigi o per haver contribuït de manera rellevant a la 

dignificació i desenvolupament de el Consell, es facin creditors a tal distinció. El 
nomenament dels socis d'honor correspondrà a l'Assemblea General. 



 

Article 23. ADMISSIÓ DE SOCIS 

Podran ingressar com a socis totes aquelles persones físiques o jurídiques, amb 
independència de la seva naturalesa pública o privada, ja siguin entitats associatives, 
federacions, confederacions, Sindicats, Empreses, Patronals, Col·legis Professionals, 
Universitats i qualsevol altra persona jurídica constituïda d'acord amb la Llei , que tinguin 
interès en el desenvolupament dels fins de l'CEDDD CATALUNYA, que així ho manifesten 
expressament i siguin admesos per la Junta Directiva. En cas de no admissió, aquesta haurà 
de ser degudament justificada. 

Article 24. BAIXA D’UN SOCI 

Els socis causaran baixa per alguna de les causes següents: 

a) Per renúncia voluntària, comunicada per escrit a la Junta Directiva. 
b) Per incompliment de les obligacions econòmiques, si deixarà de satisfer 4 quotes 

periòdiques. 

Article 25. DRETS DELS SOCIS 

1. Els socis de nombre i fundadors tindran els següents drets: 

a) Prendre part en totes les activitats que organitzi el Consell en compliment dels seus 
fins. 

b) Gaudir de tots els avantatges i beneficis que el Consell pugui obtenir. 
c) Participar en les Assemblees amb veu i vot. 
d) Ser electors i elegibles per als càrrecs directius. 
e) Rebre informació sobre els acords adoptats pels òrgans de Consell. 
f) Fer suggeriments als membres de la Junta Directiva amb vista a al millor 

compliment dels fins de l'entitat. 

2. Els socis d'honor tindran els mateixos drets a excepció dels que figuren en els apartats c) 
i d) podent assistir a les assemblees sense dret de vot. 

Article 26. OBLIGACIONS DELS SOCIS 

Tots els socis fundadors i de nombre tindran les següents obligacions, excepte els socis 
d'honor que estaran exempts de l'abonament de quotes (apartat b). 

a) Complir els presents Estatuts i els acords vàlids de les Assemblees i la Junta 
Directiva. 

b) Abonar les quotes que es fixen. 
c) Assistir a les Assemblees i altres actes que s'organitzin. 
d) Exercir, si escau, les obligacions inherents al càrrec que ocupin. 

Article 27. RECURSOS ECONÒMICS 

Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament dels fins i activitats de el Consell 
seran els següents: 

a) Les quotes de socis, periòdiques o extraordinàries. 
b) Les subvencions, llegats o herències que pogués rebre de forma legal per part dels 

associats o de terceres persones. 
c) Qualsevol altre recurs lícit. 

El CEDDD CATALUNYA manca en el moment de la seva constitució de Fons Social. 

Article 28. EXERCICI ECONÒMIC 

L'exercici associatiu i econòmic serà anual i el seu tancament tindrà lloc el 31 de desembre 
de cada any. 



 

CAPÍ TOL V – PROCE S ELECTORAL 
 

Article 29. RÈGIM ELECTORAL 

La normativa electoral s'ajustarà als criteris i principis de el sistema democràtic, serà 
aprovada per la Junta Directiva de l'CEDDD i notificada a totes i cadascuna de les 
organitzacions Representants. 

A l'Assemblea Electoral, cada organització soci estarà representada per una sola persona 
física la designació s'ha d'haver produït amb antelació suficient a el dia de la votació. El vot 
serà secret i serà emès per qui representi a cada organització soci amb la deguda designació, 

L'elecció de cada càrrec es realitzarà mitjançant votacions separades o de manera conjunta 
segons estableixi la Junta Directiva. 

Per formar part d'una candidatura s'haurà d'estar al corrent de les obligacions de soci.   

CAPÍ TOL V - DÍSSOLUCÍO  
 

Article 30. DISSOLUCIÓ 

Es dissoldrà voluntàriament quan així ho acordi l'Assemblea General Extraordinària, 
convocada a l'efecte, d'acord amb el que disposa l'article 20 dels presents Estatuts. 

En cas de dissolució, es nomenarà una comissió liquidadora la qual, un cop extingits els 
deutes, i si existís sobrant líquid, el destinarà per a fins que no desvirtuïn la seva naturalesa 
no lucrativa. 

 
DÍSPOSÍCÍO  ADDÍCÍONAL 
 

En tot el que no estigui previst en els presents Estatuts s'aplicarà la vigent Llei Orgànica 
1/2002, de 22 de març, reguladora de el Dret d'Associació, la Llei 4/2008, de 24 d'abril, de 
el llibre tercer de el Codi civil de Catalunya i les disposicions complementàries. 

 

 

 

 

 

 

 

  


