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REDACTAT ACTUAL REDACTAT PROPOSAT MOTIU 
ARTICLE 3 
........ 

2. L'àmbit d'activitat principal de l’entitat l'assenyala 
el domicili social. No obstant això, també es 
considera indicativa de l'àmbit d'activitat qualsevol 
altra referència geogràfica (sigui de caràcter local, 
estatal o internacional) relacionada amb les 
activitats de l'associació. 

 

ARTICLE 3 
........ 

2. L’àmbit territorial de l’activitat de l’entitat 
l’assenyala el domicili social. No obstant això, 
també es considera indicativa de l'àmbit territorial 
d'activitat qualsevol altra referència geogràfica 
(sigui de caràcter local, provincial, autonòmica, 
estatal o internacional) relacionada amb les 
activitats de l'associació. 

 

 

Millorar el text 
aclarint que es 
tracta de 
l’àmbit 
territorial. 

Article 4 
 
1.- Les diferents tasques i disciplines que formen 
els objectius de l'Entitat seran classificades per 
Seccions i amb un Mestre o Mestra de Dansa com 
a responsable. 

a) Secció Infantil.  Estarà constituïda per infants 
a partir de  4  anys. 

b) Secció Juvenil.  Estarà constituïda per joves  
de 14 a 30 anys d’acord amb el que disposa 
l’article 34 de la llei 7/1997 de 18 de juny. 

Article 4  
 
1.- L’ensenyament i pràctica de la dansa es 
distribueixen en seccions, amb un mestre o mestra 
de dansa com a responsable, d’acord amb els 
criteris que la Junta Directiva estableixi de 
denominació i edat dels socis que les realitzin. 
 

a) Secció Infantil.  Estarà constituïda per infants 

a partir de  4  anys. 

 
 
Eliminar l’intent de 
que es considerés 
l’ECD con 
organització 
juvenil (que va ser 
desestimada) 
 
 
 
 
 



c) Secció Cos de Dansa  La formaran els socis, 
sense límit d’edat. 

 

 

 

Els Mestres de Dansa de les Seccions, seran 
nomenats o substituïts per la Junta Directiva i no 
és preceptiu que hagin de ser socis. Quan les 
circumstàncies ho exigeixin, podran assistir a les 
reunions de la Junta Directiva i a les Assemblees 
amb veu  però sense vot. Qualsevol membre del 
Consell Directiu pot assumir la direcció d'alguna 
Secció. 

......... 

b) Secció Juvenil.  Estarà constituïda per joves  

de 14 a 30 anys d’acord amb el que disposa 

l’article 34 de la llei 7/1997 de 18 de juny. 

c) Secció Cos de Dansa  La formaran els socis, 

sense límit d’edat. 

 
 
Els Mestres de Dansa de les Seccions, seran 
nomenats o substituïts per la Junta Directiva i no 
és preceptiu que hagin de ser socis. Quan les 
circumstàncies ho exigeixin, podran assistir a les 
reunions de la Junta Directiva i a les Assemblees,  
amb veu  però sense vot en el cas de no ser socis. 
Qualsevol membre del Consell Directiu pot 
assumir la direcció d'alguna Secció. 

............ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aclariment. 
Supressió per 
innecessari 

Article 5 
...... 
9.-   ..... 
 

c) Obtenir un exemplar dels estatuts vigents i 
dels reglaments de règim intern, si n’hi ha. 

 

Article 5 
...... 
9.-   ..... 
 

c) Obtenir un exemplar dels estatuts vigents i 
dels reglaments de règim intern, si n’hi ha, 
per la qual cosa estaran disponibles a la 
web de l’Entitat 

 
 

 
 
 
 
 
 
Eliminar la 
obligació de 
distribuir còpies 
dels Estatuts en 
paper. 



Article 11 
......... 
3.- Les reunions de l'Assemblea General, les 
presideix el president de l'associació. Si no hi és, 
l'han de substituir, successivament, el sots - 
president o el vocal de més edat de la Junta 
Directiva. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi 

el mateix càrrec a la Junta Directiva. 

Article 11 
......... 
3.- Les reunions de l'Assemblea General, les 
presideix el president de l'associació. Si no hi és, 
l'han de substituir, successivament, el sots - 
president o el vocal de més edat de la Junta 
Directiva. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi 
el mateix càrrec a la Junta Directiva. En la seva 
absència ho farà el vocal de menys edat. 

 
 
 
 
 
 
 
Corregir un buit. 

Article 11 
4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que han de 
signar ell mateix i el president, amb un extracte de les 
deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat 
numèric de les votacions i  la llista de les persones assistents. 
Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es 
llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. 
Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra 
documentació ha d'estar a disposició dels socis al local 
social. 

 

Article 11 
4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que han de 
signar ell mateix i el president, amb un extracte de les 
deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat 
numèric de les votacions i  la llista de les persones assistents. 
Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es 
llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. 
Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra 
documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social 
o bé a la pàgina web de l’Associació. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Actualització del 
text amb les 
tecnologies 

 Article 11 
...... 
Afegir un nou punt 5. 
5.- Les reunions es poden dur a terme per mitjà de 

videoconferència o d'altres mitjans de comunicació, 

sempre que quedi garantida la identificació dels 

assistents, la continuïtat de la comunicació, la 

possibilitat d'intervenir en la deliberació i l'emissió del 

vot . En aquest cas, s'entén que la reunió se celebra on 

és la persona que la presideix. 

 
 
Possibilitat de fer 
les assemblees 
telemàtiques. 
Norma Decret Llei 
28/2021 de 21 
desembre de la 
GC. 



 Article 13 
........ 
Afegir un nou punt 5 
5.- Es poden adoptar acords sense reunió de manera 

excepcional -a instància del president de l'associació, de 

dos terços dels membres de la junta directiva o d'un 

20% dels associats- mitjançant l'emissió del vot per 

correspondència postal, comunicació telemàtica o 

qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els 

drets d'informació i de vot, que quedi constància de la 

recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. 

S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la 

persona jurídica i a la data de recepció de l'últim dels 

vots emesos vàlidament. 

 
 
Possibilitat de fer 
les assemblees 
telemàtiques. 
Norma Decret Llei 
28/2021 de 21 
desembre de la 
GC. 

Article 14 
1. L’òrgan de govern té caràcter col·legiat. Els estatuts en 
determinen la composició.  

 
....... 

Article 14 
1. L’òrgan de govern té caràcter col·legiat. Els estatuts en 
determinen la composició, afavorint la paritat de gènere.  

....... 

 
Incloure la 
normativa legal de 
igualtat de gènere. 

 Article 17 
........ 
Afegir un nou punt 3 
Les reunions es poden dur a terme per mitjà de 

videoconferència o d'altres mitjans de comunicació, 

sempre que quedi garantida la identificació dels 

assistents, la continuïtat de la comunicació, la 

possibilitat d'intervenir en la deliberació i l'emissió del 

vot . En aquest cas, s'entén que la reunió se celebra on 

és la persona que la presideix. 

 
 
 
Possibilitat de fer 
les juntes 
telemàtiques. 
Norma Decret Llei 
28/2021 de 21 
desembre de la 
GC. 
 



 Article 18 
........ 
Afegir un nou punt 4 
4.- Es poden adoptar acords sense reunió de manera 

excepcional -a instància del president de l'associació, de 

dos terços dels membres de la junta directiva o d'un 

20% dels associats- mitjançant l'emissió del vot per 

correspondència postal, comunicació telemàtica o 

qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els 

drets d'informació i de vot, que quedi constància de la 

recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. 

S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la 

persona jurídica i a la data de recepció de l'últim dels 

vots emesos vàlidament. 

 

 

 

 
 
 
Possibilitat de fer 
les juntes 
telemàtiques. 
Norma Decret Llei 
28/2021 de 21 
desembre de la 
GC. 

Article 30 
....... 
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 intern. 
 
 
El procediment per sancionar s'inicia d'ofici o bé 
com a conseqüència d'una denúncia o 
comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta 
Directiva nomena un instructor, que tramita 

Article 30 
....... 
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 intern, o, si no n’hi hagués, del que 
acordi la Junta Directiva 
 
El procediment per sancionar s'inicia d'ofici o bé 
com a conseqüència d'una denúncia o 
comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta 
Directiva nomena un instructor, que tramita 

 
 
 
 
 
 
Omplir un buit. 
 
 
 
 
 



l'expedient per sancionar i proposa la resolució en 
el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del 
presumpte infractor. La resolució final, que ha de 
ser motivada i aprovada per dues terceres parts 
dels membres de la Junta Directiva, l'adopta 
aquest òrgan de govern també dins d'un període  
de 15 dies. 
......... 
La baixa d’un  associat per falta de pagament de 
quotes, es prendrà per acord de la Junta Directiva 
sempre que hi hagin pendents 2 o més rebuts 
anuals i s’hagi donat la possibilitat, per 
comunicació escrita i certificada, de posar-se al 
corrent del deute. 
 

l'expedient per sancionar i proposa la resolució  
proposar la sanció en el termini de 15 dies, amb 
audiència prèvia del presumpte infractor. La 
resolució final, que ha de ser motivada i aprovada 
per dues terceres parts dels membres de la Junta 
Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també 
dins d'un període de 15 dies. 
 
La baixa d’un  associat per falta de pagament de 
quotes, es prendrà per acord de la Junta Directiva 
sempre que hi hagin pendents 2 o més rebuts 
anuals anualitats i s’hagi donat la possibilitat, per 
comunicació escrita, o per correu-e i certificada, de 
posar-se al corrent del deute. 
 

Corregir una 
incongruència: 
l’instructor no pot 
a la vegada 
sancionar. 
 
 
 
 
 
 
 Millora del text 
Actualització del 
text. 

   

 


