RÈGIM INTERN DE L’ASSOCIACIÓ MIFAS
CAPÍTOL I: Definició, Constitució i Objectius de l’Associació.
ARTICLE 1: L’Associació MIFAS (Minusvàlids Físics Associats), és una Associació
creada a l’empara de la llei d’associacions del 12 de desembre de 1964. Els estatuts de
l’Associació varen ser aprovats per una Comissió Gestora, que es va constituir a aquest efecte
el 27 de setembre de 1979, i foren aprovats i inscrits en el registre d’associacions de Girona el
mateix dia, amb el número 639 de la secció primera.
Tanmateix, l’Associació fou declarada d’Utilitat Pública pel Consell de Ministres el 21 de
desembre de 1983.
El 16 de desembre de 1990 l’Assemblea General Extraordinària de l’Entitat va acordar
modificar els Estatuts, els quals foren aprovats i inscrits posteriorment per la Generalitat de
Catalunya el 15 de novembre de 1991, seguint amb la mateixa inscripció.
El 29 de març de 1998 s’aprova una nova modificació dels esmentats Estatuts, en el
contingut d’una Assemblea General amb caràcter extraordinari, els quals foren aprovats i inscrits
posteriorment per la Generalitat de Catalunya, el 21 de juny de 1999, seguint amb la mateixa
inscripció abans esmentada.
El 16 d’abril de 2011 s’aprova una nova modificació dels Estatuts, en el contingut d’una
Assemblea General amb caràcter extraordinari, els quals foren aprovats i inscrits posteriorment
per la Generalitat de Catalunya, el 16 de juny de 2011, seguint amb la mateixa inscripció en el
registre d’associacions.
El 14 d’abril de 2018 s’aprova una nova modificació dels Estatuts, en el contingut d’una
Assemblea General amb caràcter Extraordinari, els quals foren aprovats i inscrits posteriorment
per la Generalitat de Catalunya, 20 de desembre de 2018, seguint amb la mateixa inscripció en
el registre d’associacions.
L’anagrama de l’Associació serà MIFAS, i la seva edició serà obligatòria en tota la
documentació que pertanyi a l’Associació, incloses les Delegacions Territorials.
ARTICLE 2: L’Associació MIFAS té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar
per administrar i disposar dels seus béns i cabals i per aconseguir els objectius que es proposa,
tal com marca l’article segon dels Estatuts i que es desenvolupa en el present règim intern.
ARTICLE 3: Els objectius de l’Associació són enumerats en l’article tercer dels Estatuts.
ARTICLE 4: Dels objectius de l’Associació se’n podran beneficiar tots els socis que
estiguin al corrent de les seves obligacions amb l’Entitat.
Així mateix, la Junta Directiva autoritzarà també a beneficiar-se’n als familiars, amics,
voluntaris, i treballadors en actiu que disposin del carnet adequat que els acrediti com a amics
de MIFAS.

La junta elaborarà el llistat d’amics de MIFAS per a l’acreditació corresponent.
ARTICLE 5: L’àmbit i l’extensió d’aquesta Associació comprèn tot Catalunya, amb una
distribució en diferents delegacions territorials.
CAPÍTOL II: Dels membres de l’Associació, llurs Drets i Obligacions.
ARTICLE 6: Per formar part de l’Associació es tindrà en compte tot allò que estableix
l’article 6 dels Estatuts i aquest Reglament de Règim Intern, amb les següents condicions:
A) Les persones que estan incapacitades permanents i són beneficiaries d’una prestació
de la Seguretat Social, i han estat homologades per la Llei 51/2003 del 2 de desembre, podran
ser membres de ple dret de l’Entitat sempre que presentin un certificat del CAD (o organisme
oficial) on indiqui el predomini de la discapacitat com a física, sensorial o orgànica.
B) Les persones que siguin més grans de 65 anys, hauran d’acreditar que la discapacitat
física, sensorial o orgànica és anterior al compliment de l’edat màxima a través d’un certificat de
discapacitat, i en el cas que procedeixi d’una altra entitat, se’l podrà admetre després de la
deliberació de la Junta Directiva.
C) En els casos de discapacitats polivalents, on no sigui clar quina és la discapacitat
predominant, es sol·licitarà el corresponent predomini abans d’acceptar la sol·licitud de soci.
D) La Junta Directiva no podrà admetre cap persona que no aporti com a mínim la
identificació, el document oficial amb adreça o edat, i el certificat de discapacitat.
ARTICLE 7: Els drets que corresponen als membres de l’Associació estan regulats per
l’article setè dels Estatuts. Per als menors d’edat, el dret de vot i representació l’exercirà el pare
o mare o tutor/a. Els representants dels menors no podran ostentar els càrrecs de President/a,
Vicepresident/a, Secretari/a i Tresorer/a. Tampoc podran ostentar els càrrecs anàlegs a les
Delegacions Territorials. Tot i això, aquests podran participar a les diferents tasques, així com
formar part d’altres comissions de treball. El representant del menor perdrà totes les seves
funcions quan arribi la majoria d’edat del representat.
ARTICLE 8: Els deures dels membres de l’Associació estan regulats per l’article vuitè
dels Estatuts.
ARTICLE 9: La condició de soci es perdrà d’acord amb el que s’estableix a l’article novè
dels Estatuts.
ARTICLE 10: Tant la condició de soci col·laborador com la de voluntari està regulada en
l’article desè dels Estatuts.

CAPÍTOL III: Organització territorial de l’Associació.

ARTICLE 11: L’Associació s’organitzarà en Delegacions Territorials, les quals seran
aprovades per l’Assemblea General de Compromissaris. Inicialment són aquestes: Centre, Sud,
Oest, Nord-est i Maresme Nord (Veure Annex 1).
ARTICLE 12: Seran competència de les Delegacions Territorials aquelles que siguin
atribuïdes expressament per l’Estatut de l’Associació, i les que en cada moment els hi atribueixi
l’Assemblea General de Compromissaris.
CAPÍTOL IV: De l’Assemblea General de Compromissaris.
ARTICLE 13: L’Assemblea General de Compromissaris és el màxim òrgan de
l’Associació, i es regeix pels articles 13, 14, 15, 16 i 17 dels Estatuts, i pel que s’estableix en
aquest règim intern.
Formaran l’Assemblea General de Compromissaris 4 persones per Delegació Territorial, i 1
persona per cada 100 socis inscrits a les respectives delegacions. Les que tinguin menys de 100
socis tindran dret a un 1 compromissari.
ARTICLE 14: L’Assemblea General de Compromissaris té les facultats que consten a
l’article catorzè dels Estatuts.
ARTICLE 15: Quan es faci l’Assemblea General de Compromissaris, amb caràcter
extraordinari, i aquesta sigui com a conseqüència de la sol·licitud per part d’un mínim del 5% de
la totalitat dels associats, aquests hauran de fer constar les qüestions a tractar. La Junta Directiva
ha de convocar l’Assemblea Extraordinària de Compromissaris en un termini màxim de 60 dies,
a partir de la data d’entrada de la sol·licitud al Registre General de l’Associació.
ARTICLE 16: La convocatòria de les Assembles Generals de Compromissaris es regiran
per les normes establertes en l’article 16 dels Estatuts.
ARTICLE 17: En l'Assemblea de Compromissaris correspon un vot a cadascun dels
compromissaris elegits, i els acords es prendran per la majoria dels vots presents.
CAPÍTOL V: La Junta Directiva.
ARTICLE 18:
A) L'Associació la regirà, administrarà i representarà la Junta Directiva, formada per:
•
El President/a
•
El Sotspresident/a
•
El Secretari/a
•
El Tresorer/a
•
Els Vocals, amb un mínim de 5.
La Junta Directiva estarà integrada per un màxim de 10 membres més 2 reserves. Tots els
membres de la Junta Directiva s’elegiran per sufragi lliure i secret, mitjançant votació a la
corresponent Assemblea General de Compromissaris.

Les candidatures seran tancades, en forma de llista, i hi haurà tants noms com llocs a cobrir.
Les candidatures a President/a de l’Associació hauran de ser proposades per un nombre no
inferior al 2% dels socis actius en cadascuna de les Delegacions Territorials de l’Associació, i
dels quals 1/5 part han de tenir una antiguitat mínima de 15 anys com a soci o sòcia. Per tal
d’acreditar aquest requisit, cadascuna de les candidatures, en el moment de la seva presentació,
haurà d’estar signada pels socis de cada Delegació Territorial que els donin suport. En cap cas,
un mateix soci podrà donar suport a més d’una candidatura.
Les precandidatures que obtinguin el suport necessari, passaran automàticament a ser
considerades candidatures oficials en l’Assemblea General.
Serà escollit President/a el que encapçali la llista més votada en l'Assemblea General, el qual
nomenarà, dels membres de la seva llista, els altres càrrecs.
Per ser candidat a membre de la Junta Directiva, el soci haurà de tenir una antiguitat a
l’Associació mínima de d’1 any, o bé haver format part anteriorment d’un òrgan rector de
l’Associació ja sigui General o Territorial. A més, per ser elegit President/a serà necessari tenir
un antiguitat mínima de 5 anys a l’Associació, i haver formar part d’algun dels seus òrgans
rectors.
No podrà ser elegit membre de Junta Directiva i, en conseqüència tampoc President/a,
aquells socis que tinguin una discapacitat psíquica o malaltia mental, que objectivament els
impedeixi l’exercici del càrrec, ni tampoc aquells socis que no estiguin al corrent del pagament
de les seves quotes.
L’exercici del càrrec serà gratuït, però tenint el dret al reemborsament de les despeses
degudament justificades i a la indemnització dels danys que ocasioni el desenvolupament de les
funcions pròpies del càrrec.
b) El procediment de les votacions serà de la següent manera:
Les precandidatures s’hauran de presentar mitjançant una instància a les oficines
centrals, per tal d’informar sobre la intenció de presentar-se. Un cop verificat que compleix els
requisits per poder presentar-se, des de les oficines centrals es posarà a la seva disposició,
gratuïtament, butlletes de suport fins a un màxim del resultat del 4% del nombre d’associats. Si
alguna precandidatura necessités més butlletes, se li cobrarien a preu de cost.
Les butlletes de suport estaran a disposició de les precandidatures, a partir de 60 dies
abans de l’Assemblea i s’hauran de presentar a les oficines centrals per a la seva validació abans
de 5 dies per a la celebració de la mateixa.
La validació de les butlletes anirà a càrrec d’un treballador de l'Associació. Cada
precandidatura podrà nomenar un observador, que podrà estar present en les validacions.
Un cop les precandidatures assoleixin els suports necessaris, passaran a ser
considerades candidatures oficials, i disposaran de 25 minuts en l'Assemblea per presentar el
seu Programa. Quan finalitzi la presentació de cada candidatura oficial, s'obrirà un torn de
paraula/debat amb una durada de 10 minuts.

Serà escollit President/a el que encapçali la llista més votada, el qual nomenarà, dels membres
de la seva llista, els altres càrrecs.
CAPÍTOL VI: De la Junta Directiva.
ARTICLE 19: La durada de l’exercici dels càrrecs i el cessament o baixa està regulat per
l’article 19 dels Estatuts.
Quan un membre de la Junta Directiva deixi d’assistir més de tres vegades a les reunions, sempre
que aquestes absències no estiguin justificades per escrit, quedarà cessat del càrrec.
ARTICLE 20: La Junta Directiva disposa de les facultats que estableix l'article 20 dels
Estatuts.
Tal com estableix l'article 20 apartat Q dels Estatuts, es reglamenta el nomenament dels Delegats
Territorials i Sotsdelegats Territorials. Tanmateix, des de la Junta Directiva, es podran nomenar
tants Representants Territorials com es cregui oportú per tractar temes concrets, locals i
temporals.
ARTICLE 21: La Junta Directiva la convocarà el President/a, o la persona que el
substitueixi, i es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin.
En tot cas, les convocatòries no podran passar dels dos mesos. És reunirà en sessió
extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el President/a o un terç dels que la
componen.
ARTICLE 22: La Junta Directiva quedarà constituïda de manera vàlida amb la
convocatòria i quòrum de la meitat més un. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a
assistir a totes les reunions que es convoquin. No obstant això, podran excusar l'assistència al
President/a, o al Secretari/a, o a les persones que els substitueixin. La Junta Directiva prendrà
els acords per majoria simple i vots dels assistents. (En cas d'empat decidirà el vot de qualitat
del President/a). Els membres de la Junta Directiva podran assistir a través de mitjans telemàtics
a les reunions.
ARTICLE 23: La Junta Directiva podrà crear, per a un millor compliment de la seva tasca
i dels objectius socials, totes aquelles comissions de treball que siguin necessàries. Per fer-ho,
cal comptar amb el vot favorable dels dos terços dels seus membres.
ARTICLE 24: Aquestes comissions podran ser a nivell local o general, i per un temps o
una tasca determinada. La Junta Directiva emetrà un certificat on es faran constar les tasques
encomanades als membres de la comissió, per tal que aquests puguin fer servir el certificat per
presentar-se davant d’organismes públics o privats.
La Junta Directiva podrà nomenar, amb el mateix procediment, un o diversos mandataris
per exercir la funció que la Junta els confiï, i amb les facultats que cregui oportú oferir-los en cada
cas.
La Junta Directiva també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les
persones que consideri més adient.

ARTICLE 25: Els acords de la Junta Directiva es faran constar al Llibre d'Actes. Quan
es convoqui la junta, s’enviarà també l’acta anterior. En iniciar-se cada reunió de la Junta
Directiva, es llegirà l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si s'escau. Les actes
les signaran tots els assistents.
CAPÍTOL VII: Del President/a i Vicepresident/a de l'Associació.
ARTICLE 26: El President/a de l'Associació també serà el President/a de la Junta
Directiva. Són pròpies del President/a les funcions que s'estableixen en l'Article 26 Punt 2 dels
Estatuts. El President/a, el substituirà, en cas d'absència o malaltia, el Vicepresident/a o el Vocal
de més edat de la Junta, i per aquest ordre.
CAPÍTOL VIII: Del Tresorer/a i del Secretari/a de l’Associació.
ARTICLE 27: Són pròpies del Tresorer/a les funcions que s'estableixen en l'Article 27
dels Estatuts.
ARTICLE 28: Són pròpies del Secretari/a les funcions que s'estableixen en l'Article 28
dels Estatuts.
CAPÍTOL IX: De les Comissions o Grups de Treball.
ARTICLE 29:
A) Els membres de l'Associació podran plantejar i fer saber a la Junta Directiva la creació
i constitució d'una comissió o grup de treball.
Aquestes comissions o grups de treball estaran regides segons indica l'Article 29 dels
Estatuts. La Junta Directiva l’aprovarà i només se'n podrà denegar la constitució amb el vot en
contra de les 4/5 parts de la Junta Directiva. Aquestes comissions o grups de treball han de
comptar amb el suport d'un grup mínim de dos socis.
B) Per als menors d'edat que compleixin els requisits per ser associats, es crea una
secció juvenil, la qual podrà proposar a la Junta Directiva totes aquelles activitats que
cregui oportunes, i que només podrà denegar amb el vot en contra de les 4/5 parts.
El responsable de la Secció Juvenil el nomenarà la Junta Directiva a proposta de la
mateixa Secció Juvenil.
Per a la constitució d’un Grup de Treball o Comissió de Treball és necessari que es presenti un
pressupost de la seva realització abans de la seva aprovació.
CAPÍTOL X: Dels Vocals de l’Associació.
ARTICLE 30: Les funcions dels vocals queden reflectides en l'article 30 dels Estatuts.
CAPÍTOL XI: De l'acció inspectora i sancionadora.
ARTICLE 31: L’acció inspectora i el compliment dels Estatuts correspon a l’Assemblea
General de Compromissaris.

ARTICLE 32: La Junta Directiva ha de vetllar pel compliment dels Estatuts i els dictàmens
de l’Assemblea General de Compromissaris.
ARTICLE 33: L’òrgan de govern pot sancionar, d’acord amb l’article 33 dels Estatuts, les
infraccions comeses pels socis.
ARTICLE 34: Normes Generals: En l’exercici de la potestat disciplinària es respectaran
els següents criteris: la deguda proporcionalitat amb la gravetat de la infracció, atenent a la
naturalesa dels fets; les conseqüències de la infracció i la concurrència de circumstàncies
atenuants o agreujants; la inexistència de doble sanció pels mateixos fets; l’aplicació dels efectes
retroactius favorables; i la prohibició de sancionar per infraccions no tipificades amb anterioritat
al moment de la seva comissió.
La responsabilitat disciplinària s’extingeix en tot cas per:
- El compliment de la sanció.
- La prescripció de la infracció.
- La prescripció de la sanció.
- La defunció de l’infractor.
Per a la imposició de les corresponents sancions disciplinàries es tindrà en compte les
circumstàncies agreujants de la reincidència i atenuant del penediment espontani. Es
considerarà reincident quan l’autor de la falta hagués estat sancionat anteriorment per qualsevol
infracció d’igual gravetat, o per dues o més sancions de menor gravetat.
La reincidència s’entendrà com a produïda en el decurs d’un any, i comptant a partir de la data
de la primera sanció.
ARTICLE 35: Infraccions: Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
ARTICLE 36: Tenen consideració d’infraccions molt greus:
-

Totes aquelles actuacions que perjudiquen o obstaculitzen la consecució dels objectius
de l’entitat, quan tinguin consideració de molt greus.
L’incompliment o les conductes contràries a les disposicions estatutàries i/o
reglamentàries de l’entitat, quan es considerin molt greus.
L’incompliment dels acords validats pels òrgans de l’entitat, quan es considerin molt
greus.
La protesta o actuacions irades i ofensives que impedeixin la celebració d’assemblees o
reunions de la Junta Directiva.
Participar, formular o escriure, mitjançant qualsevol mitja de comunicació social,
manifestacions que perjudiquin de forma molt greu la imatge de l’entitat.
La usurpació il·legítima d’atribucions o competències sense comptar amb l’autorització
de l’òrgan competent de l’entitat.
Agredir, amenaçar o insultar greument qualsevol associat.
Ser còmplice o induir, plenament provat, a qualsevol soci en la comissió de faltes
contemplades com a molt greus.
L’ incompliment de sancions impostes per falta greu o molt greu.

-

Totes les infraccions tipificades com a lleus o greus i que les seves conseqüències
físiques, morals o econòmiques (plenament provades) siguin considerares com a molt
greus.
En general, les conductes contraries al bon ordre social, quan es considerin molt greus.
ARTICLE 37: Tenen consideració de faltes greus:

-

L’incompliment de sancions imposades per infraccions lleus.
Participar, formular o escriure mitjançant qualsevol mitja de comunicació social,
manifestacions que perjudiquin de forma greu la imatge de l’entitat.
Ser còmplice o induir, plenament provat, a qualsevol soci en la comissió de faltes
contemplades com a greus.
Totes les infraccions tipificades com a lleus o greus i que les seves conseqüències
físiques, morals o econòmiques (plenament provades) siguin considerares com a greus.
La reiteració d’una falta lleu.
L’incompliment o les conductes contraries a les disposicions estatutàries i/o
reglamentaries de l’entitat, quan es considerin greus.
L’incompliment dels acords validats pels òrgans de l’entitat, quan es considerin greus.
En general, les conductes contraries al bon ordre social, quan es considerin greus.
ARTICLE 38: Tenen consideració de faltes lleus:

-

La falta d’assistència durant tres assemblees generals, sempre que fos escollit com a
compromissari, sense justificació alguna.
En cas d’haver-hi quotes econòmiques, l’impagament de tres quotes consecutives, llevat
que existeix-hi causa que ho justifiqui a criteri de la Junta Directiva.
Totes aquelles conductes que impedeixin el correcte desenvolupament de les activitats
pròpies de l’entitat, quan tinguin la consideració de lleus.
L’incompliment o les conductes contràries a les disposicions estatutàries i/o
reglamentàries de l’entitat quan es considerin lleus.
L’incompliment dels acords validats pels òrgans de l’entitat, quan es considerin lleus
En general, les conductes contràries al bon ordre social, quan es considerin lleus.
ARTICLE 39: Infraccions dels membres de la Junta Directiva:

a) Es consideraran infraccions molt greus:
La no convocatòria en els terminis i condicions legals, de forma sistemàtica i
reiterada, dels òrgans de l’entitat.
- La incorrecta utilització dels fons de l’entitat.
- L’abús d’autoritat i la usurpació il·legítima d’atribucions o competències.
- La inactivitat o deixadesa de funcions que suposi l’incompliment molt greu dels
seus deures estatuaris i/o reglamentaris.
- La falta d’assistència, en tres ocasions i sense causa justificada, a les reunions
de Junta Directiva.
b) Es consideraran infraccions greus:
- No facilitar als associats la documentació de l’entitat que sigui requerida
(estatuts, actes, normes de règim intern, etc...)

-

La inactivitat o deixadesa de funcions quan causin perjudicis de caràcter greu al
correcte funcionament de l’entitat.

c) Es consideraran infraccions lleus:
- La inactivitat o deixadesa en les funcions, quan no tinguin la consideració de molt
greu o greu.
- La no convocatòria dels òrgans de l’entitat en els terminis i condicions legals.
- Les conductes o actuacions contràries al correcte funcionament de la Junta
Directiva.
- Les faltes d’assistència a una reunió de la Junta Directiva, sense causa
justificada.
ARTICLE 40: Sancions:
Les sancions susceptibles d’aplicació per a les infraccions greus, comportaran la pèrdua de la
condició d’associat o la suspensió temporal d’aquesta condició durant el període d’un any a dos
anys, en l’adequada proporció de la infracció comesa.
En les infraccions greus s’aplicarà la suspensió temporal de la condició d’associat durant el
període d’un mes a un any.
En les infraccions lleus s’amonestarà amb una suspensió de la condició d’associat fins a un mes.
En les infraccions indicades en l’article 39 que fan referència als membres de la Junta Directiva,
en el cas de les molt greus, s’aplicarà la sanció de cessament en les seves funcions com a
membre de la Junta Directiva i/o la inhabilitació per ocupar novament càrrecs en l’òrgan de
govern. En el cas de les faltes greus, el cessament pel període d’un mes fins a un any; i si la
infracció té caràcter lleu, l’amonestació o suspensió fins a un mes.
ARTICLE 41: La readmissió d'un soci expulsat, en aplicació de l'acció disciplinària,
requerirà l’acord de la majoria simple de Junta Directiva, sempre que hagi transcorregut com a
mínim un any des de la fermesa de la seva resolució.
ARTICLE 42: Per al compliment de les sancions assenyalades en els articles anteriors,
es tramitarà un expedient disciplinari en el qual, d’acord amb l’article 33 dels Estatuts de MIFAS,
l’associat té dret a ser escoltat amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinaries contra ell
i a ser informat dels fets que donen lloc a aquestes mesures.
Les instruccions dels procediments sancionadors corresponen a la Junta Directiva o als membres
de la qual que tinguin assignada aquesta funció. En cas de tramitar-se un expedient contra un
membre de la Junta Directiva, no podrà formar part de l’òrgan instructor, i s’ha d’abstenir
d’intervenir i votar en la reunió de la Junta Directiva que decideixi la resolució dels fets.
El procediment sancionador 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
l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del
presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser raonada 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.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones
interessades hi poden recórrer, sempre que el reglament intern estableix-hi el procediment per
fer-ho en la primera assemblea general que tingui lloc.
CAPÍTOL XII: Del patrimoni i recursos econòmics
ARTICLE 43: El patrimoni i Capital Social d'aquesta Associació, atesa la seva especial
naturalesa i les seves fonts de finançament seran, en cada moment, els que esdevinguin de
l'últim balanç aprovat per l'Assemblea.
ARTICLE 44: El pressupost de l'Associació, tal com indica l'article 36 dels Estatuts,
serà presentat anualment per la Junta Directiva i aprovat per l'Assemblea General de
Compromissaris, i respondrà a les previsions envers l'actuació de l'Associació per a l'exercici
corresponent.
ARTICLE 45: El patrimoni de l'Associació estarà integrat pels béns mobles, pels béns
immobles, per les empreses de l'Associació i qualssevol d'altres que serveixin als objectius de
l'Associació, tant si són de procedència pròpia com si venen de cessions gratuïtes de terceres
persones.
ARTICLE 46: Els recursos econòmics de l'Associació estan reflectits en l'article 38 dels
Estatuts.
ARTICLE 47: Tots els membres de l'Associació tenen l'obligació de sostenir-la
econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini
l'Assemblea General de Compromissaris, i a proposta de la Junta Directiva.
L'Assemblea General podrà establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals i quotes
extraordinàries.
ARTICLE 48: L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural i quedarà tancat el 31 de
desembre.
ARTICLE 49: En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes als establiments de
crèdit o d'estalvi, hi haurà les signatures que indica l'article 41 dels Estatuts.
CAPÍTOL XIII: De les Assemblees Territorials
ARTICLE 50: Les assemblees territorials es reuniran un mínim d’un cop a l’any dins del
primer semestre, per tal d’elegir els compromissaris que han d’assistir a l’Assemblea General.
ARTICLE 51: El secretari enviarà una còpia de l’acta de cada assemblea territorial a la
Junta Directiva per al seu arxiu, i per poder convocar els compromissaris.
ARTICLE 52: Serà competència de cada assemblea territorial aprovar un projecte de
programa a desenvolupar dins del seu territori, i que serà presentat a l’Assemblea General de
Compromissaris.

CAPÍTOL XIV: Del Delegat Territorial
ARTICLE 53: Les Delegacions Territorials estaran constituïdes per un Delegat i un
Sotsdelegat per a cada zona. Es podran crear tants representants de les Delegacions Territorials
com la Junta Directiva cregui oportú, per tal que aquests puguin representar en l'àmbit territorial
diferents aspectes que impliqui a l'Associació.
Les funcions del Delegat Territorial queden reflectides en l'article 45 dels Estatuts.
ARTICLE 54: Pel que fa a la durada del mandat o cessament dels càrrecs, abans
d'extingir-se el termini reglamentari i vacant, serà d'aplicació a la Junta Territorial l'article 19 dels
Estatuts.
CAPÍTOL XV: De la Secció Esportiva MIFAS
ARTICLE 55 BIS:
La Secció Esportiva MIFAS, inscrita al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de
Catalunya amb el número A01172, canalitzarà totes les actuacions i activitats esportives de
l’Associació.
CAPÍTOL XVI: DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
ARTICLE 56: L'Associació podrà dissoldre’s si compleix els requisits especificats en
l'article 47 i 48 dels Estatuts.
Disposició Final Única:
El present Règim Intern entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació per l'Assemblea General
de Compromissaris, i no tindrà efectes retroactius.
Aprovat en Junta Directiva, 24 de gener de 2019 queda derogat l'antic Règim Intern de
l'Associació.

Annex 1
MUNICIPIS ZONA CENTRE
Aiguaviva
Amer
Anglès
Banyoles
Begur
Bescanó
Bonmatí
Bordils
Brunyola
Calonge i Sant Antoni
Camós
Campllong
Canet d’Adri
Cassà de la Selva
Castell Platja d’Aro
Celrà
Cervià de Ter
Colomers
Corçà
Cornellà de Terri
Crespià
Cruïlles
Esclanyà
Esponellà
Flaçà
Foixà
Fontcoberta
Forallac

MUNICIPIS ZONA SUD
Arbúcies
Blanes
Breda
Caldes de Malavella
Fogars de la Selva
Hostalric

Fornells de la Selva
Girona
Jafre
Juià
La Bisbal d’Empordà
La Cellera de Ter
La Creueta
La Pera
Llagostera
Llambilles
Llorà
Madremanya
Medinyà
Mata
Monells
Mont-ras
Osor
Palafrugell
Palamós
Palau-sator
Palol de Revardit
Palol d’Onyar
Pals
Platja d’Aro
Porqueres
Quart
Regencós
Riudelllots de la Creu
Rupià

Salt
Sant Andreu Salou
Sant Dalmai
Sant Feliu de Guíxols
Sant Gregori
Sant Joan de Mollet
Sant Jordi Desvalls
Sant Julià de Ramis
Sant Martí de Llémena
Sant Martí Vell
Sant Miquel de Campmajor
Sant Sadurní de l’Heura
Santa Cristina d’Aro
Sarrià de Ter
Serinyà
Serra de Daró
S’Agaró
Susqueda
Torrent
Ullastret
Vall-llobrega
Vilablareix
Viladesens
Vilademuls
Vilamarí
Vilobí d’Onyar
Vilopriu
Vulpellac

Lloret de Mar
Maçanet de la Selva
Massanes
Riells Viabrea
Riudarenes
Riudellots de la Selva
Salitja

Sant Feliu de Buixalleu
Sant Hilari Sacalm
Santa Coloma de Farners
Sils
Tossa de Mar
Vidreres

 Tots els municipis del Maresme estan inclosos en la “Zona Sud”.

MUNICIPIS ZONA OEST
Alp
Argelaguer
Bellver de Cerdanya
Besalú
Beuda
Bolvir
Campdevànol
Campelles
Camprodon
Castellfollit de la Roca
Das
El Mallol
Fontanals de Cerdanya
Olot
Pardines
Planoles
Prats i Sansor
Prullans
Puigcerdà
Queralbs
Ribes de Freser

Ger
Gombrèn
Guils de Cerdanya
Isòvol
Joanetes
La Canya
La Vall de Bianya
La Vall d’en Bas
Les Llosses
Les Planes d’Hostoles
Les Preses
Llanars
Lles de Cerdanya
Llívia
Maià de Montcal
Meranges
Mieres
Molló
Montagut
Montellà i Martinet
Ogassa

Riudaura
Ripoll
Sales de Llierca
Sant Aniol de Finestres
Sant Esteve de Llémana
Sant Feliu de Pallerols
Sant Esteve d’en Bas
Sant Ferriol
Sant Jaume de Llierca
Sant Joan de les Abadesses
Sant Joan les Fonts
Sant Pau de Segúries
Sant Privat d’en Bas
Santa Pau
Setcases
Tortellà
Toses
Urús
Vallfogona de Ripollès
Vilallonga de Ter

MUNICIPIS ZONA NORD
Agullana
Albanyà
Albons
Avinyonet de Puigventós
Bàscara
Bellcaire d’Empordà
Biure
Boadella
Borrassà
Cabanelles
Cabanes
Cadaqués
Calabuig
Camallera
Cantallops
Capmany
Castelló d’Empúries
Cistella
Colera
Darnius
El Far d’Empordà
El Port de la Selva
Empuriabrava
Espolla

Garriguella
Gualta
La Jonquera
La Selva de Mar
La Tallada d’Empordà
La Vajol
Les Escaules
Lladó
Llampaies
Llançà
Llers
L’Armentera
L’Escala
L’Estartit
Maçanet de Cabrenys
Masarac
Mollet de Peralada
Navata
Ordis
Palau de Santa Eulàlia
Palau-Saverdera
Parlavà
Pau
Pedret i Marzà

Riumors
Roses
Sant Climent Sescebes
Sant Llorenç de la Muga
Sant Miquel de Fluvià
Sant Mori
Sant Pere Pescador
Santa Llogaia d’Alguema
Saus
Siurana
Terrades
Torroella de Fluvià
Torroella de Montgrí
Ultramort
Ullà
Ventalló
Verges
Vila-sacra
Vilabertran
Viladamat
Vilafant
Vilajuïga
Vilamacolum
Vilamalla

Figueres
Fontanilles
Fortià
Garrigàs
Garriguella

Peralada
Pont de Molins
Pontós
Portbou
Rabós

Vilamaniscle
Vilanant
Vilanova de la Muga
Vilaür

