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ESTATUTS DE L' "ASSOCIACIÓ ASPERGER-TEA DEL CAMP DE TARRAGONA" 

TÍTOL I : Denominació, finalitats, domicili i àmbit territorial. 

TÍTOL II : Els Associats: Admissió, classes, drets i obligacions. 

TÍTOL III : Òrgans de Govern. 

TÍTOL IV : Règim econòmic. 

TÍTOL I: Denominació, finalitats, domicili i àmbit territorial. 

Article 1 .- Als efectes exclusius d'aquests Estatuts, s'entén per "SÍNDROME 

D'ASPERGER" aquella persona caracteritzada per problemes de comunicació i 
conducta, i per una incapacitat major o menor per a les relacions amb altres persones 

d'una manera normal i apropiada i per TEA els trastorns del espectre autista. 

Article 2.- A i'empar de l'article 22 de la Constitució espanyola es constitueix, per 

temps indefinit i sense ànim de lucre, la denominada "ASSOCIACIÓ ASPERGER-TEA DEL 

CAMP DE TARRAGONA", com grup present en la societat per a defensar els drets de les 

persones amb la Síndrome d'Asperger (considerat actualment pel DSM-V com un TEA 
de graus 1 i 2) i per a promoure el seu tractament, educació, desenvolupament i plena 

integració social, així com per al compliment de les altres finalitats lícites que es 
determinen en tot l'articulat. 

Aquesta associació regularà les seves activitats d'acord amb el que estableix la llei 

4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i els 
seus estatuts. 

Article 3.- L'Associació tindrà plena capacitat jurídica i d'obrar, sent la seva 

personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus associats, podent, en 

conseqüència, realitzar i celebrar tota classe d'actes i contractes. 

Article 4.- L'Associació té per objecte promoure el bé comú de les persones amb 

diagnòstic de Síndrome d'Asperger ó (TEA graus 1 i 2) i familiars, a través d'activitats 
assistencials, educatives, recreatives, culturals i esportives, mitjançant la promoció, 
creació, organització o patrocini de centres de diagnosi o avaluació, unitats de 

tractament i atenció especialitzada, investigació i experimentació, centres de teràpia, 

centres de pedagogia especial, residències, unitats de capacitació per al treball, tallers 
protegits, unitats hospitalàries, serveis mèdics de conformitat amb els plans d'actuació 
que aprova l'Assemblea General, la informació i assessorament sobre problemes 
general de la Síndrome d'Asperger (TEA), en general la representació i defensa dels 
interessos de les persones amb Síndrome d'Asperger (TEA) davant tota classe 

d'organismes, administració central, institucional, local i autonòmica, persones físiques 
o jurídiques. Entitats públiques o privades, de qualsevol classe o naturalesa (tan 
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nacionals com internacionals) i tot allò que permeti el seu desenvolupament i benestar 

de les seves famílies. 

Article 5.- Per al compliment de les finalitats assenyalades en l'article anterior, 

l'Associació organitzarà la celebració d'actes informatius, formatius, assistencial, 

socials i de convivència, posant a la disposició dels associats tant els serveis i 
instal·lacions pròpies amb que comptés, com els que pogués obtenir a través del 
concurs o col·laboració d'altres associacions, entitats i persones. 

Article 6.- L'Associació estableix el seu domicili social a Carrer Governador González 
numero 7 entresol 1 de Tarragona. El domicili social podrà ser traslladat a altre 

població de l'àmbit territorial de l'Associació, per acord de l'assemblea amb el vot 
afirmatiu de les dues terceres parts. La Junta Directiva podrà acordar el canvi del 

domicili social, dintre de la mateixa població, comunicant els canvis que es produeixin 
al Registre corresponent. 

Article?.- L'àmbit d'actuació de l'Associació s'estendrà al territori del Camp de 

Tarragona. 

TÍTOL II: Els Associats: Admissió, classes, drets i obligacions. 

Article 8.- Poden formar part de l'Associació totes les persones físiques i jurídiques 
amb plena capacitat d'obrar que de manera lliure i voluntària tinguin interès en les 

activitats i finalitats pròpies de l'associació: 

a. Socis Actius: seran aquells familiars o titulars de la pàtria potestat, i les pròpies 

persones que presentin les condicions psicosomàtiques definides en l'article 

ler. Hauràn de sol·licitar la seva admissió a la Junta directiva, la qual resoldrà 
d'acord amb les normes i requisits que a aquest efecte acordi l'Assemblea 
General. 

La Junta Directiva podrà admetre com associats actius a aquells aspirants que 

resideixin fora de l'àmbit territorial, segons les circumstàncies assistencials i 

d'entorn de la persona amb Síndrome d'Asperger (TEA) que es tracti. 

b. Associats Col·laboradors: seran aquelles persones físiques o jurídiques que no 

reunint les condicions de soci actiu prenen part directe en l'organització i/o 

funcionament de l'associació i contribueixin en ajuts econòmics o materials al 

seu manteniment o finalitats. La quota serà establerta lliurement pel mateix 
soci/a amb el vist-i-plau de la Junta Directiva. Tenen veu sense vot a les 

assemblees de l'associació. 

c. Associats d'Honor: seran aquelles persones físiques o jurídiques en les que 
l'Assemblea, a proposta de la Junta directiva, apreciï circumstàncies o mèrits 
rellevants que redundin en benefici o millor servei i compliment dels fins de 

l'Associació. 
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Per integrar-se a la associació cal presentar per escrit una sol-licitud a la Junta directiva 

qui la traslladarà a l'equip de psicòlegs de l'entitat que valorarà i estudiarà cada 

petició. 

Un cop comprovada la idoneïtat, segons els nostres estatus persones amb la Síndrome 
d'Asperger (TEA), es traslladarà a la junta directiva que en la seva propera reunió 

aprovarà la inclusió del nou soci. 

Article 9.- Els socis actius queden sotmesos a les prescripcions dels presents estatuts i 

als acords adoptats, en les seves respectives competències, pels òrgans de govern de 
l'Associació. 

Article 10." Són drets de tots els associats: 

a. Impulsar el compliment dels fins de l'Associació. 

b. Participar en les activitats de l'Associació. 

c. Manifestar la seva opinió i expressar els seus suggeriments i queixes davants el 
òrgans de l'Associació. 

d. Ser informat i conèixer les activitats de l'Associació. 

e. Ser informat sobre la situació econòmica i patrimonial de l'Associació. 

f. Beneficiar-se dels serveis, ajudes, assessoraments, activitats i atencions que 
pogués prestar l'Associació. 

g. Sol·licitar i obtenir el suport de l'Associació a l'hora de defensar els interessos i 
necessitats de la persona amb Síndrome d'Asperger (TEA). 

h. Ser convocat i assistir a les reunions de l'Assemblea i els òrgans de govern als 
quals pertany. 

Article 11.- Són drets exclusius dels socis actius: 

a. Ser elector i elegible per formar part dels òrgans de representació i govern de 

l'Associació. 

b. Votar per a la pressa de decisions i acords en les reunions dels òrgans de 

govern dels quals formi part. A l'efecte de l'exercici d'aquest dret en 

l'Assemblea General, serà un únic vot per persona amb Síndrome d'Asperger 
(TEA) encara que el vot sigui emès per les persones titulars de la seva pàtria 

potestat si fossin vàries. 

Article 12.- Són obligacions dels socis actius: 

Abonar puntualment la quota d'entrada, les aportacions periòdiques i extraordinàries 
que acordi l'Assemblea General, de conformitat amb els pressupostos ordinaris i 
extraordinaris que s'aprovin. 

a. Complir els presents Estatuts i quants acords adoptin vàlidament els òrgans de 
govern de l'Associació. 

b. Col·laborar en les activitats i en la consecució de les finalitats de l'Associació. 

c. Assistir a les Assemblees Generals i altres actes que s'organitzin. 
d. Contribuir amb el seu comportament al bon nom i prestigi de l'Associació. 
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Article 13.- Els associats podran deixar de ser-ho a voluntat pròpia o per acord raonat 

de la Junta directiva. 

Són causes de baixa en l'Associació el incompliment per l'associat de qualsevol de les 
obligacions que l'incumbeixen com a tal: no reunir, o deixar de reunir les 

circumstàncies que van motivar la seva admissió; així com comportar-se en el si de 
l'Associació de forma que la seva actitud, segons el parer de la Junta directiva, 

constitueixi un impediment per al normal desenvolupament de les activitats o fins 
socials. 

En aquests casos, quan la baixa es produeixi per acord de la Junta directiva, quedarà en 

suspens la decisió fins la seva ratificació per l'Assemblea General que se celebri 
després de ser notificada a l'interessat la proposta del seu cessament, devent decidir 

l'Assemblea General per majoria de les dues terceres parts dels vots dels presents o 
representats. 

Es causa de baixa automàtica, sense necessitat d'observar els requisits anteriors, la 

mort o incapacitat legal de l'associat, si l'associat ostenta la pàtria potestat de la 

persona amb Síndrome d'Asperger (TEA), en aquest cas, aquesta persona seguirà 
gaudint fins que se li proveeixi de nou tutor, i durant el termini màxim d'un any des de 

la data de la seva defunció o incapacitació, de tots els drets que per la seva condició li 
corresponguin. Durant aquest període transitori la Junta directiva vetllarà perquè es 

proveeixi de la institució Tutelar a aquesta persona amb la major diligència possible. Si 
la nova persona que ostenti la pàtria potestat decideix associar-se dintre dels tres 

mesos següents a l'adopció, l'Associació no podrà exigir-li quota d'entrada. La baixa 

com associat no li eximeix de les obligacions econòmiques i responsabilitats que 
hagués contret fins la data de la baixa. 

TÍTOL lli: Òrgans de Govern. 

Article 14.- L'Associació estarà regida i administrada d'acord amb principis democràtics 

per l'Assemblea General, òrgan suprem, i la Junta directiva, òrgan d'administració, 
gestió i representació. 

CAPÍTOL PRIMER. De l'assemblea General. 

Article 15.- De l'Assemblea General formen part tots els associats actius que es trobin 

al corrent de les seves obligacions. A l'Assemblea podran assistir els associats 
col·laboradors i el associats d'Honor, amb veu sempre que li sigui concedida pels 
òrgans de govern de l'Associació, però sense vot. 

Article 16.- L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària una vegada a l'any a fi 
d'examinar i, si s'escau, aprovar la memòria anual, balanç i liquidació dels 

pressupostos de l'exercici anterior, i els programes d'activitats i pressupostos ordinaris 
de l'exercici en curs, sense perjudici de les altres atribucions i competències 
assenyalades en els presents Estatuts. L'Assemblea General es reunirà en sessió 

extraordinària sempre que ho acordi la Junta directiva, o ho sol·licitin el 10% dels 
associats de Nombre, per mitjà d'escrit dirigit al President/a, autoritzat amb les 
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signatures corresponents en el que s'exposi el motiu de la convocatòria i l'Ordre del 
dia; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de 30 dies a comptar de 
la sol·licitud. 

Article 17.- Les reunions es convocaran per email a cadascun dels associats, amb una 

antelació mínima de set dies, especificant la data i l'hora de la celebració, en primer i 

segona convocatòria, i l'Ordre del dia. 

Article 18.- L'Assemblea quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria 

quan assisteixin, presents o representats, la majoria dels associats de nombre amb 

dret a vot. Si no es pot celebrar en primera convocatòria per manca de "quòrum", 
transcorreguts trenta minuts se celebrarà, en segona convocatòria, qualsevol que sigui 
el nombre d'associats concurrents. 

Article 19.- L'Assemblea General serà presidida pels membres de la Junta Directiva, el 
President/a dirigirà la sessió i debats, actuant de Secretari aquell designat per la Junta 
Directiva. 

Article 20 .- Els acords es prendran per majoria simple, menys en aquells aspectes en 
els que la Llei o aquests Estatus disposin altra cosa, i obligaran a tots els associats, fins i 
tot als no assistents. 

La forma de votació la determinarà en cada cas l'Assemblea, podent ser de viva veu o 
secreta. 

Article 21.- En les Assemblees Generals, cada associat podrà fer-se representar per un 

altre mitjançant escrit deferit a Presidència. 

La representació deurà conferir-s'hi amb caràcter especial per a cada sessió. Un 

associat podrà representar solament a un altre associat. 

Article 22.- La dissolució de l'Associació, la seva fusió, integració en una federació, la 
modificació dels Estatus, la disposició o alienació de bens, l'assumpció d'obligacions 
crediticios i préstecs, la sol·licitud de declaració d'utilitat pública, el canvi de 

denominació, el trasllat de domicili social a altra població, el nomenament 

d'administradors o representats i l'aprovació o modificació del reglament del règim 
interior exigeixen decisió prèvia de l'Assemblea General, per acord de les dues terceres 
parts dels associats presents i representats. 

Article 23.- Són facultats d I' Assemblea General conèixer, aprovar o censurar la gestió 

de la Junta directiva, la memòria anual, els pressupostos anuals i les corresponents 
liquidacions. 

a. Aprovar tant els Plans o programes d'actuació, que podran referir-se a un o 

més exercicis econòmics, com els programes especials que poguessin acordar-
se per a una activitat especifica i temps determinat. 

b. Fixar les quotes ordinària, d'entrada i extraordinàries dels associats. 
c. Decidir sobre les propostes de la Junta directiva o dels associats, sempre que es 

refereixin a qüestions incloses en l'Ordre del dia. 
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d. Aprovar les normes sobre admissió d'associats de Nombre i col·laboradors, així 

com designar als Associats d'Honor. 

e. Nomenar i cessar als membres de la Junta directiva. Les candidatures que es 
presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i 

dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho 
autoritzin expressament. 

f. Resoldre els recursos interposats pels associats contra resolucions o acords de 
la Junta directiva. 

g. Expulsar a associats a proposta de la Junta directiva. 
h. Disposar, gravar o alienar bens de l'Associació. 

i. Integrar-se o separar-se de federacions. 

j. Sol·licitar la declaració d'utilitat pública. 

k. Modificar els Estatuts. Tota modificació dels Estatus, precisarà el vot favorable 

de les dues terceres parts dels associats de Nombre amb dret a vot presents o 
representats. Les modificacions que es realitzin es comunicaran al Registre 

corresponent. 

I. Interpretar els presents Estatuts. 

Article 24 Les actes de les Assemblees Generals s'aprovaran en la mateixa sessió 
que es refereixin, en la següent, o amb anterioritat a aquesta pel President/a i dos 

interventors designats especialment per l'Assemblea General. En aquest últim cas es 
sotmetrà a ratificació en la pròxima Assemblea. 

CAPÍTOL SEGON. De la Junta directiva. 

Article 25 .- La Junta directiva està investida dels més amplis poders, facultats i 

atribucions per a dirigir, administrar i representar, judicial i extrajudicialment 
l'Associació. 

Article 26 .- La Junta directiva estarà composta per : un President/a, un Tresorer/a, 

Secretari/a i vocals. 

-Els càrrecs de la Junta directiva seran designats per l'Assemblea General per a un 

mandat de dos anys, mitjançant votació per majoria simple. 

- Les persones elegides entren en funció després d'haver acceptat al càrrec. 

-El nomenament i el cessament dels càrrecs s'han de comunicar al Registre 

d'associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vist i plau 
del president/a sortint que ha d'incloure també l'acceptació del nou president/a i del 
nou secretari/a. ' 

-Els membres de la junta directiva exerceixen el càrrec gratuïtament. 

- Si algún membre de la Junta Directiva exerceix funcions de Direcció o Gerencia o 
altres que no siguin ordinàries del govern de l'associació pot ésser retribuït, sempre 
que s'estableixi una relació contractual, incloent-hi la de caràcter laboral. 
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Article 27 Són facultats de la Junta directiva. 

a. Dirigir les activitats socials i dur la gestió administrativa de l'Associació. Per a 
això podrà realitzar qualsevol acte i contracte de representació, disposició, 

adquisició, gestió administrativa i govern de l'associació que no estiguin 
expressament reservats a l'Assemblea General, tret que aquesta els delegués 

també expressament en la Junta directiva. 
b. Per mitja del seu President/a, i/o de les persones degudament apoderades a 

aquest efecte, representar a l'Associació en tota classe d'actes i contractes, i 
comparèixer davant qualsevol persones, entitats, organismes, centres, 

dependències. Jurisdiccions, jutjats i tribunals. 

c. Acceptar bens, accions i drets per a la seva adquisició per l'associació 

mitjançant qualsevol títol lucratiu. 

d. Convocar les Assemblees Generals, complir, fer complir i executar els seus 
acords. 

e. Elaborar i sotmetre a l'aprovació de l'Assemblea General la Memòria Anual, els 

pressupostos anuals i la seva liquidació. 

f. Resoldre sobre l'admissió de nous socis i proposar el cessament de qualsevol 
associat, de conformitat amb l'article 13. 

g. Establir les directrius en possibles col·laboracions amb altres entitats i 

associacions del mateix tipus o afins, tan nacionals com internacionals. 
h. Promoure les ajudes i gestions que s'estimin convenients o beneficioses per a 

les persones amb Síndrome d'Asperger (TEA). Qualsevol altra facultat 

relacionada amb el disposat en els presents Estatuts que no estigui 

expressament reservada a la competència de l'Assemblea General. 

Article 28 La Junta directiva es reunirà quantes vegades ho determini el seu 

President/a, per si o per sol·licitud escrita cursada per qualsevol dels seus components, 

indicats expressament els assumptes a tractar. 

En tot cas la Junta directiva, es reunirà , almenys una vegada en cada trimestre a l'any. 

No obstant, es considerarà vàlidament convocada i reunida si estan presents tots els 
seus membres, i així ho decideixin per majoria. 

La Junta directiva quedarà vàlidament reunida per a prendre acords quan assisteixin, 

almenys, quatre dels seus membres. 

Qualsevol membre de la Junta directiva, podrà conferir la seva representació només a 

altre membre d'aquella, el que deurà fer per escrit i per a cada sessió en concret. 

Els acords de la Junta directiva s'adoptaran per majoria. En cas d'empat, es procedirà a 
una nova votació i si persisteix l'empat, decidirà el vot del President. 

Article 29 La Junta directiva podrà proposar, o acceptar la proposta, perquè 
associats col·laboradors o d'honor assisteixin circumstancialment, amb veu però sense 

vot, a les sessions d'aquesta Junta directiva. 
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Article 30 La Junta directiva podrà acceptar per si les renúncies que als seus càrrecs 

formulin qualsevol dels seus membres, estant facultada per a cobrir, amb el 

nomenament d'altres associats les vacants que, per qualsevol causa, es produeixin en 

ella, informant de tals circumstàncies en la primera Assemblea General que es celebri. 

Els així designats cessaran automàticament en la primera Assemblea motiu d'eleccions. 

Article 31President/a de l'associació exercirà les següents funcions: 

a. Representar legalment a l'Associació. 

b. Convocar, presidir i dirigir les deliberacions de la Junta directiva i de 
l'assemblea General. 

c. Confirmar amb el seu Vist-i-plau la legalitat dels acords i actes de l'Associació i a 

les persones que els executin o tramitin. 
d. Ordenar els pagaments de l'Associació. 

Article 32.- El Secretari exercirà les següents activitats: 

a. Realitzar les activitats administratives de l'Associació, excepte les reservades 
expressament al Tresorer. 

b. Custodiar els fitxers, llibres i documentació de l'Associació. 

c. Expedir, amb el vistiplau del President/a, les certificacions necessàries enfront 
de tercers, relatives als acords legalment adoptats. 

d. Ocupar, si s'escau, la prefectura del personal contractat al servei de l'Associació 
i vetllar pel compliment dels drets i deures derivats d'aquesta contractació. 

e. Redactar i signar, amb el vistiplau del President/a, les actes de les reunions de 

la Junta Directiva i de l'Assemblea General, en les quals s'inclouran els temes 

tractats en l'Ordre del dia; els acords arribats, indicant el resultat de les 

votacions, i qualsevol altres aspectes dels quals es sol·liciti l'expressa 

constància. En el cas d'absència o vacant el càrrec serà ocupat pel primer vocal. 

Article 33 El Tresorer tindrà les següents funcions 

a. Comprovar que totes les despeses de l'Associació s'ajusten als prèviament 

aprovats i autoritzats. 
b. Realitzar la gestió de cobraments i despeses de l'Associació. 

c. Custodiar els diners en efectiu i els documents de gestió de fons. 
d. Controlar els moviments i saldos dels comptes corrents i altres actius 

financers que pugui posseir l'associació. 
e. Preparar, amb l'ajuda de la resta de la Junta directiva els pressupostos de 

l'Associació i els estats dels comptes. En cas d'absència o vacant el càrrec 
serà ocupat pel segon Vocal. 

TÍTOL IV: Règim econòmic. 

Article 34.- L'Associació es constitueix amb un patrimoni inicial de zero Euros. 

Article 35.- L'Associació, per al desenvolupament dels seus fins i la realització de les 

seves activitats, disposarà dels següents recursos econòmics: 
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a. Les quotes periòdiques o extraordinàries legalment adoptades que aportin el 
associats. 

b. Els béns, accions i drets que l'associació adquireixi per qualsevol títol, fins i tot 

donacions, assignacions, subvencions, herències, llegats, rifes , aportacions i 
qualsevol altre mitjà de naturalesa anàloga. 

c. Els interessos, fruits, rendes i productes de tot tipus de quants bens, accions i 
drets s'integrin en el patrimoni de l'Associació. 

Article 36 L'exercici econòmic de l'Associació serà el corresponent a l'any natural, 
començant el 1 de gener i finalitzant el 31 de desembre. 

Article 37 Per a cada exercici econòmic es confeccionarà un Pressupost Ordinari, 
amb els ingressos i depeses corrents per a la normal activitat de l'Associació, d'acord 

amb el seu programa general d'actuacions. 

Les previsions dels Pressupostos Extraordinaris podran referir-se a un termini 

coincident o no amb el d'exercici econòmic que s'aprovessin , constituint la seva 
partida d'ingressos aquells que tinguin caràcter extraordinari, tal i com el import 

d'operacions de crèdit que poguessin portar-se a terme, derrames o aportacions 
complementàries dels Associats o de tercers, i així mateix, els excedents del 
Pressupostos Ordinaris. 

Article 38.- Les liquidacions del Pressupostos Ordinaris deuran ser confeccionades per 

la Junta directiva i posades a la disposició dels associats que vulguin examinar-les, amb 
quinze dies d'antelació, com a mínim, a la celebració de l'assemblea General Ordinària. 

Article 39 La comptabilitat deurà tancar-se en cada exercici econòmic mitjançant un 
Balanç on es recull la situació econòmica i patrimonial de l'Associació. 

Article 40 En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de 

crèdit o d'estalvi, hi ha de figurar les signatures del president/a, tresorer/a i el 
secretari/ària. Per poder disposar de fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les 

quals ha de ser la del tresorer/a, secretari/a o bé la del president/a. 

TÍTOL V : El Règim Disciplinari. 

Article 41 .- L'òrgan de govern ha de sancionar les infraccions comeses pels socis i 

sòcies. 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 sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denuncia 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 d'ésser 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. 
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Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta directiva, les 
persones interessades hi poden recorrer, si el reglament intern estableix el 

procediment per fer-ho davant la primera assemblea general que tingui lloc. 

TÍTOL VI: De la Fusió a Dissolució de l'associació. 

Article 42." L'Assemblea General, amb el vot favorable de les dos terceres parts del 
assistents amb dret a vot, presents o representats, podrà acordar la fusió de 

l'associació amb altra entitat sense ànim de lucre d'anàlogues activitats. 

Article 43.- Si l'acord fos de fusió per integració amb altre entitat, s'estarà al disposat 
per al supòsit de dissolució, si bé, s'aportarà a l'entitat absorbent la totalitat del actiu i 
del passiu de "Associació Asperger-TEA del Camp de Tarragona", procedint a l'extinció 

de la seva personalitat jurídica. 

Article 44 L'acord de dissolució es deurà adoptar amb els mateixos requeriments 

que els establerts per a la fusió en l'article 22. 

Article 45 L'Associació es dissoldrà per la lliure voluntat dels associats, per sentencia 

judicial ferm, o per la concurrència de qualsevol de les causes assenyalades en l'article 

39 del Codi Civil. 

Article 46 Una vegada liquidat l'haver passiu, el romanent serà transmès a entitats 
sense ànim de lucre, amb fins anàlogues, que hagués designat l'assemblea General a 

l'acordar la dissolució. 

Disposició final 

Els presents Estatuts s'han aprovats en Assemblea General de data 2- oic \O^0 

"2020', del contingut del qual donen testimoniatge, ^ 

LA SEC VIST I PLAU DE 

LA PRESIDENTA 

MONTSERRAT CARRIZO BOLASELL 

DNÍ.40442904A 

EVA PÉREZ MARQUEZ 

DNI.46810303J 
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