ESTATUTS
DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’AGÈNCIES DE VIATGES
ESPECIALITZADES (ACAVe)

ESTATUTS D’ACAVe
TITULO I
DENOMINACIÓ, NORMATIVA APLICABLE, ÀMBIT, DURADA I FINS

ARTICLE 1ER.-

Denominació i normativa aplicable
L’Associació Catalana d’Agències de Viatges Especialitzades
(ACAVe), es constitueix a l’empara de la Llei 19/1977 d’1 de abril,
d’Associació Sindical i el Reial Decret 873/1977, de 22 de Abril sobre
dipòsit d’estatuts, per temps indefinit com una Associació Empresarial,
sense ànim de lucre, per a la representació, defensa i foment dels
interessos dels seus membres i del sector de agències de viatges i sense
fins polítics.

ARTICLE 2n.-

Domicili
El domicili de l’Associació s’estableix a Barcelona, Av. Príncep
d’Astúries, 54, 5ª planta, i podrà ser modificat per acord de
l’Assemblea General.
Així mateix l’Assemblea General podrà acordar l’establiment de les
delegacions i representacions que s’estimin oportunes per a la
consecució dels seus fins.

ARTICLE 3r.-

Àmbit territorial
Pel seu àmbit territorial, l’Associació té caràcter estatal en raó de les
exigències derivades de la pròpia activitat professional de les Agències
de Viatges.

ARTICLE 4rt.-

Capacitat jurídica i d’obrar
L’Associació té personalitat jurídica i total autonomia pel compliment
dels seus fins, podent posseir, adquirir, gravar i alienar tota classe de
bens: realitzar actes de disposició i de domini sobre els mateixos,
comparèixer envers qualsevol autoritat, organisme o jurisdicció i
exercitar les corresponents accions i drets, i seguir tota classe de
procediments.
L’Associació garanteix l’autonomia de les persones físiques i
jurídiques que la constitueixen, sense perjudici del caràcter vinculant
que tenen els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de
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l’Associació, en les matèries que siguin de la seva competència i
afectin d’interès comú dels seus afiliats.
ARTICULO 5è.-

Fins
Pel compliment dels seus fins, l’Associació té les següents funcions:
1.-

La representació envers tota classe d’organismes i entitats
públiques i privades, per a la defensa i foment dels interessos
econòmics, laborals i professionals dels seus membres.

2.-

L’establiment de serveis propis d’interès comú pel sector de les
agències de viatges.

3.-

El foment de la solidaritat entre els seus membres i defensa de
l’ètica professional.

4.-

L’administració i disposició dels propis recursos i la seva
aplicació als fins i activitats pròpies de l’Associació.

5.-

El manteniment del contacte necessari amb altres
organitzacions afins, de qualsevol àmbit territorial, amb el fi de
prestar-se mútua col·laboració i d’intercanviar experiències en
matèria professional i sectorial que redundi en benefici de
l’Associació i dels seus associats.

6.-

Totes quantes altres funcions es considerin necessàries o
convenients pel compliment dels fins.

TÍTOL II
DELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ
CAPÍTOL I
De l’afiliació
ARTICLE 6è.-

Membres de ple dret
Podran ser membres de ple dret de l’Associació, les Agències de
Viatges legalment constituïdes, que tinguin la seva Casa Central o una
o més sucursals en el territori espanyol.
La consideració de membre de ple dret s’obtindrà un cop hagi estat
aprovada per la Junta Directiva la sol·licitud d’alta de l’agència i hagi
abonat el 50% de la quota d’afiliació establerta, quedant obligada a
pagar el 50% dins del termini establert per la Junta Directiva. Si
transcorreguts 30 dies naturals de la notificació a l’agència interessada
de l’acord de la Junta Directiva, aprovant la seva sol·licitud d’alta,
aquesta no hagués satisfet el 50% de la quota d’entrada requerida,
perdrà el seu dret a constituir-se com a membre de ple dret.
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ARTICLE 7è.-

Membres provisionals
Les persones físiques o jurídiques en tràmits d’obtenció del
corresponent títol-llicència d’agència de viatges, que ho sol·licitin,
tindran la consideració de Membres Provisionals de l’Associació.
Les esmentades entitats, en el moment d’inscriure’s, hauran de satisfer
com a mínim el 50% de la quota d’afiliació, quedant exemptes, durant
el període de tramitació del títol-llicència, del pagament de de les
quotes ordinàries i extraordinàries previstes al art. 33 dels Estatuts.

El membre provisional haurà de comunicar a l’Associació
l’atorgament del títol-llicència per part de l’Administració
pertinent, en el termini de 15 dies naturals des de la seva
notificació, així com a remetre la documentació que requereixi
l’Associació, degudament complimentada, per a la seva
presentació a la Junta Directiva i la seva aprovació com a membre
de ple dret. Si transcorregut l’esmentat termini, el membre
provisional no ha realitzat la notificació del títol-llicència a
l’Associació o finalment renuncia a afiliar-se com a membre de
ple dret, aquest perdrà la part de la quota d’afiliació abonada,
cessant la seva consideració de membre provisional.
ARTICLE 8è.-

Membres adherits
També podran ser membres de l’Associació, amb el caràcter de
Socis Adhertis, aquelles persones físiques o jurídiques que no
siguin Agències de Viatges però que es trobin vinculades per la
seva activitat al Sector Turístic, exercint-la o no dins de
Catalunya.

ARTICLE 9è.-

Presentació de les sol·licituds d’admissió
Les sol·licituds d’admissió de nous membres de ple dret o de socis
adherits, hauran de ser cursades per escrit a la Secretaria de
l’Associació, de manera que sempre quedi constància del seu ingrés.
La Secretaria s’encarregarà de tramitar la sol·licitud d’admissió,
sotmetent-la a examen a la primera reunió que es celebri de la Junta
Directiva.

CAPÍTOL II
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Dels drets i deures
ARTICLE 10è.-

Drets dels membres
Són drets dels membres de ple dret:
1.-

Elegir i ser elegibles per a ostentar càrrecs als Òrgans de
Govern de l’Associació.

2.-

Assistir amb veu i vot a les Assemblees.

3.-

Delegar el vot en els diferents òrgans de govern en un altre
membre de ple dret que formi part de l’esmentat òrgan, podent
ostentar cadascun dels membres un màxim de 5 delegacions de
vot.

4.-

Exercir la representació que en cada cas se’ls confereixi.

5.-

Ser informats oportunament de les actuacions i vida de
l’Associació i de les qüestions que els afecten.

6.-

Utilitzar els serveis tècnics i d’assessorament de que disposi
l’Associació.

7.-

Expressar lliurement les seves opinions en matèria i assumptes
d’interès de l’Associació i formular propostes i peticions als
seus representants d’acord amb les normes legals i estatutàries.

Els membres provisionals únicament tindran dret a rebre els serveis
d’assessorament necessaris per a l’obtenció del títol llicència i posada
en marxa del negoci.
Els socis adherits es beneficiaran únicament dels drets establerts als
apartats 4, 5, 6 i 7.
ARTICLE 11è.-

Deures dels membres
Són deures dels membres:
1.-

El sotmetiment a allò previst als presents Estatuts.

2.-

Participar en l’elaboració i definició de l’activitat de
l’Associació, a través dels diferents Òrgans de Govern de
l’Associació.

3.-

Complir els acords vàlidament adoptats pels Òrgans de Govern
de l’Associació.

5

ARTICLE 12è.-

4.-

Mantenir l’actuació i disposició de col·laboració necessàries
per a que l’Associació pugui dur a terme els seus fins, i
participar en les activitats pròpies de l’Associació promoventles en els diferents àmbits en els que actuï.

5.-

Satisfer les quotes ordinàries, així com les extraordinàries, que
vàlidament s’acordin.

Representació
En cas de que l’associat sigui persona jurídica, podrà participar a les
activitats de l’Associació i ser membre dels òrgans de govern
l’Associació, bé la persona que resulti ser el seu legal representant o bé
la persona de l’Empresa que tingui delegació del legal representant.
En cas de que l’associat sigui persona física, podrà participar a les
activitats de l’Associació i ser membre dels òrgans de govern de
l’Associació, bé personalment o bé la persona de l’Empresa en qui
delegui.
CAPÍTOL II
De la pèrdua de la qualitat de membre

ARTICLE 13è.-

Causes de pèrdua de la qualitat de membre
La qualitat de membre es perdrà per alguna de les causes següents:
1.-

Per voluntat de l’Empresa.

2.-

Per revocació del Títol-Llicència d’Agència de Viatges.

3.-

Per cessar en la seva activitat d’agència de viatges

4.-

Per cessar en la seva activitat el soci adherit.

5.-

Per falta de part de pagament de part de la quota d’afiliació, o
de pagament de les quotes ordinàries o extraordinàries, un cop
transcorregut el termini quaranta i vuit hores des de la
notificació de la situació de descobert. Durant aquest període
d’impagament el soci perdrà la qualitat de vot.

6.-

Incompliment dels deures que assenyalen aquests Estatuts, així
com els que l’Associació estableixi com a integrants del seu
Codi d’Ètica Professional.

7.-

Per incompliment dels acords adoptats pels Òrgans de Govern
de l’Associació.

8.-

Realitzar tota classe d’actuacions contràries als fins i interessos
d’aquesta Associació.
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En qualsevol cas, les quotes ordinàries i extraordinàries
corresponents a l’exercici social en curs, hauran de ser
satisfetes en la seva totalitat.
ARTICLE 14è.-

Procés i recurs
La Junta Directiva podrà separar de l’Associació a aquells membres o
socis adherits que hagin incorregut en algunes de les causes enunciades
a l’article 13è. Contra l’acord de la Junta Directiva, declarant la
separació d’un membre, cabrà recurs envers l’Assemblea General, que
haurà de presentar-se en el termini de 15 dies naturals des de la
notificació de l’acord i que es resoldrà a la primera Assemblea General
Ordinària que es convoqui.
TÍTOL III
DELS ÒRGANS DE GOVERN

ARTICLE 15è.-

Òrgans de Govern
Són Òrgan de Govern de l’Associació:
1.-

L’Assemblea General.

2.-

La Junta Directiva.

3.-

El Comitè Executiu

CAPÍTOL I
De l’Assemblea General
ARTICLE 16è.-

Membres
L’Assemblea General és l’Òrgan sobirà de l’Associació i estarà
constituïda per la totalitat dels membres de ple dret de la mateixa.

ARTICLE 17è.-

Funcions
L’Assemblea General tindrà les següents funcions:
a) Adoptar els acords relatiu a la representació, gestió i defensa dels
interessos de l’Associació i els seus associats.
b) Aprovar els objectius i plans d’actuació
c) Elegir el President i els membres de la Junta Directiva.
d) Examinar i aprovar la memòria anual d’activitats de l’Associació
e) Aprovar, a proposta de la Junta Directiva, les quotes ordinàries i
extraordinàries que hagin de satisfer els associats.
f) Aprovar o modificar els Estatuts de l’Associació
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g) Acordar la fusió i la dissolució de l’Associació
h) Conèixer i resoldre les reclamacions i recursos formulats pels
associats.
ARTICLE 18è.-

Reunions
L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària al menys un cop a
l’any, dins del primer trimestre de l’exercici, per a examinar la
memòria d’activitats corresponent a l’exercici anterior, aprovar els
objectius d’actuació, així com, si procedeix, els pressupostos anuals
d’ingressos i despeses i també l’estat de comptes corresponent a
l’exercici anterior. Així mateix i quan estatutàriament procedeixi, es
reunirà per a elegir al President i membres de la Junta Directiva.
Podrà a més reunir-se per examinar i en el seu cas aprovar altres
qüestions diferents als anteriors en sessió extraordinària:

ARTICLE 19è.-

1.-

A petició del President.

2.-

A petició d’una tercera part dels membres de la Junta Directiva.

3.-

Quan ho sol·liciti un número de socis que representi al menys el
20% dels membres de l’Associació, de ple dret.

Convocatòria
En tots els casos, la convocatòria haurà de fer-se amb un mínim de 15
dies naturals d’anticipació a la data fixada per a la seva celebració, per
escrit adreçat a tots els associats, en el que es farà constar l’Ordre del
Dia de l’Assemblea.
En cas d’una urgència degudament justificada l’Assemblea General
podrà convocar-se en sessió extraordinària amb una antelació mínima
de 3 dies naturals.

ARTICLE 20è.-

Quòrum
L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera
convocatòria quan concorrin a ella la majoria simple dels associats. En
segona convocatòria, serà vàlida la constitució de l’Assemblea
qualsevol que sigui el nombre dels concurrents, havent de mediar entre
una i altre al menys 30 minuts.

ARTICLE 21è.-

Acords
L’Assemblea General adoptarà els seus acords per votació i
s’aprovaran per majoria simple de vots, tant en primera convocatòria
com en segona.
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Per a modificar els Estatuts, dissoldre l’Associació, o resoldre els
recursos per separació d’un membre previstos a l’article 14 dels
presents Estatuts, serà necessari, tant en primera com en segona
convocatòria, la majoria qualificada dels vots corresponents als dos
terços dels presents i dels representants per vot delegat.
De les reunions de l’Assemblea General s’aixecarà acta que serà
aprovada a la propera reunió de l’Assemblea i signada pel President i el
Secretari.
CAPÍTOL II
De la Junta Directiva
ARTICLE 22è.-

Membres
La Junta Directiva és l’Òrgan permanent de representació, govern,
gestió, administració i direcció de l’associació, i estarà composada pel
President de l’Associació, 5 Vicepresidents d’Àrea, el Tresorer i un
mínim de 2 i un màxim de 6 vocals per cada Àrea.
Els Vicepresidents representaran les següents Àrees: Emissor,
Corporatiu, Touroperació, Receptiu i Noves Tecnologies- Màrqueting.

ARTICLE 23è.-

Elecció de membres
L’elecció dels components de la Junta Directiva es realitzarà pel
sistema de candidatures en llistes tancades amb menció del càrrec, que
seran presentades pels candidats a la Presidència, juntament amb un
programa d’actuacions previstes. Així mateix dins de la mateixa llista
es designarà la persona que ocuparà el càrrec de Vicepresident Primer
que coincidirà amb el càrrec de Vicepresident d’Àrea.
L’Assemblea General escollirà per majoria simple la llista tancada que
passarà a composar la Junta Directiva.
Podran formar part de les llistes les persones que ostentin la
representació de l’associat d’acord amb l’establert a l’article 12. Quan
aquesta representació s’extingeixi per qualsevol raó, es perdrà
automàticament la condició de membre de la Junta Directiva.
Les vacants que puguin produir-se a la Junta Directiva, seran cobertes
per la pròpia Junta, havent-se de sotmetre a la primera Assemblea
General que es convoqui la ratificació de les persones nomenades o
l’el·lecció d’altres en el seu lloc. En cas de que l’esmentada vacant
sigui la del President serà el Vicepresident Primer qui el substitueixi.
El mandat de la Junta Directiva serà de 4 anys, sent renovable com a
màxim per a dues legislatures continues, havent de mediar per a altres
renovacions una carència d’una legislatura.
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ARTICLE 24è.-

Reunions i convocatòria
La Junta Directiva es reunirà al menys cada dos mesos i quan ho
decideixi el President o ho sol·liciti la tercera part dels seus membres.
Las reunions hauran de convocar-se per escrit amb un mínim de cinc
dies naturals d’antelació i es farà figurar a l’Ordre del Dia de la sessió.
Quan per la urgència dels assumptes a tractar, a judici del President, no
convingui esperar per a la celebració de la sessió a que transcorri aquell
mencionat termini de temps, podrà ometre’s la formalitat de la seva
convocatòria per escrit, fent-se constar així, expressament, a l’acta
corresponent.
Així mateix els diferents Vicepresidentes podran convocar reunions de
les seves respectives àrees, per a tractar assumptes propis de les
mateixes. Les convocatòries es realitzaran per escrit, amb un mínim
d’antelació de cinc dies naturals i amb l’Ordre del Dia de la sessió..

ARTICLE 25è.-

Quòrum i acords
La Junta Directiva es considerarà vàlidament constituïda quan
assisteixin a la mateixa, al menys, la majoria simple dels seus membres
i estiguin presents el President i el Secretari. Els acords es pendran per
majoria simple. En cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del
President.
Els membres de la Junta Directiva venen obligats a assistir a quantes
reunions siguin convocats. La reiteració d’absències injustificades
ocasionarà la pèrdua de la vocalia corresponent.
De les reunions de la Junta Directiva s’aixecarà acta que serà
prèviament remesa per correu electrònic a tots els membres i aprovada
per la Junta Directiva per aquesta mateixa via, en un termini màxim de
8 dies naturals des del seu enviament, sent signada per la Junta
Directiva a la propera reunió.
Les reunions de Vicepresidència d’Àrea es consideraran vàlidament
constituïdes quan assisteixin a la mateixa, al menys, la majoria simple
dels seus membres i estiguin presents el Vicepresident d’Àrea i el
Secretari. Els acords es prendran per majoria simple. En cas d’empat,
decidirà el vot de qualitat del Vicepresident d’Àrea.
De les reunions de les Vicepresidències d’Àrea s’aixecarà acta que serà
prèviament remesa per correu electrònic a tots els membres i aprovada
pels mateixos per aquesta mateixa via, en un termini màxim de 8 dues
naturals des del seu enviament, sent signada per tots els membres en la
propera reunió.
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Els assumptes tractats en les esmentades reunions seran informats a la
següent reunió de la Junta Directiva i en cas que la decisió a adoptar
tingui repercussió econòmica a l’Associació, la decisió haurà de ser
aprovada per la Junta Directiva.
CAPÍTOL III
Del Comitè Executiu
ARTICLE 26è.-

Membres
El Comitè Executiu estarà composat pel President de l’Associació, 5
Vicepresidents d’Àrea i el Tresorer.

ARTICLE 27è.-

Funcions, reunions i acords
El Comitè Executiu tindrà les funcions de gestió i supervisió del
funcionament de l’Associació, així com qualsevol altre funció de
govern que li pugui ser delegada expressament per la Junta Directiva.
Les reunions es convocaran per escrit, amb un mínim d’antelació de
cinc dies naturals i amb l’Ordre del Dia de la sessió.
El Comitè Executiu es considerarà vàlidament constituït quan
assisteixin al mateix, al menys, la majoria simple dels seus membres i
estiguin presents el President i el Secretari. Els acords es prendran per
majoria simple. En cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del
President.
De les reunions del Comitè Executiu s’aixecarà acta que serà
prèviament remesa per correu electrònic a tots els membres i aprovada
pels mateixos per aquesta mateixa via, en un termini màxim de 8 dies
naturals des del seu enviament, sent signada pel Comitè Executiu a la
propera reunió.
El Comitè Executiu donarà compte de totes les seves decisions a la
següent reunió de la Junta Directiva, les quals seran ratificades per
aquest òrgan.

CAPITULO III
Del President, Vicepresident, Tresorer i Gerent
ARTICLE 28è.-

President
El President de l’Associació, ho serà al seu cop, de l’Assemblea
General i de la Junta Directiva.
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El President o qui estatutàriament el substitueixi, representarà
legalment a l’Associació en quants actes, personacions i relacions de
tot ordre i jurisdicció hagi d’intervenir la mateixa envers els Jutjats,
Tribunals i Organismes de l’Administració Pública, així com privats;
convocarà i presidirà les reunions; dirigirà els debats i executarà o farà
executar els acords presos en Junta Directiva o Assemblea General.
La Junta Directiva, per majoria de dos terços, podrà acordar
l’atorgament de poders per a la representació de l’Associació a favor
d’un membre del personal executiu de l’Associació o de qualsevol altre
persona.
ARTICLE 29è.-

Vicepresidents d’Àrea i Vicepresident Primer
Els Vicepresidents d’Àrea tindran potestat per a convocar reunions de
les seves respectives àrees, per a tractar assumptes propis de les
mateixes i informar a la Junta Directiva sobre els assumptes tractats, tot
això d’acords amb l’establert a l’article 24.
El Vicepresident Primer substituirà al President en casos d’absència,
vacant o malaltia, desempenyant en tals supòsits i amb caràcter general
les funcions que aquest li delegui.

ARTICLE 30è.-

Tresorer
El Tresorer s’encarregarà de dirigir la comptabilitat de l’Associació.
Així mateix prepararà els balanços anuals, així com les liquidacions de
comptes i els pressupostos d’ingressos i despeses anuals que s’han de
presentar a la Junta Directiva per a que aquesta els sotmeti a la
Aprovació de l’Assemblea General.
El càrrec de Tresorer serà ostentat per un Vocal d’àrea.

ARTICLE 31è.-

Gerent
La Junta Directiva anomenarà al Gerent de l’Associació el qual actuarà
com a Secretari de l’Assemblea General, de la Junta Directiva i del
Comitè Executiu i de les reunions d’àrea, a les reunions de la qual
assistirà amb veu però sense vot.
El Gerent sota la dependència directa del President serà responsable de
la marxa administrativa de l’Associació; dirigirà al personal; cursarà les
convocatòries i aixecarà acta de les reunions de l’Assemblea General i
Junta Directiva i, en general, realitzarà quantes gestions li siguin
encomanades pel President.

TÍTOL IV
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RÈGIM ECONÒMIC
ARTICLE 32è.-

Pressupost
El funcionament econòmic de l’Associació es regularà en règim de
pressupost ordinari i extraordinari, que haurà de ser aprovat per
l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
L’exercici econòmic de l’Associació serà per anys naturals, i els afiliats
tindran lliure accés en tot moment a la comptabilitat de l’Associació.

ARTICLE 33è.-

Recursos econòmics
Els recursos econòmics de l’Associació estaran constituïts per:

ARTICLE 34è.-

1.-

Les quotes d’afiliació.

2.-

Les quotes ordinàries i extraordinàries.

3.-

Els productes i rentes dels seus bens, els interessos bancaris i
demés productes financers.

4.-

Les donacions, aportacions i subvencions que pugui rebre.

5.-

Els ingressos obtinguts per activitats i serveis prestats per
l’Associació en benefici dels seus associats.

6.-

Qualsevol altre recurs de conformitat amb les Disposicions
Legals.

Quotes socials
La Quota d’afiliació serà satisfeta pel nou associat al inscriure’s a
l’Associació en els terminis i modalitats establerts, i la seva quantia
serà fixada per la Junta Directiva.
La Junta Directiva proposarà a l’aprovació de l’Assemblea General
l’import de la quota ordinària anual de manteniment que correspongui
abonar tant als membres de ple dret com als socis adherits, així com el
de les quotes extraordinàries, en el seu cas.
El pagament de les quotes socials haurà de ser atès pel membre en el
termini i temps que acordi la Junta Directiva.
TÍTOL V
MODIFICACIÓ D’ESTATUTS I
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DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
ARTICLE 35è.-

Modificació dels Estatuts
Aquests estatuts podran ser modificats per acord de l’Assemblea
General, sent precís el vot favorable de les dues terceres parts dels
membres assistents a la mateixa (amb presencia física o representats
amb delegació de vot). La proposta de modificació haurà de ser
aprovada prèviament per la Junta Directiva i comunicada a tots els
membres amb una antelació mínima de 15 dies naturals a la data de
celebració de l’Assemblea.

ARTICLE 36è-

Dissolució de l’Associació
L’Associació podrà dissoldre’s per disposició legal o per acord de
l’Assemblea General, adoptat per dues terceres parts dels membres
assistents a la mateixa (amb presència física o representats amb
delegació de vot). La proposta de dissolució haurà de ser aprovada
prèviament per la Junta Directiva i comunicada a tots els membres amb
una antelació mínima de 15 dies naturals a la data de celebració de
l’Assemblea.
En el supòsit de dissolució de l’Associació, les quantitats que resultin
de la liquidació del seu patrimoni, un cop satisfetes totes les
obligacions pendents, es distribuirà entre els socis existents en tal
moment, en proporció a les quotes que haguessin satisfet des de la seva
inscripció a l’Associació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL

ÚNICA
Previ acord de l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, o en l’acte constituent,
l’Associació podrà federar-se o afiliar-se a altres organitzacions nacionals o internacionals
d’igual o major àmbit, tant de la seva pròpia branca d’activitat com intersectorial i assenyalarà
la quota de participació dels membres i de l’Associació en les despeses federatives.
Els membres que representen a l’Associació en altre organitzacions seran designats per la Junta
Directiva.
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