
 
 
 
 
 
  

 
      C/Balmes 184, 1r 3a, 08006 Barcelona             www.aat.cat             93 237 45 50             info@aat.cat 
 
 
 

ESTATUTS AAT 
 

 
 
Capítol I. DENOMINACIÓ, NATURALESA, FINS, DOMICILI I ÀMBIT. 
 
 
Article 1er.- DENOMINACIÓ 
 

Amb la denominació d’AAT (Associació d’Acollida i Acció Terapèutica), es canvia el 
nom de l’Associació d’Ajuda als Toxicòmans (amb NIF G08921991), constituïda entitat sense 
ànim de lucre, a l’empara de l’article 22 CE, i regida per la llei orgànica 1/2022, del 22 de març, 
reguladora del dret d’associació i normes concordants, així com la llei 4/2008, del 24 d’abril del 
llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.  
 
 
Article 2n.- NATURALESA 
 

Després de legalitzada, aquesta associació té plena capacitat jurídica i d’actuació, i es 
regeix per les disposicions contingudes en els presents estatuts i per la legalització especial en 
matèria d’associacions, havent obtingut la declaració d’utilitat pública.  
 
 
Article 3er.- DOMICILI 
 
 El domicili actual de la seu social de l’Associació s’ha establert a la ciutat de Barcelona, 
carrer Balmes 184, 1er 3ª; i per al compliment dels seus fins i el desenvolupament de la seva 
activitat es podran establir delegacions dins de la Comunitat Autònoma de Catalunya, ja que 
majoritàriament l’àmbit principal d’actuació serà Catalunya.  
 
Article 4rt.- FINALITATS 
 

Les finalitats de l’Associació són les següents:  
 

1ª.- Promoure la informació veraç, objectiva i científica sobre la problemàtica de les 
addiccions. Per mitjà de xerrades a instituts i altres llocs, elaboració d’escrits i col·laboracions 
en la realització d’entrevistes i/o reportatges en diferents mitjans de comunicació.  
 

2ª.- Actuar vers la motivació de la persona afectada per un consum problemàtic de 
substàncies o una addicció, per tal que accepti un tractament especialitzat. Aquesta tasca es 
realitza principalment per mitjà d’entrevistes personals a la nostra seu, així com amb l’atenció 
telefònica i de les xarxes socials.  
 

3ª.- Promoure programes i centres de tractament i reinserció per a persones amb 
problemàtica addictiva, gestionant el funcionament de Comunitats Terapèutiques, Pisos 
Terapèutics i de Reinserció, Centres de Dia, els Programes de Suport a la Vida Autònoma, els 
Programes Individuals de Tractament a les Drogodependències, i altres serveis i dispositius que 
ens permetin acomplir amb la nostra missió.  
 



 
 

 
 

4ª.- Promoure la cura de la salut i fomentar la millora de la qualitat de vida de les 
persones ateses, fomentant i incorporant l’activitat física i esportiva amb la finalitat terapèutica. 

 
5ª.- Vetllar per la protecció i defensa dels infants i adolescents que viuen en situació de 

vulnerabilitat, defensant-los especialment dels abusos i maltractaments.  
 

6ª.- Afavorir el desenvolupament i millora de qualitat de vida de les persones víctimes 
de violència.  
 

7ª.- Promoure actuacions dirigides a facilitar la integració de persones procedents 
d’altres països (immigrants).  
 
 
 
 
 
 
CAPÍTOL II. ELS SOCIS, ELS DEURES, ELS DRETS I L’ESTAT DE PERTINENÇA.  
 
 
Article 5è.-  
 

L’Associació tindrà tres categories de socis: Actius, de Contribució Especial, i d’Honor.  
 

a) Socis Actius. Els socis hauran de ser persones físiques, majors d’edat i amb plena 
capacitat per a obrar; estaran plenament integrats en els ideals de l’Associació a la qual 
contribuiran mitjançant el pagament de quotes ordinàries que seran fitxades per 
l’Assemblea General i les extraordinàries que pugui acordar la mateixa assemblea a 
proposta de la Junta Rectora i mitjançant el compliment de missions i funcions 
compatibles amb llurs possibilitats que els siguin assenyalades per la Junta Rectora de 
l’Associació.  
 

b) Socis de Contribució Especial. Seran persones naturals o jurídiques que, mitjançant 
aportacions pecuniàries, patrimonis, en espècie, o de serveis, contribueixin de manera 
especial en les activitats i el sosteniment de l’Associació i en la realització dels seus fins.  
 

c) Socis d’Honor. Seran aquelles persones naturals o representatives d’Entitats Jurídiques 
que es distingeixin per obres de contribució extraordinària als fins de l’Associació o que 
aportin, amb llur prestigi, una contribució decisiva a la consolidació i creixement de 
l’Associació en qualsevol àmbit i que facilitin de manera decisiva l’assoliment dels seus 
fins.  

 
Els Socis Actius seran els únics que podran tenir veu i vot, i només ells tindran càrrecs 

directius o representatius podent ser electes i elegibles.  
 

Ni els Socis de Contribució Especial ni els Socis d’Honor podran tenir la condició jurídica de 
socis.  
 
 
 
Article 6è.-  
 

L’ingrés a l’Associació serà voluntària i lliurement decidit per aquelles persones majors 
d’edat que, interessades en la problemàtica descrita en els articles 1er i 3er, desitgin col·laborar 
en el desenvolupament de les finalitats de l’Associació, mitjançant sol·licitud formalitzada a la 
junta rectora.  
 
 
 



 
 

 
 

Article 7è.-  
 

La pèrdua de la condició de soci serà voluntària, prèvia comunicació de la persona 
interessada, per mitjà d’un escrit adreçat a la Junta Rectora.  

 
La baixa d’un soci de l’associació es produirà automàticament per la falta de pagament 

de les quotes corresponents i/o per al no compliment de les obligacions estatutàries.  
 
 
Article 8è.-  
 
 Els Socis Actius tindran els drets que s’esmenten a continuació:  
 

a) De sufragi actiu i passiu; és a dir, podran elegir o podran ésser elegits per a qualsevol 
càrrec electiu de l’Associació o per a representar-la en aquells organismes que calgui.  

 
b) De veu i vot, en tots els organismes de govern dels que hi formi part.  

 
c) A exposar suggeriments i a emetre informes encaminats a assolir un millor acompliment 

dels objectius i fins de l’Associació.  
 

d) A rebre i a sol·licitar de la Junta Rectora informació sobre el desenvolupament de 
l’Associació.  
 

e) A participar i a intervenir en totes aquelles activitats que l’Associació desenvolupi.  
 

f) A ser escoltats abans de l’adopció de mesures disciplinàries i a recórrer-hi. Tot i que els 
membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, 
els qui en discrepen i els presents que s’hagin abstingut de votar.  

 
 
Article 9è.-  
 
 Els socis hauran de complir, entre d’altres, aquells deures que puguin assenyalar els 
Organismes de Govern de l’Associació mitjançant el procediment reglamentari:  
 

a) Contribuir econòmicament al sosteniment de les càrregues de l’Associació, abonant les 
quotes i les aportacions que la Junta General acordi.  
 

b) Complir els acords que els Organismes de Govern de l’Associació aprovin.  
 

c) No realitzar cap mena d’actuació pública en nom de l’Associació sense el consentiment 
del president o de la Junta Rectora.  
 

d) Col·laborar activament als fins de l’Associació.  
 

 
Article 10è.- 
 
 La falta de compliment dels deures als quals s’al·ludeix als paràgrafs b) i c) de l’article 
precedent serà considerada com a falta greu i donarà lloc a la suspensió dels drets de l’associat 
per el temps que la Jutna Rectora consideri procedent.  
 
La reiteració de tal actitud per part de l’associat donarà lloc a la suspensió per un termini mínim 
d’un any, i el fet de cometre les mateixes faltes per tercer cop serà causa de l’expulsió.  
 
 
 
 



 
 

 
 

CAPÍTOL III. ELS ORGANISMES DE GOVERN. 
 
 
 
Article 11è.- 
 
 L'Associació es regirà pel sistema d'autogovern i pel principi de representació per mitjà 
dels òrgans següents: 
 
 A.- L'Assemblea General. 
 B.- La Junta Rectora. 
 
 C.- El President. 
 
 
ARTICLE 12è.- 
 
 L'Assemblea General és l'òrgan suprem de l'Associació i està constituïda per tots els socis 
d'aquesta. 
 
 L'Assemblea General Ordinària es reunirà un cop a l'any, en el període comprès dels sis 
primers mesos després del tancament econòmic, per aprovar el pressupost i els comptes anuals, 
amb caràcter ordinari i amb caràcter extraordinari, quan ho consideri convenient la Junta Rectora, 
o de manera obligatòria quan ho sol·liciten un 10% de socis mitjançant petició per escrit firmada 
i adreçada a la Junta Rectora, expressant detalladament les qüestions que s'hagin de tractar en 
l'ordre del dia de la convocatòria. 
 
 Un cop rebuda aquesta petició i dins el termini de set dies següents, el propi president 
efectuarà l'oportuna convocatòria per a la celebració de la Assemblea General Extraordinària que 
haurà de tenir lloc dins dels trenta dies següents.  
 
 
Article 13è.- 
 
 La convocatòria de l'Assemblea General serà comunicada per escrit o per qualsevol altre 
mitjà a cadascun dels socis, com a mínim cinc dies abans, sense prejudici de publicar-la, si així 
calgués, per mitjans de comunicació, expressant la corresponent ordre del dia, lloc, data i hora 
de la reunió. 
 
 
Article 14è.-  
 
 A l'Assemblea General li corresponen les següents funcions: 
 

1. Funcions ordinàries. 
 

(a) Examinar i aprovar les Memòries, Balanços i Pressupostos de despeses i 
ingressos de l'Associació. 
 

(b) Elegir i nomenar tots els membres de la Junta i els representants de 
l'Associació en aquells Organismes o Entitats que calgui. 

 
2. Funcions extraordinàries. 

 
(a) Acordar l’extinció de l'Associació. 

 
(b) Modificar i reformar els Estatuts i elaborar, si s'escau, el reglament de règim 

intern. 
 



 
 

 
 

(c) Controlar, i si procedeix, censurar la gestió de la Junta Rectora en l'exercici 
de les seves funcions. 

 
(d) Resoldre allò que convingui sobre totes aquelles qüestions que afectin al bon 

funcionament de l'Associació i que li siguin sotmeses a consideració per part 
de la Junta Rectora o bé que es puguin plantejar com a precs i preguntes 
per qualsevol membre d'aquesta. 

 
 
Article 15è.- 
 
 Les qüestions sotmeses a la consideració de l'Assemblea General es resoldran per 
majoria simple dels socis assistents, en el cas de que es corresponguin amb les funcions 
ordinàries de l'Assemblea. 
 
 En el cas que corresponguin amb les seves funcions extraordinàries, caldrà una majoria 
de dos terços dels socis reunits en Assemblea General Extraordinària. 
 
 
Article 16è.- 
 
 L'Assemblea General es considerarà vàlidament constituïda en primera convocatòria 
quan hi assisteixi el 50 % dels socis i, en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre de socis 
assistents, sempre i quan a l'anunci de la convocatòria consti que ha estat realitzada tal i com 
estableix l'article 12è. dels Estatuts. 
 
Article 17è.-  
 
 La Junta Rectora, per delegació de l'Assemblea General, assumeix la direcció de 
l'Associació i estarà integrada pels membres següents: un President, un Vicepresident, un 
Secretari, un Tresorer i tres Vocals. 
 
 
Article 18è.- 
 
 Tots els càrrecs de la Junta Rectora són honorífics i gratuïts, i seran designats per 
l'Assemblea General mitjançant elecció directa per a cadascun d'ells. Llur mandat serà de quatre 
anys. Tots aquells que exerceixin càrrecs en la Junta Rectora podran ser reelegits per a un nou 
mandat. 
 
 
Article 19è.-  
 
 Al President li correspondrà: 
 

a) La representació legal ordinària de l'Associació dirigint i ordenant els debats dels seus 
òrgans i decidint els empats amb vot de qualitat. 
 

b) Representar l'Associació a tots els actes i contractes que celebri, així com davant les 
autoritats, tribunals i jutjats, Organismes de l'Administració Pública i qualsevol entitat. 
 

c) Assumir la més alta representació de totes les delegacions que s'estableixin. 
 

d) Convocar i fixar l'ordre del dia de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta 
Rectora amb un marge de 10 dies. 
 

e) Ordenar totes les despeses de l'Associació. 
 



 
 

 
 

f) Autoritzar amb la seva signatura tots els escrits, comunicacions, i certificacions que calgui 
per al funcionament de l'Associació. 
 

g) Assumir i realitzar totes les gestions que li siguin confiades tant per acord de l'Assemblea 
General com per la Junta Rectora. 
 

h) Substituir les facultats precedents b) i f) en tot o en part, a favor de terceres persones de 
la seva lliure elecció. 

 
 
Article 20è.-  
 
 Al Vicepresident li correspondrà substituir al President en totes les seves atribucions, en 
absència d'aquest. 
 
 
Article 21è.-  
 
 Al Secretari li correspondrà l'exercici de les següents funcions: 
 

a) Custodiar els segells, llibres, documents i fitxers en general de l'Associació. 
 

b) Dirigir i organitzar el funcionament administratiu de l'Associació. 
 

 
c) Redactar les actes de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Rectora que han 

de signar ell mateix i el/la president/a, amb un extracte de les deliberacions, el text dels 
acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. 
Així com expedir certificats. 

 
d) Portar la correspondència ordinària i exercir, si s'escau, la direcció del personal de 

secretaria. 
 

e) Executar els acords adoptats estatutàriament sota la superior autoritat del/de la 
President/a. 
 

 
Article 22è.-  
 
 Al Tresorer li correspondrà: 
 

a) Recaptar els fons de l'Associació, custodiar-los tal com determini la Junta Rectora. 
 

b) Executar els pagaments ordenats per el President. 
 

c) Dirigir i ordenar la comptabilitat de l'Associació. 
 

d) Tenir coneixement dels pagaments ordenats pel President. 
 

e) Fiscalitzar el desenvolupament econòmic i financer de l'Associació, vetllant per tal que 
les inversions siguin les més correctes, atenent als objectius i finalitats de l'Associació. 

 
 
Article 23è.-  
 
 Els Vocals de la Junta Rectora exerciran les funcions genèriques de llur comesa, sense 
prejudici d'altres que procedeixi de fer i que siguin atribuïdes concretament a cadascun d'ells per 
acord de la Junta Rectora. 
 



 
 

 
 

 
Article 24è.-  
 
 La Junta Rectora es reunirà periòdicament i sempre que sigui convocada pel President i 
serà obligatòria l'assistència dels membres de la Junta excepte en cas de causa justificada. 
 
 
 
Article 25è.-  
 
 A la Junta Rectora li correspondrà de: 
 

a) Decidir sobre l'admissió i l'exclusió dels socis, segons allò que està previst en els presents 
Estatuts. 
 

b) Complir i fer complir les normes estatutàries i, si s'escau, els acords que l'Assemblea 
General aprovi. 
 

c) Presentar a l'Assemblea General els pressupostos de despeses i ingressos, així com la 
situació econòmica, Balanços i Memòria explicativa del desenvolupament de l'Associació. 
 

d) Resoldre els dubtes que sorgeixin pel que fa a la interpretació de les normes estatutàries 
i suplir-ne les possibles llacunes, sense perjudici de sotmetre les seves decisions a la 
primera Assemblea General que es celebri. 
 

e) Exercir les funcions disciplinàries a què doni lloc les faltes comeses pels socis o persones 
de l'Associació. 
 

f) Establir les comissions de gestió de l'Associació que consideri necessàries. 
 

g) Administrar i disposar dels bens de l'Associació que constitueixin el seu patrimoni, i amb 
aquest fi, delegar facultats o donar poders segons jutgi oportú. 
 

h) En general, exercir totes aquelles facultats que es dirigeixen cap a un millor compliment 
dels objectius i dels fins de l'Associació, sempre que no estiguin expressament atribuïdes 
a l'Assemblea General. 

 
 
 
Article 26è.- 
 
 La Junta Rectora prendrà els seus acords per majoria dels membres assistents i el 
President tindrà vot de qualitat a fi i efecte de decidir els empats que es puguin produir en les 
votacions. La Junta Rectora prendrà acords per tal de delegar totes o algunes de les seves 
funcions en una o varies Comissions Delegades: n'establirà la formació i regularà el funcionament. 
 
 
 
Article 27è.-  
 
 L'Assemblea General podrà elegir dos censors de comptes, que tindran funcions 
interventores per l'exercici de les quals hauran d'ésser-los donades tantes facilitats com 
requereixin. Aquests possibles censors de comptes seran renovats cada dos anys, no podran 
ésser reelegits fins passats dos anys i hauran d'ésser socis de l'Associació. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

CAPÍTOL IV. EL PATRIMONI ACTUAL I RECURSOS ECONÒMICS. 
 
 
Article 28è.- 
 
 El patrimoni actual és de 6.000 €, constituït per les aportacions dels socis fundadors i 
donatius.  
 
 
Article 29è.-  
 
 Els recursos econòmics de l'Associació estaran constituïts per: 
 

a) Les quotes ordinàries dels socis i les extraordinàries que es puguin establir. 
 

b) Les aportacions de caràcter lucratiu, tant "Inter vivos" com "mortis causa", així com les 
subvencions que puguin ésser concedides per Organismes, Corporacions, Fundacions, 
i altres entitats de caràcter públic o privat, per a les quals es tramitaran les autoritzacions 
legals preceptives. 
 

c) Els interessos o rentes que produeixin el patrimoni i els fons de l' Associació. 
 

d) Qualsevol altres ingressos  obtinguts mitjançant les activitats que es puguin programar 
per a l'Associació. 

 
 
Article 30è.- 
 
 La Junta Rectora indicarà les formes necessàries per expedir xecs, talons i altres 
documents representatius de pagament, en tots els quals haurà de figurar, necessàriament, la 
signatura del President de l'Associació. 
 
 L'exercici pressupostari de l'Associació serà anual. 
 
 
 
 
 
CAPÍTOL V.- DISSOLUCIÓ I DESTÍ DEL PATRIMONI. 
 
 
Article 31è.-  
 
 L'Associació s'estableix per temps indefinit i podrà ésser dissolta, a més de per les causes 
establertes per la llei, mitjançant acord adoptat per l'Assemblea General, convocada amb aquest 
fi amb caràcter extraordinari i aprovat per la majoria dels dos terços dels socis. 
 
 
Article 32è.- 
 
 En cas de dissolució de l'Associació, l'Assemblea General elegirà entre els seus membres 
set socis, que junt amb el President o Vicepresident, Secretari, Tresorer de la Junta Rectora, es 
constituiran en Comissió Liquidadora de l'Associació. 
 
 La Comissió Liquidadora assumirà totes les funcions atribuïdes als Òrgans de Gestió o 
Junta Rectora de l'Associació, a l'únic efecte de liquidar el patrimoni econòmic i destinar els saldos 
a favor seu que pugui restar, a favor d’una altra entitat de caràcter assistencial dins de l'àmbit de 
la Comunitat Autònoma de Catalunya.  
 



 
 

 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.- 
 
 En tot allò que no estigui previst en els presents Estatuts s'aplicarà la vigent Llei Orgànica 
1/2002 de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, i les disposicions complementàries i 
demés Lleis d'aplicació. 
 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL.- 
 
 
 Els presents Estatuts han estat adaptats  a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, 
reguladora del Dret d'Associació, i als requisits exigits per a la declaració d'Utilitat Pública, com 
també a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques i aprovats per acord de l'Assemblea General Extraordinària amb data 20 de 
maig de 2011, havent estat redactats en 10 folis de paper de l'Entitat, únicament pel seu anvers. 
  
 
 
 
 

 
 A la ciutat de Barcelona, a 16 de desembre del 2021. 

 
 

 Estatuts aprovats en l'Assemblea General Extraordinària del 16 de febrer de 2022. 
 


