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ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ 
D’INSPECTORS D’EDUCACIÓ 

DE CATALUNYA 
 

AIEC 
 
 

 
L’Associació regula 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. 
 
Aquests són els Estatuts vigents de l’Associació, aprovats per l’assemblea del 11 de 
desembre de 2012, incorporades algunes modificacions per tal d’adaptar-los a les noves 
formes de comunicació entre la junta i els seus associats.  Aquests Estatuts han estat 
modificats en d’anteriors ocasions: en l’assemblea del 16 de juny de 2010 mitjançant la 
qual es disposa que podran ser socis de l’Associació els inspectors d'educació i altres 
professionals que exerceixen o hagin exercit  la funció inspectora a Catalunya, 
d’aquesta manera es donava compliment a un vell desig de l’Associació de poder 
incorporar, entre d’altres, als inspectors i inspectores jubilats; i per l’assemblea 
extraordinària del 31 de març de 2004, incorporada la modificació de nom acordada per 
l’assemblea extraordinària de 20 d’abril de 2005.  
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I.- DENOMINACIÓ, FINALITATS I DOMICILI. 

 
Article 1.- 
 
Es constitueix l'ASSOCIACIÓ D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ DE CATALUNYA, 
sense afany de lucre, amb les finalitats i objectius previstos a l'article 3. L’Associació es 
regirà  per aquests estatuts i, en allò que no preveuen, pel que estableix la normativa 
aplicable en matèria d’associacions. 
 
 
Article 2.- 
 
2.1.- L'ASSOCIACIÓ D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ DE CATALUNYA té 
personalitat jurídica pròpia per complir les seves finalitats, per administrar els seus béns 
i exercir els seus drets. Els seu àmbit territorial és Catalunya. 
 
2.2.- L'Associació es podrà federar amb d'altres associacions amb objectius similars. 
 
 
Article 3.- 
 
3.1.- Les finalitats de l'Associació són: 
 

1. La millora professional dels seus associats. 
2. La representació dels seus associats davant l’Administració i altres 

institucions públiques i privades. 
 
3.2.- Els objectius de l’Associació són: 
 

a) Contribuir a la formació, perfeccionament i actualització professional dels 
seus associats. 

b) Fomentar l’intercanvi d’experiències amb altres professionals relacionats 
amb la tasca inspectora. 

c) Promoure el treball creatiu i d'investigació en el camp de l'organització i de 
l'administració de l’educació en general. 

d) Elaborar i expressar opinions i criteris sobre els problemes de l'educació i, 
especialment  els relacionats amb les funcions inspectores. 

e) Potenciar la constitució de grups de treball d'investigació i d'estudi sobre 
temes referents a la millora de l'ensenyament i de les funcions dels inspectors 
d’educació. 

f) L’organització d’activitats de formació, debats, congressos, jornades i altres 
modalitats. 

g) Establir i mantenir relacions amb organitzacions o entitats que comparteixen 
objectius semblants. 
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Article 4.- 
 
4.1. L'Associació té el seu domicili a l’Avinguda de les Drassanes nº 3, Barcelona - 
08001. El domicili podrà ser modificat per acord de l’Assemblea de socis. 
 
4.2. L’Associació disposa d’una pàgina web (http://www.aiec.cat). La pàgina web de 
l’Associació és un òrgan de comunicació i de difusió amb els seus associats i amb la 
societat en general. 
 
4.3. Les comunicacions es faran sempre per escrit i es podran fer a través del correu 
electrònic que es podrà utilitzar, si la Junta Rectora ho considera convenient, com a 
possible eina de comunicació amb els seus associats i la Junta; i entre la Junta i els seus 
associats.  

II.- SOCIS 

Article 5.- 
 
5.1.- Podran ser socis de l’Associació els inspectors d'educació i altres professionals que 
exerceixen o hagin exercit  la funció inspectora a Catalunya. Els inspectors/es jubilats 
tindran dret a ser membres de l’associació fent efectiu una tercera part del cost de la 
quota anual ordinària de l’associació. Hauran de comunicar a la Junta rectora la seva 
intenció de mantenir el seu vincle amb l’Associació en la condició d’Inspector jubilat. 
 
5.2.- La condició de soci s'adquirirà a petició de l’interessat. Feta la petició, i amb el 
vistiplau de la Junta rectora, l'interessat serà soci provisional, amb els mateixos drets i 
deures que els altres. Passarà a ser soci definitiu en ésser aprovada la petició per 
l’Assemblea general.  
  
 
Article 6.- 
 
L'Associació, representada pel seu president, i amb l’acord de la Junta, pot exigir als 
socis el compliment de les obligacions establertes en aquests estatuts. 
 
 
Article 7.- 
 
Són drets dels socis: 
 

1. Exercir el dret de veu i vot en les assemblees ordinàries i extraordinàries. 
2. Participar en les activitats de l'Associació i utilitzar els seus serveis. 
3. Ser elector i elegible per a formar part de la Junta rectora de l’Associació. 
4. Rebre informació de les activitats de l’Associació. 
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Article 8.-  
 
Són obligacions dels socis: 
 

1. Complir els presents estatuts i assumir els acords que prengui l'Assemblea 
general de socis i la Junta Rectora de l'Associació. 

2. Complir les obligacions del càrrec que ostenti i la tasca que hagi acceptat. 
3. Pagar la quota periòdica establerta per l'Assemblea. 
4. Mantenir una actuació professional en la línia de les finalitats i objectius de 

l'Associació. 
 
 
Article 9.- 
 
Els socis podran ésser sancionats per l'incompliment de les obligacions estatutàries amb 
l'amonestació escrita, la separació provisional per un temps no superior a un any o la 
separació definitiva de l'Associació. La sanció es prendrà per acord de la Junta, prèvia 
incoació d’expedient, i amb audiència de l’interessat.  La sanció podrà ser recorreguda 
davant l’Assemblea general. 
 
 
Article 10.- 
 
La qualitat de soci es perdrà: 
 

1. Si es deixen d'abonar les quotes de dos anys, previ requeriment de la Junta. 
2. Per acord sancionador previst en l'article 9 d'aquests estatuts. 
3. Per decisió de la persona interessada, comunicant-ho a la Junta rectora 

segons el que disposa l’art. 4.3 d’aquests Estatuts. 
 

III.- GOVERN I ADMINISTRACIÓ. 

 
Article 11.- 
 
L'Associació es regeix per l'Assemblea general i la Junta rectora. L'Assemblea general 
està formada per tots els socis i serà presidida pel president o el component de la Junta 
en qui delegui. L'Assemblea general pot ser ordinària o extraordinària. 
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Capítol 1.- Assemblea general ordinària i extraordinària. 
 
 
 

Article 12.- 
 
12.1.- L'Assemblea general ordinària es reunirà una vegada cada any, preferentment 
durant el darrer trimestre de l’any, amb el següent ordre del dia: 
 

a) Lectura i aprovació de la Memòria de l'actuació de la Junta. 
b) Liquidació del pressupost i dels comptes generals de l'exercici tancat, referits 

a l’anterior any natural, i aprovació del pressupost per l'exercici següent. 
c) Elecció dels càrrecs de la Junta rectora, si s’escau. 
d) Torn obert d’intervencions. 

 
12.2.- Les Assemblees generals ordinàries tractaran també les qüestions que la Junta 
rectora o el president incloguin a l'ordre del dia, i qualsevol altre que proposin almenys 
10 socis amb cinc dies d'anticipació a la data de la celebració de l'Assemblea, en escrit 
dirigit al president. 

 
Article 13.-  
 
13.1.- L'Assemblea general extraordinària es reunirà quan la convoqui la Junta rectora o 
per petició subscrita per un mínim del 20% dels socis, els quals presentaran la seva 
petició al secretari, dirigida al president, fent constar les qüestions a tractar a 
l'Assemblea. En aquest cas, el president haurà de convocar l'Assemblea abans del 
termini de 30 dies naturals posteriors a la sol·licitud. 
 
13.2.- Serà motiu de convocatòria de l’Assemblea general extraordinària el tractament 
de les següents qüestions: 
 

a) Elecció i cessament del president i als altres càrrecs de la Junta, quan la 
renovació derivi d'una moció de censura. 

b) Modificacions dels estatuts. 
c) Dissolució, fusió o federació de l'entitat. 

 
13.3.- Les assemblees generals extraordinàries només podran tractar els temes de l'ordre 
del dia de la convocatòria corresponent. 
 
 
Article 14.- 
 
14.1.- Totes les convocatòries de les assemblees generals s'hauran de trametre als socis 
amb una antelació mínima de deu dies abans de la seva celebració. 
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14.2.- L'Assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb 
l'assistència directa o per representació d'un mínim d’un terç dels socis i si no hi hagués 
quòrum, al cap de mitja hora, en segona convocatòria, amb els socis presents.  Els 
acords es prendran per majoria simple de vots, amb les excepcions previstes als articles 
31 i 33.1. En cas d'empat, s'efectuarà  una segona votació i, si aquest persisteix, el vot 
del president serà de qualitat. 

 
Article 15.- 
 
Els acords de les assemblees generals presos en exercici de les competències que 
tinguin atribuïdes obliguen tots els socis, presents i absents. 
 
 
Article 16.-  
  
Forma d’adopció dels acords de les assemblees generals: 
La votació serà directa, secreta i per majoria simple dels assistents a l’acte de votació.  
No s’admet el vot per correu. Els socis podran delegar el vot en un altre soci, el qual 
ostentarà la representació del delegant als únics efectes de votar les propostes de la junta 
directiva en relació amb els punts de l’ordre del dia de l’Assemblea prèviament conegut, 
d’acord amb les següents normes: 
 
16.1.- El soci delegant i el delegat hauran de pertànyer al mateix territori d’Inspecció. 
Cada soci podrà ostentar fins a un màxim de cinc delegacions de vot exceptuant els 
representants del territori a la junta, els quals podran ostentar fins a un màxim de deu 
delegacions de vot. No serà admissible, però, la delegació de tots els vots d’un mateix 
territori en una sola persona. 
 
16.2.- Les delegacions de vot es formalitzaran per escrit, amb expressió de la delegació 
de vot i de l’acceptació de la mateixa per part del soci delegant i del soci delegat 
respectivament, que signaran el document, deixant constància de la data de l’Assemblea 
per a la qual es formulen i del caràcter extraordinari o ordinari de la mateixa. No 
s’admet la delegació de vot en nom d’una tercera persona. 
 
16.3.- Abans de procedir a la votació de qualsevol proposta relacionada amb l’ordre del 
dia, el secretari de la junta demanarà als assistents per l’existència de vots delegats i 
verificarà les identitats de delegants i delegats i llurs signatures. Els vots delegats 
s’emetran a continuació dels vots personals. A l’acta es deixarà constància del nombre 
de vots emesos pels assistents i del nombre de vots delegats. 
 
16.4.- La delegació de vot podrà redactar-se en termes generals i en termes específics. 
En el primer cas, s’entendrà  com a atorgament de la representació a un altre soci i el 
nombre de vots delegats en termes generals computaran a efectes de quòrum. Quan es 
voti una proposta, el vot del delegat es comptabilitzarà per ell mateix i pel nombre de 
vots delegats que ostenti. 
La delegació de vot en termes específics haurà de contenir l’expressió inequívoca del 
sentit del vot que es delega en relació a una eventual proposta de la junta prefigurada en 
el corresponent ordre del dia. El delegat votarà en nom del delegant seguint el mandat 
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rebut, independentment del sentit del vot que hagi pogut expressar personalment el soci 
delegat.  
És incompatible una delegació de vot general amb una delegació específica emesa pel 
mateix delegant. 
 
16.5.- En ocasió de la votació per a la renovació dels càrrecs de la junta directiva, 
s’admetrà que la delegació de vot vagi acompanyada d’un sobre tancat que contingui 
una papereta de vot. Aquest sobre haurà d’estar introduït dins d’un altre sobre tancat i 
signat pel soci delegant i pel soci delegat. En el moment de l’escrutini, aquests vots es 
comptabilitzaran juntament amb els vots emesos personalment a l’acta de la votació, 
deixant constància a l’acta del nombre de vots delegats totals i del nombre de vots 
personals. 
 
 
Capítol 2.- Junta rectora, comissió permanent, comissions i grups de 
treball. 
 
 
Article 17.- 
 
17.1.- La Junta rectora està formada pel president, vicepresident 1r, vicepresident 2n, el 
secretari i el tresorer elegits per l'Assemblea general i per un vocal en representació de 
cadascuna de les inspeccions territorials.  
 
17.2.- El president, vicepresident 1r, vicepresident 2n, el secretari i el tresorer 
constitueixen la Comissió permanent de la Junta rectora 
 
17.3.- Els càrrecs de la Comissió permanent seran designats pel president. 
 
17.4.-  Per acord de la Junta rectora, a proposta del president, es podran incorporar a la 
junta de forma temporal, amb veu i sense vot, socis encarregats de funcions concretes, 
que assistiran a la junta en la realització dels objectius de l’associació. 
 
 
 
Article 18.- 
 
18.1.- El president i els altres components de la Comissió permanent de la Junta rectora 
seran elegits per l’Assemblea general, per un període de dos anys susceptible de 
renovació per reelecció.  
 
18.2.- Els socis que s’ofereixin per a per a ocupar-se dels càrrecs de Comissió 
permanent de la Junta rectora hauran de tenir un mínim d'un any d'antiguitat a 
l'Associació i comunicaran per escrit al president la voluntat de presentar candidatura 
amb l’aval de 5 associats com a mínim. 
 
18.3.- Els vocals representants de les inspeccions territorials seran elegits pels associats 
del seu territori, per un període de dos anys susceptible de renovació per reelecció. 
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18.4.- En ocasió de vacant d’algun membre de la Comissió permanent, podrà ser coberta 
la vacant transitòriament per acord de la Junta rectora a proposta del president. Si queda 
vacant la presidència, l’assumirà qui ocupi la vicepresidència 1a. A la primera 
Assemblea general que se celebri després de produir-se una vacant, s’haurà de ratificar 
la persona designada o elegir una persona diferent. 
 
18.5.- Si es produeix una vacant entre els vocals representants de les diferents 
inspeccions territorials, serà coberta per elecció dels associats del seu territori. 
 
18.6.- En tots els casos de substitució d’una persona membre de la Junta rectora en 
ocasió de vacant, ratificada si és el cas, el seu mandat s’estendrà com a màxim fins la 
propera renovació de la Junta. 
 
 
Article 19.- 
 
19.1.- Quan la renovació derivi de l'aprovació d'una moció de censura, en aplicació del 
que estableix l'article 13.2 dels estatuts, l'elecció s'efectuarà a l'Assemblea general 
extraordinària que el president haurà de convocar en la forma establerta en l'article 13.1. 
 
19.2.- Si es produís vacant en els càrrecs de la Junta per causa diferent d'una votació de 
censura, serà substituït per un vocal, a proposta del  president. 
 
19.3.- En circumstàncies extraordinàries, els vocals podran ser substituïts per un altre 
soci del mateix territori, en la forma que els associats del territori hagin decidit. 
 
 
Article 20.- 
 
La Junta rectora es reunirà un cop al trimestre com a mínim, quan sigui convocada pel 
president o a petició de la tercera part dels seus components. Els acords es prendran per 
majoria simple dels assistents i, en cas d'empat, el vot del president serà de qualitat. 
 
 
Article 21.- 
 

21.1.- La Junta podrà adquirir, per qualsevol títol, tota classe de béns, drets o accions i 
realitzar tota mena de contractes i actes, qualsevol que sigui la seva naturalesa. Quan 
qualsevol d'aquests actes comporti obligar-se en una quantia superior a la meitat dels 
ingressos previstos per quotes de l’exercici corrent, precisarà de l'autorització de 
l'Assemblea general ordinària o extraordinària. 
21.2.- La Junta podrà encarregar tasques a personal extern, per complir les finalitats de 
l'Associació. 
 
21.3.- Els serveis de l'Associació seran utilitzats pels socis i,  prèvia autorització de la 
Junta, per altres persones. 
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Article 22.- 
 
22.1.- La Junta rectora podrà crear comissions de caràcter temporal o permanent per 
facilitar l’organització d’activitats, a fi de contribuir a assolir un millor compliment dels 
objectius de l'Associació. En aquestes comissions podran participar persones no 
associades. 
 
22.2.- Les comissions seran presidides per la persona que la Junta rectora designi. 

 
 
Article 23.- 
 
23.1.- Amb l’acord de la Junta rectora, es podran constituir grups de treball de socis que 
desenvolupin qualsevol activitat inclosa en les finalitats de l'Associació. 
 
23.2.- Els treballs dels grups quedaran a l'arxiu de l'Associació sense perjudici de la 
utilització individual que en puguin fer les persones que l'hagin realitzat.  
 
23.3.- Els grups de treball mantindran informada la Junta rectora de la seva activitat 
específica 
 
 
 
Capítol 3.- Funcions dels càrrecs de la Junta rectora. 
 
 
 
Article 24.- 
 
La Junta rectora serà responsable de l'actuació de l'Associació davant l’Assemblea 
general.  
 
 
Article 25.- 
 
Correspon al President: 
 

a) Presidir les reunions de la Junta rectora i de les Assemblees generals i 
dirigir-ne els debats. 

b) Representar l'Associació davant de tota mena d’institucions públiques i 
privades. 

c) Firmar i atorgar poders i qualsevol altre document públic i privat. 
d) Complir i fer complir els acords presos per qualsevol dels òrgans de 

l'Associació en els àmbits que puguin ser vinculants. 
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Article 26.- 
 
Correspon als vicepresidents 1r i 2n: 
 

a) Substituir al president en cas d'absència o qualsevol altra causa que 
l'impossibiliti de complir les seves funcions, en aquest mateix ordre: 1r i 2n. 

b) Complir encàrrecs per delegació del president relacionats amb les seves 
funcions. 

 
 

Article 27.- 
 
Correspon al Secretari: 
 

a) Tenir cura del llibre Registre de socis, el llibre d'actes i els altres documents 
de l'Associació. 

b) Redactar i firmar les actes de la Junta i les assemblees, estendre les 
certificacions i d'altres documents, autoritzar-los amb la seva firma i el 
vistiplau del President. 

 

 
Article 28.- 
 
Correspon al tresorer: 
 

a) Custodiar els fons de l'Associació, vetllar pel cobrament de les quotes i la 
realització dels pagament que ordeni el president o que constitueixin els 
acords de la junta rectora.  

b) Exercir la comptabilitat amb l'obligació de portar els llibres i comprovants 
dels moviments econòmics. 

 
 

Article 29.- 
 
Els vocals, com a membres de la junta, representants dels associats dels territoris, 
tindran les funcions que aquesta els fixi i les de presidir les reunions territorials i 
comissions que es puguin constituir. 
 

IV.- RÈGIM ECONÒMIC. 

 
Article 30.- 
 
El patrimoni de l'Associació estarà format pels següents recursos econòmics: 
 

a) Les quotes que anualment estableixi l'Assemblea General i els Bens i Drets 
que corresponguin en propietat a l'Associació. 
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b) Les subvencions, ajudes o donacions que es puguin rebre de persones 

públiques o privades. 
c) Els ingressos que s'obtinguin mitjançant el rendiment d'activitats, 

publicacions, conferències i altres activitats. 
 
Article 31.- 
 
L'acceptació de donacions i subvencions a favor de l'Associació correspondrà a la Junta 
sempre que no comportin gravamen o càrrega de qualsevol mena per a l'Associació, 
sense perjudici de les possibles posteriors autoritzacions administratives. 
 

V.-ESTATUTS. 

Article 32.- 
 
Els estatuts poden ser modificats per decisió de la majoria absoluta dels socis assistents 
a l’Assemblea  convocada a l’efecte.   

 
Article 33.- 
 
Els presents estatuts substitueixen els anteriors. 
 

VI.- DISSOLUCIÓ. 

Article 34.- 
 
34.1.- La dissolució de l'Associació s'efectuarà per acord pres a l'Assemblea general 
extraordinària convocada a l'efecte amb el vot favorable de la majoria absoluta dels 
socis assistents. En el cas que s'acordi la dissolució, la Junta rectora actuarà de comissió 
liquidadora. 

 
34.2.- Un cop feta la liquidació, les quantitats sobrants es posaran a disposició d'una 
entitat sense ànim de lucre relacionada amb l'educació, que serà determinada per la 
mateixa Assemblea que acordi la liquidació. 
 
 
 
 

Barcelona, 11 de desembre de 2012 
 
 


