
ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE QUÍMICS DE LES ILLES BALEARS 
Aprovats a les Assemblees Generals Extraordinàries de 2 d’abril i 11 de juliol de 2001 i 

modificats en l’Assemblea General Extraordinària del 30 de juny de 2004 
 
 

TÍTOL I 
Denominació, objecte, domicili i àmbit territorial 

 
 
Article l 
Amb la denominació d'Associació de Químics de les Illes Balears, es constitueix una Associació 
que es regirà pels presents Estatuts i per l’Article 22 de la Constitució Espanyola, així com per 
les lleis que desenvolupin el dret d'associació. 
 
Article 2 
L'Associació es constitueix per temps indefinit i tindrà plena personalitat jurídica i capacitat 
d'obrar per al compliment dels seus objectes socials. Aquesta Associació no té finalitat de lucre. 
 
Article 3 
Són objectius de l’Associació: 

a) Fer arribar a l'opinió pública o als organismes i entitats oficials o privades, la 
problemàtica relacionada amb la professió química i manifestar-se en tot allò que s'estimi 
procedent fos o no requerida a fer-ho. 

b) Estimular la investigació i els estudis que condueixin al desenvolupament de la Ciència i 
de la Tècnica Químiques. 

c) Col·laborar amb el Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears, així com altres 
organismes amb afinitat en qüestions d'interès comú. 

d) Vetllar per la correcta formació dels futurs professionals i pel perfeccionament de 
l'ensenyament de la Ciència i de la Tècnica Químiques, en tots els seus nivells. 

e) Organitzar cursos, conferències, congressos, jornades i qualsevol altre tipus d’activitat 
que contribueixi a la formació permanent dels nostres professionals i també a donar a 
conèixer a la societat els aspectes de la ciència i la  tecnologia química.  

f) Fomentar l'harmonia, la unió i la companyonia entre els seus membres. 
g) Establir relacions amb altres entitats nacionals o estrangeres amb finalitats semblants i 

especialment amb altres Agrupacions professionals. 
h) Procurar per tots els mitjans possibles, que els seus membres exerceixin la professió amb 

competència i dignitat, per al seu major prestigi. 
i) Fomentar la promoció dels seus membres en totes les branques de les seves activitats 

mitjançant actes cultural i socials. 
j) Fomentar entre els seus membres l'esperit associatiu, estimular la creació de Fundacions, 

Cooperatives, Societats i altres empreses, amb finalitats científiques, tècniques i socials. 
k) Fomentar l'edició de publicacions en línia amb les finalitats de l’Associació. 

 
Article 4 
L'Associació tindrà la seva seu a Palma de Mallorca, carrer Josep Rover Motta, 8 baixos B.  
Aquest domicili podrà canviar-se per acord de l’Assemblea General. L'Associació podrà tenir les 
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Delegacions que consideri convenient. 
 
Article 5 
L'àmbit territorial de l’Associació serà la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
 

TÍTOL II 
Dels Membres de l’Associació 

Article 6 
L'Associació estarà constituïda per: 

a) Membres Numeraris 
b) Membres Adherits 
c) Membres d'Honor 
d) Estudiants Adherits 

 
Article 7 
Per ésser Membre Numerari, caldrà tenir el Títol de Llicenciat o Doctor en Química, Ciències 
Químiques, en Ciències (Secció Química), Ciències Fisicoquímiques, Química Industrial o 
qualsevol altra titulació universitària superior relacionada amb la Ciència Química i ser acceptat 
per la Junta Directiva, prèvia sol·licitud per escrit. 
També podrà pertànyer com a Membre Numerari qualsevol altre titulat superior que per la seva 
destacada actuació en el camp de la Química, sigui proposat almenys per tres membres numeraris 
de la Junta Directiva i acceptat per ella. 
 
Article 8 
Per pertànyer a l’Associació amb caràcter de Membre Adherit caldrà estar en possessió d'un títol 
superior o equivalent i considerat del mateix nivell a judici de la Junta Directiva, als citats a 
l’article anterior, i mereixedor de l'admissió prèvia sol·licitud per escrit. 
Igualment podran pertànyer amb caràcter de Membre Adherit, qualssevulla altres persones 
físiques o jurídiques que la Junta en consideri mereixedores. 
 
Article 9 
Podran formar part de l’Associació amb caràcter de Membre d'Honor les persones físiques o 
jurídiques que s'hagin fet mereixedores d'aquest honor pels seus mèrits rellevants. 
Perquè aquest nomenament sigui vàlid, caldrà l'acord de la Junta Directiva per majoria de les tres 
quartes parts dels seus membres. 
 
Article 10 
L'Associació admetrà, amb caràcter d'estudiants adherits, els alumnes de la llicenciatura de 
Ciències Químiques, i altres estudis relacionats amb la Química, de les Illes Balears que ho 
sol·licitin per escrit, amb la finalitat de facilitar-los-hi el coneixement de la problemàtica 
professional i contribuir a la seva formació científica, tècnica i humana. 
 
 
Article 11 
Són deures dels Membres numeraris: 
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a) Acceptar i complir els Estatuts i els acords adoptats pels òrgans directius de l’Associació 
dins de l'àmbit de les seves competències. 

b) Pagar les quotes reglamentàries. 
c) Exercir degudament els càrrecs pels que hagin estat elegits. 
d) Ser Membre Numerari de l'Associació Nacional de Químics d’Espanya (ANQUE) a tots 

els efectes. 
e) Acceptar i complir els Estatuts d'ANQUE i els acords adoptats pels òrgans directius 

d'aquesta dins del marc de les seves respectives competències. 
 
Article 12 
Són drets dels Membres Numeraris: 

a) Assistir als actes associatius a què hagin estat convocats i participar en les seves 
deliberacions. 

b) Emetre el seu vot a les Assemblees Generals de l’Associació. 
c) Ser atesos per l’Associació en totes aquelles qüestions de la seva competència. 
d) Beneficiar-se de tots els serveis que es puguin crear o desenvolupar per l’Associació. 
e) Exercir tots els drets corresponents a la seva condició de Membre Numerari d'ANQUE. 
f) Tenir veu i vot a les Assemblees Generals i el fet d’elegir i de ser elegit per desenvolupar 

un càrrec a la Junta Directiva. 
 
Article 13 
Els membres adherits tindran els mateixos deures i drets que els membres numeraris a excepció 
del dret d’ésser elegits per als òrgans directius. 
 
Article 14 
Els membres que infringeixin els Estatuts de l’Associació podran ésser objecte de sanció, d'acord 
amb el reglament que s'aprovi. 
 
Article 15 
La condició de membre de l’Associació es perdrà: 

a) A petició de l'interessat. 
b) Per incompliment dels Estatuts o dels acords de l'òrgan de govern de l’Associació o per 

no satisfer les quotes reglamentàries. Correspon a la Junta Directiva resoldre aquests 
casos, essent-hi previ l'oportú expedient. 

 
 

TÍTOL III 
De la forma de Govern 

 
Article 16 
L'Associació serà regida per una Assemblea General, com a òrgan rector, i per una Junta 
Directiva com a òrgan executiu. 
 
Article 17 
Correspon a l’Assemblea General: 

a) Definir i orientar les activitats de l’Associació. 
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b) Aprovar o censurar la gestió de la Junta Directiva. 
c) Acordar el règim econòmic de l’Associació. 
d) Reformar els Estatuts. 
e) Elegir les persones que hagin d'ocupar els càrrecs de la Junta Directiva, elegir els 

assembleistes que hagin de representar-la en l’Assemblea Nacional de l’ANQUE i elegir 
el Vocal de la Junta de l’ANQUE, representant de l’Associació. 

f) Nomenar Comissions per a l’estudi i gestió de tots aquells assumptes i contractes que 
interessin a l’Associació. 

 
Article 18 
L'Assemblea General es reunirà, amb caràcter ordinari, dues vegades l'any. 
La primera reunió ordinària es durà a terme el primer trimestre de l’any. Tindrà per objecte 
examinar, aprovar o censurar, si escau, la gestió de la Junta Directiva i sancionar els estats de 
comptes de l'exercici anterior. 
La segona reunió ordinària es farà el darrer trimestre de l'any, amb la finalitat d'aprovar els 
pressuposts per a l'exercici següent, establir les directrius per a l’any següent i, quan 
correspongui, renovar els càrrecs de la Junta Directiva. 
 
Article 19 
L'Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari quan la convoqui la Junta Directiva, a 
través del seu President. 
També serà convocada, quan ho demani per escrit almenys un deu per cent dels Associats, 
incloent en l'escrit de petició els motius que indueixen a fer-ho. 
 
Article 20 
Les sessions ordinàries de l'Assemblea General es convocaran amb un mes d'anticipació 
mitjançant comunicació escrita al domicili dels associats. Les reunions extraordinàries es podran 
convocar amb quinze dies amb el mateix procediment. 
 
Article 21 
Tindran dret d'assistència a totes les Assemblees Generals tots els membres numeraris i adherits 
de l’Associació. 
Les Assemblees Generals quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria, sempre que 
hi assisteixi la majoria absoluta dels associats. En segona convocatòria, seran vàlides sigui quin 
sigui el nombre d'assistents. Caldrà que entre la primera i segona convocatòria transcorri almenys 
mitja hora. 
 
Article 22 
L'Assemblea General estarà presidida pel President de l’Associació i actuarà com a Secretari el 
qui ho sigui de la Junta Directiva. En el cas d'absència del President, el substituirà el 
Vicepresident i cas de faltar també aquest, el Vocal de més edat. 
En cas d'absència del Secretari, serà substituït pel Vicesecretari i en cas de faltar també aquest, 
pel Vocal de menys edat. 
Tots els acords, sense cap excepció, es prendran per majoria de vots dels associats presents. 
Quan es tracti de l'elecció dels membres de la Junta Directiva, l'elecció tindrà caràcter secret i els 
Associats que no assisteixin personalment a l’Assemblea podran votar per correu. En aquest cas, 
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també serà suficient la majoria simple. 
 
Article 23 
A les Assemblees Generals no es podran prendre acords sobre matèries que no hagin estat 
expressades en l’Ordre del dia de la convocatòria. 
Aquestes matèries solament podran ésser objecte de precs o preguntes dins d'aquesta fase de 
l’Assemblea General. 
 
Article 24 
La Junta Directiva estarà constituïda per un president, un vicepresident, un secretari, un 
vicesecretari, un tresorer, i cinc vocals o un per cada cent associats o fracció a l’illa de Mallorca, 
 un vocal o un per cada vint associats o fracció a les illes d’Eivissa i Formentera i un vocal o un 
per cada vint associats o fracció a l’illa de Menorca. En cada cas, s’optarà per l’opció que 
permeti un major nombre de vocals. 
 
Article 25 
Correspon a la Junta Directiva: 

a) Executar els acords de l’Assemblea General dins l'àmbit de la seva competència. 
b) Resoldre els assumptes que es plantegin, donant compte dels mateixos a l’Assemblea 

General quan aquesta es reuneixi. 
c) Convocar les Assemblees Generals. 
d) Rebre els suggeriments dels Associats per prendre-hi acords al respecte, o portar-los a 

l’Assemblea General si així procedeix. 
e) Vetllar pel compliment de les finalitats de l’Associació. 
f) Nomenar Comissions. 

 
Article 26 
La Junta Directiva prepararà anyalment els comptes de l'exercici anterior, el pressupost de 
l'exercici següent i posarà a disposició dels Associats, deu dies abans de la celebració de 
l’Assemblea General, els comptes d'ingressos i despeses de l’Associació, així com els 
pressupostos del proper exercici. 
 
Article 27 
La Junta Directiva serà elegida mitjançant votació dels Associats que assisteixin a l’Assemblea 
General convocada a l'efecte o que emetin llur vot per correu. 
 
Article 28 
Poden ésser candidats tots els Membres Numeraris que tinguin almenys un any d’antiguitat a 
l’Associació. 
El dia següent a aquell en què finalitza el termini de presentació de candidats, la Junta Directiva, 
en reunió extraordinària, efectuarà l'oportuna proclamació d'aquells que reuneixin els requisits 
exigits per aquests Estatuts. 
Les candidatures acceptades es comunicaran als Associats. 
 
Article 29 
El mandat dels membres de la Junta Directiva serà de quatre anys, i hi podran ésser reelegits. 
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La renovació dels càrrecs de la Junta Directiva s'efectuarà per la seva meitat cada dos anys, sense 
perjudici que, si durant algun exercici quedés vacant qualsevol dels càrrecs, aquest es cobreixi en 
la primera Assemblea General que se celebri. 
En aquest cas, la persona elegida cessarà en el seu càrrec quan li hagués correspost cessar a 
aquell a qui substitueixi. 
 
Article 30 
El President serà el representant legal de l’Associació i com a tal ostentarà la seva representació 
davant dels tribunals, autoritats i particulars. 
 
Article 31 
El  tresorer tindrà les funcions següents: 
a) Serà el responsable del control de l’economia de l’Associació, del manteniment del llibre de 
comptes, de la presentació del pressupost anual davant la Junta Directiva i de la preparació dels 
estats de comptes de cada exercici. 
b) Disposarà, juntament amb la signatura del president o del vicepresident, dels fons de 
l’Associació i lliurarà documents mercantils de pagament. 
Podrà delegar per escrit aquesta funció en un altre membre de la Junta Directiva, amb el vistiplau 
del president o del vicepresident. 
En cas de malaltia, accident, impossibilitat, dimissió o defunció, serà substituït pel vocal més 
antic de la Junta. 
 
Article 32 
El Secretari dirigirà l’Administració General, lliurarà Certificacions, portarà el Registre General 
d'Associats, redactarà les actes de la Junta Directiva i de l'Assemblea General i tindrà cura del 
segell de l'Associació. 
 
Article 33 
La Junta Directiva es reunirà una vegada al mes, sempre que la convoqui el President, a pròpia 
iniciativa o a petició de cinc dels seus components, cas en el qual quedarà obligat a convocar-la. 
Les convocatòries per a la reunió de la Junta Directiva es faran, com a mínim, amb quaranta-vuit 
hores d'antelació, i es trametran als seus membres amb l’ordre del dia.  
La Junta Directiva es considerarà vàlidament constituïda en primera convocatòria, sempre que 
assisteixin a la reunió la majoria dels seus components. 
En segona convocatòria podrà reunir-se sigui quin sigui el nombre d'assistents. 
A la citació per la Junta, caldrà fer constar el lloc, el dia i l'hora en què se celebrarà la Junta en 
primera i segona convocatòria. 
Entre una i altra caldrà que hi hagi almenys mitja hora de diferència. 
 
 
Article 34 
Els acords de la Junta Directiva seran presos per una majoria simple de vots entre els assistents. 
En el supòsit que algun dels assistents demani votació secreta serà obligatori fer-la així. 
 

TÍTOL IV 
De les Seccions Tècniques 
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Article 35 
Per acomplir millor les finalitats de l’Associació es podran crear diferents seccions tècniques, la 
missió de les quals serà tractar els assumptes que afectin el seu àmbit. La Junta Directiva 
n’aprovarà la composició. Les seccions tècniques agruparan els associats i els no associats que 
exerceixin una activitat professional anàloga o que estiguin interessats en les mateixes matèries. 
Les Seccions Tècniques es crearan i dissoldran per acord de la Junta Directiva que donarà 
coneixement en la primera Assemblea General que se celebri per a la seva ratificació. 
El President de l’Associació actuarà com a representant legal de totes les Seccions. 
 
Article 36 
Cada secció tècnica estarà constituïda per un president, un secretari i un nombre indeterminat de 
vocals. El president i el secretari han de ser membres numeraris de l’Associació de Químics de 
les Illes Balears. 
Les seccions actuaran amb plena autonomia i se subjectaran al reglament general que aprovi 
l’Assemblea General. 
 
Article 37 
Els Associats podran pertànyer a quantes Seccions Tècniques desitgin. 
 
Article 38 
El President de la Junta Directiva, quan ho cregui adient, podrà sol·licitar l’assistència dels 
Presidents de les Seccions Tècniques a les reunions de la Junta Directiva per tal que informin 
dels temes tractats a les seves Seccions. A les esmentades reunions, els Presidents de les 
Seccions Tècniques hi assistiran amb veu, però sense vot.  
 

TÍTOL V 
Del Règim Econòmic 

 
Article 39 
L'Associació no té patrimoni fundacional i no tindrà més recursos econòmics que els procedents 
de les quotes dels seus membres, de les seves activitats i de les donacions i subvencions que rebi. 
El límit del pressupost anual serà el màxim permès per llei. 
L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i quedarà tancat el 31 de desembre. 
 
Article 40 
Constituiran els ingressos de l’Associació: 

a) Les quotes d'ingrés. 
b) Les quotes periòdiques. 
c) Les derrames extraordinàries acordades. 
d) Les subvencions, les donacions, les herències i els llegats que s’atorguin per l’Estat, 

Corporacions oficials, entitats públiques o privades i particulars. 
e) Altres ingressos que es puguin aconseguir per qualsevol altre concepte d'acord amb la 

Llei. 
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Article 41 
Les quotes periòdiques seran fixades per l’Assemblea General, a la seva reunió de darrer 
trimestre de cada any, amb ocasió d'aprovar-se els pressupostos de l'any proper. 
Les quotes o derrames extraordinàries caldrà que siguin aprovades per l’Assemblea General 
Extraordinària, convocada expressament a tal efecte. 
 

TÍTOL VI 
De l’Escola de Graduats 

 
Article 42 
Per a millor acompliment de les finalitats previstes en aquests Estatuts, l’Associació podrà crear 
una Escola de Graduats, el Reglament de la qual serà sotmès a l’aprovació de l’Assemblea 
General. 
Aquesta Escola podrà expedir Diplomes o Certificats als assistents als cursos que organitzi. 
 
 

TÍTOL VII 
De la modificació dels Estatuts i de la dissolució de l’Associació 

 
Article 43 
La modificació d'aquests Estatuts o la dissolució de l’Associació exigirà l'acord de l’Assemblea, 
reunida en sessió extraordinària. Per a la validesa d'aquests acords, caldrà la majoria dels vots 
presents o representats. 
 
Article 44 
En cas de dissolució de l'Associació, els seus béns passaran al Col·legi Oficial de Químics de les 
Illes Balears. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
En designar-se la Primera Junta Directiva de l’Associació, el President, Vicesecretari, Tresorer i 
la meitat dels Vocals, seran elegits per a quatre anys i la resta dels càrrecs per a dos anys, per tal 
que la renovació de la Junta tingui lloc parcialment en compliment del que disposa l’Article 29 
d'aquests Estatuts. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
L'Associació assumeix voluntàriament el compromís d'integrar-se a l’ANQUE amb les mateixes 
obligacions que els Estatuts de la "Asociación Nacional de Químicos de España" imposa a les 
Agrupacions Territorials. 
 
DILIGÈNCIA en la qual es fa constar que aquests estatuts han estat modificats per adaptar-los a 
les previsions de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, per acord de l’Assemblea General 
Extraordinària de 30 de juny de 2004. 

Pàgina 8 de 8 


	Aprovats a les Assemblees Generals Extraordinàries de 2 d’ab
	TÍTOL I
	Denominació, objecte, domicili i àmbit territorial
	Article l
	Article 3
	TÍTOL II
	Article 11


	Del Règim Econòmic
	Article 39
	Article 43
	DISPOSICIÓ FINAL

