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MODIFICACIÓ D’ESTATUTS QUE ES PROPOSA SOTMETRE A L’ASSEMBLEA 
 
Motivació: Requeriment del Registre de la Direcció General de Relacions Laborals 
 
Causa de la modificació i Articles afectats (en vermell les insercions o 
eliminacions) 
 
1. Menció a que La Unió destinarà els seus recursos a les pròpies finalitats  
 
Article 11. Règim econòmic 
El règim econòmic de La Unió té les característiques següents: 
 

1. Patrimoni inicial. La Unió no té patrimoni inicial. 
 

2. Pressupostos. La Unió es regeix per pressupostos anuals, proposats per la Junta 
Directiva a l’Assemblea General per a la seva aprovació. Els pressupostos de La Unió 
són de dos tipus: ordinaris i extraordinaris. 

 
a) Són pressupostos ordinaris aquells que fan referència als ingressos i les despeses 

de funcionament de l’estructura organitzativa de La Unió, per a la durada de l’exercici 
econòmic que va des de l’1 de gener fins al 31 de desembre. Els pressupostos 
ordinaris i el pla d’activitats al qual corresponen han de ser presentats per la Junta 
Directiva a l’Assemblea General de l’últim trimestre de l’exercici anterior. 

 
b) Són pressupostos extraordinaris els que fan referència als ingressos i les despeses 

no previstes en el pressupost ordinari i les que corresponguin a una inversió especial. 
Els pressupostos extraordinaris poden ser presentats per la Junta Directiva, per a la 
seva aprovació, en qualsevol Assemblea General.  

 
3. Ingressos econòmics: Els ingressos econòmics de La Unió provenen de: 

 
a) Les quotes de les entitats associades. 
b) Les assignacions, donatius, patrocinis i/o subvencions que rebi. 
c) Els interessos que percebi dels seus fons econòmics. 
d) Els ingressos que obtingui per estudis, publicacions o serveis. 
e) Les derrames passives que acordi l’Assemblea General. 
f) Qualsevol altre legalment admissible. 

 
4. Quotes. Les quotes que cal pagar per cada entitat associada són el resultat de dividir la 

previsió de fons necessaris per a la cobertura dels pressupostos pel nombre total de vots 
censats per al conjunt d’entitats associades, assignats d’acord amb el que hagi acordat 
l’Assemblea General en els termes previstos a l’article 15. 
 

5. Destinació. Els recursos econòmics de La Unió, així com el seu patrimoni si el tingués, 
es destinaran al compliment de les seves finalitats. 
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2. Regular el règim de modificació dels estatuts, així com de fusió, escissió i 
dissolució. Incorporar l’exigència legal de que, en cas de dissolució, la destinació 
del patrimoni no podrà desvirtuar el caràcter no lucratiu de l'entitat 
 
TÍTOL SETÈ. De la modificació d’estatuts, la dissolució, fusió i escissió de La Unió. 
Article 31. Dissolució  
La Unió es dissoldrà: 
 
a) Per acord de l’Assemblea General. 
 
b) En els altres casos previstos per la Llei. 
 
Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General nomenarà una comissió de cinc persones, 
integrants de la Junta Directiva o no, amb l’encàrrec de realitzar un inventari avaluatiu dels béns, 
drets i obligacions de La Unió, i una proposta de liquidació per tal que l’Assemblea decideixi sobre 
el tema. 
 
Article 31. Modificació d’estatuts 
La modificació dels Estatuts de La Unió solament podrà ésser acordada per l'Assemblea, a 
proposta de la Junta Directiva o d'un nombre d’entitats associades que representin un número 
superior a la tercera part de vots de l'Assemblea, i requerirà el vot favorable de dues terceres 
parts dels vots assistents o representats a l'Assemblea, d’acord amb allò previst a l’article 15.2 
d’aquests estatuts. 
 
Article 32. Dissolució, fusió o escissió 
L'Assemblea és l'únic òrgan facultat per acordar la dissolució, la fusió o l’escissió de La Unió, 
essent requerit el vot favorable de dues terceres parts dels vots assistents o representats a 
l'Assemblea, d’acord amb allò previst a l’article 15.2 d’aquests estatuts. 
 
La proposta de dissolució, fusió o escissió podrà ésser formulada per la Junta Directiva o d'un 
nombre d’entitats associades que representin un número superior a la meitat de vots de 
l'Assemblea. 
 
Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General nomenarà una comissió de cinc persones, 
integrants de la Junta Directiva o no, amb l’encàrrec de realitzar un inventari avaluatiu dels béns, 
drets i obligacions de La Unió, i una proposta de liquidació per tal que l’Assemblea decideixi sobre 
el tema. Aquesta proposta haurà de contemplar necessàriament el compliment de les obligacions 
pendents i la destinació del possible romanent a favor d'entitats sense afany de lucre i amb 
finalitats similars o coincidents amb els objectius de La Unió. 
 
En cas de fusió o escissió, les condicions en què es dugui a terme seran les que s'hagin fixat en 
l'acord. 
 
 
3. Eliminació de al Disposició Transitòria (incorporada en ocasió de la 
modificació de 2011) 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
Única. En el moment d’aprovació d’aquests estatuts l’Assemblea de La Unió podrà adoptar els 
acords pertinents i necessaris per garantir una correcte transició del model de govern vigent fins 
aquell moment, al derivat d’aquests estatuts.  


	1. Menció a que La Unió destinarà els seus recursos a les pròpies finalitats
	Article 11. Règim econòmic
	Article 31. Modificació d’estatuts
	La modificació dels Estatuts de La Unió solament podrà ésser acordada per l'Assemblea, a proposta de la Junta Directiva o d'un nombre d’entitats associades que representin un número superior a la tercera part de vots de l'Assemblea, i requerirà el vot...
	Article 32. Dissolució, fusió o escissió
	L'Assemblea és l'únic òrgan facultat per acordar la dissolució, la fusió o l’escissió de La Unió, essent requerit el vot favorable de dues terceres parts dels vots assistents o representats a l'Assemblea, d’acord amb allò previst a l’article 15.2 d’aq...
	La proposta de dissolució, fusió o escissió podrà ésser formulada per la Junta Directiva o d'un nombre d’entitats associades que representin un número superior a la meitat de vots de l'Assemblea.
	Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General nomenarà una comissió de cinc persones, integrants de la Junta Directiva o no, amb l’encàrrec de realitzar un inventari avaluatiu dels béns, drets i obligacions de La Unió, i una proposta de liquidaci...
	En cas de fusió o escissió, les condicions en què es dugui a terme seran les que s'hagin fixat en l'acord.
	DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

