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ESTATUTS 
 
 

TÍTOL I 
 

DENOMINACIÓ, ÀMBIT, DOMICILI I FINS: 
 
 
Article 1: Denominació 
 
Serà la de GREMI D’INSTAL·LADORS DE GIRONA (G.I.G). 
 
Article 2: Constitució 
 
Amb caràcter voluntari, autònom i independent es constitueix el GREMI 
D’INSTAL·LADORS DE GIRONA, empresaris que desenvolupen en l’àmbit de les 
comarques de Girona les següents activitats: instal·lacions elèctriques, de fontaneria, 
de sanejament, de climatització, de combustible i similars. És plenament 
independent del Govern, de les Organitzacions Professionals de Treballadors i de 
les Associacions o partits polítics. 
         Podrà integrar-se a la Federació Provincial o Regional que pugui constituir-se 
amb totes les Associacions Provincials o Regionals Empresarials així com també en 
la Federació Nacional d’Associacions de la mateixa activitat. 
 
Article 3: Personalitat jurídica 
 
L’Associació complertes les formalitats legals, gaudirà de plena personalitat jurídica i 
capacitat d’obra pel compliment dels seus fins així com d’autonomia econòmica, 
financera i administrativa. 
 
Article 4: Àmbit territorial 
 
S’estendrà a tota la província de Girona. 
 
Article 5: Àmbit funcional 
 
Tindran cabuda en ella, tots els empresaris que desenvolupin activitats d’instal·lador 
electricista, de fontaneria, sanejament, climatització, frigorista, telecomunicacions, 
energies alternatives, incendis, combustible, comercialització i post-venda 
d’electrodomèstics i similars. 
 
Article 6: Domicili 
 
El domicili del GREMI D’INSTAL·LADORS DE GIRONA es fixa al C/ Cartellà,  nº 8-
12 de Girona. 
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Article 7: Duració 
 
Indefinida fins que no es produeixi qualsevol dels supòsits legals o estatuaris que 
determinin la seva dissolució. 
 
Article 8: Règim jurídic 
 
Aquesta Associació es regirà pel règim interior, si és que n’hi ha, normes de rang 
superior que li puguin ser aplicables i pels acords vàlidament adoptats pels seus 
Òrgans de Govern. 
 
Article 9: Fins 
 
En general: Coordinació, representació, formació, assessorament, gestió, foment i 
defensa dels interessos generals, inclosos els laborals i comuns dels associats. No 
es persegueixen fins lucratius. 
 
En especial:  
 
1 – Representació i defensa dels interessos de l’estament professional davant tot 
gènere de persones i Entitats de l’Administració Pública, Organismes Autònoms, 
Delegacions, Juntes, Jurats, Tribunals Ordinaris o Especials de qualsevol grau, 
classe i jurisdicció, altres estaments, organitzacions, associacions, col·legis, cambres 
tots ells de qualsevol classe, persones particulars i empreses, físiques com 
jurídiques, nacionals o estrangeres, companyies subministradores d’energia, 
combustibles, matèries o altres elements necessaris pel desenvolupament de les 
activitats professionals dels associats. A aquests fins podrà l’Associació exercitar 
tota mena d’accions, excepcions, recursos, alçades, etc. sempre que la seva activitat 
en aquest sentit, respongui a criteris d’utilització comú dels professionals associats. 
 
2 – Informació als socis de quantes novetats siguin del seu interès per la professió 
(legislativa, tècnica, econòmica, financera o qualsevol altra) mitjançant els medis de 
difusió que estiguin al seu abast. 
 
3 – Assessorament dels socis en qüestions de la competència de l’Associació. 
 
4 – Establiment dels serveis encaminats a millorar el compliment de tot el que s’ha 
especificat en els apartats anteriors o de qualsevol altre que siguin d’interès. 
 
5 – Dignificar la professió, donar a conèixer els oficis i en aquest sentit incentivar i 
desenvolupar una formació adient a les necessitats del sector. 
 
6 – Foment de la unió i harmonia entre els associats i d’aquests amb els seus 
proveïdors i clients. 
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7 – Decidida col·laboració amb l’Administració Pública en les feines d’elaboració 
d’estadístiques i estudis referents a les activitats dels associats. 
 
8 – Intervenció en l’estudi i debat de tot (socioeconòmic) el que pugui afectar a 
l’activitat, com ordenacions de mercat, preus, plans de desenvolupament, 
regulacions de crèdit, seguretat social, política fiscal, comerç exterior i similars, així 
com el recolzament per la reforma i millora de les nostres lleis substantives i 
adjectives de qualsevol classe. 
 
9 – Repressió per tots els mitjans d’intrusisme. 
 
10 – Incoació d’expedients sancionadors contra aquells socis que infringeixin les 
disposicions tècniques o administratives legals que regulen l’exercici de la professió 
o transgredeixin els límits permesos per l’honest exercici de l’activitat, vulnerant la 
legislació civil, mercantil o social de forma manifesta i greu o que de qualsevol forma 
atempti el prestigi de la dignitat de l’industrial. 
 
11 – L’elevació del nivell professional tècnic intel·lectual i moral dels associats, 
mitjançant la promoció de conferències, cursets, divulgacions, etc. 
 
12 – La creació d’uns serveis de peritatges i arbitratges de dret privat, per la 
resolució amistosa o extrajudicial de tots els conflictes que sorgeixin entre els 
associats (amb caràcter forçat) o entre aquests i els seus proveïdors o clients (amb 
caràcter voluntari). 
 
13 – I en general, qualsevol altre assumpte que en l’àmbit de la competència de 
l’Associació respongui directament a la més eficaç defensa dels interessos 
col·lectius i al millorament dels socis en tots els ordres. 
 
 

TÍTOL II 
 

ELS SOCIS, DRETS I DEURES: 
 
 
Article 10: Àmbit professional 
 
Podran integrar-se en aquesta Associació, tots aquells empresaris, ja siguin 
persones naturals o jurídiques que en l’àmbit territorial esmentat a l’Article 4, 
desenvolupin les activitats exposades a l’Article 5. 
 
Article 11: Adquisició de la qualitat del soci 
 
Podrà adquirir-se dita qualitat per petició de l’interessat sempre que desenvolupi 
qualsevol de les activitats assenyalades a l’article anterior i compleixi les 
disposicions fiscals i administratives a que es trobi subjecte la professió. 
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Article 12: Constància de dita qualitat 
 
Com constància de la qualitat de soci, l’Associació portarà un llibre de registre 
d’associats i expedirà a favor dels mateixos els corresponent carnet. 
 
Article 13: Pèrdua de dita qualitat 
 

a) Per voluntat pròpia manifestada per escrit, previ compliment de les seves 
obligacions. 

b) Per deixar-se d’exercir l’activitat per la qual va ser inscrit. 
c) Per incompliment, amb prejudici dels altres socis, dels acords adoptats pels 

seus Òrgans de Govern. 
d) Per falta de pagament de tres quotes. 
e) Per inhabilitació o suspensió declarada en sentència ferma. 
f) Previ acord de l’Assemblea General: per incompliment greu de les normes 

contingudes en els Estatuts i Reglament del Règim Interior, si es que n’hi ha. 
 
Article 14: Drets dels socis 
 
1 – Assistir amb veu i vot a les sessions de l’Assemblea General. 
 
2 – Elegir i ser elegit per llocs de representació i per exercir-la en el seu cas. 
 
3 – Rebre quanta informació sobre temes d’interès col·lectiu elaborada per 
l’Associació. 
 
4 – Obtenir el recolzament de l’Associació en la defensa dels seus interessos 
professionals lesionats per tercers. 
 
5 – Utilitzar els serveis i gaudir dels beneficis que puguin proporcionar-los 
l’Associació. 
 
6 – Plantejar quantes qüestions siguin jutjades d’interès col·lectiu als Òrgans de 
Govern, pel seu estudi, debat, si s’escau, i resolució. 
 
Per l’exercici dels drets serà necessari trobar-se al corrent de pagament de les 
quotes i derrames legítimament fixades. 
 
Article 15: Deures dels socis 
 
1 – Participar en l’elecció de representants. 
 
2 – Ajustar la seva actuació a les normes dels Estatuts i en el seu cas de Règim 
Interior. 
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3 – Complir els acords vàlidament adoptats pels Òrgans de Govern. 
 
4 – Col·laborar activament amb els serveis d’interès comú establerts per l’Associació 
i prestar el seu auxili als Òrgans de Govern, si li foren requerits. 
 
5 – Acceptar i executar amb gelosia els càrrecs directius o les comissions especials 
pels que foren elegits o designats, excepte causa d’excusa greu i legítima. 
 
6 – Satisfer amb puntualitat les quotes i derrames que reglamentàriament 
s’estableixin. 
 
7 – Subministrar la informació que se’ls demani sobre matèries o punts d’interès 
general, sempre que no es tracti de dades reservades per la seva naturalesa, 
garantint sempre l’Associació el més absolut anonimat en la procedència de la 
informació. 
 
8 – Notificar els canvis de domicili sense demora i la obertura i tancament de 
dependències així com la composició i volum de les seves plantilles. 
 
9 – Obrar amb lleialtat amb els companys de professió. 
 

 
 

TITOL III 
 

ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, GOVERN I ADMINISTRACIÓ 
 
 
Article 16: Òrgans de govern 
 
Són l’Assemblea General, la Junta Directiva i el President. 
 
Article 17: Assemblea General 
 
És l’òrgan suprem de govern de l’Associació i està composta per la totalitat dels 
socis en ple gaudiment dels drets corporatius. S’entendrà vàlidament constituïda en 
primera convocatòria, si estan present o representats més de la meitat dels socis, i 
en segona, que tindrà lloc trenta minuts després, sempre que estiguin presents els 
President o el Vicepresident o qui els substitueixi reglamentàriament, sigui quin sigui 
el número de socis presents. En tot cas la representació haurà d’acreditar-se per 
escrit. 
 
Article 18: Matèries de la seva exclusiva competència 
 
1 – Modificació dels Estatuts. 
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2- Implantació i supressió dels serveis i aprovació de les seves reglamentacions o 
modificacions substancials de les mateixes. 
 
3 – La Federació o fusió de l’Associació 
 
4 – La dissolució de l’Associació. 
 
5 – L’aprovació dels pressupostos, liquidacions, memòries d’activitats, plans i 
programes d’actuacions. 
 
6 – Adquisició, alienació o gravamen de bens immobles i en general de qualsevol 
operació econòmica d’importància, fora del corrent. 
 
7 – El canvi de seu social. 
 
8 – L’elecció dels membres de la Junta Directiva. 
 
9 – L’aprovació de la quantia i periodicitat de les quotes i derrames socials, 
ordinàries i extraordinàries. 
 
10 – I en general, qualsevol matèria que sigui sotmesa a decisió de la Junta 
Directiva, bé per iniciativa pròpia, bé a petició expressa i escrita d’ almenys el 10% 
dels socis. 
 
 
 
Article 19: Sessions 
 
Ordinàries: Almenys una a l’any en ocasió de l’aprovació dels pressupostos de 
l’exercici que ve i aprovació de la memòria d’actuació de l’any transcorregut.  
 
Extraordinàries: Quantes vegades ho determini la Junta Directiva o ho demani el 
10% dels socis, per escrit i amb indicació clara i precisa de les matèries a tractar. En 
aquest cas, el President de la Junta Directiva convocarà l’Assemblea dins dels 30 
dies de la recepció de l’escrit. 
 
Article 20: Convocatòries 
 
L’Assemblea General serà convocada per la Junta Directiva i en el seu nom pel 
President i almenys amb 5 dies d’antelació, mitjançant el procediment de 
comunicació que el convocant consideri idoni  per garantir el coneixement de la 
celebració de l’Assemblea. 
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Article 21: Validesa dels acords 
 
Els acords hauran de  ser presos per majoria simple dels socis presents o 
representants, excepte en els casos que estatutària o legalment sigui precís un 
“quorum” determinat. El vot del President serà de qualitat i resoldrà els empats que 
poguessin produir-se. 
 
 
JUNTA DIRECTIVA: 
 
Article 22: 
 

La Junta Directiva es composarà d’un nombre màxim de 26 membres, que 
seran escollits per l’Assemblea General, d’acord amb els criteris que segueixen: 
 

- L’Assemblea per escollir els càrrecs del Gremi es durà a terme d’acord 
amb el Reglament del Procés Electoral.  

- L’Assemblea escollirà en primer lloc el President, dos Vicepresidents, el 
Tresorer i el Secretari. 

- Seguidament es procedirà a l’elecció d’un representant per cada una de 
les comarques gironines. 

- Es farà una tercera elecció de 8 vocals que ho seran en la seva única 
condició d’empreses agremiades. 

- Durant el seu mandat, el President podrà proposar a l’Assemblea l’elecció 
de 5 persones que s’integraran a la Junta Directiva,  que ho seran a títol 
personal i en ells no correspondrà necessariament la condició d’associats 
al Gremi. 
Els membres que proposi el President, podran ser rebutjats per 
l’Assemblea, si es reuneix un “quòrum” qualificat de dos terços dels 
assistents. 

 
 
Article 23: 
 
El mandat de cada un dels directius serà de 4 anys. 
Les vacants que es produeixin, podran ser cobertes en assemblea general, quan així 
ho decideixi el President, prèvia proposta de la Junta Directiva. 
 
En cas de substitució d’un membre durant el mandat de la Junta Directiva, el nou 
membre acabarà el mandat el mateix dia que ho hagués fet la persona substituïda.  
 
Les 5 persones que s’aniran integrant a la Junta Directiva a proposta del President 
acabaran el mandat el mateix dia que el President que els ha proposat.  
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Article 24: 
 
Seran de competència de dita Junta totes les matèries tocants al Govern i 
Administració de l’Associació no expressament reservada a l’Assemblea General,  
especialment: exercici de la potestat disciplinària, i adopció de mesures urgents en 
matèria de competència de l’Assemblea donant immediatament compte a la mateixa 
pel seu “refrendo”, nomenament i separació del Director Gerent (en cas que es 
considerés necessari) del personal al servei de l’Associació i en general totes 
aquelles matèries que siguin tocants al bon govern i administració de l’Associació i a 
l’execució dels programes d’actuació acordats en l’Assemblea General. 
 
Article 25: 
 
Es reunirà quantes vegades ho consideri necessari el President i sempre que ho 
sol·licitin almenys tres membres de la Junta, per escrit i amb indicació de la matèria a 
tractar. Les sessions es convocaran almenys amb cinc dies d’antelació, excepte en 
casos d’extrema i justificada urgència. 
 
Article 26: 
 
S’entendrà vàlidament constituïda la Junta Directiva, en primera convocatòria amb la 
presència dels 75% del seus membres, i en segona, que tindrà lloc 30 minuts més 
tard, amb el 50%. Els seus acords s’adoptaran per majoria simple de vots i serà 
diriment en cas d’empat el vot de qui la presideixi. 
 
Article 27: 
 
La Junta Directiva, si així ho creu convenient, escollirà un Comitè Executiu amb un 
nombre de membres que no excedeixi de 9, a qui s’encomanarà la vigilància i 
coordinació de les tasques operatives del Gremi i la preparació i estudi d’aquells 
afers que posteriorment s’hauran de sotmetre a l’aprovació de la Junta Directiva. 
 
 
PRESIDENT: 
 
Article 28: 
 
És de competència del President la representació de l’Associació a tots els nivells i 
especialment li correspondrà: 
 

a) Convocar i presidir les sessions de l’Assemblea General i la Junta Directiva i 
dirigir els seus debats. 

b) Tenir cura de l’execució dels acords dels Òrgans de Govern. 
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c) Comparèixer en nom de l’Associació davant tot gènere de persones, 
autoritats, organismes, tribunals, en qualsevol grau i jurisdicció, així com 
autoritzar amb la seva firma i presència tots els actes i contractes en que es 
trobi implicada l’Associació. 

d) Atorgar tot gènere de poders en nom de l’Associació, inclòs amb facultats de 
substitució. El substituirà en cas d’absència el membre de la Junta Directiva 
designat prèviament. 

 
 
RESTANTS CÀRRECS DIRECTIUS: 
 
Article 29: 
 
Els Vicepresidents exerciran les funcions que el President els delegui; l’ajudarà en el 
seu mandat i el substituirà durant les seves absències, qualsevol que sigui la causa. 
El Vicepresident serà substituït en cas d’absència pels Vocals assistents, per ordre 
d’edat. 
 
Article 30: 
 
El Tresorer custodiarà  els fons  de l’Associació  en la forma que l’Assemblea  
disposi, intervenint  tots els documents de cobraments i pagaments. També assistirà 
els tècnics comptables.  
El Tresorer , en la discreció que les seves obligacions comporten, donarà 
coneixement de la situació econòmica del Gremi, als associats que li demanin.  
 
Article 31: 
 
El Secretari assistirà a tots els actes del Gremi, essent la persona encarregada de 
vetllar per la legalitat de tots els acords. 
 
Article 32: 
 
D’estimar-ho convenient pels interessos de l’Associació, el President, amb l’acord de 
la Junta Directiva, contractarà aquells professionals executius que consideri 
necessaris. 
Els contractats, podran ostentar facultats delegades pel President i la Junta 
Directiva, i fins i tot, rebre els corresponents poders mercantils per dur-los a terme. 
Si el President i la Junta Directiva ho creuen convenient, assistiran a les sessions 
dels Òrgans de Govern, amb veu, però sense vot. 
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TÍTOL IV 

 
PUBLICITAT DELS ACORDS: 

 
Article 33: 
 
Amb periodicitat l’Associació comunicarà als seus socis un extracte dels acords 
adoptats pel Òrgans de Govern una vegada siguin executius. 
 
Article 34: 
 
Dita comunicació serà sense perjudici del dret de tot associat d’examinar 
personalment el llibre d’actes de l’Associació el dia i hora que, prèvia petició 
assenyali el President, en presència del Secretari. Tanmateix tindrà dret a que li 
siguin lliurats testimonis dels particulars de dit llibre que l’afectin personalment 
directa o indirectament. 
 

TÍTOL V 
 

RÈGIM DISCIPLINARI: 
 
Article 35: 
 
Els casos de vulneració dels deures que incumbeixen a tot associat seran corregits 
per la Junta Directiva, prèvia la incoació de l’oportú expedient, en el que s’hi 
observaran les formalitats previstes en el procediment administratiu.  
 
Article 36: 
 
Atenent la gravetat de la infracció, circumstàncies concurrents, malícies, 
reincidències o reiteracions, les sancions seran: 
 

- Amonestament privat. 
- Amonestament públic. 
- Suspensió de drets. 
- Separació de les Associacions. 

 
Article 37: 
 
Les sancions de la Junta Directiva podran ser recorregudes davant l’Assemblea 
General, en els terminis i formes que determini l’esmentat procediment administratiu. 
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TÍTOL VI 

 
RÈGIM ECONÒMIC I COMPTABLE: 

 
Article 38: 
 
Els recursos previstos pel sosteniment de l’Associació, són: 
 

a) Quotes i derrames acordades en Assemblea General. 
b) Els càrrecs que es fixen per la prestació de determinats serveis, el 

finançament de la qual no sigui possible amb els recursos ordinaris. 
c) Fruits naturals o civils del patrimoni de l’Associació. 
d) Indemnitzacions pecuniàries que s’obtinguessin. 
e) Les donacions, subvencions, herències i llegats amb les que fos afavorida 

l’Associació. 
 

Article 39: 
 

L’Associació portarà la seva comptabilitat per qualsevol dels procediments 
comunament admesos per la ciència comptable i amollarà la seva vida econòmica al 
Sistema de Pressupost Anual, d’ingressos i despeses. 
 
Article 40: 

 
Les atribucions per l’expedició de lliuraments i ordres de pagament i cobrament 
recauran en les persones del President, Vicepresident, Tresorer i Secretari, essent 
necessari per a elles la firma indistinta de dos d’ells. 

 
Article 41: 

 
Cada pressupost serà examinat o aprovat per l’Assemblea General en el moment 
que correspongui i la liquidació del mateix i l’aprovació, en tot cas, de comptes, es 
resoldran amb Assemblea General. 

 
Article 42: 

 
L’Associació no persegueix fins especulatius ni lucratius. Això no vol dir que amb els 
excedents, si els hi hagués, resultants de la seva gestió econòmica l’Associació 
pugui construir un patrimoni propi amb el fi de garantir la solidesa, solvència i 
continuïtat de l’Associació i contribuir amb els seus fruits a un increment de 
disponibilitats per a un millor servei dels associats. 
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TÍTOL VII 
 

MODIFICACIÓ, FUSIÓ I DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ: 
 
Article 43: 
 
Aquests Estatuts podran ser modificats per l’Assemblea General amb el vot 
favorable de les dues terceres parts dels assistents. 
Igual procediment haurà de seguir-se per a la fusió amb altres associacions 
anàlogues.  
L’Associació es dissoldrà: 
 

a) Per acord exprés de l’Assemblea General amb el vot favorable de les dues 
terceres parts dels assistents. 

b) Per “fallo” ferm i executiu de l’autoritat o Jutjat competent. 
 

TÍTOL VIII 
 

LIQUIDACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ 
 
Article 44: 
 
En cas de dissolució, l’Assemblea General designarà una Comissió Liquidadora que 
amortitzarà totalment el seu passiu amb els propis recursos patrimonials de 
l’Associació. El destí que es donarà a l’excedent si n’hi hagués, serà: 
 
1 – La seva total atribució a l’entitat professional, de qualsevol classe o naturalesa 
que sigui i que vingui a substituir a l’Associació en el compliment del seu fi primari 
d’aglutinar, representar i defensar els interessos dels seus associats, en el suposat 
cas que la Llei així ho obligués. 
 
2 – Si no es donés el cas anterior, a les institucions de beneficència de l’àmbit 
territorial descrit en l’article 4, a judici de l’autoritat administrativa provincial 
competent en la matèria. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 

Si fos necessari, s’adaptaran els presents Estatuts a cada cas i a la legalitat vigent 
en cada moment. 

 
ENTRADA EN VIGOR 

 
Els presents Estatuts entraran en vigor després de la seva aprovació per 
l’Assemblea General el dia 24 de maig de 2012. 


