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ESTATUTS  
AGRUPACIÓ EMPRESARIAL D'ALGEMESÍ - EMPAL 

 
CAPITOL I 
DENOMINACIÓ, FINS, DOMICILI I ÀMBIT 
 
Article 1. Constitució i Denominació. Amb la denominació AGRUPACIÓ 
EMPRESARIAL D'ALGEMESÍ es constitueix una Agrupació professional, sense ànim de 
lucre, acollint-se al que disposa la Llei 19/1977, d'1 d'abril, sobre regulació del dret 
d'agrupació sindical, i la seua normativa de desenvolupament. 
 
Article 2. Duració. Esta Agrupació es constitueix amb caràcter indefinit. 
 
Article 3. Domicili social i àmbit territorial. El domicili social de l'Agrupació estarà ubicat 
a ALGEMESÍ, en el despatx 1.04 del Centre Polivalent d'Algemesí, C/La Safor, 22 (46680) 
València. 
El canvi de domicili social serà comunicat a l'Administració Pública competent per al 
depòsit dels Estatuts de l'Agrupació per mitjà de la presentació d'escrit, a què 
s'acompanyarà certificació de l'acord expedida pel secretari de la Junta Directiva, visada 
pel seu president. 
L'àmbit territorial en què desenvoluparà principalment les seues funcions s'estén la 
comarca de la Ribera Alta, per la qual cosa comprèn a totes les Empreses i empresaris de 
la Ribera Alta. 
 
Article 4. Fins. L'objecte social de l'Agrupació serà la defensa i promoció dels interessos 
econòmics i socials d'empreses i empresaris a través de la negociació col·lectiva laboral, 
de plantejament de conflictes col·lectius de treball, el diàleg social i la participació 
institucional en els Organismes Públics de les Administracions Laborals, així com a través 
de qualsevol altre mitjà enquadrat en l'àmbit de les relacions laborals. 
Per a la consecució dels dits fins es duran a terme, entre altres i  previ  compliment dels 
requisits legals establats, les activitats següents: 

1. Fomentar, defendre i promoure a l'emprenedor i a les empreses en general en 
benefici de l’interès general. 

2. Promoure el desenrotllament industrial i comercial en benefici de l’interès general  
3. Representar i defendre els interessos generals davant de persones, entitats 

públiques, privades i davant de les administracions públiques. 
4. Fomentar el progrés, la investigació, el desenrotllament i la innovació en les 

empreses  per mitjà de la realització d'estudis, programes, projectes, subvencions o 
qualsevol altra fórmula de desenrotllament. 

5. Organitzar, fomentar i mantindre servici tècnic, de suport, defensa i qualsevol altre 
tipus de servici per a les empreses, entitats públiques, privades, administracions 
públiques i entitats associades. 

6. Establir i fomentar contactes i col·laboracions amb les entitats d'anàloga naturalesa 
i finalitat a tots els nivells, inclòs a nivell europeu. 

7. Formar part d'aquells organismes públics o privats que tinguen per missió elaborar 
estudis, propostes, estadístiques, etc., en relació amb temes econòmics, fiscals, 
financers, aranzelaris, etc., que afecten la complexa problemàtica del món 
empresarial. 

8. Servir d'òrgan de consulta de les Administracions respecte a les disposicions que 
es puguen promulgar. 
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9. Millorar el nivell de qualificació empresarial de treballadors, personal tècnic i 
quadros directius per mitjà de la formació, promoció de viatges, intercanvis i 
qualsevol altre tipus d'iniciativa. 

10. Promoure la integració social per mitjà de l'educació i la formació per als col·lectius 
més desfavorits. 

11. Desenrotllar per mitjà de projectes de cooperació internacional tant de caràcter 
industrial, comercial o de servicis, com a projectes de desenrotllament social basats 
en l'educació, la formació o qualsevol altre tipus de tots els col·lectius socials. 

12. Promoure activitats, idees i/o treballs que contribuïsquen a satisfer les necessitats 
dels  membres i/o el desenrotllament de la pròpia agrupació. 

13. Promoure les vies de cooperació i ajuda mútua entre els  membres de l'Agrupació. 
14. Promoure, negociar, concretar i subscriure els acords, tant amb Ens Públics, com a 

Privats, de l'àmbit que siga, que afecten l'àmbit industrial, comercial o de servicis 
dels  membres. 

15. Oferir als  membres de l'Agrupació l'atenció tècnica i assistència convenient. 
16. Fomentar l'empresariat autòcton. 
17. Realitzar accions, programes, projectes i qualsevol altra iniciativa que facilite, 

promoga i fomente nous projectes emprenedors i en especial projectes  entre 
col·lectius en risc d'exclusió social, com les dones, els jóvens, els discapacitats, els 
immigrants, etc., com a forma d'autoocupació i com formula generadora d'ocupació. 

18. Planificar i impulsar la integració laboral i contractació de veïns de la Població entre 
les empreses d'associades. 

19. Promoure relacions econòmiques entre les empreses autòctones. 
20. Promoure la implantació de formules i vies adequades de suport econòmic per al 

desenrotllament d'accions que permeten millorar la situació de les empreses i els 
seus treballadors. 

21. Realitzar accions de promoció dels drets humans. 
22. Informar i donar a conèixer l'estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana. 
23. Promoure l'ús del valencià. 
24. Propiciar intercanvis d'experiències amb altres organitzacions de la mateixa 

tipologia a nivell europeu. 
25. Realitzar, estimular, promoure i promocionar  accions puntuals  en l'àmbit de la  

I+D+I. 
26. Fomentar la implantació i l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació 

entre les empreses i els seus treballadors. 
27. Promoure i fomentar accions en matèria de consum responsable. 

 
CAPITOL II.   
CONDICIÓ DE MEMBRE,  DRETS I OBLIGACIONS 
 
Article 5. De la condició de membre. Podran pertànyer a l'Agrupació: 
 

1. Les  Empreses, persones jurídiques, constituïdes conforme a l'ordenament jurídic, 
amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar suficient, i que exercisquen la seua 
activitat empresarial i/o tinguen el seu domicili social en l'àmbit d'aplicació territorial 
descrit. 
 

2. Els Empresaris persona física, major d'edat que amb plenitud dels drets civils, i que 
exercisca la seua activitat empresarial i/o tinga el seu domicili personal o 
professional  en l'àmbit d'aplicació territorial descrit. 
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Article 6. Adquisició de la condició de membre de l'Agrupació o Associat. Els que 
desitgen pertànyer a l'Agrupació ho sol·licitaran per escrit dirigit al president, que donarà 
compte a la Junta Directiva. Este òrgan resoldrà sobre l'admissió o inadmissió. L'acord de 
denegació de l'admissió serà motivat, no podent-se fonamentar en causes que suposen 
discriminació, i podrà recórrer-se davant de l'Assemblea General. 
El secretari portarà un llibre-registre de  membres de l'Agrupació o Associats, en el que 
constaran les dades personals i professionals de cada un d'ells després de la seua 
admissió. 
 
Article 7. Pèrdua de la condició de  Membre de l'Agrupació. La condició d'Associat  de 
l'Agrupació es perdrà en els casos següents: 

1. Per defunció o extinció de la personalitat jurídica, en el cas de les persones 
jurídiques. 

2. Per pèrdua sobrevinguda dels requisits establerts per a ser associat o per 
incapacitat. 

3. Per separació voluntària, per mitjà d'un escrit dirigida a l’Agrupació. 
4. Per separació derivada de sanció disciplinària, acordada per l'òrgan competent. 
5. Per qualsevol altra causa legal o estatutàriament establida. 
6. La pèrdua de la condició de soci, podrà donar lloc a què se li requerisca perquè 

compleixca amb les obligacions que, si és el cas, tinga pendents amb l'Agrupació. 
7. Per falta de pagament de les quotes establides transcorreguts tres mesos des que 

se li haguera advertit formalment. 
 
Article 8. Drets dels  membres de l'Agrupació. Tota persona associada té dret a: 
 

a) Posseir un exemplar dels Estatuts i del Reglament de Règim Interior, si ho 
haguera, i presentar sol·licituds i/o queixes davant dels òrgans rectors. 

b) Conèixer, en qualsevol moment, la identitat dels altres membres de l'Agrupació, 
l'estat de comptes d'ingressos i despeses i l'exercici de l'activitat d'esta. 

c) Participar, d'acord amb els presents Estatuts, en els òrgans de govern, 
representació i administració de l'Agrupació, sent elector i elegible per als mateixos 
i per als altres que puguen crear-se. 

d) Exercitar el dret de veu i vot en les Assemblees Generals, podent conferir, a este 
efecte, la seua representació. 

e) Impugnar els acords i actuacions contraris a la Llei o als Estatuts, dins del termini 
de dies naturals, comptats a partir d'aquell en què l'interessat haguera conegut, o 
tingut oportunitat de conèixer el seu contingut. 

f) Participar en els actes socials col·lectius, i disfrutar dels elements destinats a ús 
comú dels socis (local social, biblioteques,...) en la forma que, en cada cas, dispose 
la Junta Directiva. 

g) Gaudir d'audiència per escrit, amb caràcter previ a l'adopció de mesures 
disciplinàries, i a ser informat de les causes que motiven aquelles, que només 
podran fundar-se en l'incompliment dels seus deures com a soci. 

h) Exercir qualsevol altre dret que reconeguen estos estatuts i la normativa aplicable. 
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Article 9. Obligacions dels  membres o associats de l'Agrupació. Són deures dels  
membres de l'Agrupació: 

a) Col·laborar en la consecució dels fins de l'Agrupació. 
b) Contribuir al sosteniment dels gastos amb el pagament de les quotes que 

s'establisquen. 
c) Acatar i complir els presents Estatuts i els acords vàlidament adoptats pels 

òrgans rectors de l'Agrupació. 
d) Qualsevol altre deure establert en estos estatuts o en la normativa 

d'aplicació. 
 
CAPITOL III.  
ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, GOVERN I ADMINISTRACIÓ 
 
Article 10. Òrgans socials. Els òrgans socials de l'Agrupació seran l'Assemblea General 
i la Junta Directiva. 
 
Article 11. Assemblea General. 
 
1. L'Assemblea General, integrada per la totalitat de  membres de l'Agrupació, és l'òrgan 
d'expressió de la voluntat d'estos. Es reunirà en sessions ordinàries i extraordinàries, 
sense perjuí de la validesa de les assemblees universals. 
 
2. L'Assemblea General haurà de ser convocada en sessió ordinària almenys una vegada 
a l'any, a fi d'examinar i aprovar, si és el cas, el pla general d'actuació de l'Agrupació, 
l'inventari, la memòria i la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de l'any 
anterior, i els pressupostos de l'any següent, així com la gestió dels altres òrgans rectors, 
que hauran d'actuar sempre d'acord amb les directrius i sota el control de l'Assemblea. 
 
3. Sense perjuí d'allò que s'ha indicat en el punt anterior, són competències de 
l'Assemblea General, els acords relatius a: 
 

a) Examen de la gestió social i aprovació dels comptes anuals. 
b) Nomenament i revocació dels membres de l'Agrupació de la Junta Directiva. 
c) Modificació dels estatuts socials i, si és el cas, del reglament de règim intern. 
d) Resolució dels recursos interposats contra les decisions de la Junta Directiva. 
e) Dissolució o fusió. 
f) Adhesió o separació en federacions o confederacions de Cooperatives d'àmbit 

autonòmic, nacional o internacional. 
a) Integració de l'Agrupació en Institucions públiques o privades. 
b) Transmissió de béns o drets de l'Agrupació. 
c) Exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres de l'Agrupació electes 

dels òrgans socials. 
d) Establiment de la quantia de la quota dels  membres de l'Agrupació. 
e) Qualsevol altra decisió necessària per a la consecució de l'objecte social de 

l'Agrupació que no estiga atribuïda expressament a un altre òrgan social o que 
supose una modificació substancial de l'estructura econòmica, social, organitzativa 
o funcional de la mateixa. 
 

4. L'Assemblea General es reunirà en sessió extraordinària quan així ho acorde la Junta 
Directiva, bé per iniciativa pròpia, o perquè ho sol·licite el vint per cent dels  membres 
totals de l'Agrupació.  
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5. Les convocatòries de les Assemblees Generals, siguen ordinàries o extraordinàries, 
seran fetes per comunicació telemàtica,  expressant el lloc, la data i l'hora de la reunió, 
així com l'orde del dia, podent, així mateix, fer-se constar la data i hora en què, si 
procedirà, es reunirà l'Assemblea General en segona convocatòria. 
 
6. Seran vàlides les Assemblees quan, encara sense prèvia convocatòria, es reunisquen 
amb caràcter d'universals per assistir a les mateixes, presents o representats, la totalitat 
dels  membres de l'Agrupació, quan per majoria absoluta dels mateixos s'acorde la 
celebració de l'Assemblea i els assumptes a tractar en la mateixa. 
 
7. Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament 
constituïdes, en primera convocatòria, quan concórreguen a elles presents o representats 
la mitat més un dels  membres de l'Agrupació, i en segona convocatòria, siga quin siga el 
nombre d'associats concurrents. 
 
8. Els acords de les Assemblees Generals, s'adoptaran per majoria simple llevat que en 
els presents Estatuts s'exigisca una majoria qualificada per a l'adopció de determinats 
acords. 
S'entén que hi ha majoria simple quan els vots afirmatius dels membres presents o 
representats en l'Assemblea superen els negatius, no computant-se els vots en blanc ni 
les abstencions. 
 
 
Article 12. Junta Directiva. 
 
1. La Junta Directiva és l'òrgan de direcció permanent de l'Agrupació a què correspon la 
seua gestió, representació i l'exercici de totes aquelles funcions no atribuïdes a 
l'Assemblea General. L'exercici de les seues funcions haurà de subjectar-se a les 
disposicions dels presents Estatuts i la política general fixada en Assemblea General. 
 
2. La Junta Directiva estarà integrada per associats de l'Agrupació, que exerciran els 
càrrecs de president, vicepresident, secretari, Tresorer i un nombre comprés entre 5 i 30 
vocals. 
 
3. Els associats que composen la Junta es triaran d'entre els membres de l'Agrupació en 
Assemblea General per mitjà del sufragi lliure i secret,  n’hi haurà dues llistes, una per a 
triar al representant de l’empresa que assumirà la Presidència i una altra per a triar als 
representants de les empreses que composaran la Junta Directiva. El mandat tindrà una 
duració de quatre anys, excepte revocació expressa. 
 
La designació per a ocupar els càrrecs es produirà en la primera reunió de la Junta 
Directiva a proposta de la Presidència. 
 
 
4. Els membres de Junta Directiva cessaran en els seus càrrecs per expiració del termini 
de mandat; dimissió; pèrdua de la condició d'associat de l'Agrupació o revocació.  
 
Quan el cessament es produïsca per expiració del termini de mandat, els membres de la 
Junta continuaran en funcions fins a la celebració de l'Assemblea General que procedisca 
a l'elecció. 
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5. Haurà de reunir-se almenys amb periodicitat bimensual i sempre que ho exigisca el bon 
desenrotllament de les activitats socials. 
 
6. La Junta Directiva exercirà les funcions següents: 
 

a) Dirigir la gestió ordinària de l'Agrupació, d'acord amb les directrius de l'Assemblea 
General i baix el seu control. 

b) Programar les activitats a desenrotllar per l'Agrupació. 
c) Sotmetre a l'aprovació de l'Assemblea General l'inventari, la memòria i la liquidació 

del pressupost d'ingressos de l'any anterior, així com els pressupostos de l'any 
següent. 

d) Acordar la convocatòria i confeccionar l'orde del dia de les Assemblees Generals 
ordinàries i extraordinàries. 

e) Atendre les propostes o suggeriments que formulen els associats de l'Agrupació, 
adoptant respecte d'això, les mesures necessàries. 

f) Les altres expressament indicades en els presents Estatuts, així com a interpretar 
els preceptes continguts en els mateixos i cobrir les seues llacunes, sotmetent-se 
sempre a la normativa legal vigent en matèria d'associacions professionals, i 
donant compte, per a la seua aprovació, a la primera Assemblea General que se 
celebre. 

g) Qualsevol altra no atribuïda expressament a l'Assemblea General. 
 

7. Llevat que expressament s’indicarà una altra cosa en els presents Estatuts, perquè els 
acords de la Junta siguen vàlids, hauran de ser adoptats per majoria de vots de les 
persones assistents, requerint-se la presència de la mitat dels seus membres. 
 
8. La Junta Directiva podrà constituir al seu si una Comissió Executiva composta pel 
president, el vicepresident, el secretari, el Tresorer i fins a dos membres més de la Junta 
Directiva. 
 
9. Igualment i per a la gestió de temes puntuals i concrets, la Junta Directiva podrà 
nomenar Grups de Treball, que estaran compostos pel nombre de membres de la Junta o 
de l’Agrupació que esta estime convenient i necessari. 
 
 
Article 13.- Del president, vicepresident, secretari, Tresorer i els Vocals. 
 
1. El president de la Junta Directiva ho serà també de l'Agrupació i tindrà la representació 
legal de la mateixa dins de l'àmbit de facultats que li atribueixen els presents Estatuts i les 
concretes que resulten dels acords de l'Assemblea General o de la Junta. En l'exercici de 
les seues funcions, li correspon, a més, convocar i alçar les sessions de l'Assemblea i de 
la Junta, exercir el vot de qualitat en cas d'empat en les votacions en la Junta Directiva, 
ordenar els pagaments i proposar el pla d'activitats a la Junta Directiva. 
 
2. En cas d'absència o impossibilitat temporal per a l'exercici del seu càrrec, el president 
serà substituït pel vicepresident i, en absència o impossibilitat d'este, per la persona 
facultada a este efecte. 
 
3. El secretari alçarà acta de les sessions, que transcriurà al llibre corresponent i 
custodiarà els llibres d'actes. Li correspon, a més de les funcions que se li atribuïsquen, 
portar el registre de  membres  de l'Agrupació, certificar sobre el contingut dels llibres i 
arxius socials, portar la tramitació administrativa de l'Agrupació. 
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4. El Tresorer recaptarà i custodiarà els fons pertanyents a l'Agrupació i complirà a les 
ordes de pagament que expedisca el president. 
 
5. Els Vocals tindran les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la Junta 
Directiva, i així com les que nasquen de les delegacions o comissions de treball que la 
pròpia Junta les encomane. 
 
Article 14. Recursos econòmics. 
 
Els Ingressos amb què podrà comptar l'Agrupació per al compliment dels seus fins 
procediran de: 
 

a) Quotes dels seus  membres de l'Agrupació. Estes quotes podran ser periòdiques o 
extraordinàries per a la consecució dels seus fins. 
 

b) Ajudes i subvencions de què puga ser beneficiària. 
 

c) Rendes i ingressos patrimonials produïts pels béns i drets de l'Agrupació. 
 

d) Contraprestació per servicis prestats o activitats exercides per l'Agrupació. 
 

e) Aportacions extraordinàries dels  socis de l'Agrupació prèviament acordades en 
Assemblea General. 
 

f) Qualsevol altre ingrés que legalment li corresponga. 
 
2. Els fons de l'Agrupació seran destinats al manteniment de la seua estructura 
organitzativa (instal·lacions, recursos humans, material, etc.), a la dotació dels servicis 
que preste als seus associats i a realització d'activitats que exercisca per a associats de 
l'Agrupació i tercers. 
 
3. Els creditors dels associats o membres de l'Agrupació no tindran cap dret sobre els 
béns i la resta d'elements pertanyents a l'Agrupació. 
 
4. La Junta Directiva portarà la comptabilitat de l'Agrupació d'acord amb les normes 
comptables vigents i tancarà l'exercici econòmic amb data 31 de desembre. Els comptes 
anuals elaborades per la Junta rectora hauran de ser aprovades per l'Assemblea General. 
 
CAPITOL V.  
MODIFICACIÓ D'ESTATUTS, FUSIÓ I DISSOLUCIÓ 
 
Article 15. De la modificació d'estatuts. 
 
La modificació dels estatuts socials de l'Agrupació haurà de ser aprovada en Assemblea 
General per majoria de dos terços dels vots presents i representats. 
Aprovada la modificació estatutària, se sol·licitarà el depòsit dels nous estatuts en l'Oficina 
Pública competent. 
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Article 16. De la Fusió, Federació o Confederació de l'Agrupació. 
 
L'acord haurà de ser adoptat per l'Assemblea General Extraordinària, per majoria de dos 
terços dels vots presents i representats, que haurà de ser convocada per la Junta 
Directiva, amb inclusió expressa de l'assumpte en l'orde del dia. 
Adoptat l'acord favorable, se sol·licitarà el depòsit dels estatuts en l'Oficina Pública 
competent. 
 
Article 17. De la Dissolució. 
 
1. L'Agrupació es dissoldrà per: 

a) Acord dels  membres de l'Agrupació adoptat en Assemblea General per majoria de 
dos terços dels vots presents i representats. 

b) Compliment dels seus fins socials o impossibilitat de compliment. 
c) Sentència judicial. 
d) Qualsevol altra causa establida en estos Estatuts o en la normativa d'aplicació. 

 
2. Una vegada presa la decisió de dissolució s'obrirà un període de liquidació en el/els 
liquidadors, sempre en número imparell, nomenats per l'Assemblea, observant les regles 
en matèria de societats de capital, procediran a satisfer les obligacions socials enfront 
dels tercers i  membres de l'Agrupació, dedicant el patrimoni sobrant, si ho haguera, a fins 
que no desvirtuen la naturalesa no lucrativa de l'Agrupació dissolta. 
 
 
Estos estatuts han sigut aprovats per l’Assemblea General Ordinària de l’entitat 
celebrada en  Algemesí el 5 de març del 2015 
 

 

Vº Bº Vº Bº 
  

Sr. D. Juan Carlos Ferragud Adam  Sr. D. Josele Corts Vila 
President d’EMPAL Secretari d’EMPAL 
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