
ESTATUTS  DE  L'   ASOCIACIÓN  ESPAÑOLA  DE  CIENCIA  POLÍTICA  Y  DE  LA

ADMINISTRACIÓN   (AECPA) (  ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE CIÈNCIA POLÍTICA I DE

L'ADMINISTRACIÓ)  

TÍTOL I  

PRINCIPIS GENERALS  

Article 1.

1.-L' Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA) té com a finalitats

promoure el desenvolupament de la ciència política i de la ciència de l'administració, fomentar-ne les

investigacions i  impulsar  la cooperació científica  i  professional  entre investigadors/es,  professorat,

estudiosos/es i especialistes de la matèria, des d'un compromís amb la democràcia i els drets humans.

2.- Així mateix, l'Associació té l'objectiu de divulgar les activitats científiques i polítiques espanyoles a

l'estranger i  mantenir  relacions amb altres entitats  amb finalitats  semblants  de caràcter nacional o

internacional.

3.- Les activitats de l'Associació s'estenen a tot el territori espanyol, sense perjudici de la presència

d'aquesta o dels seus representants a les sessions científiques internacionals.

Article 2.

L'AECPA es constitueix expressament per a finalitats científiques d'acord amb les que s'han enumerat a

l'article anterior, i es regeix per la legislació espanyola que en cada moment estigui vigent.

Article 3.

El domicili legal de l'Associació s'ubica al Centro de Investigaciones Sociológicas, c/ Montalbán, 8,

Madrid (codi postal 28014).

TÍTOL II  
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DE LES ACTIVITATS DE L'ASSOCIACIÓ  

Article 4.

Amb l'objectiu de complir amb les finalitats a què fa referència l'Article 1, l'Associació duu a terme les

activitats següents:

1.- Promoure les condicions que permetin l'establiment d'una relació científica i professional permanent

entre els seus membres.

2.- Organitzar o cooperar en la realització de reunions, seminaris, estudis i investigacions sobre ciència

política i de l'administració a Espanya i a l'estranger.

3.- Concórrer  mitjançant  la  representació  corresponent  als  congressos  i  sessions  científiques

internacionals que girin al voltant de la ciència política i de l'administració, i estimular la presència dels

seus membres i la corresponent aportació científica espanyola.

4.- Fomentar tot tipus d'intercanvis amb universitats, centres de recerca i associacions estrangeres amb

finalitats anàlogues.

5.- Interessar-se pels problemes que susciten l'ensenyament i  la recerca de la ciència política i  de

l'administració a Espanya.

6.- Realitzar, periòdicament, una sessió científica per a l'estudi i anàlisi de les qüestions relacionades

amb les seves finalitats.

7.- Editar i publicar la Revista Española de Ciencia Política, les ponències i comunicacions presentades

a  les  seves  reunions  científiques  i  qualsevol  altre  treball  relacionat  amb  la  professió  o  l'àrea  de

coneixement pròpies dels seus membres.

8.- Realitzar altres activitats que redundin en benefici del desenvolupament de la ciència política i de

l'administració a Espanya.

9.- Dur a  terme totes  aquestes  activitats  amb especial  atenció  a  la  promoció  i  visibilitat  de la

perspectiva de gènere a la docència i la recerca.
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TÍTOL III  

DELS MEMBRES DE L'ASSOCIACIÓ  

Article 5.

Són membres o socis/sòcies de l'AECPA les següents categories:

a) Membres individuals.

b) Membres col·lectius o institucionals.

c) Membres d'honor.

Article 6.

Són membres  individuals  de l'Associació el  professorat  d'ensenyament  superior,  investigadors/es  i

aquells que exerceixin la seva activitat professional o divulgadora en l'àmbit de les matèries pròpies de

l'àrea  acadèmica  de  coneixement  de  la  ciència  política  i  de  l'administració.  També  les  persones

llicenciades o graduades en titulacions relacionades amb algun dels seus àmbits. 

Article 7.

Entre els membres individuals hi poden haver membres emèrits, els quals estan exempts del pagament

de les quotes de l'Associació (i taxes dels congressos que organitzi l'Associació) i són nomenats per la

Junta Directiva d'entre els socis/sòcies que accedeixin a la jubilació.

Article 8.

Pot atorgar-se la qualitat o caràcter de membre col·lectiu o institucional a les persones jurídiques o

centres de tot tipus que ho sol·licitin expressament, mitjançant acord de la Junta Directiva, el qual s'ha

de ratificar a l'Assemblea General immediatament posterior.

Article 9.

Els membres individuals tenen els drets següents:

1.- Assistir a les sessions de l'Assemblea General, prendre part de les deliberacions i exercir-hi el seu

Asociación Española de Ciencias Políticas y de la Administración
G-80511777 · Montalbán, 8 - 28014 Madrid

Tel./Fax: 91 5232741 · E-mail: info@aecpa.es



dret a vot.

2.- Elegir i ser elegible per als càrrecs de la Junta Directiva.

3.- Participar en les activitats de l'Associació.

4.- Fer  arribar  a  la  Junta  Directiva,  directament  o  a  través  de  l'Assemblea  General,  tots  aquells

suggeriments que puguin contribuir al millor compliment de les finalitats socials.

Article 10.

Els membres col·lectius o institucionals de l'Associació tenen dret a:

1.- Integrar-se a l'Assemblea General mitjançant la designació d'una persona física que els representi.

2.- Participar en totes les activitats de l'Associació.

3.- Comunicar a la Junta Directiva totes les iniciatives o suggeriments que puguin contribuir al millor

compliment de les finalitats socials.

4.- Formar part del Consell Acadèmic de l'Associació.

Article 11.

Els membres de l'Associació als quals fan referència els articles anteriors tenen l'obligació de:

1.- Satisfer les quotes anuals fixades per la Junta Directiva.

2.- Complir els acords dels òrgans de govern de l'Associació.

Article 12.

Es perd la condició de membre de l'Associació:

1.- A petició pròpia

2.- Per incompliment de les obligacions estatutàries recollides a l'article 11.

3.- Per acord de l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva, en el cas que els membres de

qualsevol tipus deixin de reunir els requisits necessaris per tenir aquesta condició.

Article 13.

Pot adquirir-se el caràcter de membre d'honor de l'Associació per acord de la Junta Directiva, la qual

n'ha d'informar a l'Assemblea General en la primera reunió que convoqui.
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TÍTOL IV  

DELS ÒRGANS DE GOVERN DE L'ASSOCIACIÓ  

Article 14.- Són òrgans de govern de l'Associació:

1.- L'Assemblea General

2.- La Junta Directiva

3.- President/a.

Article 15.

1.-  L'Assemblea General és l'òrgan suprem de l'Associació i està integrat per la totalitat  dels seus

membres.

2.- Pot reunir-se en sessions ordinàries o extraordinàries. Les sessions ordinàries han de tenir lloc com a

mínim un cop cada dos anys, un cop la Junta Directiva hagi fet la convocatòria, amb un mínim de

quinze dies d'antelació.

3.- La  sessió  ordinària  de  l'Assemblea  General  es  considera  vàlidament  constituïda  en  primera

convocatòria quan hi assisteixin la meitat més un dels seus membres. Si no es reuneix aquest quòrum

es considera vàlidament constituïda mitja hora més tard en segona convocatòria al mateix lloc que la

primera, amb independència del nombre d'assistents. Els acords s'adopten per majoria simple dels vots

emesos.

Article 16.

Correspon a l'Assemblea General en sessió ordinària:

1.- Escollir els membres de la Junta Directiva i ser informada de la gestió d'aquesta.

2.- Ser informada de l'eventual modificació de les quotes anuals que han de satisfer les persones sòcies.

3.- Aprovar el pressupost anual i els comptes de resultats dels exercicis pressupostaris anteriors.
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4.-  Adoptar  les  decisions  fonamentals  relatives  al  compliment  de  les  finalitats  de  l'Associació,  a

proposta de la Junta Directiva.

Article 17.

1.- L'Assemblea General es reuneix en sessió extraordinària,  un cop la Junta Directiva hagi fet la

convocatòria, com a mínim amb quinze dies d'antelació, o per acord adoptat per l'Assemblea mateixa

en sessió ordinària.

2.- Per a l'adopció vàlida d'acords és necessari el vot favorable de les dues terceres parts dels membres

votants.

Article 18.

Correspon a l'Assemblea General en sessió extraordinària:

1.- Adoptar acords relatius a disposició i alienació dels béns de propietat de l'Associació.

2.- Acordar, si escau, la dissolució de l'Associació i  el destí  del seu patrimoni  en la data en què

s'extingeixi.

3.- Deliberar sobre tots els assumptes que li siguin remesos per la Junta Directiva i sobre aquells altres

que  es  fixin  a  l'ordre  del  dia  a  proposta  de  l'Assemblea  General  en  sessió  ordinària,  quan  la

convocatòria es realitzi per decisió de l'Assemblea.

4.- Aprovar, si escau, per dos terceres parts dels membres presents una moció de censura a la Junta

Directiva, la qual ha d'incloure preceptivament una proposta de Junta Directiva alternativa, i ha d'haver

estat promoguda per una tercera part del total dels membres de l'Associació.

Article 19.

Tant en les sessions ordinàries de l'Assemblea General com en les extraordinàries s'admet el vot per

correu.  Igualment  s'admet  el  vot  per  delegació  degudament  documentat  per  a  assumptes  concrets

inclosos a l'ordre del dia. Per a l'elecció dels membres de la Junta Directiva és vàlid el vot per correu,

però no per delegació.
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Article 20.

1- La Junta Directiva de l'Associació està formada per:

 President/a

 Vicepresident/a o vicepresidents/es

 Secretari/ària General.

 Tresorer/a

 Vocals, fins a un màxim de deu.

2.- El president/a sortint de l'Associació passa a formar part de la Junta amb veu, però sense vot.

3.- La composició de la Junta ha de preservar el principi de representació equilibrada entre dones i

homes,  així  com altres  criteris  (territori,  institució,  experiència  i  àmbits  de  la  disciplina)  amb

l'objectiu de reflectir la pluralitat de l'Associació.

Article 21.

El mandat de la Junta Directiva és de quatre anys comptats a partir de la data de la seva elecció, i

coincideix amb la realització del congrés d'aquell any.

1.-Els membres de la Junta Directiva poden ser reelegits una única vegada. Ningú pot estar-s'hi durant

més  de  dos  mandats  consecutius,  tret  que,  en  acabar  aquest  termini,  sigui  escollit  president/a  de

l'Associació.

2.- Les vacants que puguin produir-se durant el període de mandat s'han de cobrir amb socis/sòcies a

proposta del president/a amb el vist i plau de la Junta Directiva, fins la següent Assemblea General en

què s'han de convocar eleccions parcials per a aquestes vacants.

Article 22.

Correspon a la Junta Directiva:

1.- Dirigir i administrar de manera ordinària les activitats de l'Associació i adoptar els acords necessaris

per al desenvolupament de les decisions aprovades per l'Assemblea.

2.- Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries o extraordinàries de l'Assemblea General.

3.- Aprovar el pressupost i la justificació de comptes anuals, així com les quotes anuals que han de

satisfer les persones sòcies, i les quotes d'inscripció als congressos de l'Associació.
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4.- Acordar el nomenament de membres individuals emèrits i honorífics, i comunicar-ho a l'Assemblea

General.

5.- Acordar l'admissió de nous membres (tasca que pot delegar en la Secretaria General) i proposar a

l'Assemblea General la pèrdua de condició de membre d'acord amb l'Article 12.

6.- Deliberar sobre totes les activitats relatives al compliment de les finalitats de l'Associació.

7.- Designar a proposta del president/a representants en organitzacions internacionals de les quals formi

part l'Associació.

8.- Constituir grups de treball per al millor funcionament de l'Associació.

9.-  Preservar la representació equilibrada, en termes de gènere, territori,  institució,  experiència i

àmbits  de  la  disciplina,  en  el  nomenament  de  comitès  científics,  jurats  o  qualsevol  altre  espai

col·legiat de presa de decisions de l'Associació.

Article 23.

1.- La Junta Directiva es reuneix com a mínim tres cops l'any, un cop feta la convocatòria per part del

president/a, amb un mínim de set dies d'antelació, i acompanyada de la corresponent ordre del dia.

2.- Els acords de la Junta Directiva s'adopten per majoria simple dels membres presents i votants.

S'admet el vot per delegació degudament documentat per a assumptes concrets inclosos a l'ordre del

dia.

3.- La Junta es reuneix en sessió extraordinària a iniciativa del president/a o a instàncies d'una tercera

part dels membres que l'integren. La petició de reunió de Junta extraordinària ha d'incloure l'ordre del

dia que es proposa.

Article 24.

1.- El president/a de la Junta Directiva s'elegeix per a un mandat de quatre anys i no és possible la

reelecció per a un segon mandat consecutiu.

2.- Correspon al president/a:

2.1.- Convocar i presidir les sessions ordinàries i extraordinàries de l'Assemblea General i executar-ne
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els acords.

2.2.- Convocar, presidir i coordinar les reunions de la Junta Directiva i decidir amb vot de qualitat en

cas d'empat.

2.3.- Representar l'Associació en tots els àmbits i a tots els efectes.

2.4.- Ordenar  els  pagaments  que  s'han  de  realitzar,  així  com  els  cobraments  de  les  quotes  de

l'Associació, i acceptar i rebre totes les ajudes que percebi l'Associació i altres quantitats a què tingui

dret per qualsevol motiu.

2.5.- Adoptar per si sol/a o amb la deliberació prèvia de la Junta Directiva els acords necessaris per a la

realització de les finalitats de l'Associació.

2.6.- Realitzar,  amb  l'acord  de  la  Junta  Directiva,  totes  aquelles  altres  activitats  que  no  estiguin

encomanades expressament als altres òrgans de govern a través dels Estatuts.

2.7.- El/la president/a sortint passa a formar part de la nova Junta Directiva amb veu, però sense vot.

Article 25.

1.- Un/a vicepresident/a, per ordre de prelació, substitueix legalment el/la president/a en totes les seves

funcions en els casos de vacant, absència o malaltia.

2.- El/la secretari/ària General aixeca i custodia les actes de les sessions de l'Assemblea General i de la

Junta Directiva, formalitza les convocatòries de les sessions d'aquests òrgans per ordre del / de la

president/a, expedeix els certificats que li siguin sol·licitats, i redacta tots els documents que siguin

necessaris per al compliment de les finalitats de l'Associació, i duu a terme totes les altres funcions que

es derivin de la naturalesa del seu càrrec.

3.- Correspon a la  Tresoreria de l'Associació la  custòdia  i  el  control  dels  recursos econòmics  de

l'Associació,  l'elaboració del  projecte  de pressupost  anual,  la  gestió  del  cobrament  de les  quotes,

l'autorització dels pagaments i la comptabilitat o estat de comptes de l'Associació i l'elaboració del

document anual d'execució de la despesa.

Article 26.

El Consell Acadèmic està format pels membres col·lectius de l'Associació. Té caràcter consultiu i la
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seva  funció  és  assessorar  la  Junta  Directiva.  Es  reuneix  un  cop  l'any  per  deliberar  sobre  el

desenvolupament institucional de la ciència política i de l'administració.

TÍTOL V  

DELS MITJANS DE L'ASSOCIACIÓ  

Article 27.

L'Associació disposa dels mitjans següents per a la realització de les finalitats socials:

1.- Les quotes satisfetes anualment pels membres, fixades per la Junta Directiva.

2.- Les subvencions, donatius, herències i llegats que pugui rebre en el futur.

3.- Els productes i les rendes del seu patrimoni, si escau.

4.- Els ingressos que pugui rebre com a conseqüència de la realització d'investigacions o estudis que

siguin contractats a nom de l'Associació, un cop deduïdes les quantitats fixades per a les remuneracions

de les persones responsables d'aquests estudis.

Article 28.

Periòdicament  s'ha  de  remetre  a  les  autoritats  competents  l'estat  de  comptes  i  el  pressupost  de

l'Associació, aprovat per l'Assemblea General. Un cop l'any, es difon entre les persones sòcies a través

de la intranet de l'Associació.

TÍTOL VI  

DE LA DISSOLUCIÓ  

Article 29.
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1.- L' AECPA es dissol quan així ho acordi l'Assemblea General reunida en sessió extraordinària

mitjançant el vot de les dues terceres parts dels seus membres.

2.- En cas de dissolució, el patrimoni –si n'hi ha– s'ha de destinar a les finalitats de recerca o docència

en ciència política i de l'administració que acordi l'Assemblea General extraordinària en la mateixa

sessió en què es decideix la dissolució.

DISPOSICIÓ FINAL:

Qualsevol modificació d'aquests Estatuts ha de ser acordada per l'Assemblea General, i entrarà en vigor

el dia següent de ser visada al Registre General d'Associacions –o entitat equivalent que eventualment

s'estableixi–.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL:

Per tot això, l' AECPA queda constituïda conforme al règim jurídic establert a la Llei orgànica 1/2002,

de 22  de  març,  reguladora  del  dret  d'associació.  L' ASOCIACION  ESPAÑOLA  DE  CIENCIA

POLITICA Y DE LA ADMINISTRACION queda  inscrita  al  Registre  Nacional  d'Associacions,

grup 1, secció 1, número nacional 117653, gaudeix de personalitat jurídica pròpia i independent i té la

capacitat  jurídica  i  d'obrar,  tant  substantiva  com processal,  que  per  al  compliment  de  les  seves

finalitats i de la gestió dels interessos li confereix l'ordenament jurídic vigent, amb capacitat per ser

titular de drets i responsable de les obligacions que contregui en tot tipus d'actes i contractes que

tinguin  relació  amb  les  seves  finalitats  i  funcionament.  En  conseqüència,  amb  les  previsions

contingudes en aquests ESTATUTS i les que estableixin les disposicions vigents en cada moment, pot

adquirir, posseir, gravar, alienar i disposar béns de tot tipus, promoure i seguir els procediments que

siguin oportuns, i exercir els drets i accions que li corresponguin davant els òrgans administratius i

jurisdiccionals que en cada cas siguin pertinents.
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