


































ESTATUTS 












ESTATUTSDELAUNIÓMUSICALL’HORTADESANTMARCEL·LÍ 



TÍTULI 
DELADENOMINACIÓ,NATURALESA, 
FINALITAT,DOMICILIIÀMBITDELAUNIÓ


Article1 
Amb la denominació de UNIÓ MUSICAL L'HORTA DE SANT MARCEL·LÍ espractical'adaptació
d'Estatutsicontinuaciód'activitatsd'estaassociaciócultural,ambpersonalitatjurídicapròpiai
capacitatd'obrarplenaperaadministraridisposardelsseusbénsicomplirelsfinsperquèva
ser constituïda, regint-se per estos Estatuts, modificats a l'empara de la vigent LleiOrgànica
1/2002,de22demarç,reguladoradelDretd'Associació,ilarestadelegislacióaplicable. 

Article2 
1r.- Són finalitats de la Unió Musical l'Horta la promoció, foment i difusió de tot tipus de
manifestació artísticocultural, amb especial èmfasi en l'àmbit musical, procurant la seua
divulgacióentreelpúblicengeneraliimpulsantelnaixementdevocacions.Tambés'inclouen
entrelesfinalitatsdelaUniólapromocióifomentdelaigualtatd'oportunitatsentrehòmensi
dones. 
2n.-Enestesentit,laUniórealitzaràtotesaquellesactivitatsquefomentenaspectesculturals,
artísticsirecreatius,idemaneraparticularelssegüents: 
a) Ambcaràcterprioritarilapromocióidifusiódel'artmusicalpermitjàde: 
-
LaBandadeMúsica. 
-
LaCoralL'Horta. 
-
LaBandaJuveniloBandeta. 
-
L'EscoladeMúsica. 
-
Qualsevolaltraformacióoseccióquepugacrear-seenelseusi. 
b) Difusió de qualsevol tipus d'ensenyament, amb especial atenció a l'ensenyament
musical. 
c) Promoció i foment de les arts plàstiques i literàries, per mitjà de la programació
d'exposicions,mostres,representacions,conferències,seminaris,cursos,biblioteques,
etc. 
d) Mantenimentd'unlocalsocialqueserviscaperalsfinsculturalsirecreatiusressenyats. 
e) Fomentipromociódel'ocientreelsseusmembresisocis/es. 
3é.- La Unió Musical, en l'exercici delsseusfins,promouràlessenyesd'identitaticulturadel
poble valencià, i, dins del respecte a la cooficialitat de les llengües castellana i valenciana,
empraràpreferentmentelvalenciàenlesseuesactivitats. 
4t.- La realització dels fins precedents es portarà a terme sempreambrespectealsprincipis
d'independència,pluralisme,llibertatidemocràcia. 

Article3 
Esta Associació té exclusivament naturalesa cultural, i no persegueixcapfinalitatdecaràcter
lucratiu. 


Article4 
EldomicilisocialradicaaValència,carrerMúsicCabanillesnúm.48-baixesquerra,podentser
traslladat a un altre lloc, en virtut d'acord formal i motivat adoptatperl'AssembleaGeneral
convocadaatalefecteiambsotmetimentalsrequisitslegalsexigibles.Elcanvidedomiciliserà
objectedeladifusiónecessàriaperquèarribeaconeixementdesocis/esitercersinteressats. 

Article5 
L'AssociaciódesenvoluparàlesseuesactivitatsprincipalmentalaComunitatValenciana,sense
perjudiciquepuguenestendre'salarestadel'Estatespanyoloal'estranger. 



TÍTOLII 
DELSSOCIS/ES 

Capítol1r 
Delaclassedesocis/es 


Article6 
L'Associaciócomptaràamblessegüentsclassesdesocis/es: 
Socis/esnumeraris/esodepledret. 
Socis/esd'honor. 

Article7 
Seran socis numeraris o de ple dret aquelles persones majors d'edat i amb capacitat legal
d'obrar,qued'algunamaneratingueninterésaserviralsfinsdel'Associacióisiguenadmeses
perlaJuntaDirectiva. 

Article8 
Seransocis/esd'honoraquellespersonesfísiquesojurídiquesque,enatencióalsseusmèritso
qualitats personals, o pels serveis que directa o indirectament presten o hagen prestat a
l'Associació, meresquen esta distinció, queseràatorgadaperl'AssembleaGeneralaproposta
delaJuntaDirectiva. 



Capítol2n 
Del'adquisicióipèrduadelacondiciódesoci/a 


Article9 
ElsquedesitgenpertànyeralaUnióMusicalL'Hortahaurandesol·licitarlaseuaadmissióper
escritdirigitalaJuntaDirectiva,sentcompetènciad'esteòrganlaresoluciósobrel'admissióo
inadmisióndelsoci.Contral'acorddelaJuntaDirectivanocabràcaprecurs. 
No s'adquirirà la condició de soci/a entantenquantnosesatisfaçalaquotad'entradaenla
quantia i forma establida o que puga establir l'Assemblea General, a proposta de la Junta
Directiva. 


Article10 
Éscausadepèrduadelacondiciódesoci/a: 
1é.- La renúncia voluntària. Els socis/es podran sol·licitar la seua baixa en l'Associació
voluntàriament, sense que això els eximisca de satisfer les obligacions que tinguen pendent
enversaquella. 
2n.-LaJuntaDirectivapodràacordarl'expulsiódel'Associacióaaquellssocis/esquerealitzen
algunadelessegüentsaccions: 
a)
Atemptar,pelseucomportamentoconducta,contraelsprincipisdel'Associacióo
cometreactescontrarisalesnormesdeconvivènciasocial. 
b)
Retard injustificat enelpagamentdelesquotesestablidesoincomplimentdeles
obligacionscontretes. 
c)
Infracció reiterada dels presents Estatuts o dels acords vàlidament adoptats de
l'AssembleaGeneralodelaJuntaDirectiva. 
d)
Qualssevol altres causes que, segons el parer de la Junta Directiva, facen
mereixedoralseuautordel'expulsió. 
3é.-Lapèrduadelacondiciódesoci/aperexpulsiórequeriràlainstruccióperlaJuntaDirectiva
d'un expedientdeseparació,ques'iniciaràperunapropostaderesolucióonesressenyenels
fets que han donat lloc a este procediment, de la que es donarà trasllat per escrit a
l'interessat/a,afiqueenelterminidedeudiesformulelesal·legacionsqueenelseudescàrrec
considere oportunes. Sotmesesadeliberaciólesal·legacionsdel'interessat,laJuntaDirectiva
podràacordarpermitjàderesoluciódegudamentmotivada: 
a)
L'arxiudel'expedientd'expulsió. 
b)
L'adopció de sancions que no impliquen l'expulsió de l'Associació.Enfrontd'esta
resoluciónocabràcaprecurs. 
c)
L'efectiva expulsió de l'Associació. Enfront d'este acord, que haurà de ser
degudament raonat, únicament podrà interposar-se recurs d'alçada per escrit
davant de la primera Assemblea General que es convoque, ja siga ordinària o
extraordinària. L'escrit de recurs haurà de ser entregat a la Junta Directivaenel
terminidequinzediesdesdelanotificaciódelaresoluciód'expulsió,peralaseua
deguda inclusió en l'Ordre del Dia de l'Assembleaaconvocarenelseumoment.
Enfront de la decisió de l'Assemblea General no cabrà cap recurs, sent la seua
resolucióexecutableambefectesdesdelamateixadatadel'Assemblea.Enelcas
queelsoci/aexpedientat/aostentarauncàrrecsocial,laresoluciód'expulsiópodrà
contemplar igualment la inhabilitació per a l'exercici de qualsevol càrrec dels
previstos en els presents Estatuts pel temps que s'acorde. Sense perjuí del
procediment anterior, la Junta Directiva podrà acordar la suspensiócautelardels
drets inherents a la condició de soci/a,aixícoml'exercicidelcàrrecquepoguera
ostentar-se,finsques'obtingalaresoluciófermadel'expedient. 
4t.- L'admissió d' un soci expulsat haurà de seguir els tràmits previstos en l'article 9 dels
presentsEstatuts.Entotcaselsociexpulsatnopodràseradmésnovamentfinstranscorreguts
tresanysdesdeladatadelaresoluciófermad'expulsió,semprequehaguerendesaparegutles
causesquevanmotivarl'expulsió,isenseperjudicidelainhabilitacióperal'exercicidecàrrecs
socialsquepogueraexistir. 


Capítol3r 
Delsdretsideuresdelssocis/es 



Article11 
Totselssocis/estindranelsmateixosdretsideures. 

Article12 
Elssocis/estindranelssegüentsdrets: 
a) ParticiparenlesAssembleesGeneralsambdretdeveuivot. 
b) Elegir i ser elegits per a llocs de representació o exercici de càrrecs directius en la
formaprevistaenelspresentsEstatuts. 
c) Exercirlarepresentacióquese'lsconferisca. 
d) Participar en les activitats socials i culturals de tota classe que es promoguen,
observantlesnormesirequisitsques'establisquenencadacasperlaJuntaDirectiva. 
e) Fer ús dels béns i serveis comuns de l'Associació, de conformitat amb la regulació i
límitsqueespuguenestablir. 
f) Rebreinformacióadequadaisuficientdel'administracióigestiódelaJuntaDirectiva,
així com de l'estat de comptes de la Unió, i dels acords adoptats tant per la Junta
Directivacomperl'AssembleaGeneral. 
g) Ser oïdes amb caràcter previ a l'adopció de mesures disciplinàries contra ells iaser
informatsdelsfetsquedonenllocatalsmesures,haventdeserdegudamentmotivat
l'acordque,siésprocedent,imposelasanció. 
h) Impugnar els acords dels òrgans de l'Associació que estimen contraris a la Llei oals
Estatuts. 
i) PosseirunexemplardelspresentsEstatuts. 


Article13 
Serandeuresdelssocis/es: 
a)
AcataricomplirlesnormesdelspresentsEstatutsireglamentsinterns,aixícomels
acordsvàlidamentadoptatsperlaJuntaDirectivail'AssembleaGeneral. 
b)
Compartir les finalitats de l'Associació i col·laborar per a la consecució de les
mateixes. 
c)
Exercirambfidelitatidedicacióelscàrrecsperalsquehagensigutelegits. 
d)
Satisfer les quotes periòdiques, derrames i altres aportacions establides per al
sosteniment de l'Associació que, d'acord amb els Estatuts, s'assenyale. Queden
eximitsd'estedeureelssocis/esd'honor. 
e)
Abstindre'sderealitzaractesquemenyscabenladignitat,prestigiiindependència
del'Associació. 

Article14 
Elssocis/espodransersancionats/desperlaJuntaDirectivaperinfringirelspresentsEstatutso
elsacordsdel'AssembleaGeneralodelaJuntaDirectiva.Lessancionspodencomprendredes
de la suspensió dels seus drets durant un mes fins a la separació definitiva de l'Associació.
L'adopció de qualsevol sanció requerirà la incoació i tramitació de l'oportú expedient
sancionador,ques'iniciaràperunapropostaderesoluciódelaJuntaDirectivaonesressenyen
elsfetsquehandonatllocaesteprocediment. 
Silasancióproposadafóralad'expulsió,l'expedientdisciplinariseguiràelstràmitsprevistosen
elparàgraf3rdel'article10delspresentsEstatuts. 

Silapropostaderesoluciócontemplaraqualsevolaltrasanciódiferentdel'expulsió,esdonarà
trasllatdelamateixaperescrital'interessat/da,afiqueenelterminidedeudiesformuleles
al·legacionsqueenelseudescàrrecconsidereoportunes.Sotmesaadeliberaciólapropostade
resolució i les al·legacions realitzades, la Junta Directiva dictarà la corresponent resolució,
enfrontdelaquenocabràcaprecurs.



TÍTOLIII 
DELSÒRGANSDEL'ASSOCIACIÓ 


Article15 
Elsòrgansdirectiusid'administraciódel'Associaciósón: 
a)
ElPresident/a. 
b)
L'AssembleaGeneral. 
c)
LaJuntaDirectiva. 


Capítol1r 
DelPresident/adelaUnió 


Article16 
El President/a de l'Associació assumeix la representació legal de la mateixa i executarà els
acords adoptats per la Junta Directiva i l'Assemblea General, presidint les sessions d'una il'
altra. 
El President/a serà designat per l'Assemblea entre aquells socis que, junt amb els altres
requisitsexigitsestatutàriamentperasermembredelsòrgansderepresentació,tingaalmenys
5anysd'antiguitatenl'Associació. 
El mandat del President/a durarà 4 anys i es renovaràjuntambelsaltrescàrrecsdelajunta
Directiva. 


Capítol2n 
Del’AssembleaGeneral 


Article17 
L'AssembleaGeneral,integradapertotselssocis/es,ésl'òrgansupremdel'Associació,residint
en ella totes les facultats de govern, amb vista al funcionament intern de la Unió. Els seus
membresformenpartd'ellaperdretpropiirrenunciable. 
Els membres de l'Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decidiran
perlamajoriaexigidaperacadacaselsassumptespropisdelacompetènciadel'Assemblea. 
Totselsmembresquedaransubjectesalsacordsdel'AssembleaGeneralvàlidamentadoptats,
inclúselsabsents,elsdissidents,ielsque,encaraestantpresents,s'hagenabstingutdevotar. 

Article18 

Lesreunionsdel'Assembleatindrancaràcterordinarioextraordinari. 

Article19 
Obligatòriamentl'AssembleaGeneralesreunirà,ambcaràcterordinari,unavegadaal'any,dins
delprimertrimestre,prèviaconvocatòriaenformadelaJuntaDirectiva. 
Sónfuncionsdel'AssembleaGeneralordinària: 
a)
Aprovar,siprocedeix,lagestiódelaJuntaDirectiva. 
b)
Aprovar, si és procedent, elspressupostosanualsd'ingressosidespeses,aixícom
l'estatdecomptescorresponentsal'anyanteriorilamemòriaanuald'activitats. 
c)
Fixar, a proposta de laJuntaDirectiva,lesvariacionsenlesquantiesiperiodicitat
delesquotesdelssocis. 
d)
Nomenament,renovacióicessamentdelsmembresdelaJuntaDirectiva. 
e)
Conéixerelsaltresassumptesqueesfixenenl'OrdredelDiadelasessió. 

Article20 
L'Assemblea General es reuniràensessióextraordinàriaquanhoexigisquenelsinteressosde
l'Associació,segonselparerdelaJuntaDirectiva,oquanhosol·licitenperescritunnombrede
socis/esquerepresentencomamínimundeupercentdeltotald'associatsambdretavot,per
escrit, manifestant l'objecte de la mateixa i no podent-se tractar més assumptes que els
sol·licitatsielsdeterminatsenlaconvocatòria. 
En tot cas l'Assemblea General haurà de reunir-se amb caràcter extraordinari per al
coneixementdelesmatèriesqueesrelacionenacontinuació: 
a)
Adoptar acords relatius a la disposició o alienació de béns immobles de
l'Associació. 
b)
Sol·licitarladeclaraciód'utilitatpública. 
c)
Resolució dels recursos d'alçada relatius a l'expulsió definitiva de socis/es de la
Unió. 
d)
ModificaciódelsEstatutsidelesnormesderègimintern. 
e)
Dissolucióiliquidaciódel'Associació. 

Article21 
La relació de les facultats indicadesenelsarticles19i20esrealitzaambcaràctermerament
enunciatiu i sense perjudici de les altres funcions i competències atribuïdes pels presents
Estatutsal'AssembleaGeneral. 

Article22 
LesconvocatòriesdelesAssembleesGenerals,tantordinàriescomextraordinàries,seranfetes
perlaJuntaDirectivaperescrit,expressantellloc,dataihoradelareunió,aixícoml'ordredel
dia. Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l'Assemblea General en
primera convocatòria hauran de mediar, almenys, quinze dies, podent, així mateix fer-se
constar la data i hora en què, si procedira, es reunirà l'Assemblea General en segona
convocatòria, sense que entre una i una altra reuniópugamediarunterminiinferioramitja
hora. En el cas que nos'hagueraprevistl'anuncideladataihoradelasegonaconvocatòria,
estahauràdeserfetaigualmentperescritambunmínimdequinzediesd'antelacióaladata
delareunió. 

Article23 

Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament
constituïdes en primera convocatòria, quan concórreguen a elles,presentsorepresentats,la
majoriasimpledelsassociatsambdretsdeveuivot,i,ensegonaconvocatòria,qualsevolque
sigaelnombred'associatsconcurrents. 

Article24 
OstentaranlacondiciódePresident/aiSecretari/adel'Assembleaaquellsquehosiguendela
JuntaDirectiva. 
ElSecretari/aredactaràl'actadecadareunióquereflectiràunextractedelesdeliberacions,el
textdelsacordsques'hagenadoptatielresultatnumèricdelesvotacions. 
Alcomençamentdecadareuniódel'AssembleaGeneralesllegiràl'Actadelasessióanteriora
fidelaseuaaprovaciósiprocedira. 

Article25 
Enlesreunionsdel'AssembleaGeneralcorresponunvotacadasoci/adel'Associació. 
ElprocedimentdevotacióseràdeterminatperlaPresidènciadel'Assemblea.Noobstantaixò,
la votació serà secreta per mitjà de papereta en aquells assumptes que afecten aqüestions
personals de socis/es o càrrecs de la Unió, i en aquells casos en què així ho decidisca el
President/aohosol·liciteunterçdelssocis/espresentsorepresentats/des. 

Article26 
ElsacordsdelesAssembleesGeneralss'adoptaranpermajoriasimpledevots.Encasd'empat
elPresident/adel'Associaciótindràvotdirimentodequalitat. 
S'exceptuend'esterègimdemajoriasimpleaquellsacordsrelatiusalesmatèriesressenyades
en les lletres a), b), c) i d) de l'article 20,querequeriranelvotfavorabledelesdosterceres
partsdelsassociatspresentsorepresentats.
L'acord de dissolució i liquidació de l'Associació haurà de ser aprovat pel vot favorable del
menyselsetanta-cincpercentdeltotaldesocis/esempadronatsdelaUnióambdretavoten
elmomentdel'Assemblea. 

Article27 
Seran impugnables davant de l'ordre jurisdiccional civil per qualsevol soci/a o persona que
acrediteuninteréslegítimaquellsacordsdel'AssembleaGeneralquesiguencontrarisalaLlei
os'oposenalquedisposaelspresentsEstatuts. 
Els socis/es i interessats podran exercitar l'acció d'impugnació dels acords en el termini de
caducitatdequarantadiescomptatsapartirdeladatadelapublicaciódel'actadel'Assemblea
eneltaulerd'anuncisdellocalsocialdel'Associació,instantlaseuarectificacióoanul·lacióila
suspensió preventiva si és procedent, oacumulantambdóspretensionspelstràmitsestablits
en la Llei d'Enjudiciament Civil. La publicació de l'acta en el tauler d'anuncis haurà de
realitzar-se en el termini màxim de deu dies des de la celebració de l'Assemblea, i sense
perjudicidelanotificacióperescritdel'actaacadasoci/a. 


CAPÍTOL3r 
DelaJuntaDirectiva 


Article28 

La Junta Directiva és l'òrgan permanent de govern, gestió i administració de l'Associació, la
constituciódelaqualhadeseraprovadaireferendadaperl'AssembleaGeneraldesocis/es. 

Artículo29 
LaJuntaDirectivaestàconstituïdaper: 
a)
President/a. 
b)
Vicepresident/a. 
c)
Secretari/a. 
d)
Comptador/a. 
e)
Tresorer/a. 
f)
Unmínimdequatrevocals. 
Potestativament, l'Assemblea General podrà acordar el nomenament dels càrrecs de
Vicesecretari/a, Vicecomptador/a i Vicetresorer/a, els quals ostentaran lesmateixesfacultats
queel/laSecretari/a,Comptador/aiTresorer/a,respectivament,enabsènciad'estos. 

Article30 
Els càrrecs que componen la Junta Directiva seran gratuïts, i s'elegiran conforme al
procediment electoral previst en els presents Estatuts per l'Assemblea General d'entre els
socis/es amb una antiguitat en l'Associació de, almenys, dos anys. Igualment serà requisit
imprescindible per a ser membre de la Junta Directiva sermajord'edat,estarenpleúsdels
dretscivilsinoestarsotmésenelsmotiusd'incompatibilitatestablitsenlalegislacióvigent. 

Article31 
Els càrrecs de la Junta Directiva tindran una duració de quatre anys, amb possibilitat de
reelecció. 
LesvacantsqueesproduïsquenenlaJuntaDirectivaescobriranpelssocis/esque,reunintels
requisitsoportuns,designelapròpiaJunta,semprequenosuperenel50%delamateixa.Estos
nousmembreshaurandeserratificatsenlaprimeraAssembleaGeneralquesecelebre. 
EncasdedimissióocessamentdelPresidentod'unnombredemembresdelaJuntaDirectiva
igual o superior al 50%, la totalitat de membres d'esta, cessants i dimissionaris o no, es
constituiran en Comissió Gestora als efectes de convocar un nou procés electoral i realitzar
totes les funcions que siguen estrictament necessàries per al normal funcionament de
l'AssociaciófinsalnomenamentdelanovaJuntaDirectiva. 

Article32 
Convocatelprocedimentd'elecciódelanovaJuntaDirectiva,qualsevolsoci/aquèreuniscaels
requisits exigits estatutàriament podrà presentar per escrit en el termini de quinze dies
candidatura a la Presidència de la Unió, que haurà de reflectir com a mínim els càrrecs
ressenyats en l'article 29. Finalitzat elterminid'admissiódecandidatures,escomunicaràper
escrit a tots elssocislesdiversescandidaturesproposadesiquereunisquentotselsrequisits
legals i estatutaris vigents, junt amb la convocatòria de l'Assemblea General, que haurà de
celebrar-se en el termini màxim de quinze dies, i on es procedirà a la votació d'aquelles ia
l'elecciódelnouPresident/ailarestademembresdelaJuntaDirectiva. 
En el cas que no es presentara cap candidatura o que només es presentara una i no fóra
acceptadaperl'AssembleaGeneral,esformaràunaComissióGestoraintegradaperunnombre
no inferior a cinc socis, dels que almenys tres d'ells han d'haver sigut membres de la Junta
Directiva cessant. Esta Comissió gestora assumirà interinament la representació, gestió i
administraciódel'Associació,finsqueesconvoqueunnouprocéselectoralperal'elecciódel

nou President/a i Junta Directiva. La convocatòria del nou procediment electoral per la
Comissió Gestora haurà de dur-se a terme en el termini màxim d'un mes des de la seua
formació. 

Article33 
ÉscompetènciadelaJuntaDirectivaprogramaridirigirlesactivitatssocials,iexercirelgoverni
gestióadministrativaieconòmicadel'Associació. 
La Junta Directiva té plenitud de facultats per a resoldre qualsevol assumpte referent a
l'associacióiperatotaclassed'actesd'administracióidisposició,senseméslimitacionsqueles
facultats i actes reservats per la Llei o pels presents Estatuts a l'exclusiva competència de
l'AssembleaGeneral. 
Sense perjudici del que exposa els paràgrafs precedents, són funcions de la Junta Directiva,
ambcaràcterenunciatiuinolimitador,lessegüents: 
a)
Vetlar pel compliment dels fins estatutaris i complir i fer complir els acords i
resolucionsdel'AssembleaGeneralielsdelapròpiaJuntaDirectiva. 
b)
Presentar el balanç i estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General,
confeccionar els pressupostos de l'exercici següent, elaborar la Memòria anual
d'activitatsisotmetretotaixòal'aprovaciódel'AssembleaGeneral. 
c)
Admetresocis/es,aixícomproposarlaseuaseparacióal'AssembleaGeneral. 
d)
Nomenar el Director/a de la Banda, de la Bandeta, de la Coral, així com als
professors/esdel'Escolad'Educands. 
e)
Contractar,despedirosepararalsempleatsipersonalcontractatdelaUnióifixar
laseuaremuneracióicondicionsdetreball. 
f)
Imposarsancionsamúsics/ques,socis/esipersonalconformealspresentsEstatuts
quenoestiguenexpressamentatribuïdesal'AssembleaGeneral. 
g)
Prendreelsacordsnecessarisperalacompareixençadavantd'organismespúblics,
per a l'exercici de tota classe d'accions legals i per a interposar els recursos
pertinents. 
h)
Proposaral'AssembleaGenerall'incrementdelesquotes. 
i)
Acceptar i refusar donacions, llegats, o altres aportacions de béns mobles o
immoblesrealitzadesanomdel'Associació. 
j)
Subscriureconvenisamborganismesoentitatspúbliquesoprivades,l'objectedel
qualafectedeformadirectaoindirectaalsinteressosdel'Associació. 
k)
Sol·licitar,tramitar,cobrarirebretotaclassed'ajudeseconòmiquesosubvencions
d'organismesoficialsoqualssevolpersonesfísiquesojurídiquesprivades. 
l)
ProposarlareformadelsEstatuts. 
m)
Convocar les AssembleesGeneralsisupervisarelcomplimentdelsacordsqueallí
s'adopten. 
n)
Obrir comptes corrents o d'estalvi en qualsevol establiment de crèdit i estalvi, i
disposardelsfonsquehihajaenestosdepòsits,saldarocancel·larelscomptes,i
fixarlescondicionsdelesesmentadesoperacions. 
o)
Interpretar els estatuts i resoldre provisionalment qualsevol cas imprevist en els
mateixosidonarcompted'aixòenlaprimeraAssembleaGeneral. 
p)
Canviareldomicilisocialdel'Associació. 
q)
Acordar sobre l'exercici d'accions judicials, desistir de les mateixes, avenir-se,
transigir,icomparéixerdavantdetotaclassedeJutjatsiTribunals,enjudiciscivils,
penals, contenciós-administratius o laborals, i qualsevol altra classe de
procedimentsdejurisdiccióordinàriaovoluntària. 

r)

Qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda d'una manera específica a algun
altre òrgan de govern de l'Associació oqueesdelegueexpressamentenlaJunta
Directiva. 


Article34 
La Junta Directiva celebrarà les seues sessions totes les vegades que ho determine el
President/a, a iniciativa pròpia o a petició de qualsevol dels seus components, prèvia
convocatòria dels seus membres en la forma que s'estime convenient. Serà presidida pel
President/ai,enlaseuaabsència,pelVicepresident/aoelSecretari/a,peresteordre,iafalta
d'estosdos,pelmembredelaJuntademajoredat. 
PerquèelsacordsdelaJuntaDirectivasiguenvàlids,haurandeseradoptatspermajoriasimple
de vots dels assistents, sent necessària la concurrència del menys la mitatmésundelsseus
membres.Encasd'empat,elPresident/atindràvotdirimentodequalitat.Lavotaciód'acords
podràrealitzar-sedeformasecretaperdecisiódelPresident/aoquanhosol·licitealmenysun
terç dels membres de la Junta assistents. El Secretari/a o, si no n'hi ha i cas d'existir, el
Vicesecretari/a alçarà la corresponent acta de les sessionsperalaseuatranscripcióalLlibre
d'Actes. 
Seràd'aplicacióperalsacordsdelaJuntaDirectivaelrègimd'impugnacióprevistenl'article27
delspresentsEstatutsperalsacordsdel'AssembleaGeneral. 

Article35 
Els membres de la Junta Directiva presidiran les Comissions que la pròpia Junta acorde
constituir,afidedelegarenelleslapreparaciódedeterminatsactesoactivitats,odedemanar
de les mateixes les informacions necessàries. Quan les necessitats ho aconsellen, la Junta
DirectivapodràacordarquelesComissionsesdesdoblenenSubcomissions. 
Igualment la Junta Directiva podràdelegaroapoderarafavord'unaodiversespersonespart
de les seues facultats i funcions, i podrà de la mateixa manera designar assessors tècnics i
artístics,aixícomrevocarlesdelegacionsoapoderamentsquehagueraefectuat. 


Capítol4t 
DelPresident/ailarestademembresdelaJuntaDirectiva 


Article36 
ElcàrrecdePresident/adelaJuntaDirectivaseràdesenvolupatpelPresident/adelaUnió. 
Amésdelesfacultatsconsignadesenl'Article13delspresentsEstatutscomaPresident/ade
l'Associació,elPresident/adelaJuntaDirectivatindràlessegüentsatribucions: 
a)
Convocar, presidir, moderar, suspendre i alçar les sessions que celebre la Junta
Directiva il'AssembleaGeneral,dirigirlesdeliberacionsd'unaiunaaltra,decidint
ambvotdequalitatencasd'empat. 
b)
Proposar el pla d'activitats a la Junta Directiva, impulsant i dirigint les seues
tasques,imantenint-liinformadadetotselsassumptesqueafectenal'entitat. 
c)
VisarlesactesielscertificatsconfeccionatspelSecretari/adel'Associació. 
d)
Portarlafirmaiactuarennomdel'Associacióentotaclassed'operacionspròpies
deltràficbancariimercantilengeneral,comperexemple,obriritancarcomptes,
disposar d'elles, expedir talons i la resta de documents de pagament o gir.
Intervindre en lletres de canvi com a lliurador, acceptant, avalista, endosatari,

e)

f)

g)
h)

i)

endosant o tenidor de les mateixes. Negociar efectes, fertransferènciesdefons,
constituiriretirardepòsitsofiances,compensarcomptes,etc.Estafacultats'entén
sense perjudici que s'acorde lanecessàriaparticipaciómancomunadad'unsegon
membredelaJuntaDirectiva. 
Representar a l'Associació davant d'Autoritats, entitats públiques i particulars,
persones físiques o jurídiques, en quants actes i contractesintervingalamateixa
com tal. Especialment autoritzar amb la seua firmaelsdocumentsd'adquisicióo
vendad'immoblesoquantsaltresdocumentsdetotaclassesiguenprecisos,tenint
atribuïdaal'efecte,lafirmasocial. 
Representar a la Unió com a part interessada, demandant, demandada,
coadjuvant, denunciant, querellant, recurrent o recorreguda en qualsevol
procedimentadministratiuojudicialdavantdel'Administracióenqualsevoldeles
seues esferes o graus, Jutjats i Tribunals, inclosos el Tribunal Suprem, Tribunal
Constitucional, Defensor del Poble i els de caràcter especial, ambfacultatspera
desistir,avenir-se,transigirilarestadenormalsenelspodersgeneralsperaplets.
Tindrà facultats per a substituir en totes o part de les seues facultats, havent
d'atorgar els oportuns poders en nom de l'Associació a favor de Lletrats,
Procuradors o mandataris en general que hagen d'actuar representant a
l'Associació. 
Ordenarelspagamentsacordatsvàlidament. 
En general, quantes altres funcions o competències que, no reservades
expressament a l'Assemblea General o a laJuntaDirectiva,derivendelspresents
Estatutsiforennecessàriesperalcomplimentdelsfinsdel'Associació. 
ToteslesfacultatsquerebaperdelegacióoapoderamentdelaJuntaDirectiva. 


Article37 
ElVicepresident/adel'Associaciótindràlesfacultatsifuncionssegüents: 
a)
Assumir, amb caràcter provisional i transitori, les funcions i responsabilitats
atribuïdesalPresident/adel'Associacióencasosd'absència,malaltiaovacantdel
mateix,aixícomtotesaquellesquelisiguenencomanadesperdelegacióexpressa
d'este. 
b)
QuantesaltresliconferisquenexpressamentestosEstatuts. 

Article38 
ElSecretari/aestaràalfrontdelagestióadministrativadel'Associació,actuantcomacapdel
personalalserveidelamateixa.AméscompeteixenalSecretari/alessegüentsfuncions: 
a)
Rebre i tramitar les sol·licituds d'ingrés, portar el fitxer i el llibre registre de
socis/es,donantcomptealfinaldel'exercicidelesaltesibaixesdelsmateixos. 
b)
Custodiarl'arxiudedocumentsdel'Associació. 
c)
Redactar i firmar les Actes de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta
Directiva,aixícomelscertificatsquecalgalliurar. 
d)
Dirigirelstreballsadministratiusdel'entitat. 
e)
Vetlarpelcomplimentdelesdisposicionslegalsvigentsenmatèriad'associacions,
custodiant la documentació oficial de l'entitat i fent que es cursen a les
Administracions competents les comunicacions que, en virtut de la legislació
vigent,handeserrealitzades. 

f)

ControlartotalacorrespondènciadelaUnióidonarcompteelPresident/ai,enel
que els afecte a cada membre de la Junta Directiva o responsable de les
Comissionsquepoguerenformar-se. 
El Secretari/a podrà ser auxiliat en les seues funcions i substituït provisionalment en cas de
malaltiaoabsènciapelVicesecretari/aquèpoguerasernomenat. 

Article39 
El Comptador/a serà el responsable de controlar la gestió econòmica i financera de
l'Associació.Enespeciallicorrespon: 
a)
DirigirisupervisarlacomptabilitatdelaUnió. 
b)
Confeccionar, junt amb el Tresorer/a,elpressupostanualipresentarelscomptes
generals i el balanç de cada anualitat,perasersotmesosal'AssembleaGeneral,
prèviaaprovaciódelaJuntaDirectiva. 
c)
Prendre raó i portar el compte dels ingressos i despeses socials, intervenint en
toteslesoperacionsd'ordreeconòmic. 
Podrà nomenar-se la figura de Vicecomptador/a, que ajudarà al Comptador/a en el
desenrotllament de les seues funcions i el substituirà provisionalment en les mateixes en
supòsitsd'absènciaomalaltiad'aquell. 

Article40 
ElTresorer/arecaptarà,controlaràicustodiaràelsfonsdel'Associació,autoritzaràlesordresde
pagamentqueexpediscaelPresident/aisupervisaràelsllibresdecaixaisaldosenbancs,així
com els préstecs i la seua amortització, informant de tot això al Comptador/a i col·laborant
ambesteenquantesfuncionsd'ordreeconòmicsiganecessàrialaseuaintervenció. 
El Vicetresorer/a, cas de ser nomenat, auxiliarà el Tresorer/a en les seues comeses i el
substituiràtemporalmentenabsènciaomalaltiad'este. 

Article41 
Seran funcions pròpies dels Vocals,totesaquellesqueelscorresponencomamembresdela
JuntaDirectiva,aixícomlesqueelssiguenencomanadesdeformaexpressaperlamateixa. 
En tot cas, hauran de ser Vocals de la Junta Directiva els responsables de cada una de les
comissionsoàreesdetreballqueescreenperaldesenvolupamentdelsfinsdel'Associació. 

Article42 
Cada u dels components de la Junta Directiva tindrà els deures propis del seu càrrec,
enumeratsenelsarticlesprecedents,aixícomelsquenasquendelesdelegacionsocomissions
quelapròpiaJuntaelsencomane. 



TÍTOLIV 
DELPATRIMONIIRÈGIMECONÒMIC 


Article43 
Constitueix el patrimoni o havers socials de l'Associació el conjunt de béns, drets i accions
econòmicament quantificables o avaluables que en cada moment dispose, deduïdes les
càrregues,deutesiobligacionsqueeneixemomentlisiguenjurídicamentexigibles. 

LaUnióMusicalL'Hortamancavadepatrimonienelmomentdelaseuaconstitució. 
Esteactiuinicials'havistincrementatpelsrecursosobtingutsperalgunesdelesfontsd'ingrés
que després es mencionaran, minorats per les despeses i desembossaments efectuats amb
rigorosaobservançadelsrequisitsal'efecteestablits,estanttotaixòdegudamentdocumentat
enlacomptabilitatibalançosdel'Associació. 

Article44 
L'exercicieconòmicdelaUniócoincidiràambl'anynatural,iquedaràtancatel31dedesembre
decadaany. 

Article45 
ElsrecursoseconòmicsprevistosperaldesenvolupamentdelesactivitatsdelaUnióseranels
següents: 
a)
Quotesdelsassociats/des. 
b)
Derramesoaportacionsextraordinàriesquepoguerenacordar-se. 
c)
Subvencions i qualssevol altre tipus d'ajudes que puguen obtindre's de l'Estat,
Autonomies, Diputacions, Municipis i la resta d'ens de dret públic nacional o
estranger. 
d)
Donacions, llegats, liberalitats o donatius d'altres institucions, persones físiques,
societatsoentitatspúbliquesoprivadesquepugarebreenformalegal. 
e)
Ingressos que obtinga l'Associaciópermitjàdelesactivitatslícitessenseànimde
lucre, que realitzenlesseuesseccions,socisocomissionsartístiquesiculturals,o
queacorderealitzarlaJuntaDirectivaisempredinsdelsfinsestatutaris. 
f)
Elsproductesdelsbénsidretsquelicorresponguen. 
Els recursos econòmics de l'Associació es dedicaran al manteniment de la mateixa i a la
consecuciódelsseusfinssocials. 

Article46 
L'administració dels fons de laUniócorresponalaJuntaDirectiva,d'acordamblesdirectrius
delpressupost.L'administracióesportaràatermesotmesaalacorresponentintervencióiamb
lapublicitatsuficient,afiqueelssocispuguentindreconeixementperiòdicamentdeldestídels
fons,enexercicideldretcontemplatenl'apartatf)del'article12delspresentsEstatuts. 


TÍTOLV 
DELRÈGIMJURÍDIC 


Article47 
LainterpretacióautènticadelspresentsEstatutscorresponalaJuntaDirectiva,lesresolucions
al respecte de laqualseranvàlidesfinsalmomentenquèesreuniscal'AssembleaGenerali,
dinsdelseuOrdredelDia,acordeanul·laroratificarsiésprocedentlescitadesresolucions. 


Article48 
Els presents Estatuts podran ser complementats i desenrotllats per normes oreglamentsde
règiminternd'aplicaciógeneralalaUnióoperacadaunadelesseuesseccionsoformacions. 


Article49 
La Junta Directiva podrà acordar la realització dels tràmits legals necessaris per a la deguda
protecció dels distintius, credencialsisignesd'identificaciódel'Associació,queserandescrits
enlesnormesderègimintern. 
Article50 
PeratotallònoprevistenelspresentsEstatutsregiràambcaràctersupletorielquedisposala
LleiOrgànica1/2002,de22demarç,reguladoradelDretd'Associacióoenlanormaqueenel
futurpoguerasubstituir-la,aixícomsubsidiàriamentlaaltresnormativadeDretcomúaplicable 


TÍTOLVI 
DELADURACIÓIDISSOLUCIÓDELAUNIÓ 


Article51 
LaUnióMusicalL'Hortatéunaduracióindefinida. 

Article52 
EstaAssociaciópodràdissoldre'sperlessegüentscauses: 
a) Per acord dels socis/es adoptat en Assemblea General Extraordinària convocada a
l'efecteiambelrègimdemajoriaprevistenl'article26d'estosEstatuts. 
b) Envirtutderesoluciójudicialfermaqueaixíeldispose. 
c) PerqualsevoldelescausesprevistesenlaLlei. 

Article53 
En cas d'acordar-se la dissolució, l'Assemblea General que haja adoptat tal acord nomenarà
una Junta Liquidadora, composta per un mínim de cinc membres de la Junta Directiva, que
s'encarregaràderealitzartoteslesoperacionsnecessàriesperaportaratermelaliquidació.En
totcascorresponalaJuntaLiquidadora: 
a) Vetlarperlaintegritatdelpatrimonidel'Associació. 
b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguen precises per a la
liquidació. 
c) Cobrarelscrèditsdel'Associació. 
d) Liquidarelpatrimoniipagaralscreditors. 
e) Aplicarelsbénssobrantsdel'AssociacióalsfinsprevistosenelsEstatuts. 

Article54 
L'Associacióconservaràlaseuapersonalitatjurídicamentresdureelperíodedeliquidació. 

Article55 
Una vegada practicada la liquidació conforme al que disposa l'article 53, el romanent, si hi
haguera, es destinarà a la finalitat social que s'estime més adequada, acomplint la legalitat
respecte d'això vigent, previ acord pres a l'efecte, pels dos terços del'AssembleaGeneral,a
proposta de la Junta Liquidadora, i primant en tot cas aquelles Institucions, Corporacions o
Associacions que tinguen per finalitat la promoció de la cultura i, especialment, la difusió,
proteccióiensenyançadelamúsica. 
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