Asociación Nacional de Tracción Animal
ANTA – La Esteva

ESTATUTOS DA ASOCIACIÓN
TITULO I
DENOMINACIÓN, FINS, DOMICILIO E ÁMBITO
Artigo 1.
Coa denominación de Asociación Nacional de Tracción Animal La Esteva (ANTA-La Esteva),
constitúese unha entidade ao amparo da Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, e normas
complementarias, con capacidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, carecendo de ánimo de
lucro.
Artigo 2.
O réxime da Asociación queda determinado polos presentes Estatutos e o Regulamento de Réxime
Interno (en diante, o Regulamento), aprobados pola súa Asemblea Xeral e os seus órganos directivos,
dentro da esfera da súa respectiva competencia.
Artigo 3.
Esta asociación constitúese por tempo indefinido.
Artigo 4.
Os fins da Asociación son os seguintes:
a) Dignificar e profesionalizar o traballo con animais.
b) Divulgar as formas de traballo con tracción animal moderna.
c) Asesorar e apoiar ás persoas que queiran introducir estas formas de traballo nas súas
actividades agropecuarias ou noutros sectores de actividade susceptibles de ser empregadas.
d) Traballar por unha agricultura máis lóxica e ecolóxica, na cal a tracción animal convértase nun
factor determinante na transición agroecolóxica.
e) Destacar as bondades que a tecnoloxía de tracción animal ofrece como fonte de enerxía
renovable, e promover sistemas de produción eficientes enerxéticamente, nos que a tracción
animal sexa unha das fontes de enerxía aportadas.
f) Promover as políticas e accións que se baseen no respecto do legado cultural local/rexional.
g) Formular recomendaións que permitan a inclusión do concepto da tracción animal moderna nas
políticas e estratexias de desenvolvemento rural nacionais e rexionais.
h) Promover a relación, colaboración e intercambio de experiencias con outras organizacións
nacionais e internacionais con obxectivos afíns aos desta asociación.
i) O estudo, conservación e promoción das razas e estirpes máis aptas para a tracción animal.
j) Fomentar a selección de razas e liñas de animais de traballo.
k) Calquera outro que, acorde con estes fins, apróbese na Asemblea e quede recollido no
Regulamento.
Todo iso dende unha ética de coidado ás persoas, aos animais, ao medioambiente e aos traballos e
funcións que con eles se poden desenrolar.
Artigo 5.
Para a consecución destes fins, levaranse a cabo as seguintes actividades e recursos:
a) A celebración de Cursos e Xornadas Técnicas sobre a tracción animal.
b) A articulación e xestión dunha rede de Leiras Colaboradoras, que sirva para profundar na
formación e adquisición de habilidades en tracción animal.
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c) A celebración de encontros de autoformación entre as persoas asociadas.
d) A creación e mantemento dunha base de datos de recursos necesarios para o desenvolvemento
da tracción animal.
 estudo, desenvolvemento e adaptación dos aperos e utensilios empregados en tracción
animal.
e) A xestión de libros xenealóxicos de razas das especies animais orientadas á utilización en
tracción animal, para as que non exista xa unha entidade xestora.
f) Promover a homologación da formación nas distintas disciplinas relacionadas coa tracción
animal.
g) Crear e/ou fomentar os estándares de calquera aspecto relacionado coa tracción animal
(animais, aperos, procesos...) segundo as necesidades estipuladas pola Asociación en cada
momento.
h) Calquera outra que, acorde cos fins desta asociación, acórdese en Asemblea e quede recollida
no regulamento.
As actividades e recursos realizaranse en calquera das linguas oficiais, si así o solicita un número
suficiente de socios, os cales deberán colaborar no seu desenvolvemento.
Artigo 6.
O ámbito territorial de actuación da Asociación é todo o territorio do Estado.
Artigo 7.
A Asociación establece o seu domicilio social na rúa Ramón Turró 142, 3º 1ª, de Barcelona, CP 08005.

TITULO II
OS SOCIOS, DEREITOS E DEBERES
Artigo 8.
A Asociación está composta por persoas físicas e persoas xurídicas.
Artigo 9.
Poderá ser socio calquera persoa física con interese polos obxectivos e actividades da Asociación, e que
acepte os Estatutos e Regulamento da mesma.
Artigo 10.
Poderá ser socio calquera persoa xurídica, que teñan unha relación directa cos obxectivos expresados no
artigo 4. A súa participación na Asemblea Xeral, será regulada polo Regulamento.
Artigo 11.
Dentro da Asociación existirán as seguintes clases de socios:
a) Socios Fundadores, que serán aqueles que participen no acto de constitución da Asociación.
b) Socios de número, que serán os que ingresen logo da constitución da Asociación.
c) Socios de Honor, os que polo seu prestixio ou por contribuír de modo relevante á dignificación
e desenvolvemento da Asociación, fáganse acreedores a tal distinción.
d) Socios colaboradores, os que, compartindo os fins da Asociación, queiran colaborar coa mesma
para proxectos específicos e de mutuo interese para ambas partes. A colaboración realizarase
nos termos que acorden entre as partes a condición de que non sexan contrarios aos principios
desta Asociación.
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e) Socios simpatizantes, aquelas persoas afines aos principios desta Asociación que desexen
participar en actividades do seu interese, sen integrarse no funcionamento da Asociación.
Artigo 12.
A condición de socio perderase nalgún dos seguintes supostos:
 Por vontade propia, debidamente comunicada á Coordinadora Xeral ou ao Coordinador Xeral.
 Por disolución estatutaria, no caso de persoas xurídicas.
 Por realizar actividades ou adoptar posturas públicas en nome da Asociación contrarias aos fins
da mesma, ou aos acordos vinculantes decididos pola Asemblea.
 Por falta de pago das cotas durante polo menos 2 cotas.
Artigo 13.
Os socios de número, fundadores e de honor terán os seguintes dereitos:
a) Tomar parte en cantas actividades organice a Asociación en cumprimento dos seus fins.
b) Gozar de todas as vantaxes e beneficios que a Asociación poida obter.
c) Participar nas Asembleas con voz e voto.
d) Ser electores e elegibles para os cargos directivos.
e) Recibir información sobre os acordos adoptados polos órganos da Asociación.
f) Facer suxestións aos membros da Xunta Directiva en orde ao mellor cumprimento dos fins da
Asociación.
Artigo 14.
Os socios colaboradores terán dereito a participar na dirección do proxecto conxunto nos términos
acordados, sen ningún outro dereito engadido.
Artigo 15.
Os socios simpatizantes terán dereito a recibir información, facer suxestións e a participar e obter
vantaxes nas actividades da Asociación, sen ningún outro dereito engadido.
Artigo 16.
Os socios fundadores, de número e de honor, terán os seguintes deberes:
a) Cumprir os presentes Estatutos e os acordos válidos das Asembleas e a Xunta Directiva.
b) Abonar as cotas que se fixen.
c) Asistir ás Asembleas e demais actos que se organicen.
d) Desempeñar, no seu caso, as obrigacións inherentes ao cargo que ocupen.
Artigo 17.
Os socios colaboradores e simpatizantes terán a obrigación de abonar a cota fixada.

TITULO III
ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN E FORMA DE ADMINISTRACIÓN
Artigo 18.
Os órganos directivos e de administración da Asociación son:
1. A Asemblea Xeral
2. A Xunta Directiva
3. As Áreas de Traballo.
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CAPÍTULO I. ASEMBLEA XERAL
Artigo 19.
O órgano supremo da Asociación é a Asemblea Xeral, que estará integrada por todas as persoas
asociadas.
Artigo 20.
A Asemblea Xeral reunirase en sesións ordinarias e extraordinarias.
Celebrarase sesión ordinaria unha vez ao ano, habéndose convocado cunha antelación mínima de 15
días, comunicada por escrito.
Celebrarase sesión extraordinaria sempre que o estime oportuno a Xunta Directiva, ou a petición por
escrito de, polo menos, un terzo dos socios.
Artigo 21.
A Asemblea Xeral quedará válidamente constituída en primeira convocatoria cando concorran a metade
máis unha das persoas asociadas; e en segunda convocatoria, unha hora máis tarde, calquera que sexa o
número de asistentes, salvo cando os acordos requiran quórum especial segundo quede establecido no
Reglamento.
Artigo 22.
Ao principio de cada sesión da Asemblea Xeral, serán designados o seu presidente e o seu secretario.
Artigo 23.
A Asemblea Xeral adoptará os acordos, por norma xeral, alcanzando o consenso. Cando iso non fose
posible, os acordos adoptaranse por maioría cualificada dos socios presentes, salvo cando os acordo
requiran quórum especial, segundo o establecido no Reglamento.
Artigo 24.
Son competencias da Asemblea Xeral:
a) Aprobar e modificar os Estatutos e o Reglamento de Réxime Interno.
b) Elixir os membros da Xunta Directiva e aprobar a súa xestión.
c) Aprobar o orzamento, as contas e fixar as cotas.
d) Aprobar a disposición e enajenación de bens.
e) Deseñar e aprobar propostas anuais.
f) Adoptar as resolucións que pola súa importancia someta a Xunta Directiva.
g) A solicitude de declaración de Utilidade Pública.
h) A constitución de Federacións e integración nelas.
i) Acordar no seu caso a disolución da Asociación.
CAPÍTULO II. XUNTA DIRECTIVA
Artigo 25.
A Asociación será dirixida e administrada por unha Xunta Directiva, formada polos seguintes cargos:
 Coordinadora Xeral / Coordinador Xeral.
 Coordinadora de Organización / Coordinador de Organización.
 Tesorero/a.
 Coordinadora de Comunicación / Coordinador de Comunicación.
 Vocales, que aseguren a representación das Áreas de Traballo na Xunta Directiva.
Todos estes cargos serán gratuitos e exercerán o seu mandato por un período de tres anos, reelexibles
como máximo por outros tres.
A forma de realizar a renovación dos cargos, será a especificada no Reglamento.
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Artigo 26.
Os compoñentes da Xunta Directiva cesarán no seu cargo por algunha destas causas:
 Por expiración do mandato.
 Por propia vontade manifestada por escrito.
 Por incumplimento das obrigacións que tivesen encomendadas.
 Outras reflectidas no Reglamento.
Artigo 27.
É competencia da Xunta Directiva:
 Velar pola ejecución dos acordos da Asemblea Xeral.
 Dirixir as actividades.
 Levar a xestión económica e administrativa da Asociación, acordando realizar os oportunos
contratos e actos.
 Formalizar o proxecto do orzamento e redactar a memoria de actividades.
 Formalizar o acordo de convocatoria das Asembleas.
 Coidar do cumprimento dos Estatutos.
 Resolver sobre a admisión de novos membros asociados.
O funcionamento interno da Xunta Directiva regúlase polo Reglamento.
Artigo 28.
As atribuciones da Coordinadora Xeral ou Coordinador Xeral son:
 Representar legalmente á Asociación ante toda clase de organismos públicos ou privados.
 Dar por constituídas as sesións da Asemblea Xeral e da Xunta Directiva, así como convocar e
moderar as sesións desta última.
 Ordenar os pagos con cargo aos fondos da Asociación, previo acordo do gasto correspondente.
 Subscribir coa Coordinadora de Organización ou o Coordinador de Organización, as actas das
sesións tanto da Asemblea Xeral como da Xunta Directiva.
 En caso de dimisión, falecemento ou ausencia dunha persoa con cargo na Xunta Directiva,
nomear a outra persoa asociada que a substitúa, debendo convocar Asemblea para o
nomeamento dentro do prazo que se estime conveniente. Se iso non fose posible, nomear á
persoa sustituta co voto favorable da metade máis un da Xunta Directiva.
 Velar polo cumprimento dos fins da Asociación.
Artigo 29.
Serán atribucións da Coordinadora de Organización ou Coordinador de Organización:
 Substituír á Coordinadora Xeral ou Coordinador Xeral en caso de necesidade.
 Custodiar e levar os libros da Asociación.
 Redactar e asinar co visto bo da Coordinadora Xeral ou Coordinador Xeral, as actas das
reunións.
 Arquivar e clasificar a correspondencia e ficheros da Asociación.
 Asumir por delegación, as atribucións propias da Coordinadora Xeral ou Coordinador Xeral,
que reglamentariamente establézanse.
 Expedir certificados sobre os acordos sociais.
Artigo 30.
Serán atribucións do Tesoureiro:
 Custodiar os fondos e levar en orde os libros de contabilidade.
 Dar cumprimento ás ordes de pago que expida a Coordinadora Xeral ou Coordinador Xeral, e
ós cobros, anotándose no libro correspondente.
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Formalizar o estado de contas, para a súa aprobación se procede pola Xunta Directiva, así como
o balance anual.

Artigo 31.
Serán atribuciones do Coordinador de Comunicación ou a Coordinadora de Comunicación:
 Emitir comunicados de prensa.
 Administrar a páxina web da Asociación e os grupos de correo.
 Coordinar a edición e difusión dos materiais formativos e divulgativos da Asociación
 Coordinar as relacións entre as Áreas de Traballo e as persoas xurídicas asociadas.
Artigo 32.
Os cargos de Vogal serán ratificados pola Asemblea Xeral, e terán aquelas funcións que acorden
conjuntamente coa Xunta Directiva, en función das actividades a desenvolver.
CAPÍTULO III. As ÁREAS DE TRABALLO.
Artigo 33.
As Áreas de Traballo propóñense libremente entre as persoas asociadas, segundo as necesidades
detectadas durante a singradura da Asociación, e constitúense por decisión da Xunta Directiva, e
ratificación na seguinte Asemblea Xeral.
O grupo que forme un Área de Traballo, elixirá a unha persoa que será Vocal na Xunta Directiva.
O funcionamento das Áreas de Traballo será o establecido no Reglamento.
TITULO IV
RÉXIME ECONÓMICO
Artigo 34.
Os recursos económicos previstos para o desenvolvemento dos fins e actividades da Asociación serán os
seguintes:
a) As cotas de socios, periódicas ou extraordinarias.
b) As subvencións públicas, legados, herdanzas ou donaciones que puidese recibir de forma legal
por parte dos asociados ou de terceiras persoas.
c) Os ingresos procedentes de servizos que preste aos socios ou a órganos non vinculados á
mesma.
d) Calquera outro recurso lícito.
Artigo 35.
O orzamento anual será aprobado pola Asemblea Xeral. Todo gasto que se realice dentro de cada
periodo presupuestario, haberá de axustarse ao mesmo. Será necesaria convocatoria urxente da Xunta
Directiva (con ratificación a posteriori da Asemblea Xeral) para a aprobación de gastos que non teñan
consignación presupuestaria suficiente cun límite de déficit anual do 20% sobre o remanente.
A pechadura do exercicio asociativo coincidirá co ano natural.
Artigo 36.
As cotas e no seu caso as achegas extraordinarias, serán fixadas a proposta da Xunta Directiva e
ratificadas pola Asemblea Xeral.
Artigo 37.
A Asociación no momento da súa constitución carece de Fondo Social nin Patrimonio.
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TITULO V
DISOLUCIÓN
Artigo 38.
A Asociación disolverase voluntariamente, cando así o acorde a Asemblea Xeral convocada ao efecto,
por unha maioría de 2/3 dos asociados.
Artigo 39.
En caso de disolución, a Asemblea Xeral nomeará unha comisión liquidadora a cal, unha vez
extinguidas as débedas, e si existise sobrante líquido e patrimonio, destinarao para fins que non
desvirtúen a súa natureza non lucrativa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
En todo canto non estea previsto nos presentes Estatutos, será de aplicación a vigente Lei Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación, e as disposicións complementarias.
Os presentes Estatutos foron aprobados en Serrada da Fonte, o día 16 de Decembro do 2012, e dan
testemuño do seu contido as seguintes persoas, que rubrican á marxe de cada unha das follas que o
integran:
Abel Ibáñez Martí
Miguel Tovar Martínez
Joao Rodriguez
Cesc Aldabó Fernadez
Toñi Jiménez Arcas
Gonzalo Palomo Guijarro
Vicente Martí
Luís Sanjosé García
Carlos Hernández Lorenzana
Alfredo Ferrís García
Ignacio Salazar
Vicent Porcar Nebot
David Ibañez Martí
Raquel Guembe
Ferran Argilés Sas
José Ángel Amurrio Bastida
Guillermo Ceresuela
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