Article 4
Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les
seves finalitats.
L’associació es composa de membres associats, membres benefactors i membres voluntaris.
a) Podran ser membres associats les persones físiques majors d’edat, amb capacitat d’obrar que així ho sol·licitin, acceptin el
règim de drets i deures de l’associació i els seus estatuts.
b) Podran ser membres benefactorsles persones físiques o jurídiques que contribueixin amb aportacions econòmiques o materials al funcionament de l’associació.
c) Podran ser membres voluntaris les persones físiques majors d’edat, amb capacitat d’obrar que així ho sol·licitin, acceptin el
règim de drets i deures de l’associació i els seus estatuts, que contribueixin de forma puntual en les seves activitats per aconseguir els fins de l’associació, sota el marc regulador de la legislació vigent en matèria de voluntariat.
Per integrar-se a l’associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la
petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.
Es recollirà per escrit en un full de registre la relació de membres associats i de membres voluntaris.
Article 5
Els drets i deures dels membres associats.
Són drets dels membres associats:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i
més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
7. Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10. Formar part dels grups de treball.
11. Tenir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar els llibres de l’associació.
Són deures dels membres associats:
1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels
estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.
Article 6
Els membres voluntaris de l’associació es regularan segons la carta de drets i deures del voluntariat, basat en la llei del voluntariat vigent i al manual de gestió del voluntariat de l’associació.

