
ESTATUTS DELS CASTELLERS DE MALLORCA

PREÀMBUL

Els castells, entesos com una activitat d’orígens ancestrals, en la que homes i dones
actuen compartint entre altres valors, la força, l’equilibri, el valor i el seny; són el resultat
d’una llarga tradició. Són tot un art efímer en la seva execució, però perdurable en la
memòria i des de l’any 2010 ha estat declarat per l’UNESCO un exponent del patrimoni
cultural immaterial de la humanitat.

CAPÍTOL I

PRINCIPIS GENERALS

Article 1.- La “COLLA CASTELLERS DE MALLORCA” és una associació sòcio-
cultural i esportiva privada, SENSE ÀNIM DE LUCRE, amb personalitat jurídica
pròpia i capacitat d’obrar, amb durada indefinida i que regula la seva activitat d’acord
al que estableix la Llei orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret
d’associació, i els seus Estatuts, les normes que estableixi la Junta Directiva i en
qualsevol cas per les disposicions que siguin vigents i que en determinat moment els
puguin afectar. La colla s’abstindrà de participar d’actes de caràcter partidista o,
senzillament posicionar-se. Queden exempts d’aquesta norma els posicionaments
favorables als drets humans i democràtics, tant individuals com dels pobles i
col·lectius. En cas de dubte dins de la Junta, la decisió s'elevarà a l'assemblea.

Article 2.-. Les finalitats de l’associació Castellers de Mallorca (en endavant també,
colla o CdM) són:

1. Té com a objecte principal la pràctica i el foment dels castells, és a dir, formar
estructures humanes d’acord amb les normes determinades per la llarga tradició
històrica d’aquesta manifestació de la cultura popular, mitjançant actuacions en
actes i festes.

2. L’Associació tindrà cura de l’esbarjo i el lleure dels seus castellers associats,
organitzant diades, trobades, xerrades i actes de germanor, culturals o bé
socials, i quantes altres activitats es creguin convenients dintre d’aquest àmbit.

3. Altrament, l’Associació fomentarà la pràctica esportiva a fi efecte d’afavorir la



millora de les condicions físiques dels castellers. Per tant, i dintre de les seves
possibilitats, l’Associació procurarà els locals, instal·lacions i altres mitjans
adients per a la pràctica de les diferents modalitats esportives.

4. L’Associació també fomentarà l’aprenentatge i difusió de la música de la gralla i
el tabal tan estretament unida als castells.

Per aconseguir aquestes finalitats, CdM realitzarà totes quantes activitats siguin
necessàries i no resultin contràries a les lleis que li siguin d’aplicació, col·laborant
amb les institucions públiques o privades que tinguin també per objectiu la
potenciació de la cultura popular, i més en concret de l’àmbit casteller, i qualsevol
altra activitat que pugui afavorir l’assoliment dels fins d’aquesta Associació, tot
procurant els recursos econòmics per al seu finançament.

Article 3.- El domicili social es fixa a Palma, carrer Son Espanyolet, 42 4t B i en cas
de variació, se’n donarà compte a la Oficina d’Associacions i Fundacions. L’àmbit
d’acció territorial, es circumscriu bàsicament a Mallorca, on es desenvoluparan
habitualment les activitats socials, així com la participació a altres activitats lligades al
món casteller fora del seu àmbit territorial allà on sigui convidada, requerida o
contractada.

Art. 3. bis.- Símbols de l’entitat.

Els símbols de l’entitat són l’escut (que representa un pilar de 3 fent l’al·leta i
aguantant l’illa de Mallorca amb fons blanc) i la camisa de color grana. Correspon a
l’Assemblea de Socis el canvi i la modificació dels dissenys d’ambdós símbols.

Article 4.- La forma de funcionament de la Colla es regirà pels principis democràtics
i representatius, i la sobirania plena residirà en l’Assemblea General. També es
regirà pels presents Estatuts, per Reglament de Règim Interior que pugui aprovar-se
per l’Assemblea General, les normes que estableixi la Junta Directiva, i per les
disposicions vigents que la puguin afectar.

CAPÍTOL II

ÒRGANS DE REPRESENTACIÒ, GOVERN I ADMINISTRACIÓ

Article 5.- Els òrgans de representació, govern i administració de la “COLLA
CASTELLERS DE MALLORCA” són l’Assemblea General, la Junta Directiva i Junta
Tècnica.



ASSEMBLEA GENERAL:

Article 6.- L’Assembla General d’acord amb el que disposa l’article 5, es l’òrgan
superior de govern de la Colla, i està integrada per tots els socis amb dret a vot .

Els socis poden ser de les següents classes:

a) Actius majors de 18 anys, els quals són socis de número
b) Actius, menors de 18 anys, els quals són socis aspirants
c) No actius
d) Honoraris

Art.6.1.- S’adquireix la condició de casteller actiu, amb la seva inscripció com a
soci de la colla, sol·licitant-ho a la Junta Directiva i un cop aquesta resolgui la
seva admissió (que haurà de produir-se quan faci dos mesos de presència a
l’assaig de forma continuada), o un cop li sigui lliurada la camisa pel Cap de
Colla i/o la representació de la Junta Directiva. També caldrà satisfer, si fos el
cas, les quotes que poguessin correspondre.

Els menors de 18 anys, necessiten el consentiment dels seus pares o tutors per
ser socis actius.

Art. 6.2.- Són drets específics dels socis de número:

a) Exigir que l’associació s’ajusti a l’establert en els presents Estatuts, en el
Reglament Intern (en cas que n’hi hagi), les normes que estableixi la
Junta Directiva i les disposicions legals vigents que els hi pugui afectar.

b) Assistir a les Assemblees Generals amb dret a veu i vot.
c) Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrec

directius, en la forma que estableixin aquests Estatuts.
d) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i gestió de la Junta

Directiva.
e) Formar part dels grups de treball, participar activament en la gestió de la

Colla.
f) Estar informat de les activitats de la Colla.

Art. 6.3.- Són drets dels socis de número i aspirants:

a) Contribuir al compliment de les finalitats específiques de l’associació.
b) Exposar lliurement les seves opinions en l’àmbit de l’Entitat.
c) Gaudir dels serveis i instal·lacions socials de la colla.
d) Col·laborar en l’organització d’activitats extra-castelleres.
e) Separar-se lliurement de l’Entitat.
f) Assistir a les Assemblees Generals amb dret a veu.

Art. 6.4.- Són obligacions dels socis de número i aspirants:



a) Respectar les disposicions que adopti l’Assemblea General, la Junta
Directiva i/o la Junta Tècnica, per al bon govern i funcionament de la colla.

b) Assistir i participar als assaigs i a les actuacions.

c) Fer bon ús de la vestimenta, del material i de les instal·lacions i serveis de
la Colla. En les seves actuacions castelleres i en tots aquells actes en què
la Junta Directiva ho consideri oportú, els castellers han de portar la
vestimenta oficial de la Colla. Aquesta consta de la camisa oficial,
pantalons blancs, mocador i faixa negra. A la butxaca de la camisa hi
haurà l'escut oficial de la Colla, que també podrà figurar al mocador
casteller i altres peces de roba promogudes per la Colla. No es permet
utilitzar la camisa oficial als assajos ni altre lloc no autoritzat per la Junta
Directiva.

d) Vetllar per la bona imatge de la colla.
e) Comprometre’s amb les finalitats de la colla i participar per assolir-les.
f) Contribuir al sosteniment de l’entitat amb el pagament de les quotes, si

s’escau.
g) Vetllar per la neteja del local i tenir-ne cura.
h) Acceptar des del moment de l’alta de soci la cessió dels seus drets

d’imatge a la Colla en totes les activitats organitzades per aquesta i/o que
hi participi.

Art. 6.5.- Dels castellers o socis no actius:

1. Es considera casteller no actiu, qui faci més de sis mesos que no
participa en les activitats de la Colla.

2. Quan faci un any de casteller no actiu, el soci serà donat de baixa de
l’Associació, i s’informarà d’aquesta circumstància en la primera
Assemblea General que hi hagi.

3. La incorporació com a casteller actiu, en el seu cas, serà automàtica en el
moment que es reincorpori a l’activitat de la Colla (ha de participar
activament els darrers sis mesos).

4. Són drets dels castellers no actius:
a) Assistir a les Assemblees Generals amb dret a veu (sense dret a vot,

ni ser escollit per cap càrrec).
b) Estar informat de les activitats de la Colla.

5.  Són obligacions dels castellers no actius:

a) Vetllar per la bona imatge de la colla

Art.6.6.- Dels socis honoraris:

1. Són socis honoraris, aquelles persones a qui l’Assemblea General,
confereix la distinció.



2. Són drets dels socis honoraris:
a) Assistir a les Assemblees Generals amb dret a veu però sense dret

a vot.
b) Conèixer les activitats de l’entitat.
c) Gaudir dels serveis i instal·lacions socials de la colla.

Article 7.- Les Assemblees Generals, seran ordinàries i extraordinàries, i seran
convocades pel President o Vice-President, a iniciativa pròpia, o a petició de la Junta
Directiva, o bé del deu per cent, almenys, dels socis de número.

La convocatòria, hi haurà de constar com a mínim, el lloc de celebració, l’hora tant en
primera com en segona convocatòria, i l’ordre del dia dels assumptes a tractar.
Aquesta convocatòria haurà d’estar cursada al menys en quinze dies naturals
d’antelació a la data de celebració.

Així mateix, podrà constituir-se vàlidament Assemblea General, amb caràcter
universal, quan hi siguin presents tots els socis de número i acordin celebrar-la.

Article 8.- En les Assemblees Generals podran tractar-se i resoldre tots els
assumptes que afectin a l’interès social, excepte els assumptes exposats a
continuació, la resolució dels quals queda expressament a la competència de
l’Assemblea General Ordinària:

a) Memòria, liquidació del pressupost, balanç de l’exercici, rendició de comptes i
aprovació, si procedeix.

b) Pressupost per l’exercici següent.

Article 9.- L’assemblea General Ordinària, se celebrarà dintre dels TRES primers
mesos de cada any, i l’Extraordinària tantes vegades com sigui convocada o
constituïda d’acord amb l’últim paràgraf de l’article 7.

Article 10.- Les Assemblees Generals, tant Ordinàries com Extraordinàries,
quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria, quan concorrin a ella,
presents i representats la majoria dels associats. En segona convocatòria, serà
vàlida la seva constitució, sigui quin sigui el nombre de membres que hi concorrin. La
segona convocatòria sempre es farà mitja hora després de la primera convocatòria.

Article 11.- Ostentaran els càrrecs de President i Secretari a les Assemblees, els que
ho siguin de la Junta Directiva, en el seu defecte seran presidides pel Cap de Colla o
el Vice-President, i actuarà de Secretari el soci que l’Assemblea designi en el mateix
acte, o el soci de més edat.

Article 12.- Els acords s’adoptaran per majoria simple dels socis presents o
representats, excepte en els següents casos, en els que serà necessari el vot
favorable de les dues terceres parts dels socis presents o representats:



a) Disposició o alienació de béns.

b) Cessament i nomenament dels membres de la Junta Directiva.

c) Cessament i nomenament del Cap de Colla.

d) Sol·licitud de declaració d’utilitat pública.

e) Qualsevol acord que vinculi l’Associació a federacions d’associacions d’utilitat
pública.

Cada soci de número tindrà dret a un vot.

En cas d’absència durant la votació, cada soci de número podrà delegar el seu vot en
un altre soci de número mitjançant el document que proporcionarà la Junta Directiva.

Els socis aspirants podran assistir a les Assemblees amb dret a veu, però no a vot, i
no podran ser proposats ni anomenats per ocupar càrrecs de cap mena.

JUNTA DIRECTIVA:

Article 13.- La Junta Directiva estarà formada per un nombre de membres no inferior
a cinc, al front dels quals hi haurà un President, i es podran nomenar fins a tres
Vicepresidents, un Secretari, un Tresorer, i un o més Vocals, per cada servei o
comissió que sigui cedida. També formarà part de la Junta Directiva, el Cap de Colla i
un representant de l’equip de Gralles i Tabals.

Article 14.- La Junta Directiva serà escollida per l’Assemblea General. El candidat a
President serà qui presentarà als membres que l’acompanyaran a la Junta Directiva,
que en donarà compte a l’Assemblea, mitjançant una llista tancada dels membres
que l’acompanyaran sempre complint el quòrum establert en l’article 13.

Article 15.- La pròpia Junta Directiva, assignarà entre els seus membres, els càrrecs
dels que es composa, excepte el Cap de Colla, que queda expressament reservat a
l’Assemblea General.

Article 16.- La duració dels càrrecs serà de dos anys a partir dels seu nomenament, i
poden ser reelegits indefinidament.

Article 16. bis.- Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament, si
bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament
justificades.

Article 17.- Corresponen a la Junta Directiva, entre d’altres, les següents atribucions



sense que la seva relació tingui caire limitatiu si tant sols enunciatiu:

a) Contraure els compromisos que cregui oportuns per actuacions de la Colla, amb
facultat per signar qualsevol dels seus membres els documents que calguin.

b) Vetllar per l’ordre i bon funcionament de les activitats de la Colla.

c) Convocar, per mitjà del President, o el Vicepresident en el seu defecte,
l’Assemblea General quan ho cregui necessari, i complir o fer complir els acords i
decisions que prengui l’Assemblea.

d) Assenyalar les condicions i la forma d’admissió de nous socis.

e) Redactar i reformar els Reglaments de Règim Interior, fixant les normes d’ús de
les instal·lacions de l’estatge social, i dels altres equipaments o serveis, fixant, si ho
creu oportú, les tarifes corresponents.

f) Formular inventari i balanç anual i redactar la memòria anual. LA MEMÒRIA ANUAL,
una vegada aprovada A L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA, serà publicada a la pàgina web
de la Colla, pel coneixement de tots/es.

g) I en general, aplicar totes les mesures econòmiques i administratives necessàries
per al foment i el desenvolupament de les activitats pròpies de la Colla.

Article 18.- La Junta Directiva serà convocada pel seu President o Vicepresident,
amb dos dies d’antelació, com a mínim, a la data de celebració. També podrà ser
convocada a petició de cinc o més dels seus membres.

Tanmateix, la Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda, quan hi siguin presents
tots els seus membres i així ho acordin.

Article 19.- La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda en primera
convocatòria quan hi concorrin la majoria dels seus membres. En segona
convocatòria serà suficient la concurrència, al menys, de cinc dels seus membres, i
en tot cas sempre com a mínim hi haurà de ser present, el President o Vicepresident
i Cap de Colla o Sots Cap de Colla.

Article 20.- El President o, quan falti, el Vicepresident, i en defecte dels nomenats, el
Cap de Colla, ostentaran la representació legal de la Colla, actuaran en el seu nom,
tindran la responsabilitat legal que pertoqui davant de tercers, i estaran facultats per
executar els acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General o la Junta
Directiva.

El President, Vicepresident, el Cap de Colla o un membre representatiu de la Junta
Directiva en qui es delegui, en el seu defecte, representaran plenament a la Colla



davant les autoritats, entitats i persones que siguin, fora de l’àmbit estrictament
administratiu, de govern, o d’administració.

Article 21.- El Tresorer serà el dipositari de la Colla, signarà els rebuts i autoritzarà els
pagaments i portarà els Llibres de Comptabilitat.

Tanmateix podrà estar auxiliat per altres membres de la Junta Directiva, als qui faculti
per pagaments i cobraments.

Serà obligació del Tresorer, formalitzar durant el primer mes de cada any, un balanç
de la situació i els comptes d’ingressos i despeses, que es posaran en coneixement
de tots els associats en el transcurs de l’assemblea ordinària.

Article 22.- El Secretari tindrà cura de l’arxiu de la documentació, redactarà quants
documents afectin a la marxa administrativa de l’Associació, i portarà el Llibre de
Registre i el Llibre d’Actes que autoritzarà amb la seva firma i la del President.

JUNTA TÈCNICA:

Article 23.-La Junta Tècnica estarà formada per un nombre de membres no inferior a
quatre, al front dels quals hi haurà un Cap de Colla, i es s’hauran de nomenar un
Sots Cap de Colla, un Cap de Pinyes, un Cap de Canalla, i tants ajudants per cada
equip com els siguin necessaris. El seu cessament i nomenament, serà competència
exclusiva de l’Assemblea General. L’assemblea General escollirà a la Junta Tècnica,
per la qual cosa els que es presentin al càrrec seran sotmesos a votació, en primera
votació serà escollida la Junta Tècnica (sempre que hi hagi més d’una candidatura)
la que obtingui dues terceres parts de vots dels socis presents a l’Assemblea, en cas
que no fos així, es passaria a un altre votació en la qual seria escollida la Junta
Tècnica la que obtingui més vots.

La duració dels càrrecs serà de dos anys a partir dels seu nomenament, i poden ser
reelegits indefinidament.

Article 24.- Els membres de la Junta Tècnica exerceixen el càrrec gratuïtament, si bé
tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades.

Article 25.- A més dels drets i deures que com a membres de la Junta Directiva li
són propis, al Cap de colla, com a institució secular en l’àmbit casteller, és el
representant de la Colla a “plaça”, això és, en el decurs de les actuacions, i li
correspon:

a) Donar les veus, dirigir i organitzar els assajos i la realització dels castells, escollint
els seus components, auxiliat per la resta de Junta Tècnica.



b) Fer els avisos, comunicats i crides que calguin a la Colla.

c) Atendre les queixes i suggeriments dels castellers, prenent les actituds o mesures
que calguin, o bé donant les instruccions oportunes a qui cregui convenient.

Article 26.- El Sots Cap de Colla desenvoluparà les mateixes funcions que el Cap de
Colla per delegació d’aquest o en la seva absència.

Article 27.- El Cap de Pinyes és l’encarregat de les pinyes de totes les estructures que
es realitzin tan a l’assaig com a l’actuació.

Article 28.- El Cap de Canalla s’encarregarà del bon funcionament del grup de canalla
en totes les seves activitats.

EN ABSÈNCIA DE QUALSEVOL DELS ANTERIORS CÀRRECS DE LA JUNTA
TÈCNICA SERÀ OBLIGACIÓ DE LA MATEIXA JUNTA TÈCNICA DESIGNAR A LA
PERSONA ENCARREGADA.

Article 29.- En el cas que no hi hagi cap candidatura per Junta Directiva i/o Junta
Tècnica 48 hores abans de l’Assemblea convocada es convocarà una nova
assemblea quinze dies després, si tampoc hi ha cap candidatura, es convocarà
novament assemblea amb altres quinze dies de termini. Si a la tercera assemblea no
hi ha cap candidatura a Junta Directiva i/o Junta Tècnica, es procedirà a votar la
dissolució de la Colla complint el procediment establert en l’article 40.

CAPÍTOL III

PATRIMONI FUNDACIONAL—RÈGIM ECONÒMIC

Article 30.- L’Associació “COLLA CASTELLERS DE MALLORCA” es constitueix
sense patrimoni FUNDACIONAL.

Article 31.- La captació de recursos per satisfer les despeses que es produeixen,
provindrà bàsicament de les quantitats a cobrar per les actuacions de la colla i que
determini la Junta Directiva o la Junta Tècnica, de les quotes, si es dóna el cas, que
s’acordin quan l’Entitat gaudeixi instal·lacions pròpies, això com de possibles
donacions, patrocinis, activitats relacionades amb el fet casteller i/o subvencions
d’institucions públiques i privades, etc...

Article 32.- La “COLLA CASTELLERS DE MALLORCA” destinarà els béns i recursos
del que disposi, al foment i la pràctica dels castells, i a les finalitats del seus objectius
socials, sense que en cap moment puguin repartir-se beneficis entre els associats.



Article 33.- El pressupost anual, serà determinat i aprovat en l’Assemblea General
Ordinària. Aquest ha de coincidir en l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 34.- La “COLLA CASTELLERS DE MALLORCA” podrà rebre lliurament
donacions que no excedeixin de la quantitat que fixin les normes legals
corresponents.

Article 34 bis.- De la disposició dels fons:

1. Els comptes corrents de qualsevol mena que hi hagi oberts en establiments
financers, hi ha de figurar com a mínim les signatures autoritzades del/a
President/a i Tresorer/a, podent la Junta Directiva autoritzar altres signatures
entre els seus membres.

2. Per poder disposar del fons n’hi haurà prou amb dues de les signatures
autoritzades, entre les que sempre hi haurà d’haver-hi la del/a Tresorer/a.

CAPÍTOL IV

RÈGIM DOCUMENTAL

Article 35.- El Règim Documental constarà dels Llibres següents: d’Associats, d’Actes,
i de Comptabilitat.

Article 36.- Al Llibre d’Associats o Cens hi constaran el nom i cognom dels socis,
domicili, nacionalitat i número de Document Nacional d’Identitat i/o número de
Passaport, professió, i en el seu cas, càrrec a la Colla, altes, baixes com a soci, presa
de possessió i cessament, en el cas d’ostentar el càrrec.

Article 37.- Al Llibre d’Actes, s’hi consignaran les reunions que celebri l’Assemblea
General, amb expressió de la data, assistents, assumptes tractats i acords adoptats.
Les actes les signaran sempre el/la President/a i el/la Secretari/a, i en defecte del/a
President/a, el/la Vice-President/a o el/la Cap de Colla, indistintament.

Article 38.- Als Llibres de Comptabilitat figuraran el patrimoni, amb indicació dels drets i
obligacions de tot tipus, ingressos de l’Entitat, amb indicació expressa de la forma de
procedència d’aquest, així com de la seva inversió o possible despesa.

CAPÍTOL V

REFORMA DELS  ESTATUTS I DISSOLUCIÒ



Article 39.- Els presents Estatuts només podran ésser modificats, reformats o
derogats per acord de l’Assemblea General, i mitjançant votació favorable del dos
terços dels socis de número assistent. De la reforma d’aquests Estatuts se’n donarà
compte a la Direcció General d’Associacions i Fundacions.

Article 40.- L’associació “COLLA CASTELLERS DE MALLORCA” s’extingirà i
dissoldrà per acord de la Junta Directiva ratificat per l’Assemblea General, amb un
mínim de les dues terceres parts dels socis de número i assistents.

Per a que sigui vàlid aquest acord, a més, haurà de ser ratificat en una segona
Assemblea amb els mateixos requisits que a la primera.

Així mateix equivaldrà a la dissolució de l’Associació l’acord adoptat per l’Assemblea
General de supressió del seu objecte principal determinat en el primer paràgraf de
l’article 1 d’aquests Estatuts.

Article 41.- Dissolta l’Entitat, el romanent del seu patrimoni social, si n’hi hagués,
revertirà al col·lectiu casteller, i a tal efecte, es comunicarà a la Coordinadora de
Colles Castelleres per a que el destini al foment de les activitats castelleres.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot el no regulat pels presents Estatuts, s’estarà al que disposa el Reial Decret de
24 de Febrer de 1982, Llei d’Associacions de 24 de desembre de 1964, Decret de 20
de maig de 1965. Ordre de 10 de juliol de 1965, Reial Decret de l’1 d’abril de 1977,
disposicions concordats de la Llei de Procediment Administratiu 30/92 de 26 de
novembre, i les disposicions legals que hi siguin d’aplicació.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Ús del masculí La utilització del masculí per als diferents càrrecs o figures que
apareixen en aquests Estatuts només fa referència a la denominació del càrrec i no
fa, en cap cas, referència al titular del càrrec, ni pressuposa el gènere de la persona
que l’ocupa.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor. Els presents Estatuts entren en vigor l’endemà que els
aprovi l’Assemblea General, sens perjudici de la comunicació al Registre
corresponent.


