
ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE DISSENYADORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

TÍTOL I
Denominació, àmbit territorial i professional, durada, domicili 
i finalitats

Article 1
A l’empara de la Llei 19/1977 de l’1 d’abril i del Reial Decret 
873/1977 del 22 d’abril es va constituir l’Associació de Dissen-
yadors de la Comunitat Valenciana. 

Article 2
L’àmbit territorial de l’Associació és el mateix que la comunitat 
autònoma valenciana i integra els professionals del disseny 
que sol·liciten voluntàriament l’afiliació i n’acrediten la profes-
sionalitat. 

Article 3
La durada de l’Associació serà indefinida.

Article 4
L’associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena 
d’obrar, necessària per al compliment de les seues finalitats.

Article 5
L’Associació té el domicili a València, al carrer de Sant Vicent, 
35. La Junta Directiva pot acordar en qualsevol moment el 
canvi de domicili, així com establir les delegacions i els repre-
sentants que considere pertinents. 

 Article 6
Constitueixen les finalitats de l’Associació: 
Representar, defendre i promoure els interessos culturals, 
socials i econòmics dels associats. 
Posar els mitjans més eficaços per a elevar tant com siga 
possible el nivell tècnic com ara la preparació professional 
dels dissenyadors. 
Fer una labor constant que contribuïsca a aclarir el mateix 
concepte de disseny, d’acord amb els paràmetres requerits en 
cada moment, promovent-lo de cara a la indústria, els orga-
nismes públics i especialment davant de la resta de la societat 
el benestar de la qual es pretén elevar oferint un producte ben 
concebut i manufacturat. 
Fomentar la creació de serveis comuns de naturalesa assis-
tencial. 
Organitzar una labor formativa i de promoció cultural entre els 
associats, creant grups de treball per a l’estudi i la solució de 
problemes de disseny, o que s’hi relacionen, la complexitat o 
magnitud dels quals així ho requerisca. 
Crear i fomentar qualsevol tipus d’activitat que, relacionada 
amb el disseny o amb la problemàtica d’aquest, es poguera 
considerar d’interés per a l’Associació. 
Posar-se en contacte i relacionar-se amb associacions esta-
tals i internacionals afins per a informar els associats de les 

activitats que es desenvolupen entorn del disseny i comunicar 
a les altres organitzacions les activitats de la nostra Associa-
ció i unir esforços i resultats. 
L’Associació no tindrà, en cap cas, finalitats lucratives. 

TÍTOL II
Dels membres de l’Associació

Article 7
L’Associació estarà constituïda per dues classes de membres: 
professionals i col·laboradors. 

Article 8
Podran ser membres professionals de l’Associació els dissen-
yadors que: 
Tinguen la residència o presten els seus serveis en l’àmbit 
territorial de l’Associació. 
Acrediten la seua professionalitat per mitjà de la presentació 
de la sol·licitud d’admissió com a associat, signada per un 
soci que tinga una antiguitat de, com a mínim, tres anys.
Siguen persones físiques. 

Article 9
Podran ser membres col·laboradors de l’Associació: els es-
tudiants i estudiosos del disseny, agrupacions empresarials, 
agrupacions professionals relacionades amb el disseny, orga-
nismes oficials o qualsevol persona física o jurídica interessa-
da en el disseny. 
Els membres col·laboradors tindran els mateixos drets i deu-
res que els professionals, tret del dret de vot en les assem-
blees generals i l’ocupació de càrrecs directius. 

Article 10
El Comité de Selecció, format per la Junta Directiva i qua-
tre membres professionals designats per a una sola sessió, 
rotativament, per ordre alfabètic, decidirà sobre l’admissió de 
membres nous per vot secret i majoria simple. La decisió es 
podrà recórrer davant de l’Assemblea. 
El Comité de Selecció es constituirà quan el president ho crega 
oportú. 

Article 11
Els membres de l’Associació tindran els drets i els deures 
següents: 
Drets:
Dret de veu i vot en l’Assemblea General, tret dels membres 
col·laboradors que només tindran dret de veu. 
Dret de ser triat president o membre de la Junta Directiva, ex-
cepte els membres col·laboradors, i sempre en els termes que 
es preveuen en aquests Estatuts.  
Dret d’informació i participació en tots els èxits i les obres que 



l’associació aconseguisca en compliment de les finalitats. 
Dret de participar en les activitats que promoga l’Associació. 
Dret del gaudi dels serveis assistencials que cree l’Associació. 
Dret de l’examen d’arxius, llibres, comprovants i comptes. 
Deures: 
Observar el que es disposa en els Estatuts i el Reglament 
Intern de l’Associació. 
Participar activament en les tasques pròpies de l’Associació, 
aportant-hi la seua col·laboració personal i contribuint-hi amb 
les quotes o aportacions que s’hi establisquen. 
Complir i acatar les decisions que els òrgans de l’Associació 
adopten. 
Complir les obligacions inherents al càrrec que exercisquen, si 
s’escau. 

Article 12
Es causarà baixa en l’Associació: 
Per voluntat de la persona associada. 
Per impagament de les quotes o aportacions que s’hi establis-
quen. 
Per inobservança de qualsevol de les obligacions estatutàries 
o reglamentàries. 
Per incompliment de les decisions adoptades per qualsevol 
dels òrgans de l’Associació. 
La Junta Directiva, previ expedient contradictori, decidirà sobre 
la separació d’associats per les causes establertes en les 
lletres b, c i d. 

TÍTOL III
Dels òrgans de l’Associació

Article 13
Els òrgans de l’Associació són els següents: 
L’Assemblea General.
El president.
La Junta Directiva. 

Article 14
El president i els membres de la Junta Directiva es triaran 
entre els membres professionals de l’Associació per mitjà de 
sufragi lliure directe i secret.

L’Assemblea General

Article 15
L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació en què 
podran participar tots els membres, sense més limitacions 
que les que estableixen aquests Estatuts. Les decisions que 
adopte l’Assemblea General d’acord amb els Estatuts són 
obligatòries per a totes les persones associades. 

Article 16
Les funcions i les competències de l’Assemblea General són 
les següents:

Adoptar acords relatius a la representació, gestió i defensa 
dels interessos de l’Associació i els membres d’aquesta. 
Nomenar i cessar el president i els membres de la Junta Direc-
tiva. 
Aprovar el pressupost i l’estat dels comptes de l’Associació. 
Aprovar els programes d’actuació. 
Censurar la gestió del president i de la Junta Directiva. 
Modificar els Estatuts i el Reglament Intern. 
Acordar la dissolució de l’Associació. 
Conéixer i resoldre les reclamacions i els recursos que formu-
len els membres de l’Associació i els que hi aspiren. 

Article 17
L’Assemblea General podrà reunir-se amb caràcter ordinari o 
extraordinari. 
L’Assemblea es reunirà amb caràcter ordinari en els dos 
primers mesos de l’any per aprovar el programa d’actuació i el 
pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici que comença, 
censurar la gestió del president i de la Junta Directiva i aprovar 
l’estat dels comptes corresponents a l’exercici anterior. 
L’Assemblea es reunirà amb caràcter extraordinari a petició del 
president, de la Junta Directiva, del 50 % dels membres de la 
Junta Directiva o del 25 % dels associats. 

Article 18
Les assemblees generals ordinàries i extraordinàries les 
convocarà el president de l’Associació per mitjà de notificació 
escrita i personal a tots els associats, com a mínim 25 dies 
abans de la data de celebració i hi indicarà: 
Lloc, data i hora de la reunió. 
Ordre del dia dels assumptes a tractar. 

Article 19
L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda quan 
concórreguen un nombre d’associats professionals igual al 
50 %. 
La segona convocatòria es constituirà quan haja passat 
mitja hora des de l’hora senyalada per al començament de la 
primera convocatòria i amb un nombre d’associats assistents 
qualsevol. 

Article 20
Cada membre professional té dret d’un vot. 

Article 21
Les decisions de l’Assemblea General, tret de l’elecció dels 
membres de la Junta Directiva, s’adoptaran amb, com a mínim, 
majoria simple dels vots corresponents a tots els socis pro-
fessionals que hi estiguen presents. 
No obstant això, les decisions que comporten modificar els 
Estatuts o el Reglament Interior, nomenar el president o dissol-
dre l’Associació requeriran, en primera i segona convocatòria, 
el vot favorable de la majoria simple dels vots corresponents a 
tots els membres professionals. 



El president

Article 22
El president és l’òrgan de representació, gestió i administració 
de l’Associació i, com a tal, se sotmetrà a les directrius que 
indique l’Assemblea General i la Junta Directiva i executarà les 
decisions d’aquestes. 

Article 23
La Junta Directiva designarà el president entre els compo-
nents d’aquesta i el mandat d’aquest durarà el mateix que la 
Junta.

Article 24
El president tindrà les facultats següents: 
Convocar l’Assemblea General, tant l’Ordinària com l’Extraor-
dinària, i la Junta Directiva, com i quan siga procedent, d’acord 
amb aquests Estatuts; en redactarà l’ordre del dia, i formularà 
les propostes que hi procedisquen. 
Complir qualsevol altra competència que li corresponga 
d’acord amb aquests Estatuts i el Reglament Intern, i les que 
l’Assemblea General i la Junta Directiva li deleguen. 
Designar, entre els membres de la Junta Directiva, qui haja 
d’ocupar el càrrec de vicepresident. 

Article 25
En cas que no hi haja president o el càrrec estiga vacant, l’os-
tentarà el vicepresident. 

La Junta Directiva

Article 26
La Junta Directiva és l’òrgan encarregat del govern de l’As-
sociació. Com a tal, se sotmetrà a les directrius que indique 
l’Assemblea General. 

Article 27
La representació de la Junta Directiva s’estendrà a tots els 
actes relatius a la consecució de les finalitats socials. 
Representar l’Associació en tots els assumptes i actes ad-
ministratius i judicials, mercantils i penals, davant de l’Ad-
ministració de l’Estat, comunitats autònomes i corporacions 
públiques de tot tipus, així com davant de qualsevol jurisdicció 
(ordinària, administrativa, especial, laboral, etc.) i en qualsevol 
instància, inclòs el Tribunal Suprem, els tribunals superiors 
de les comunitats autònomes i el Tribunal Constitucional, i 
exercint tot tipus d’accions que li corresponguen en defensa 
dels seus drets en judici i fora d’aquest, donant i atorgant els 
poders oportuns a procuradors i nomenant advocats perquè 
representen i defenen l’Associació davant d’aquests tribunals i 
organismes. 
Dirigir i administrar l’Associació, segons la gestió dels as-
sumptes d’una manera constant. 
Celebrar tot tipus de contractes sobre qualsevol tipus de béns 
o drets, per mitjà dels pactes o les condicions que crega con-

venients, i constituir i cancel·lar hipoteques i altres gravàmens 
o drets reials sobre els béns de l’Associació, així com renun-
ciar, per mitjà o no del pagament, a tot tipus de privilegis o 
drets. 
Portar la signatura i actuar en nom de l’Associació en tot tipus 
d’operacions bancàries, obrint i tancant comptes corrents, 
disposant-ne, o d’estalvi o de crèdit, a la vista o termini; obrir 
crèdits amb garantia o sense, i cancel·lar-los; fer transferèn-
cies de fons, rendes, crèdits o valors, fent servir qualsevol 
procediment de gir o moviment de diners; aprovar saldos de 
comptes saldats, constituir i retirar dipòsits o fiances, com-
pensar comptes, formalitzar canvis, etc., tot realitzable, tant 
amb el Banc d’Espanya i la banca oficial, com amb entitats 
bancàries privades i caixes d’estalvi i qualsevol organisme de 
l’Administració de l’Estat. 
Intervindre en lletres de canvi, pagarés i altres instruments de 
gir, com a lliurador, acceptant, avalador, endossant o tenidor 
d’aquestes. 
Nomenar, destinar i acomiadar tot el personal de l’Associació, 
assignar-li els sous i les gratificacions que hi procedisquen; 
dins dels límits fixats en el pressupost aprovat per l’Assemblea 
General. 
Concedir poders, fins i tot amb facultats de substitució. 

Article 28
La Junta Directiva estarà formada per un màxim de 15 mem-
bres i un mínim de 5, triats per l’Assemblea General entre els 
membres professionals candidats, per mitjà de vot directe, 
lliure i secret, i n’eixiran designats els candidats més votats. 
Per ser membre de la Junta Directiva, cal acreditar un mínim 
de tres anys d’antiguitat com a associat i només hi queden re-
servats obligatòriament dos llocs a dos associats amb menys 
de tres anys d’antiguitat. Els membres de la Junta Directiva es 
triaran per un període de dos anys. 

Article 29
Els membres de la Junta Directiva designaran entre ells el 
secretari i el tresorer. 

Article 30
La Junta Directiva tindrà les facultats i les funcions següents: 
Fiscalitzar la labor del president, el secretari i el tresorer. 
Proposar a l’Assemblea els programes d’actuació general. 
Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la perquè 
l’Assemblea l’aprove. 
Presentar a l’Assemblea els pressupostos, les liquidacions de 
comptes i les propostes sobre modificació de quotes perquè 
s’aproven. 
Vetlar per l’execució i el compliment dels acords de l’Assem-
blea General. 
Inspeccionar i vetlar pel bon funcionament dels serveis gene-
rals que preste l’Associació. 
Decidir l’admissió d’associats com a part del Comité de Selec-
ció. 
Decidir la separació d’associats. 



Article 31
La Junta Directiva es reunirà amb sessió ordinària una vegada 
al trimestre i amb caràcter extraordinari que es convoque a 
petició del president o del 50 % dels membres. 

Article 32
La convocatòria la farà el president de l’Associació per mitjà 
de comunicació individual a cadascun dels membres, que re-
metrà amb una antelació mínima de 10 dies a la data prevista 
per a la sessió i en la qual se n’indicarà el lloc, la data, l’hora i 
l’ordre del dia.

Article 33
La Junta Directiva es considerarà vàlidament constituïda quan 
hi concórreguen la meitat més un dels membres i hi estiga 
present el president. 

Article 34
Les decisions es prendran per majoria de vots entre les perso-
nes que hi assistisquen. Cada membre de la Junta Directiva té 
dret a un vot. 
El president de l’Associació presidirà les Juntes i tindrà vot 
diriment.

Article 35
Podran crear-se comissions de treball a iniciativa de l’Assem-
blea General, de la Junta Directiva o del president. Així mateix, 
la Junta Directiva i el president podran designar un comis-
sionat o diversos d’entre els membres de l’Associació per al 
compliment de missions determinades. 

Article 36
La Junta Directiva anomenarà el gerent de l’Associació, que 
s’encarregarà de la gestió diària de les activitats de l’Asso-
ciació i ostentarà la prefectura del personal i dels serveis de 
l’Associació. El gerent exercirà les facultats que hi deleguen el 
president i la Junta Directiva. 

TÍTOL IV
Règim econòmic

Article 37
Els recursos econòmics de l’Associació són els següents: 
Les quotes que satisfacen els membres.
Les donacions i els llegats a favor de l’Associació.
Les subvencions o ajudes que li puguen concedir. 
Les vendes dels béns i els valors. 
Els ingressos procedents de la venda de publicacions i presta-
ció de serveis. 
Qualsevol altre recurs obtingut d’acord amb les disposicions 
legals i aquests estatuts. 

Article 38
Per a cada exercici econòmic, que serà d’un any natural, la 

Junta Directiva formarà el pressupost ordinari d’ingressos i 
despeses que haurà d’aprovar l’Assemblea General. 

Article 39
Els membres de l’Associació que vullguen conéixer l’estat 
econòmic d’aquesta, han de dirigir-se per escrit al president 
deu dies abans del primer dia hàbil de cada mes, data en la 
qual, i en hores d’oficina, se’ls proporcionarà, al domicili de 
l’Associació, l’accés als llibres comptables que sol·liciten. 
Així mateix, els llibres de comptabilitat estaran a disposició 
dels membres que vullguen consultar-los els cinc dies ante-
riors a la celebració de l’Assemblea.

TÍTOL V
Dissolució de l’Associació

Article 40
La dissolució s’ha de decidir en Assemblea Extraordinària 
convocada a l’efecte d’acord amb el que disposen aquests 
Estatuts. 

Article 41
En cas de dissolució, l’Assemblea designarà un nombre 
imparell de liquidadors i acordarà la destinació que haja de 
donar-se al patrimoni de l’Associació, tret del material inven-
tariable i les instal·lacions que aporten l’Institut de la Petita i 
Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana, IMPIVA, o altres 
organismes, que hi revertiran en la manera que els hagueren 
aportat. 


