
REGLAMENT INTERN DE L’ASSOCIACIÓ DE DISSENYADORS DE LA COM. VALENCIANA

CAPÍTOL I
De l’Associació en general

Article 1
L’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana es 
regirà pels Estatuts, i en tot el que no hi estiga previst, pel que 
estableix aquest Reglament. 

Article 2
L’ampliació o reducció de l’àmbit d’acció territorial de l’As-
sociació prevista en l’article 2 dels Estatuts comportarà la 
modificació de l’article esmentat. 

Article 3
El canvi de domicili de l’Associació consignat en els Estatuts, 
així com l’establiment de delegacions i representants, reque-
rirà la decisió de la Junta Directiva, per mitjà d’un acord adop-
tat amb el vot favorable dels dos terços dels membres. 
El canvi de domicili i l’establiment de delegacions i represen-
tants, si s’escau, es comunicaran al Registre per mitjà de la 
certificació de l’acord corresponent. 

Article 4
L’Associació perseguirà les finalitats que es preveuen en l’ar-
ticle 6 dels Estatuts; totes les activitats que desenvolupe, així 
com les dels òrgans d’aquesta i els membres d’aquests, aniran 
encaminades al servei d’aquestes finalitats.
Per a la consecució de les finalitats socials, l’Associació podrà 
dur a terme tantes activitats com permeta la legislació vigent i 
especialment les següents: 
Promocionar i difondre la professió de disseny entre la indús-
tria, els organismes públics i la societat en general. 
Recaptar la informació generada per altres associacions i 
organismes sobre el disseny gràfic i industrial per a comuni-
car-la als associats. 
Fomentar activitats formatives com ara cursos, trobades i 
conferències encaminades a millorar el nivell tècnic dels pro-
fessionals del disseny. 
Elaborar manuals i textos relacionats amb el disseny gràfic i 
industrial que es consideren útils. 

CAPÍTOL II
De l’admissió d’associats

Article 5
Podran ser membres de l’Associació les persones i entitats 
determinades en els articles 8 i 9 dels Estatuts. 
Els interessants presentaran l’escrit de sol·licitud que facilite 
l’Associació junt amb la documentació de presentació que en 
faça un associat professional amb més de tres anys d’antigui-
tat com a tal. En la sol·licitud constarà el compromís d’obser-

var les disposicions estatutàries i reglamentàries i acatar les 
decisions dels òrgans de l’Associació. 
L’escrit de sol·licitud iniciarà l’expedient d’ingrés en què que-
daran reflectides totes les actuacions. 

Article 6
Una vegada rebut l’escrit a què fa referència l’article anterior, 
es comprovarà si conté totes les dades i la documentació, 
i es pot recollir informació o documentació addicional de la 
persona sol·licitant que s’hi considere convenient. Tot seguit, 
l’expedient es traslladarà a la Junta Directiva. 

Article 7
Una vegada s’adopte l’acord sobre l’admissió, tant si és 
favorable com si es denegatori, se li comunicarà a la persona 
sol·licitant i se traslladarà l’acord. 
En cas que l’acord siga favorable, es concedirà a l’interessat 
un termini perquè satisfaça la quota d’entrada i després se li 
entregarà una còpia dels Estatuts i d’aquest Reglament. Se 
l’inscriurà en el Llibre d’Associats i se li obrirà la fitxa corres-
ponent, en què han de figurar, a més de les dades que exigeix 
la legislació vigent, el número d’antiguitat corresponent a la 
data de l’acord del Comité. 
En cas que l’acord siga denegatori, la persona interessada 
podrà recórrer davant de l’Assemblea General; hi haurà de pre-
sentar un escrit en què al·legarà el que considere oportú. L’as-
sumpte s’inclourà en l’ordre del dia de l’Assemblea següent 
que s’hi celebre. La decisió de l’Assemblea se li comunicarà a 
la persona sol·licitant i se li traslladarà l’acord. 

Article 8
Les persones associades que vullguen ser membres BEDA 
han de presentar una sol·licitud que examinarà el Comité de 
Selecció que es descriu a continuació:
El president, junt amb dos membres de la Junta Directiva que 
aquesta tria, al seu si, per mitjà de majoria simple, constituiran, 
per a cada sol·licitud presentada, el Comité de Selecció per a 
associats BEDA. 
El comité requerirà a la persona sol·licitant la documentació 
que considere necessària per a examinar-ne la candidatura i 
ha de resoldre la sol·licitud en un termini de trenta dies des de 
la recepció de la documentació. En cas que siga acceptada, 
l’associat BEDA haurà de pagar la quota addicional correspo-
nent. 

CAPÍTOL III
Dels drets i deures dels associats

Article 9
Els drets dels associats s’adquireixen des de la data en què la 
Junta o, si s’escau, l’Assemblea n’acorda l’admissió i desapa-



reixen en el moment en què reglamentàriament es perd la qua-
litat d’associat, siga per voluntat pròpia o com a conseqüència 
de la instrucció d’un expedient de separació. Tots els drets 
dels associats són personals i intransferibles i només ells els 
han d’exercir.

Article 10
Els associats tindran les mateixes obligacions amb l’Asso-
ciació, sense hi influïsca l’antiguitat, tret de qui ocupe càrrec 
en els òrgans de govern, que tindran, a més, els deures que hi 
siguen inherents. 

Article 11
L’incompliment reiterat de les obligacions dels associats, 
manifestat en la infracció dels Estatuts i d’aquest Reglament, 
es podrà sancionar, d’acord amb el que es preveu en l’article 
12 dels Estatuts. 

CAPÍTOL IV
De la separació d’Associats

Article 12
Els associats podran sol·licitar en qualsevol moment la sepa-
ració voluntària de l’Associació. La petició s’haurà de fer per 
escrit al president, que acordarà la separació, sense cap altre 
tràmit.

Article 13
En el cas que un associat incórrega en els supòsits que es 
contemplen en l’article 12 dels Estatuts, s’iniciarà un expedient 
de separació. 
Prèvia comprovació dels fets, es remetrà a la persona interes-
sada un escrit en el qual es posaran de manifest els càrrecs 
que se li imputen, als quals podrà respondre al·legant el que 
crega oportú en el termini de quinze dies, transcorreguts els 
quals, si s’escau, es remetrà l’assumpte a la primera sessió de 
la Junta Directiva, la qual acordarà el que procedisca. 

Article 14
L’acord de separació es notificarà a la persona interessada i 
se li comunicarà que en contra d’aquest podrà presentar un 
recurs davant de l’Assemblea General següent que, si no es 
convoca en un període de tres mesos, haurà de fer-ho amb 
aquest efecte. Mentrestant, els drets com a soci de la perso-
na inculpada se suspendran, així com l’exercici del càrrec si 
forma part de la Junta Directiva.

Article 15
La separació de l’Associació ha d’anotar-se en l’expedient 
personal, en el llibre de socis i en la fitxa corresponent.
Alhora, s’ha de comunicar a la persona interessada. 
Quan es comunique a un soci la separació de l’Associació, 
se l’ha de requerir perquè complisca amb les obligacions que 
tinga pendent amb l’Associació, si n’hi ha. 

CAPÍTOL V
De l’Assemblea General

Article 16
L’Assemblea serà convocada pel president de la manera que 
es preveu en l’article 18 dels Estatuts. 
Quan l’Assemblea haja sigut sol·licitada per la Junta Directiva, 
el 50 % dels membres de la Junta Directiva o el 25 % dels as-
sociats sol·liciten l’Assemblea, el president haurà de convo-
car-la en un termini no superior a 15 dies, després dels quals 
podran celebrar-la directament les persones sol·licitants. 

Article 17
L’ordre del dia, l’elaborarà el president o, si s’escau, qui sol·lici-
te la convocatòria. 
L’ordre del dia es podrà ampliar en la mateixa Assemblea per 
raons d’urgència, quan així ho decidisca com a mínim el 51 % 
de les persones que hi assistisquen. 
El president, en l’apartat de precs i preguntes, recollirà totes 
les propostes que hi formulen els membres de l’Associació 
per mitjà d’un escrit que s’haurà de registrar com a mínim tres 
dies abans que se celebre l’Assemblea. 

Article 18
A la convocatòria s’adjuntaran els documents necessaris per-
què els associats coneguen els assumptes a tractar. 
El pressupost anual i l’estat dels comptes han d’adjuntar-se a 
la convocatòria de l’Assemblea que haja d’aprovar-los. Quan 
es tracte de l’elecció de la Junta Directiva, hauran d’acom-
panyar-se a la convocatòria els noms de les persones que 
siguen proclamades candidats. En els altres casos, haurà 
d’adjuntar-se a la convocatòria un breu resum de l’assumpte 
que s’haja de discutir en la sessió de l’Assemblea i, si es tracta 
de la modificació dels Estatuts, s’hi acompanyarà el text literal 
modificat. 

Article 19
L’Assemblea General està presidida pel president de l’Asso-
ciació. Hi actuarà de secretari qui ho siga de la Junta Directiva. 

Article 20
El còmput dels vots en les sessions de l’Assemblea es podrà 
fer a la vista, per mitjà de qualsevol signe extern o per mitjà del 
sistema de votació secreta, amb papereta, quan així ho dispo-
se la Presidència. L’elecció dels membres de la Junta Directiva 
sempre es farà a través d’aquest últim sistema. 

Article 21
De totes les sessions de l’Assemblea General el secretari 
alçarà acta, que es transcriurà a un llibre a l’efecte signat pel 
president i el secretari. 

Article 22
Els acords que adopte l’Assemblea General es comunicaran a 
tots els associats en un termini no superior a quinze dies. 



CAPÍTOL VI
Del president

Article 23
El president de l’Associació el designarà l’Assemblea Gene-
ral d’acord amb el que s’estableix en els articles 22 i 23 dels 
Estatuts. 

Article 24
Les facultats del President són inherents a l’àmbit de les 
finalitats socials, enunciant-se a títol merament enunciatiu en 
l’article 24 dels Estatuts.

CAPÍTOL VII
De la Junta Directiva

Article 25
Les candidatures de la Junta han de presentar-se amb un 
mínim de 40 dies d’antelació a la celebració de l’Assemblea, 
i pel procediment de llistes tancades, amb un mínim de cinc 
candidats i un màxim de quinze, i s’hi poden acompanyar 
possibles substituts. Les llistes han d’adequar-se als requisits 
de composició previstos en els Estatuts. 

Article 26
La Junta Directiva es renovarà cada dos anys. 

Article 27
El secretari s’encarregarà de portar el fitxer, el llibre de regis-
tre d’associats i els llibres d’actes de l’Assemblea i la Junta 
Directiva. 

Article 28
El tresorer s’encarregarà de portar els llibres i els documents 
comptables i de fiscalitzar els fons de l’Associació. 

Article 29
El president de l’Associació farà la convocatòria de la Junta 
d’acord amb el que estableixen els articles 31 i 32 dels Esta-
tuts. 
El termini de convocatòria es podrà reduir a 24 hores per raons 
d’urgència. 

Article 30
Reunida la Junta Directiva, el president obrirà i alçarà la 
sessió, concedirà la paraula als membres, dirigint les delibera-
cions i decidint amb vot de qualitat, en cas d’empat. 
En les reunions de la Junta, tindran dret a fer ús de la paraula 
tots els assistents, sempre que el que manifesten tinga relació 
amb els assumptes de l’ordre del dia. No obstant això, qualse-
vol membre de la Junta podrà proposar que es declare urgent 
tractar un assumpte que no hi està inclòs, que es discutirà si 
la Junta acorda declarar-lo per unanimitat. 

Article 31
Els acords de la Junta Directiva s’adoptaran per majoria de 
vots dels assistents, de conformitat amb el que s’estableix en 
l’article 34 dels Estatuts. 

Article 32
De les sessions que celebre la Junta Directiva, el secretari 
alçarà l’acta oportuna, que s’ha de transcriure al «Llibre d’Ac-
tes de la Junta Directiva». Hi han de figurar necessàriament 
els extrems següents: 
1. Lloc i data de celebració. 
2. Nom i cognoms dels assistents, amb expressió del càrrec 
que exercisquen. 
3. Relació breu de les deliberacions. 
4. Expressió clara i concreta dels acords que s’hi prenen, i s’hi 
fan constar els vots en contra, si n’hi ha. 
Les actes es llegiran en la sessió següent i, si mereixen l’apro-
vació de la Junta, es transcriuran al llibre en el termini de tres 
dies, i el president i el secretari les signaran. 

Article 33
La Junta Directiva designarà els components de les comis-
sions de treball a què es refereix l’article 35 dels Estatuts a 
proposta del membre que haja de presidir-les i s’hi fixarà 
igualment el nombre de membres. El president podrà recaptar 
en tot cas la Presidència de qualsevol comissió que es cons-
tituïsca.

CAPÍTOL VIII
Del gerent

Article 34
El gerent és l’encarregat de la gestió diària de les activitats de 
l’Associació i exercirà la prefectura del personal i dels serveis 
de l’Associació. El compliment de la comesa ha de seguir les 
directrius del president i la Junta Directiva. 

Article 35
El gerent, nomenat per la Junta Directiva, serà un professional 
extern amb capacitació suficient per a exercir el seu treball. 
La Junta Directiva determinarà el seu salari i li atorgarà les 
facultats que considere necessàries. 

CAPÍTOL IX
Del règim econòmic

Article 36
Les quotes determinades per l’Assemblea General s’exigiran 
trimestralment, tret que l’associat en sol·licite el pagament 
anual o mensual, cas en el qual el tresorer acordarà el que 
crega oportú. 



Article 37
Les vendes de béns el valor dels quals siga superior a 
1.000.000 pessetes requerirà l’autorització de l’Assemblea 
General. 
El que es disposa en el paràgraf anterior serà igualment apli-
cable pel que fa a l’assumpció d’obligacions o càrregues per 
l’Associació, per damunt d’aquest mateix import. 

CAPÍTOL X
De la dissolució de l’Associació

Article 38
En l’Assemblea General en què s’acorde la dissolució de 
l’Associació es nomenaran els liquidadors a què es refereix 
l’article 41 dels Estatuts.

Article 39
Les comeses dels liquidadors seran les següents: 
1. Comprovar l’últim saldo de comptes.
2. Confeccionar la liquidació final. 
3. Cuidar de donar als béns i els fons socials la destinació que 
estableixen els Estatuts, als efectes dels quals obtindrà els 
documents oportuns de qui els rep i prepararà tota la docu-
mentació necessària per a sol·licitar la baixa del Registre. 


