ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA

TITOL 1.- NORMES GENERALS
Article 1.- Naturalesa
L’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya és una associació privada sense afany de
lucre, amb plena personalitat jurídica i capacitat d’obrar, que es regirà pels presents Estatuts i
per les disposicions legals vigents que li siguin d’aplicació, i en especial per allò que estableix la
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques, i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’Associació.
En cap cas aquesta Associació pot incardinar-se en l’àmbit de les associacions previstes en la
Llei 7/2006, de 31 de maig, del Parlament de Catalunya ni en el de les regulades per lleis
sectorials de l’àmbit associatiu.
Article 2.- Denominació
La denominació de l’entitat és “Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya” i és
successora de la “Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona”, fundada el 8 de juny de
1863.
Article 3.- Domicili
El domicili social de l’Associació és a Barcelona, Via Laietana, número 39. Aquest domicili pot
ser modificat si així ho acorda la Junta de Representants.
Article 4.- Objecte social
L’Associació té com a objecte bàsic el desenvolupament professional dels associats i el progrés
de l’enginyeria, de les empreses i de la societat en general.
Per aconseguir les seves finalitats, l’Associació impulsarà la més àmplia participació possible
de tots els associats en la realització de les seves activitats.
Amb caràcter enunciatiu i no taxatiu, l’Associació té per objecte:
1. El foment del progrés de l’enginyeria, posant-la al servei de la societat.
2. Esdevenir el referent tècnic dels enginyers al llarg de tota la seva vida professional
3. L’organització de serveis i activitats que facilitin el desenvolupament professional i humà dels
seus associats i tercers.
4. La cooperació amb la indústria, les autoritats, entitats, persones o corporacions públiques o
privades en qualsevol activitat relacionada amb l’enginyeria.
5. La promoció d’estudis, activitats i iniciatives pel foment de la competitivitat de les empreses.
6. La cooperació amb les universitats, centres docents i culturals per realitzar una labor
formativa. En concret, aportar informació en l’elaboració i execució de plans d’estudis
universitaris.
7. El foment de la formació continuada dels professionals de l’enginyeria com a instrument de
desenvolupament dels associats.
8. L’estudi de les normes i recomanacions sobre la indústria i els serveis amb vistes a millores,
entre d’altres, de l’economia i del medi ambient.
9. La col·laboració institucional amb altres entitats o la societat en el seu conjunt en tots aquells
assumptes d’interès general, i la cooperació amb tasques de contingut social en tot allò
relacionat o no amb l’enginyeria.
10. L’establiment d’un protocol d’acreditació davant de tercers de la competència professional
dels associats. A aquest efecte, l’Associació podrà registrar llurs títols professionals, la
documentació acreditativa de la formació continuada realitzada i altres documents o dades de
caràcter professional que es considerin convenients.
11. El foment i suport a l’estudi d’avenços científics i tècnics.
12. La promoció i suport a l’emprenedoria dels associats.
13. L’organització d’activitats tècniques, científiques, culturals i lúdiques per als associats i
tercers.
14. L’exercici d’aquelles actuacions que, en general, corresponguin als col·legis professionals
quan, d’acord amb la normativa, siguin delegables o no exclusives ni excloents d’aquestes
corporacions de dret públic.
15. La cooperació amb el Museu de la ciència i la tècnica de Catalunya i amb les restants
institucions museístiques i culturals relacionades amb l’enginyeria.
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16. L’ocupabilitat dels associats (Borsa de Treball, Serveis ocupacionals).
17. La influència davant la societat civil, l’entorn social de la professió i les institucions dels
enginyers, en relació amb els temes relacionats amb l’exercici de la professió i altres aspectes
del seu interès.
Amb independència dels serveis que l’Associació pugui oferir i prestar als seus associats en
raó de la seva pertinença a l’Entitat, la seva activitat no està restringida exclusivament a
beneficiar als seus associats, sinó que queda oberta a qualsevol altre possible beneficiari que
reuneixi les condicions i característiques exigides per la índole de les finalitats de l’Entitat,
sense més limitacions que les que disposi d’ordenament legal.
En queda exclòs tot ànim de lucre.
Article 5.- Àmbit d’actuació funcional i llengua
L’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya exercirà les seves funcions majoritàriament a
Catalunya.
L’Associació té el català com a llengua d’ús habitual.
Article 6.- Durada
La durada de l’Associació serà indefinida.

TITOL 2.- DELS ASSOCIATS
Article 7- Nombre i classes d’associats
El nombre d’associats serà il·limitat.
Són membres de l’entitat les següents classes d’associats o socis: socis numeraris, socis de
grau, socis adherits, socis escolars i socis d’honor.
a) Socis numeraris: enginyers industrials, altres enginyers de l’àmbit industrial i altres enginyers
i professionals de l’àmbit de l’enginyeria amb titulació universitària de segon cicle (o cicle llarg),
de màster o de doctor, la incorporació dels quals es materialitzarà previ acord de la Junta
Directiva de l’Associació i ratificació de la Junta de Representants. En tot cas, han de gaudir de
plena capacitat d’obrar.
b) Socis de grau: els professionals de l’àmbit de l’enginyeria amb titulació universitària de grau.
c) Socis adherits: les empreses i/o agrupacions empresarials en el seu sentit més ampli, les
societats professionals inscrites en els corresponents registres, les organitzacions professionals
de tot tipus i les persones físiques, quan, en tots aquests casos i per llur vinculació acreditada
amb l’enginyeria, siguin admeses per la Junta Directiva.
d) Socis estudiants: els alumnes de les titulacions a què es refereixen els apartats a) i b).
e) Socis d’honor: seran associats d’honor aquelles persones que pels seus serveis a la
ciència, a la tècnica, a la indústria, a l’enginyeria o a l’Associació o Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya siguin considerades mereixedores de l’esmentada distinció per la
Junta Directiva, la resolució de la qual caldrà que sigui confirmada en la primera reunió de la
Junta de Representants que se celebri. Tal distinció perdurarà mentre subsisteixin les
condicions que la van motivar. Estan exempts de pagament de
qualsevol tipus de quota.
Els socis numeraris tenen la condició d’electors i elegibles.
Article 8.- Normes d’ingrés
A fi d’ingressar a l’entitat, els sol·licitants hauran de presentar llur sol·licitud d’acord amb el que
hagi establert la Junta Directiva, així com la documentació que acrediti que es troben en
situació de sol·licitar llur ingrés a l’entitat com a socis numeraris, de grau, adherits o estudiants.
L’admissió dels socis és funció de la Junta Directiva. L’establiment de nous tipus de socis és
funció de la Junta de Representants.
L’acceptació o denegació d’una sol·licitud d’ingrés haurà de ser comunicada a l’interessat en el
termini màxim de tres mesos a partir de la data en què hagi estat presentada a l’Associació.
Les sol·licituds d’ingrés dels socis hauran de ser acceptades per la Junta Directiva si el
sol·licitant presenta completa la documentació a què fa referència el paràgraf anterior i se’n
comprova la veracitat de les dades. En cas de denegació es faran constar les raons que l’han
motivada. El sol·licitant podrà, en aquest cas, recórrer davant la pròpia Junta Directiva de
l’Associació i, si és el cas, posteriorment davant la Junta de Representants de l’Associació.
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Article 9.- Drets i deures dels associats
Són drets de tots els associats:
a) Rebre informació sobre qualsevol qüestió rellevant que afecti la condició de soci i la seva
relació amb l’Associació, i en especial ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures
disciplinàries.
b) Rebre informació sobre les activitats de l’Associació, utilitzar les instal·lacions socials i fer ús
dels serveis comuns que l’Associació ofereixi en compliment de les seves finalitats o amb
caràcter accessori, d’acord amb el que estableixen aquests Estatuts i acordin els òrgans de
govern per cada tipus de soci i d’acord amb les normes que els reglamentin.
c) Ésser informats de la identitat dels altres associats, en els termes que estableixi la normativa.
d) Posseir un exemplar dels Estatuts i de qualsevol altra norma reglamentària.
e) Formar part de les diferents comissions i participar en les activitats de relació i cooperació
tècnica, de formació i de reflexió d’acord amb les normes que les regulin.
f) Aportar comentaris, idees i sugerències a la Junta Directiva per mitjà de canals accessibles.
g) Aportar propostes a la Junta de Representants d’acord amb la lletra h) de l’article 14
dels presents Estatuts.
h) Participar activament en l’assoliment de les finalitats de l’Associació.
Són deures de tots els associats:
a) Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació.
b) Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques de l’Associació, abonant les quotes
així com altres aportacions ordinàries o extraordinàries previstes als
Estatuts o que siguin acordades per la Junta de Representants o la Junta Directiva, segons
l’àmbit respectiu de competències.
c) Conèixer i complir els presents Estatuts, els reglaments i els acords dels òrgans de
representació o de govern adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves competències.
Article 10.- Pèrdua de la condició de soci
El dret de formar part de l’entitat es perd:
a) Per voluntat de l’interessat, manifestada per escrit a la Junta Directiva.
b) Per defunció del soci, en cas de persones físiques, o per dissolució, en cas de persones
jurídiques.
c) Per falta de pagament de dues quotes mensuals consecutives o alternatives sense haver-les
fet efectives.
d) Per expulsió, motivada per causa greu i acordada per la Junta Directiva. Contra l’acord
d’expulsió, l’interessat pot recórrer a la Junta de Representants.
El soci que causi baixa voluntària de l’entitat trobant-se al corrent del pagament de quotes
podrà reingressar sol·licitant-ho per escrit. El soci que hagi quedat en descobert de pagament
haurà, a més a més, de fer efectives les quotes no satisfetes anteriorment, llevat el cas de
prescripció.

TÍTOL 3.- DELS ORGANS DE GOVERN, ADMINISTRACIÓ, GESTIÓ I CONSULTA
Article 11.- Òrgans de govern
Els òrgans de l’entitat són:
• La Junta General
• La Junta de Representants
• La Junta Directiva
• El Comitè Delegat
La Junta Directiva podrà constituir altres òrgans com la Comissió Econòmica, les comissions
delegades, ponències i comissions tècniques i d’activitats que cregui oportunes i, si escau, una
comissió de coordinació d’aquestes.
Existirà també un Consell Consultiu, que tindrà la composició i tasques establertes a l’article 41
dels presents Estatuts.
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CAPITOL I.– LA JUNTA GENERAL I LA JUNTA DE REPRESENTANTS
Article 12.- La Junta General
La Junta General d’associats és l’òrgan superior de govern de l’Associació i els seus acords
són vinculants per a tots els associats, per a la Junta Directiva i, si existeix, per a la Junta de
Representants.
La Junta General estarà constituïda per tots els associats numeraris. Quan l’Associació tingui
cinc mil associats numeraris o menys, la Junta General serà l’òrgan sobirà i li serà aplicable allò
que s’estableix als articles següents per a la Junta de Representants, amb les adaptacions
corresponents.
En aquest cas, no seran aplicables els quòrums d’assistència que s’estableixen per a la Junta
de Representants.
Quan l’Associació tingui més de cinc mil associats numeraris, actuarà com a Junta General la
Junta de Representants, i la Junta General dels associats numeraris només es convocarà i
reunirà amb caràcter extraordinari a proposta de la Junta Directiva o de la Junta de
Representants per tal d’informar-los o consultar-los aquells temes que considerin oportú o, de
manera obligatòria, per ratificar, si escau, els següents acords de la Junta de Representants:
propostes de modificació dels Estatuts; propostes de transformació, fusió, escissió i dissolució
de l’Associació, i propostes de disposició de béns que superin els imports establerts a l’article
63 dels presents Estatuts.
Perquè la Junta General pugui prendre acords sobre aquests punts, es requerirà un quòrum
d’assistència o representació del 2% dels associats si es tracta de modificacions estatutàries;
del 5% si es tracta de disposicions de béns que superin els imports indicats i d’un 10% dels
associats si es tracta de transformacions, fusions, escissions o dissolució de l’Associació.
Assolits aquests quòrums, els acords es prendran per majoria simple.
Cada associat/da podrà dur dos vots delegats, que hauran de ser específics per a cada Junta
General, i sempre preval la presència personal del delegant sobre el vot delegat. La delegació
requerirà escrit original signat pel delegant.
Article 13.- La Junta de Representants
Quan existeixi Junta de Representants, l’Associació constituirà la Junta General mitjançant
representants, és a dir, mitjançant una representació dels associats composta per un màxim de
120 membres que conformen la Junta de Representants:
cent representants elegits per sufragi dels electors de conformitat amb les circumscripcions
territorials que s’estableixen a aquests Estatuts, i un màxim de vint representants cooptats per
la Junta Directiva.
Vista la situació actual de l’Associació, i la previsió de futur immediat, es redacten aquests
Estatuts considerant l’existència de la Junta de Representants que actuarà com a Junta
General, sens perjudici de la potestativa o necessària convocatòria i reunió dels electors amb
caràcter extraordinari pels supòsits establerts a l’article anterior.
El president de l’Associació pot autoritzar l’assistència personal a les reunions de la Junta de
Representants, amb veu però sense vot, i fins a un nombre no superior a vint-i-cinc persones,
de socis numeraris no representants o, excepcionalment d’associats d’altres tipus, sempre que
siguin designats per la Junta Directiva i per a cada reunió de
la Junta de Representants, per raó dels temes que s’hi tracten o en consideració dels seus
mèrits o significació social. En tot cas, a més, hi assistirà amb veu però sense vot
el director general de l’Associació.
Article 14.- Competències de la Junta de Representants
La Junta de Representants és competent per tractar, deliberar i acordar sobre els següents
punts:
a) Programa anual d’objectius i activitats i pressupost de l’exercici econòmic següent.
b) Memòria anual del programa d’objectius i activitats i liquidació de l’exercici econòmic
vençut..
c) Modificació de les quotes, llevat que la variació tingui únicament la finalitat de restablir el seu
valor i amb aplicació com a màxim del percentatge de variació de l’índex general de preus al
consum (IPC), des de l’última modificació, amb un arrodoniment alçat al primer enter d’euro que
pertoqui.
d) Establiment de quotes extraordinàries i derrames.
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e) Establir nous tipus de socis, ratificar les noves titulacions que permetin l’adquisició de la
condició de soci numerari i conèixer les sol·licituds presentades per ser associat i també les
altes i baixes d’associats, i resoldre els recursos que es puguin presentar contra l’admissió o
denegació d’altes o baixes.
f) Proposta de venda o gravamen dels béns mobles o immobles de l’Associació, el valor dels
quals excedeixi els imports referits a l’article 51 dels presents Estatuts.
g) Propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a la Junta de Representants i les propostes
que un terç dels representants vulguin presentar a la Junta de Representants.
h) Debatre i, si és cas, aprovar, propostes efectuades per un grup d’electors que representin,
almenys, el 2% o el 10% dels socis, segons resulta a l’article 16 d’aquests
Estatuts.
i) Proposta de modificació dels Estatuts.
j) Proposta de fusió o segregació de l’Associació.
k) Acordar incorporar-se a altres unions d’associacions, entitats o separar-se’n.
l) Proposta de dissolució de l’Associació.
m) Aprovació, si escau, d’un reglament de règim intern de l’Associació i d’un règim deontològic,
i les seves modificacions.
n) Precs i preguntes.
o) Exercir les altres funcions que la llei atribueix a la Junta General.
Article 15.- Classes de reunions de la Junta de Representants
Les reunions de la Junta de Representants poden ser ordinàries i extraordinàries.
Durant l’any es celebraran, com a mínim, dues reunions ordinàries de la Junta de
Representants: l’una el primer semestre per a l’aprovació, si escau, dels comptes de l’any
anterior, així com, els anys que correspongui, per a la presa de possessió dels càrrecs de
representants i nomenament de la Junta Directiva; i l’altra el segon semestre per a l’aprovació
del pressupost de l’any vinent, i per informació general de la marxa de l’entitat en tots els seus
aspectes.
Article 16.- Convocatòria de les reunions de la Junta de Representants
La Junta de Representants s’ha de reunir i ésser convocada amb caràcter extraordinari
en els casos següents:
a) Quan la Junta Directiva ho consideri convenient.
b) Quan ho sol·licitin el 40% dels representants o un 10% dels associats numeraris, sempre
que el tema proposat per a la seva deliberació no es refereixi a una qüestió ja tractada i resolta
pel propi òrgan en els últims sis mesos anteriors a la data de la sol·licitud, inclosa la proposta
que la Junta de Representants debati i voti una moció de confiança del president.
Entre el dia que la Junta Directiva rebi la sol·licitud en forma dels associats que demanin la
realització d’una reunió extraordinària de la Junta de Representants i la seva convocatòria no
poden transcórrer més de trenta dies naturals. A l’ordre del dia hauran de constar-hi
necessàriament les matèries o qüestions proposades, a més de les que acordi la Junta
Directiva, i algunes de les persones que l’hagin promogut assistiran a la reunió per exposar el
seu parer i demanar, si escau, una votació.
Tot associat numerari pot demanar cada dos anys convocatòria d’una reunió extraordinària de
Junta de Representats.
A la resta de casos, entre la convocatòria de la reunió i la seva realització ha de transcórrer un
mínim de quinze dies naturals i un màxim de seixanta dies també naturals.
En tot cas, s’indicarà el lloc, que serà preferentment a la seu de l’Associació, el dia i l’hora de la
reunió en primera i segona convocatòria; l’ordre del dia, que serà redactat per la Junta
Directiva; i les propostes que hauran de ser sotmeses a la consideració de la Junta de
Representants, o un extracte que en doni idea clara del contingut i abast.
A les reunions ordinàries de la Junta de Representants, la Junta Directiva haurà d’incloure a
l’ordre del dia tots aquells assumptes o proposicions que se li trametin abans del 15 de maig i
15 de novembre, respectivament, i subscrits per un terç dels representants o per un 2% dels
associats numeraris.. En aquests casos els representants o alguns dels associats que hagin
promogut la inclusió del punt a l’ordre del dia assistiran a la reunió per exposar el seu parer i
demanar, si escau, una votació sobre el punt sol·licitat.
La convocatòria de les reunions de la Junta de Representants es farà mitjançant avís a la
pàgina web i per correu electrònic. A la convocatòria pública no s’inclouran dades que per la
seva confidencialitat o per incloure dades personals no es puguin fer públiques. En tot cas, la
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informació sobre les matèries objecte de la reunió de la Junta de Representants han de posarse a la disposició dels representants al domicili de l’Associació i per les vies telemàtiques que
s’estableixin, com a mínim durant els 10 dies naturals anteriors als de la realització de la reunió.
Article 17.- Constitució i presa d’acords
La Junta de Representants es constituirà vàlidament en primera convocatòria amb l’assistència
o representació, com a mínim, del 67% dels representants degudament convocats.
La segona convocatòria serà celebrada, si escau, mitja hora més tard i romandrà vàlidament
constituïda amb l’assistència o representació, com a mínim, del 40% dels representants
degudament convocats.
Per la validesa dels seus acords, en primera i en segona convocatòria, caldrà obtenir la majoria
simple dels vots, presents o representats.
En tot cas requeriran majoria absoluta de dos terços dels representants, tant en primera com
en segona convocatòria, les qüestions referides a modificacions estatutàries, fusió, escissió,
transformació i dissolució de l’entitat i disposicions patrimonials en els termes dels presents
Estatuts.
Els representants que en el moment de celebració de la reunió estiguin en situació
d’incompliment de les seves obligacions econòmiques restaran suspesos del seu dret a vot fins
a la regularització d’aquesta situació.
Article 18.- Celebració
El president de la Junta Directiva presidirà les reunions de la Junta de Representants, i, en el
seu defecte, el vicepresident o qui designi, del seu sí, la Junta Directiva.
A l’hora fixada a la convocatòria, el president obrirà la reunió; el secretari declararà, en el seu
cas, vàlidament constituït el quòrum de presència i farà la lectura de l’ordre del dia, i a
continuació el president iniciarà la sessió, dirigirà els debats i tindrà totes les facultats que
calguin per a l’acompliment de la seva missió.
Si en el capítol de precs i preguntes fos presentada una proposició que impliqués un acord de
la Junta de Representants, aquest no podrà ser aprovat en ferm a la mateixa reunió. La
proposició passarà a estudi de la Junta Directiva, la qual, si ho creu oportú, podrà convocar la
deguda reunió extraordinària de la Junta de Representants o comunicar als proponents, en un
termini màxim de dos mesos, la necessitat de presentar la proposició amb els requisits
exigibles.
El secretari redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un
extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i
la llista de les persones assistents.
Es nomenaran tres interventors d’acta els quals la signaran juntament amb el secretari i el
president per tal de donar-li l’aprovació definitiva abans de la següent reunió, essent els acords
plenament executius a partir de la signatura de l’acta per parts dels interventors.
Article 19.- Votacions
Les votacions podran ser de dues classes: nominals o secretes. La votació serà secreta
sempre que afecti el decòrum d’un associat i així ho acordi la Presidència, o que ho sol·liciti
una cinquena part dels representants assistents. A la votació secreta, el vot es dipositarà en
una urna.
Les votacions nominals s’efectuaran pel sistema de vot afirmatiu, el negatiu o l’abstenció.
Cada representant podrà dur dos vots delegats d’altres representants, que haurà d’ésser
específic per a cada reunió, i sempre preval la presència personal del delegant sobre el vot
delegat. La delegació requerirà escrit original signat pel delegant.
CAPÍTOL II.- LA JUNTA DIRECTIVA
Article 20.- Naturalesa i funció
La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat de representació i de govern de l’Associació que, dintre
de les competències establertes pels Estatuts, té la funció de promoure, dirigir, administrar i
executar totes les activitats de l’Associació d’acord amb l’objecte social i que no siguin de
l’exclusiva competència de la Junta de Representants.
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Article 21.- Composició de la Junta Directiva
La Junta Directiva estarà integrada per un president, entre un i tres vicepresidents, un
secretari, un interventor, un delegat de Serveis, i set vocals. Els presidents de les
demarcacions i de la Delegació del Vallès seran membres nats de la Junta Directiva en els
termes dels articles 59 i 62 d’aquests Estatuts. En cas d’existència de més d’un vicepresident
es fixarà una numeració.
En el cas que s’impulsi de manera explícita la funció del Delegat de Cooperació Tècnica, la
Junta Directiva designarà a tal fi un dels seus membres, en particular el vicepresident.
La Junta Directiva serà elegida per la Junta de Representants a proposta del president electe.
A la reunió de la Junta de Representants del primer semestre posterior al procés electoral,
després de la presa de possessió dels càrrecs de representants, el president proposarà d’entre
aquests una llista tancada i completa de les persones que hauran d’integrar la Junta Directiva i
la sotmetrà a la consideració de la Junta de Representants. Els proposats hauran d’obtenir el
vot favorable de la majoria simple dels vots presents o delegats del total de representants.
Si els proposats no obtinguessin l’esmentat percentatge de vot favorable, el president, a la
mateixa reunió de la Junta de Representants efectuarà una convocatòria extraordinària de nova
reunió de la Junta de Representants que s’haurà d’efectuar en el termini de quinze dies
naturals.
En aquesta reunió extraordinària efectuarà una nova proposta de llista tancada i completa de
les persones que hauran d’integrar la Junta Directiva. Els proposats hauran d’obtenir el vot
favorable de la majoria simple dels vots presents o delegats dels assistents.
Si aquesta segona proposta tampoc obtingués l’esmentat percentatge de vot favorable, la
mateixa reunió de la Junta de Representants haurà d’acordar una llista de consens d’onze
persones que, junt amb el president, formaran la Junta Directiva. Si no fos possible obtenir el
consens i es presentessin vàries candidatures a ocupar com a mínim els onze membres
restants de la Junta Directiva es procedirà a una votació de les candidatures entre els
assistents i formaran la Junta Directiva el president i les onze persones de la candidatura més
votada.
El nomenament i el cessament dels càrrecs de la Junta Directiva s’han de comunicar al
Registre d’Associacions mitjançant un certificat emès pel secretari sortint amb el vist i plau del
president sortint que ha d’incloure també l’acceptació del nou president i del nou secretari, si
escau.
Tots els membres de la Junta Directiva exerciran llur comesa durant quatre anys, i podran ser
reelegits fins a un total de tres mandats consecutius, per a un mateix càrrec o lloc de vocal.
Els membres de la Junta Directiva exerciran el seu càrrec de manera no remunerada però no
onerosa.
Article 22.- Competències de la Junta Directiva
Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, és de competència específica de la Junta Directiva:
a) Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei;
així mateix, complir les decisions preses per la Junta de Representants, d’acord amb les
normes, instruccions i directrius que aquesta estableixi.
b) Convocar les eleccions per proveir els càrrecs de representants.
c) Presentar a la Junta de Representants el programa anual d’objectius i activitats; el
pressupost de l’exercici econòmic següent; la memòria anual del programa d’objectius i
activitats i la liquidació del pressupost de l’exercici econòmic vençut.
d) Acordar sobre l’adquisició, suspensió i pèrdua de la condició de soci.
e) Acordar la incorporació com a socis numeraris de noves titulacions universitàries, que
hauran d’ésser ratificades per la Junta de Representants.
f) Aprovar els reglaments per al desenvolupament de les activitats i els serveis de l’Associació i,
si s’escau, un procediment de reclamació de quotes degudes.
g) Interpretar els presents Estatuts i, en cas de dubte, resoldre els casos que no hi siguin
previstos.
h) Crear tantes comissions, ponències i comissions tècniques i d’activitats com cregui
necessàries per a la bona marxa de l’Associació.
i) Fixar les quotes i les prestacions pels serveis oferts en els diferents àmbits d’actuació
funcional de l’Associació, així com les normes d’ús i els preus corresponents.
j) Mantenir les relacions entre l’Associació i quantes entitats hi tingui interès.
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k) Dur a terme tot tipus d’actes necessaris o convenients per a la bona marxa de l’Associació i
resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i donar-ne compte en
la primera reunió de la Junta de Representants.
l) Nomenar un màxim de vint representants en els termes de l’article 55 dels presents Estatuts.
m) Nomenar entre els representants les persones que hagin de cobrir temporalment les
vacants de la Junta Directiva en els termes de l’article 29.
n) En general, exercir qualsevol altra funció que no sigui expressament atribuïda a la Junta de
Representants o a altre òrgan de l’Associació.
Article 23.- Convocatòria de la Junta Directiva
La convocatòria de la Junta Directiva la farà el secretari amb una antelació mínima de
cinc dies, llevat dels casos d’urgència a criteri del president, que justificarà davant la mateixa
Junta.
La convocatòria es farà preferentment per mitjans telemàtics o per correu electrònic, i inclourà
l’ordre del dia.
Excepcionalment serà possible celebrar una reunió de la Junta Directiva sense necessitat de
convocatòria sempre que es reuneixin la totalitat dels seus membres i acordin per unanimitat
constituir-se en Junta.
Article 24.- Constitució o presa d’acords
La Junta Directiva es reunirà preferentment de manera mensual, com a mínim deu vegades a
l’any, i sempre que la convoqui el president, o en la seva absència el vicepresident, o ho
sol·liciti una tercera part dels seus membres.
L’assistència a les reunions de la Junta Directiva és obligatòria per als seus integrants.
La falta no justificada a tres reunions consecutives, o sis no consecutives en dos anys, es
considerarà abandonament del càrrec i, en aquest cas, la Junta Directiva podrà proposar-ne el
cessament a la Junta de Representants. A les seves reunions hi assistirà, amb veu però sense
vot, el director general i eventualment i segons la temàtica a tractar podran assistir-hi, a
invitació del president, altres membres de la Junta de Representants.
La Junta Directiva es constituirà, en primera convocatòria, amb l’assistència de la meitat més
un dels seus components, i en segona convocatòria, celebrada mitja hora després de la
primera, qualsevol que sigui el nombre d’assistents.
Amb caràcter excepcional, la Junta Directiva es reunirà per mitjà de videoconferència o d’altres
mitjans de comunicació, sempre que resti garantida la identificació dels assistents, la continuïtat
de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot.
Article 25.- Celebració
El desenvolupament de les reunions de la Junta Directiva, el text de les reunions i el dels
acords, indicant, en aquest darrer cas, el resultat de la votació, figuraran en un acta succinta
que redactarà i signarà el secretari amb el vistiplau del president.
Per a la més ràpida execució dels acords, la Junta Directiva podrà nomenar, en cada reunió,
d’entre els assistents, dos interventors de l’acta, els quals la signaran amb el secretari i el
president per tal de donar aprovació definitiva abans de la propera reunió.
Article 26.- Votacions
Els acords de la Junta Directiva es prendran per majoria simple de vots dels assistents. El
president, o el vicepresident en cas d’absència, dirimirà en cas d’empat amb vot de qualitat.
Si algun dels assumptes pot afectar l’honorabilitat d’algun associat, o ho sol·licita la cinquena
part dels assistents, o així ho decideix el president, o el vicepresident en cas d’absència, la
votació serà secreta.
Article 27.- Responsabilitat dels membres de la Junta Directiva
Els membres de la Junta Directiva respondran de la seva actuació en els termes establerts a la
legislació aplicable, i en concret l’article 322-17 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer
del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
Article 28.- Causes de cessament
El cessament dels components de la Junta Directiva de l’Associació es pot produir per les
causes següents:
a) Per l’esgotament del mandat natural pel qual van ser elegits, llevat de renovació.
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b) Per dimissió o renúncia, quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la Junta
Directiva.
c) Per la pèrdua de la condició de soci de l’Associació o per la pèrdua de qualsevol de les
condicions per ser elegit.
d) Per la mort, inhabilitació o incapacitat permanent o temporal que impedeixi l’exercici
del càrrec.
e) Per decisió disciplinària executiva que l’inhabiliti temporalment o permanent per ocupar algun
càrrec dels òrgans de govern o representació de l’Associació.
f) Separació acordada per la Junta de Representants que acordi l‘exercici de l’acció de
responsabilitat referida a l’article anterior.
g) Qualsevol altra que estableixi la Llei.
Article 29.- Vacants a la Junta Directiva
Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva durant el darrer terç d’un mandat es cobriran
directament per designació del president d’entre els representants.
Les vacants que es produeixin abans del darrer terç s’han de cobrir en la primera reunió de la
Junta de Representants que tingui lloc. Mentrestant, un representant elegit per la mateixa Junta
Directiva a proposta del president pot ocupar provisionalment la vacant.
Sempre que es produeixi una vacant en algun càrrec de la Junta Directiva, per dimissió o per
qualsevol altra causa, la Junta Directiva designarà, d’entre els seus membres, si calgués, la
persona que haurà de cobrir-la fins a la propera reunió de la Junta de Representants en que
caldrà cobrir la vacant i, si escau, procedir a un nou nomenament de càrrecs.
Si la vacant fos en el càrrec de president, l’ocuparà el vicepresident, i si s’escau la Junta
Directiva nomenarà provisionalment un vicepresident d’entre els seus membres.
Dins el termini de sis mesos a comptar de la presa de possessió del càrrec, ambdós nomenats
hauran d’ésser ratificats per la Junta de Representants.
Els designats per la Junta de Representants per ocupar càrrecs vacants, ho seran només pel
temps que resti del mandat al càrrec, i sense que s’alteri el temps natural del mandat. En el cas
que el designat ho sigui per a substituir un membre de la Junta Directiva suspès temporalment,
el mandat s’ha de limitar al temps de la suspensió.
Una Junta de Representants extraordinària pot debatre i votar una moció de confiança al
president de l’Associació. Les persones que la presentin l’hauran de motivar i s’entendrà que el
president ha perdut la confiança quan hi votin en contra un mínim de
dos terços del nombre total de representats existents.
Article 30.- Impugnació d’acords
Els acords dels òrgans de govern i els actes executius que infringeixin la llei o els Estatuts, o
que lesionin l’interès de l’Associació, es poden impugnar d’acord amb el que estableixen aquest
Estatut, el Codi Civil de Catalunya i la legislació processal.

CAPÍTOL III.- DEL COMITÈ DELEGAT
Article 31.- Formació i funcions del Comitè Delegat
La Junta Directiva nomenarà entre els seus membres un Comitè Delegat a qui podrà delegar
totes les funcions d’administració i gestió, excepte les que siguin legalment i estatuària
indelegables.
Estarà format, com a mínim, pel president i quatre membres de la Junta Directiva, entre ells el
secretari. Es reunirà a iniciativa del seu president tantes vegades com sigui necessari i
preferentment un cop a la setmana, amb excepció dels períodes inhàbils. Quedarà vàlidament
constituït, en primera convocatòria, sempre que hi assisteixin més de la meitat dels seus
membres i, en segona convocatòria, celebrada mitja hora després de la primera, qualsevol que
sigui el nombre d’assistents. A les seves reunions hi assistirà, amb veu però sense vot, el
director general.
Els acords s’adoptaran per majoria simple dels assistents a la reunió.
En especial, amb caràcter enunciatiu, el Comitè Delegat tindrà les següents funcions:
a) Estudiar i preparar els temes que s’hagin de sotmetre a la Junta Directiva.
b) Prendre decisions sobre aquelles qüestions que li hagi encomanat expressament la Junta
Directiva, amb obligació de donar-ne compte de les decisions adoptades, a la primera reunió
d’aquesta.
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c) Adoptar provisionalment qualsevol decisió de competència de la Junta Directiva, quan per la
seva urgència no fos possible esperar a la primera reunió convocada, amb
l’obligació de donar-ne compte a la sessió immediata i obtenir-ne la ratificació.
La durada del Comitè Delegat no sobrepassarà mai el termini del mandat de la Junta Directiva
de la qual hagi rebut les facultats delegades.

CAPÍTOL IV.- LA COMISSIÓ ECONÒMICA
Article 32.- Comissió Econòmica
La Junta Directiva constituirà la Comissió Econòmica conformada pels membres del Comitè
Delegat reunit amb caràcter econòmic, amb la incorporació de l’interventor.
Aquesta Comissió es reunirà, almenys, un cop al trimestre. A les seves reunions hi assistirà,
amb veu però sense vot, el director general.

CAPÍTOL V- EL PRESIDENT
Article 33.- Atribucions del president
Correspondran al president les següents funcions:
a) Representar legalment i oficial l’entitat en les relacions d’aquesta amb tercers.
b) Ordenar les convocatòries de les reunions de la Junta de Representants i de la Junta
Directiva i fixar-ne l’ordre del dia.
c) Presidir la Junta Directiva, el Comitè Delegat, les reunions de la Junta de Representants i
totes les comissions a què assisteixi, dirigint-ne les deliberacions.
d) Emetre un vot de qualitat en els casos d’empat.
e) Autoritzar amb la seva firma l’execució i compliment dels acords de l’entitat i ordenar els
pagaments.
f) Autoritzar amb el seu vist-i-plau les actes de les reunions de la Junta de Representants, de la
Junta Directiva, del Comitè Delegat i tots els comptes que rendeixi la Junta Directiva, les
certificacions i informes expedits per aquesta, així com tots els documents que calgui estendre.
g) Portar la firma social en els actes, escriptures, contractes i documents que fos necessari i
congruent amb les facultats que es confereixen en aquest article.
h) Proposar els membres que composaran la Junta Directiva.
i) Nomenar o proposar els representants que hagin de cobrir les vacants de la Junta Directiva.
j) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals deleguin la Junta de
Representants o la Junta Directiva.
Article 34.- Atribucions del vicepresident
Correspon al vicepresident substituir el president en les funcions que li hagi delegat.
Tindrà les funcions representatives que li assigni el president amb caràcter permanent o
circumstancial, i substituirà el president en cas d’absència, malaltia o incapacitat d’aquest, o en
altres supòsits en què no pugui exercir les seves funcions, o si està vacant el càrrec.
En cas que el president li assigni l’exercici de funcions representatives amb caràcter
permanent, caldrà notificar-ho a la Junta Directiva.
En cas d’impossibilitat eventual d’actuació del vicepresident, desenvoluparà aquest càrrec el
vocal de més edat de la Junta Directiva. Si la impossibilitat es preveu permanent es nomenarà
un substitut.
En qualsevol cas, un vicepresident actuarà com a president del Comitè Permanent de
Comissions Tècniques i d’Activitats.

CAPÍTOL VI.- DELS ALTRES CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Article 35.- Atribucions del secretari
Correspon al secretari:
a) Convocar les reunions de la Junta de Representants, de la Junta Directives i del Comitè
Delegat, segons ordres del president, i col·laborar amb ell en el desenvolupament d’aquestes
reunions.
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b) Redactar les actes de les reunions; redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar i, en
general, tots els documents que es presentin en l’exercici de les seves funcions pròpies.
c) Dur el llibre d’associats, amb els requisits legals.
d) Custodiar tota la documentació de Secretaria.
e) Redactar la memòria anual.
f) Donar curs, en el terme més breu possible, a les instàncies que es presentin.
g) Les restants atribucions inherents al càrrec i, de manera concreta, vetllar pel compliment de
les disposicions vigents en matèria d’associacions.
Durant les seves absències, serà substituït per un vocal nomenat a aquest efecte per la Junta
Directiva, i a manca d’acord, pel membre de menys edat de la Junta Directiva.
Article 36.- Atribucions de l’interventor
L’interventor tindrà al seu càrrec el control dels fons socials i autoritzarà amb la seva firma els
pressupostos, liquidacions i documents comptables de l’Associació.
Li correspon:
a) Formalitzar la documentació de caire econòmic, balanç, comptes d’ingressos i despeses i
pressupost, que ha de presentar la Junta Directiva a la Junta de Representants.
b) Tenir cura de la recaptació de les quotes i els drets que hauran de satisfer els associats,
signar-ne els rebuts així com altres documents i la tresoreria i restants ingressos que
corresponguin a l’Associació.
c) Tenir cura que sota la seva inspecció es dugui el llibre de caixa i els llibres que l’Associació
cregui convenients pel bon ordre de la tresoreria.
d) Practicar trimestralment un arqueig de caixa i comprovació dels comptes bancaris.
e) Pagar les factures i quantitats que corresponguin a l’Associació amb l’aprovació de la Junta
Directiva i del president.
Article 37.- Atribucions del delegat de Serveis
Correspon al delegat de Serveis coordinar, supervisar i impulsar els serveis de tot tipus que
dóna l’Associació; rebre les propostes de nous serveis i, si escau, tramitar-les a la Junta
Directiva; i proposar a aquesta Junta la política d’orientació i contingut que han de tenir els
serveis.
Article 38.- Funció i competències dels vocals
Els vocals exerciran la comesa que els assigni la Junta Directiva o el president.
Cadascun dels components de la Junta Directiva tindrà les obligacions pròpies del seu càrrec,
com també les que neixin de les delegacions, ponències o comissions que la Junta Directiva
els encomani.
Article 39.- Instruments de cooperació i participació.
Les comissions delegades, ponències, comissions tècniques i d’activitats, com a mecanismes
naturals de participació de les persones associades, es regularan en disposicions específiques
aprovades per la Junta de Representants.
Article 40.- Sindicatura
Dins l’Associació es podrà constituir una Sindicatura de la persona associada, que, d’acord
amb la normativa que aprovi la Junta de Representants en desenvolupament d’aquesta figura,
assumirà les funcions d’estudiar i canalitzar les queixes que formulin les persones associades.
Article 41.- Consell Consultiu
Dins l’Associació es podrà constituir un Consell Consultiu amb funcions de deliberació dels
punts que li proposi el president o d’altres que els seus membres considerin convenients; de
proposició de solucions al temes plantejats; de proposició de línies d’actuació; de representació
de l’Associació en organismes i institucions quan així s’acordi i, en general, de col·laboració
amb el president per a la millor consecució del fins fundacionals. A les seves reunions hi ha
d’assistir sempre el president de l’Associació.
Seran membres nats d’aquest Consell Consultiu els anteriors presidents de l’Associació. El
president, i pel termini del seu mandat, podrà convidar a formar-ne part a altres persones com
associats en qui concorri la condició d’haver estat anteriors degans del Col·legi Oficial
d’Enginyers Industrials de Catalunya, anteriors presidents de demarcacions i de la Delegació
del Vallès de l’Associació i altres presidents d’Associacions relacionades amb l’enginyeria,
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socis d’honor i, en general, persones de reconegut prestigi que puguin col·laborar amb els fins
de l’Associació.
El Consell Consultiu designarà entre els seus membres una persona a qui correspondrà
informar amb caràcter preceptiu però no vinculant de qüestions relacionades amb la
deontologia professional dels associats, i que exercirà aquesta sindicatura en els termes que
resultin del reglament deontològic que s’aprovi.
Els membres del Consell Consultiu no podran formar part de la Junta de Representants.

TITOL 4.- DE LES ELECCIONS DE REPRESENTANTS
Article 42.- Forma d’elecció dels representants
L’elecció dels cent representants a que es refereix l’article 13 dels presents Estatuts s’efectuarà
mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre els associats amb dret a vot.
Són electors tots els socis numeraris que figurin en el cens electoral i que a la data de la
convocatòria o de les eleccions no estiguin sotmesos a circumstàncies de suspensió,
prohibició, incapacitat o inhabilitació.
Són elegibles tots els socis numeraris que en el moment de la convocatòria de les eleccions
tinguin una antiguitat en aquesta categoria d’un mínim d’un any i no tinguin suspesa la condició
de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures, que
no es trobin afectats per cap prohibició o incapacitat legal o estatutària, i que no estiguin
inhabilitats per sentència o resolució administrativa ferma per l’exercici de la professió o per
ocupar càrrecs públics.
Les candidatures han de ser tancades i completes. Han d’incloure obligatòriament la totalitat
dels cent representants, encapçalades pel candidat a president, i hauran d’explicitar les
persones que es postulen als càrrecs de vicepresident, interventor, secretari i delegat de
Serveis de l’Associació. Poden comptar, a més, amb un màxim de vint-i-cinc possibles
substituts, preferentment en la mateixa proporció establerta per a les circumscripcions
territorials.
Fixat d’antuvi el nombre de representants que corresponen a cada demarcació, després del
candidat a president, les candidatures hauran de distribuir els noranta-nou candidats restants
per demarcacions amb cinc grups segons el següent ordre alfabètic: Barcelona, Catalunya
Central, Girona, Lleida i Tarragona. Dins el grup de la Demarcació de la Regió Metropolitana de
Barcelona s’indicaran expressament els candidats per la Delegació del Vallès. Els candidats de
cada grup hauran de ser persones adscrites a la corresponent demarcació o delegació i
l’encapçalarà el candidat a president de demarcació o delegació.
Es proclamarà com a president electe de l’Associació el cap de la candidatura que hagi
obtingut el major nombre de vots. En els casos d’empat, si el cap de llista d’ambdues
candidatures hagués ocupat càrrec en alguna Junta Directiva anterior, proclamarà electe la
candidatura que tingui en el cap de llista la persona que hagi ostentat el càrrec de més rang; en
altre cas es proclamarà el candidat més antic a l’Associació, i si fossin de la mateixa antiguitat,
el de més edat.
Es proclamarà com a presidents electes de les demarcacions i delegació les persones que
encapçalin la candidatura més votada en la circumscripció territorial corresponent
La resta de noranta-nou representants electes es proclamarà en funció dels resultats del
recompte de candidatures per a cada circumscripció territorial i d’acord al que preveu l’article
163 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General. No es tindran en
compte les candidatures que obtinguin menys d’un 5% dels vots vàlidament emesos.
Quan per aplicació de la Llei d’Hondt coincideixin dos representants de diferents candidatures
ho serà al que pertanyi a la llista que hagi obtingut més vots. Si hi ha dues candidatures amb
igual nombre de vots, el primer empat es resoldrà per sorteig i els successius de forma
alternativa.
Un Reglament, aprovat per la Junta de Representants, desenvoluparà el procediment de
votació per a l’elecció prevista en aquest article.

Article 43.- Cooptació de representants
Els representants restants, fins a un màxim de vint, dels cent vint que formen com a màxim la
Junta de Representants, seran cooptats per la Junta Directiva que resulti de les eleccions
efectuades, amb preferència de socis numeraris representants d’entitats que ostentin vinculació
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o col·laborin amb l’Associació. Aquest òrgan, a la primera reunió que celebri després de la
reunió on els representants prenguin possessió del càrrec, efectuarà el nomenament d’aquests
representants, la qual cosa, prèvia acceptació del càrrec, es comunicarà expressament a la
resta de membres de la Junta de Representants per a la seva ratificació en la primera reunió
que es celebri i als associats en general.
Quan la Junta Directiva consideri convenient donar entrada a altres tipus d’associats per
millorar la pluralitat de la Junta de Representants, podrà cooptar com a representants socis de
grau, fins a un màxim de cinc.
Article 44.- Mandat
La durada del mandat dels representants serà de quatre anys i es renovaran en la seva
totalitat. En cas que un representant cessi per qualsevol motiu abans de finalitzar el seu
mandat, la vacant la cobrirà un substitut de la mateixa candidatura i, en el seu defecte, la Junta
Directiva procedirà a cooptar un soci elegible.

TITOL 5- DEL RÈGIM DOCUMENTAL I ECONÒMIC
Article 45.- Els documents
Integren el règim documental i comptable de l’Associació:
a) Els llibres d’actes, en els quals cal consignar les reunions de la Junta de Representants, de
la Junta Directiva i, si s’escau, dels altres òrgans col·legiats de l’Associació, amb indicació de la
data, els assistents a les reunions, manifestació succinta dels assumptes tractats i els acords
presos. Les actes han de ser subscrites pel president i el secretari de l’Associació o de l’òrgan
col·legiat corresponent.
b) El registre d’associats mitjançant el fitxer adient o l’instrument idoni, on hi ha de constar, com
a mínim, el nom, cognoms, domicili i document nacional d’identitat dels associats o document
equivalent en cas de súbdit estranger, amb el seu número de soci.
c) Els llibres de comptabilitat que estableixi la normativa.
d) Tots aquells documents, instruments o llibres auxiliars que es considerin oportuns per a un
millor compliment dels objectius de l’Associació.
e) Els llibres que pertanyin a l’Associació i donin fe de la seva història.
L’esmentat règim documental i comptable serà d’aplicació a les demarcacions de l’Associació.
Article 46.- Formulació i presentació dels comptes anuals
La Junta Directiva ha de presentar a la reunió de la Junta de Representants del primer
semestre els seus comptes anuals, que comprenen els documents requerits per la normativa
aplicable.
Els comptes anuals i pressupostos hauran d’elaborar-se d’acord amb el que estableix la
legislació aplicable a les associacions, i han d’estar a disposició dels representants que els
sol·licitin, exclusivament per a la seva consulta, al domicili social de l’Associació, un mínim de
deu dies naturals abans de l’assenyalat per a la celebració de la Junta.
En el cas d’un any electoral, els comptes anuals seran presentats per la Junta Directiva sortint i
hauran de ser aprovats, si escau, per la Junta de Representants que cessa en el seu mandat, i
es procedirà després d’aquest punt de l’ordre del dia a la presa de possessió dels nous
representants, nomenament de nou president i elecció de Junta Directiva. Si no hi hagués
quorum de formació o votació perquè la Junta de Representants que cessa aprovés els
comptes anuals, la nova Junta de Representants adoptarà els acords que corresponguin.

TÍTOL 6.- DEL DESPLEGAMENT TERRITORIAL DE L’ASSOCIACIÓ
Article 47.- Les demarcacions i la Delegació del Vallès.
D’acord amb el desenvolupament històric territorial, les demarcacions i delegacions són el
centre de reunió i treball dels/les professionals que hi són adscrits/es, amb la finalitat d’acostar
serveis de l’Associació als/les professionals i tractar els assumptes específics que els/les
afectin.
Existeixen cinc àmbits territorials que prendran el nom de Demarcacions:
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- Demarcació de la Regió Metropolitana de Barcelona, que comprendrà las comarques del
Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, l’Alt Penedès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i
el Maresme.
- Demarcació de la Regió de la Catalunya Central, que comprendrà les comarques de l’Anoia,
el Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona, el Solsonès i la Cerdanya.
- Demarcació de la Regió de Girona, que comprendrà les comarques de l’Alt Empordà, el Baix
Empordà, el Gironès, la Garrotxa, el Pla de l’Estany, la Selva i el Ripollès.
- Demarcació de la Regió de Lleida, que comprendrà les comarques de l’Alt Urgell, el Pallars
Sobirà, el Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça, la Val d’Aran, la Noguera, el Segrià, el Pla d’Urgell,
l’Urgell, la Segarra i les Garrigues.
- Demarcació de la Regió de Tarragona, que comprendrà les comarques del Baix Penedès, el
Tarragonès, l’Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, la
Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià.
La Demarcació de la Regió Metropolitana de Barcelona no comptarà amb president ni junta
directiva específica sinó que actuaran com a tals el president i la Junta Directiva de
l’Associació.
Com a complement de la distribució territorial establerta es reconeix dins el desplegament
territorial de l’Associació l’existència de la Delegació del Vallès integrada a la Demarcació de la
Regió Metropolitana de Barcelona, que comprendrà les comarques del Vallès Occidental i del
Vallès Oriental
Els àmbits territorials d’acord amb aquesta distribució es mantindrà en el cas de modificació de
les comarques indicades Tota modificació de l’organització territorial de l’Associació serà
competència exclusiva de la Junta de Representants i exigirà el vot favorable d’assistents que
correspongui a, com a mínim, quatre cinquenes parts de la Junta de Representants.
Com a organisme de coordinació territorial es constitueix una Comissió de Presidents,
constituïda pel President de l’Associació i els presidents de Demarcacions i Delegació. Es
reunirà cada dos mesos i la convocarà el President de l’Associació, a iniciativa pròpia o quan
ho sol·licitin com a mínim dos dels presidents de Demarcació i/o Delegació.

Article 48.- Adscripció a la demarcació i a la delegació
El concepte d’adscripció correspon als associats que tinguin el seu domicili fiscal, lloc de treball
habitual o residència en els àmbits territorials corresponents. Aquells associats que prefereixin
estar adscrits a la demarcació o a la delegació corresponent a la seva residència i que no
coincideixi amb la del territori del seu domicili fiscal o lloc de treball habitual, ho podran fer
desprès de la comunicació prèvia a la demarcació o a la delegació, la qual ho notificarà a la
Secretaria de l’Associació.
Un associat no podrà estar adscrit a més d’una demarcació o delegació.
Article 49. - Competències de la demarcació i la delegació
Les demarcacions i la delegació seran el centre de reunió i treball dels associats adscrits,
prestaran serveis de l’Associació, i tractaran els assumptes específics que els afectin.
Informaran periòdicament i assessoraran la Junta Directiva de l’Associació.
Amb caràcter enunciatiu, la demarcació i la delegació podran:
a) Actuar per delegació, en el seu territori, de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya
davant les autoritats locals i assistir en nom seu als actes oficials pertinents.
b) Traslladar, degudament informades, a la Junta Directiva de l’Associació, les instàncies i
documentació necessària dels que desitgin incorporar-se a l’Associació i resideixin, treballin o
tinguin el domicili social al seu àmbit territorial i també informar dels associats que siguin baixa
a la demarcació.
c) Transmetre a la Junta Directiva de l’Associació les inquietuds i propostes dels associats del
seu àmbit territorial i fomentar-ne la incorporació.
d) Promoure en el seu àmbit territorial el desenvolupament d’activitats científiques, tècniques,
econòmiques i culturals, relacionades amb la professió i la formació permanent entre els
associats.
e) Tota demarcació podrà implantar o suprimir serveis corporatius complementaris als
establerts amb caràcter general per l’Associació.
f) Emetre els informes que li siguin encomanats per la Junta Directiva de l’Associació.
g) Proposar el pressupost anual de les seves despeses, en la línia de pressupostos ordinaris
de despeses. Aquests pressupost es sotmetrà a la Junta Directiva de l’Associació.

14

h) Proposar i distribuir els pressupostos ordinari i extraordinari que correspongui a la
demarcació i delegació, un cop aprovats en Junta de Representants de l’Associació.
La distribució de l’extraordinari necessitarà el vist-i-plau de l’interventor de l’Associació.
i) Trametre a la Junta Directiva de l’Associació la relació anual de despeses i ingressos feta i
auditada pel secretari-interventor de la demarcació o delegació.
j) Redactar la memòria anual que es presentarà a la Junta Directiva de l’Associació durant la
primera quinzena de novembre.
k) Vetllar pel compliment de les normes d’ètica professional entre els associats adscrits a la
seva demarcació o delegació, i informar la Junta Directiva de qualsevol transgressió
d’aquestes.
l) Trametre a l’Associació, durant els primers quinze dies de cada trimestre, un estat de les
activitats de la demarcació o delegació durant el trimestre anterior.
Article 50.- La Junta Directiva de la demarcació i delegació
Tota demarcació i delegació comptarà amb una Junta Directiva, formada per un president, un
secretari-interventor, i un nombre de vocals no inferior a tres ni superior a set, a criteri del seu
president. A aquests càrrecs els serà aplicable, en allò que correspongui, l’establert en relació
amb el president, el secretari i l’interventor de l’Associació, i al funcionament de la Junta
Directiva de l’Associació.
Els presidents de les demarcacions i de la delegació seran membres nats de la Junta Directiva
de l’Associació, segons el que estableix l’article 21 d’aquests Estatuts. En cas d’absència
justificada, el secretari-interventor de la demarcació o Delegació del Vallès podran substituir el
seu President amb veu i vot a dita Junta Directiva.
Serà president de la demarcació i delegació el primer representant electe del grup corresponent
al seu àmbit territorial que correspongui a la candidatura que hagi obtingut més vots en la
circumscripció territorial corresponent.
La resta de membres de la Junta Directiva seran elegits pel president de la demarcació o
delegació d’entre els socis elegibles que hagin format part de la candidatura o candidatures
presentades a les eleccions del seu àmbit territorial. La durada dels càrrecs serà de quatre
anys i es renovaran d’acord amb el calendari electoral de l’Associació.
Tots els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec amb caràcter no remunerat, encara
que no onerós i es regiran, en allò que correspongui, per l’establert en els articles 23 a 30 dels
presents Estatuts.
Les Juntes Directives organitzaran el funcionament de la demarcació i delegació atenent el
model de funcionament que per a l’Associació estableixen aquests Estatuts en allò que els
pugui ésser aplicable. Tanmateix aquestes juntes directives, si ho creuen convenient, podran
convocar en assemblea a tots els socis adscrits a la demarcació i delegació.

TÍTOL 7.- DEL PATRIMONI SOCIAL
Article 51.- Disposició
L’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya té plena personalitat jurídica pròpia per
posseir, administrar, adquirir, acceptar, vendre i alienar béns i drets, contreure obligacions, fer
ús d’accions civils i penals i dur a terme tots aquells actes necessaris per a la realització dels
seus fins socials, conforme als presents Estatuts i a les lleis.
La Junta Directiva, a més a més de les competències de simple administració que té atribuïdes,
podrà també vendre, alienar o contreure obligacions que afectin el patrimoni social
genèricament, o gravant en concret els seus béns mobles o immobles, sempre que tals actes
no suposin excedir anualment, d’un cop o de diversos, la
quantia de cinc-cents mil euros de l’any 2011 o de la quantitat que resulti en cada moment de la
seva revaluació d’acord amb l’índex de preus al consum (IPC) o el que el pugui substituir
oficialment.
En els altres supòsits, la Junta Directiva haurà de:
a) Formalitzar per escrit la corresponent proposta, que enviarà a cada un dels seus membres.
b) Fer-la figurar a l’ordre del dia de la següent reunió de la mateixa Junta, en què haurà de ser
deliberada, i sotmetre-la finalment a votació nominal.
A fi que la proposta sigui presa en consideració, els vots favorables dels assistents han de ser
com a mínim iguals a quatre cinquenes parts del nombre dels components de la Junta
Directiva.
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Quan es tracti del patrimoni adscrit a una demarcació serà preceptiu l’informe de la junta
directiva de la corresponent demarcació, el qual podrà contemplar la petició de la paralització
del procés de venda durant un termini de tres anys. En aquest darrer punt, l’informe serà
vinculant. Transcorregut aquest termini, si la Junta Directiva reitera la seva intenció en relació a
aquest patrimoni, caldrà un nou informe preceptiu i vinculant de la demarcació corresponent,
que la podrà paralitzar novament durant tres anys, i així successivament.
La proposta que aprovi la Junta Directiva ha de ser sotmesa a l’aprovació de la Junta de
Representants reunida en forma extraordinària, convocada a l’efecte, i s’ha d’enviar a cada
representant, junt amb la convocatòria, el text íntegre de la proposta a deliberar.
Perquè la proposta sigui aprovada per la Junta de Representants serà indispensable que votin
a favor com a mínim dos terços dels seus membres.
L’acord favorable de la Junta de Representants s’haurà de sotmetre a aprovació per majoria
simple, si escau, d’una Junta General dels electors reunits amb el quòrum d’assistència
establert a l’article 12 d’aquests Estatuts.

TÍTOL 8.- DEL RÈGIM ECONÒMIC DE L’ENTITAT
Article 52.- Recursos ordinaris i extraordinaris de l’entitat
Constitueixen els béns de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya els que figuren en
cada moment en el seu inventari, que a la data de l’aprovació dels presents Estatuts són els
béns aportats pels socis des de la fundació de l’Associació.
Constitueixen els recursos econòmics ordinaris de l’entitat els que a continuació s’indiquen:
a) Les quotes ordinàries dels socis.
b) Els productes dels béns i drets que corresponguin a l’entitat.
c) Els beneficis que obtingués per publicacions i prestació de serveis.
d) Els ingressos que puguin produir-se a través de les comissions tècniques i d’activitats, si així
s’estableix en llurs reglaments particulars, o els que s’acordin per a un fi determinat.
e) Els que per acord de la Junta de Representants es considerin necessaris.
Constitueixen els recursos extraordinaris de l’entitat, els que a continuació s’assenyalen:
a) Les subvencions, donatius, etc. que li siguin concedits per la Generalitat, l’Administració
Central, Autonòmica o Local, corporacions oficials, altres entitats i particulars.
b) Els béns mobles i immobles que, per herència, donació o qualsevol altre títol lucratiu entrin a
formar part del patrimoni de l’entitat, l’aprovació dels quals acordi la Junta Directiva.
c) Les aportacions extraordinàries que per acord de la Junta de Representants es considerin
necessàries.
Article 53.- Fons socials de les demarcacions
El fons social de cada demarcació s’articularà de forma operativa a partir del resultat comptable
de cada demarcació, partint del tancament de comptes aprovat en cada exercici per la Junta de
Representants.
La Junta de Representants es reserva la facultat de, en qualsevol moment, reestructurar la
composició dels fons socials de cada àmbit territorial a proposta de la Junta Directiva.
Article 54.- Exercici Econòmic
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.
Article 55.- Formulació de pressupostos i rendiment de comptes
En l’ordre econòmic, l’entitat es regirà per uns pressupostos que cada any proposarà
l’interventor, sancionarà la Junta Directiva i aprovarà la Junta de Representants del segon
semestre. El projecte de pressupostos serà a disposició dels representants a les hores de
Secretaria durant els deu dies naturals anteriors a la celebració de l’esmentada reunió.
Els pressupostos es dividiran en pressupostos d’ingressos i de despeses i es formularan
d’acord amb la normativa fiscal i pla general comptable que els sigui aplicable.
L’interventor sotmetrà a sanció de la Junta Directiva els comptes de l’any anterior que seran
presentats a la reunió de la Junta de Representants del primer semestre, per tal d’aprovar-los.
Per mitjà d’un resum i per notes explicatives, si calgués, s’indicarà a la Junta de Representants
la comparació entre les xifres del pressupost i les dels comptes, amb indicació de les
diferències si hi fossin.
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Els comptes seran a disposició dels representants durant el mateix temps i en igual forma que
els pressupostos.
Les demarcacions, vetllant pel seu equilibri econòmic i a fi de poder desenvolupar els serveis
que les siguin propis, presentaran la seva proposta de pressupostos a l’interventor de
l’Associació perquè els pugui integrar en els pressupostos generals i es procedeixi d’acord amb
el procediment establert.
El pressupost de l’Associació contemplarà aquelles fórmules de finançament que siguin
necessàries per tal de garantir el desplegament territorial i el seu correcte funcionament, així
com el de la caixa general, de forma equilibrada i compensada sense contravenir en tot cas el
principi d’ordinalitat que es correspon amb el col·lectiu adscrit a cada àmbit territorial
Article 56.- Moviment de fons
Els rebuts, lliurament i tots els documents que tinguin relació amb el moviment de fons seran
autoritzats pel president amb la presa de raó de l’interventor.
Els comptes corrents i dipòsits de valors que s’obrin en establiments bancaris seran a nom de
l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya. En els comptes corrents o llibretes d’estalvis
obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president,
l’interventor i el secretari, i la Junta Directiva en determinarà les formalitats i/o els continguts.
Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser
la de l’interventor o bé la del president.
Això no obstant, si la Junta Directiva ho considera convenient es podran apoderar terceres
persones per realitzar moviments de fons, en particular al director general de l’Associació.
Tanmateix es podrà delegar en el president, secretari-interventor de les Demarcacions l’exercici
d’aquestes funcions.

TÍTOL 9.- DE LES RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS
Article 57.- Relacions amb altres entitats
L’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya podrà integrar-se, federar-se o associar-se,
prèvia aprovació de la Junta de Representants a proposta de la Junta Directiva, amb altres
entitats que tinguin el seu mateix d’interès.

TÍTOL 10.- DE LES MODIFICACIONS I DISSOLUCIÓ DE L’ENTITAT
Article 58.- Dissolució de l’Associació
L’Associació es dissoldrà:
a) Per acord de la Junta de Representants en una reunió convocada a tal efecte, sempre que
els vots favorables a la dissolució siguin, com a mínim, de les dues terceres parts de la Junta
de Representants i aquest acord sigui aprovat posteriorment per majoria simple en una Junta
General de tots els electors reunits amb el quòrum d’assistència establert a l’article 12
d’aquests Estatuts.
b) Per altres causes previstes per les disposicions legals que li siguin d’aplicació.
Article 59- Liquidació del patrimoni de l’Associació
Acordada la dissolució es procedirà a la liquidació del patrimoni de l’Associació per una
comissió integrada pel president, l’interventor i cinc representants designats per la mateixa
Junta de Representants i que es constituiran en Junta Liquidadora a fi que procedeixin a
l’inventari i valoració dels béns de l’entitat, a prendre les mesures oportunes i a l’extinció i la
liquidació de qualsevol operació pendent.
Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva
responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret
voluntàriament.
L’extinció de l’Associació determina la destinació dels béns sobrants o la destinació del
patrimoni romanent que resulti de la liquidació a una altra entitat sense finalitat lucrativa que
tingui finalitats anàlogues, sempre i quan sigui considerada com entitat beneficiària del
mecenatge als efectes previstos a la Llei 49/2002 o normativa que la substitueixi, o a una
entitat pública de naturalesa no fundacional que persegueixi fins d’interès general similars.
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L’elecció l’efectuarà l’Assemblea General quan acordi la dissolució, amb preferència d’una
entitat que tingui el domicili al mateix municipi o, si no n’hi ha, en l’àmbit territorial més proper.
Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors
d’aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si la Junta de Representants no
confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.
Article 60.- Modificacions dels Estatuts
Per modificar els presents Estatuts caldrà l’aprovació de la Junta de Representants en una
reunió extraordinària convocada a tal efecte i que votin a favor les dues terceres parts, com a
mínim, de la Junta de Representants, excepte per a esmenes del text estatutari que afectin a
qüestions gramaticals, sintaxi, estil o incorrecta enunciació de la norma a fi i efecte d’una més
clara exposició de la mateixa i que eviti en el possible una interpretació fora de la seu
associativa.
L’acord de la Junta de Representants caldrà que sigui aprovat per majoria simple dels electors
reunits en una Junta General amb el quòrum d’assistència establert a l’article 12 d’aquests
Estatuts.
La iniciativa de la modificació la prendrà la Junta Directiva o una fracció de la Junta de
Representants que en representi com a mínim la quarta part.
Article 61- Fusió, escissió i transformació
La fusió, l’escissió i la transformació de l’Associació se subjecta als requisits i als procediments
que estableixi la normativa aplicable, i que en el moment actual són els articles 314.1 a 314.3
del Codi Civil de Catalunya.
L’Associació només es pot transformar en una altra persona jurídica no lucrativa.
L’acord caldrà que sigui aprovat per majoria simple dels electors reunits en una Junta General
amb el quorum d’assistència establert a l’article 12 d’aquests Estatuts.
Nova Disposició Transitòria
Fins a l’aprovació d’una nova normativa de comissions, s’aplicaran els articles 39 i 40 en la
seva redacció original
Nova Disposició Final
Les referències masculines a càrrecs i persones continguts en aquests estatuts responen a
voluntat d’aconseguir un text més llegible i àgil i, per tant, s’han d’entendre fetes tan en masculí
com en femení, ja que no responen a cap voluntat sexista ni discriminatòria.
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