Estatuts
Associació de Dissenyadors Professionals
(ADP)
Títol I
Disposicions generals
Denominació, àmbit territorial i professional, duració, domicili i finalitats.
Article 1: sota la llei 19/77 de 1 abril, reguladora del dret de associació sindical i la llei 4/2008
del codi civil de Catalunya referent a les persones jurídiques, es constitueix la ASSOCIACIÓ DE
DISSENYADORS PROFESSIONALS (ADP).
Article 2: L’associació de dissenyadors professionals tindrà àmbit nacional, integrant als
dissenyadors industrials, gràfics e interioristes que voluntàriament sol·licitin la seva afiliació i
acreditin la seva professionalitat.
Article 3: L’associació es constitueix per temps indefinit.
Article 4: L’associació gaudirà de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar,
necessària per al compliment de les seves finalitats.
Article 5: La associació fixa el seu domicili al Carrer Balmes , núm. 201 principal 1a, Barcelona
08006, sens perjudici que la Junta directiva pugui acordar, en qualsevol moment, el canvi a un
altre lloc, així com establir oficines i representacions que consideri oportunes o convenients.
Article 6: Constitueixen fins de l’associació:
a) La representació i defensa i promoció dels interessos econòmics, socials, professionals i
culturals dels seus associats a nivell nacional i internacional.
b) Fomentar la solidaritat dels dissenyadors afiliats, promocionant i creant serveis comuns
a la naturalesa assistencial.
c) Programar les accions necessàries per aconseguir millores socials i econòmiques dels
seus associats.
d) Organitzar una constant tasca formativa i de promoció cultural dels seus afiliats.
e) Organitzar entre els seus afiliats grups d’estudi, d’àmbit local, regional o nacional per
problemes del disseny, el qual la seva complexitat i/o magnitud requereixin una tasca
de feina en equip.

TÍTOL II
Dels membres de l’associació
Article 7: podran afiliar-se tant les persones físiques com les persones jurídiques. Aquestes
últimes tindran un estatus especial regulat en l’article 31 dels presents estatuts.
En relació a les persones físiques:
a) acreditin reunir les condicions professionals de l’article 2, sometent el seu currículum
professional i treballs realitzats a la Junta Directiva, la qual donarà la seva aprovació
per vot secret i per majoria simple.
b) Acceptar i observar els presents estatuts
Article 8: L’ ingrés a l’associació serà voluntari i en qualsevol moment, podran els membres
deixar de pertànyer a la mateixa, notificant-la per escrit a la Junta directiva, amb una
antelació de deu dies a la data de baixa. De les altes i baixes es farà constar en un llibre a tals
efectes.
Els afiliats , per igual, tindran els següents drets i deures com a mínim:
a) Drets
a. Dret de vot
b. Dret de informació i participació en tot ordre de mèrits i realitzacions
c. Dret a participar en les activitats que promogui l’associació
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d. Dret al gaudi dels serveis assistencials que creï l’associació
e. Dret a l’examen dels llibres, comprovants i comptes de l’associació, en la forma
estatutàriament prevista.
b) Deures
a. Obligació de satisfer la quota que sigui fixada per l’Assemblea general.
b. Obligació de complir amb els acords adoptats per l’assemblea general o per la
Junta directiva en al esfera de les seves competències.
Article 9: La afiliació a l’associació porta inherent el pagament de la quota que sigui fixada per
l’assemblea general, a proposta de la Junta directiva, de conformitat als presents estatuts. La
citada quota s’aplicarà per igual a tots els membres de l’Associació.
L’ incompliment o falta de pagament de les quotes podran donar lloc a la suspensió dels drets
referits a l’article 7. La regulació de les condicions exactes es farà mitjançant un reglament
intern redactat per la Junta de Govern i es sotmetrà a l’aprovació de l’Assemblea general.
Article 10: La junta directiva de l’associació podrà acordar la expulsió d’alguns dels seus
membres, per alguna de les següents causes:
a) incompliment de les obligacions establertes en els estatuts
b) incompliment dels acords adoptats per l’assemblea general o per la Junta directiva.
c) Incompliment de les obligacions econòmiques per al sosteniment de l’Associació que
s’hagin establert estatutàriament.
Contra l’acord d’expulsió, l’associat podrà recórrer davant l’assemblea general.

TITOL III
Dels òrgans de govern
Article 11: El govern de l’associació estarà a càrrec de l’Assemblea general i la Junta
directiva. Les persones que regiran l’associació, seran escollides en tots els seus graus,
mitjançant sufragi lliure, directe i secret. El procés electoral quedarà fixat en l’article 24.
Article 12: L’assemblea general està constituïda per tots els afiliats que hagin satisfet les
quotes establertes estatutàriament.
Article 13: L’assemblea general, vàlidament constituïda, es l’òrgan sobirà de l’associació, i els
seus acords adoptats segons aquests estatuts, son obligatoris per a tots els seus afiliats.
Article 14: Les assemblees generals podran ser ordinàries o extraordinàries. La assemblea
general ordinària es celebrarà una vegada a l’any durant el mes de gener posterior a l’exercici.
La extraordinària, quan ho sol·licitin un 10% dels afiliats o per acord de la Junta Directiva.
Article 15: Les assemblees generals, ordinàries i extraordinàries es convocaran per comunicat
del president per l’associació, mitjançant notificació escrita als seus afiliats amb quinze dies
naturals d’antelació a la data assenyalada per a la reunió, expressant, si fos necessari, la data i
lloc en que tindrà lloc la reunió en segona convocatòria.
La comunicació de la convocatòria, consignarà el lloc i l’hora, en que s’hagi de celebrar
l’assemblea i els assumptes que s’hagin de tractar, segons l’ordre del dia establert per la Junta
directiva.
La junta directiva en l’apartat de precs i preguntes, recollirà totes les propostes que es
formulin pels afiliats, mitjançant petició escrita, tres dies abans de la data de la reunió. Així
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mateix, per raons d’urgència, podran debatre’s qüestions plantejades en el curs de la reunió,
si així ho decideix com a mínim un 20% dels assistents a la mateixa.
Article 16: La assemblea general quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria
quan es trobin presents la meitat mes u de tots els membres, i en segona convocatòria,
qualsevol que sigui el número d’assistents.
Article 17: La presidència de totes les assemblees correspondrà al president, i en absència
d’aquest, al que la junta delegui.
Article 18: Son funcions i competència de la Assemblea general:
a) Adoptar els acords relatius a representació, gestió i defensa dels interessos de la
associació i dels seus afiliats
b) Aprovar els programes i plans d’actuació.
c) Escollir i revocar, mitjançant sufragi lliure, directe i secret, el mandat dels membres de
la junta directiva, així com fixar la duració de la mateixa.
d) Conèixer la gestió de la Junta directiva
e) Fixar les quotes que s’hagin de satisfer pels afiliats, de conformitat a les propostes de la
junta directiva
f) Aprovar els pressupostos i liquidacions de comptes
g) Aprovar i reformar els estatuts
h) Acordar la dissolució de l’associació.
i) Conèixer i resoldre les reclamacions i recursos presentats i formulats pels associats.
Article 19: De les reunions de l’assemblea general s’aixecarà acta, tenint un llibre a tals
efectes, firmat pel president i el secretari.
Article 20: La junta directiva es l’òrgan encarregat de la direcció, govern i administració de
l’associació; estarà integrada per: president/a, vicepresident/a, secretari/a, tresorer/a i els
vocals que es considerin oportuns. Amb un màxim de 10 i un mínim de 5 membres, escollits
per l’assemblea general de entre els seus afiliats, mitjançant sufragi directe, lliure i secret.
Els càrrecs de la junta no es podran allargar mes de quatre anys.
Article 21: La junta directiva es reunirà en sessió ordinària, sempre que ho consideri oportú.
També es reunirà es sessió extraordinària, en els casos que ho sol·liciti la tercera part dels seus
components o ho decideixi el president per pròpia iniciativa.
Article 21.1: El president de la Junta directiva serà el de l’associació, convocarà als seus
membres, sempre que sigui possible, amb vuit dies naturals d’antelació, a la data fixada per a
la reunió, amb remissió de l’ordre del dia amb els assumptes a tractar. Per raons d’urgència,
es podran tractar assumptes no continguts en el mateix.
Les seves funcions i atribucions seran:
a) Presidir l’assemblea general i la Junta directiva
b) Dirigir els debats i ordre de la reunió
c) Representar l’associació, subscriure contractes, atorgar poders i exercitar tota classe
d’accions amb la deguda autorització de la Junta Directiva.
d) Presentar anualment un informe de l’actuació de la Junta directiva a davant de
l’assemblea general.
Article 21.2: Son funcions i atribucions del vicepresident substituir al president en els casos
d’absència, per infermetat o qualsevol altre causa justificada i actuar en delegació seva en els
3/6

Estatuts
Associació de Dissenyadors Professionals
(ADP)
casos que li sigui conferida. En cas d’absència del vicepresident serà un membre escollit de la
Junta directiva.
Article 21.3: El secretari vetlla per a que es compleixin tots els acords presos per l’assemblea
general i la junta directiva. Rep i tramita tot tipus de correspondència i de comunicacions
oficials, aixecarà acte de les assemblees i de les reunions. Entregarà els certificats que es
sol·licitin amb la conformitat del president. Supervisa el registre de socis i redacta la memòria
que ha de presentar la Junta directiva davant l’assemblea general ordinària.
El secretari té al seu càrrec l’arxiu de la entitat, la direcció de l’oficina i els serveis d’atenció
de l’associació i al personal.
Article 21.4:Correspon al tresorer:
a) Custodiar i distribuir els recursos de l’associació
b) Ordenar la comptabilitat de l’associació i ordenar les escriptures i documents relatius al
patrimoni de l’associació
c) Efectuar a través de la caixa els pagaments que correspongui prèvia ordre del president
d) Elaborar els estats mensuals de comptes i firmar els documents justificatius dels
moviments de comptes i la caixa de l’associació.
e) Firmar conjuntament amb el comptable i amb conformitat del president, els projectes
de pressupostos. Comunicar l’estat de comptes a la Junta directiva i a cada un dels
membres en qualsevol moment i a l’assemblea general en les sessions ordinàries.
En cas d’absència, vacant, impossibilitat o infermetat del tresorer aquest serà substituït per un
altre membre de la junta directiva a proposta del president o per decisió de la majoria
absoluta dels integrants de la Junta directiva en actiu, sens perjudici de la ratificació en la
següent assemblea que es celebri o bé les següents eleccions.
Article 22: La Junta directiva es considera vàlidament constituïda, quan estiguin presents a la
reunió la meitat mes u dels seus membres i estiguin presents el president i el secretari o els
seus substituts.
Per a l’adopció d’acords, es requerirà el vot favorable de la meitat mes u dels membres de la
Junta Directiva assistents. Les discussions i els acords de les sessions, tant ordinàries com
extraordinàries de la Junta es faran constar en acte, que firmades per president i secretari, es
portaran al corresponent llibre d’actes.
Article 23: La Junta directiva tindrà les següents facultats i funcions:
a) La execució i compliment dels acords de l’assemblea general
b) Realitzar i dirigir les activitats de l’associació, necessàries per al exercici i
desenvolupament de les seves finalitats.
c) Proposar a l’assemblea general els programes d’actuació general i específics i realitzar
els acords aprovats, donant compte del seu compliment en l’assemblea general.
d) Vetllar per la preparació de candidatures a la presidència i a la junta directiva cada dos
anys.
e) Presentar a l’assemblea general els pressupostos, balanç, liquidacions de comptes i
propostes de quotes per a la seva aprovació.
f) Elaborar la memòria anual d’activitats, sotmetent-la a l’aprovació de l’assemblea
general.
g) Decidir en matèria de cobraments, ordenació de pagaments i expedició de lliuraments
h) Inspeccions la comptabilitat, així com la mecànica dels cobraments i pagaments, sens
perjudici de les facultats dels tresorer.
i) Inspeccionar i vetllar per el normal funcionament dels serveis
4/6

Estatuts
Associació de Dissenyadors Professionals
(ADP)
j) Adoptar acords referents a la contractació de bens i serveis, exercint les funcions de
atorgament de poders.
k) Realitzar informes i estudis d’interès per als seus afiliats.
l) En casos de extrema urgència, adoptar decisions sobre assumptes que corresponen a la
competència de l’assemblea general, donant compte d’ells en la primera sessió que
aquesta celebri.

Sistema elecció membres de junta
Article 24: Els membres de la Junta de Directiva han de ser escollits en reunió de l’assemblea
general per votació de tots els associats que estiguin en situació d’exercir els seus drets
socials.
Article 24.2: En l’ordre del dia de la convocatòria de l’assemblea general on es vagi a tractar
de la renovació dels càrrecs de junta de govern, es donarà un termini de 15 dies hàbils per
presentar candidatura alternativa a la presentada per la junta de directiva.
Article 24.3: Les candidatures alternatives s’hauran de presentar en comunicació per escrit
dirigida al secretari/a de l’associació mitjançant correu electrònic o carta escrita i amb
qualsevol mitjà suficient legalment acceptat que certifiqui la identitat del candidat.
Article 24.4: A aquests efectes durant l’assemblea si es considera oportú les diverses
candidatures presentaran el seu programa. Així mateix les candidatures podran presentar els
seus programes abans de la celebració de l’assemblea general a tots els seus associats. Per això
i amb permís previ dels associats, es pondrà a disposició de les candidatures telèfons,
direccions i correus electrònics dels associats amb dret de vot.
Article 24.5: Els integrants de la candidatura que obtinguin majoria simple dels assistents es
constituiran como a nous membres de la Junta Directiva. En la reunió constitutiva de la Junta
directa es repartiran i fixaran els càrrecs a cobrir.
Article 24.6: En cas de vacants en els membres de la Junta directiva, els membres restants
poden escollir substitut. Esperant o bé la següent reunió d’assemblea on es podrà ratificar el
càrrec o fins a la elecció de nous càrrecs.
Article 24.7: En el cas de cessament en el càrrecs de president, vicepresident, tresorer i
secretari de forma simultània o be hi hagi una dimissió de mes de la meitat dels membres de la
junta directiva es convocarà assemblea extraordinària per dur a terme eleccions.
Article 24.8: les eleccions per al equip de govern es faran cada dos anys, promovent la
substitució de la meitat dels càrrecs cada vegada.

TITOL IV
Règim econòmic
Article 25: Els recursos financers de l’associació estan integrats per:
a) Quotes dels membres de l’associació
b) Donacions i llegats en favor de la mateixa
c) Subvencions que puguin esser concedides
d) Les ventes dels seus bens i valors
e) Els ingressos per venta procedent de publicacions i prestació de serveis
f) Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals i preceptes
dels estatuts.
Per a cada exercici econòmic, es formarà pressupost ordinari de ingressos i despeses, amb
subjecció a les normes contingudes en els presents estatuts.

5/6

Estatuts
Associació de Dissenyadors Professionals
(ADP)
TÍTOL V
Dissolució de l’associació
Article 27: Els recursos econòmics de l’associació així com el seu patrimoni es destinarà als
compliment de les finalitats de la mateixa.
Així mateix l’assemblea general arbitrarà els mitjans necessaris per a que els seus afiliats
puguin conèixer en tot moment la situació econòmica de l’associació.
Article 28: La associació es dissoldrà quan així ho acordin la assemblea general amb el vot
favorable de dos terços dels afiliats. En l’acord de dissolució s’establirà el destí que hagi de
donar-se als bens, drets i instal·lacions i serveis de l’associació que puguin quedar després
d’ateses les obligacions pendentsArticle 29: De no acordar-se altre cosa per l’Assemblea general, actuaran com a liquidadors els
membres de la Junta Directiva.

TITOL VI
Modificació estatuts
Article 30: Els presents estatuts podran ser modificats en virtut d’acord de l’assemblea
general, amb el vot favorable de dos terços dels afiliats. El projecte de modificació haurà de
ser proposat com a mínim per una tercera part dels associats o per la Junta directiva i serà
remesa a tots els associats amb una antelació de 20 dies.

TÍTOL VII
Persones jurídiques
Article 31: Podran afiliar-se a l’associació empreses que tinguin una producció acreditada per
un alt nivell de disseny, i la per la condició d’observar els presents estatuts. Per a l’aplicació
del present article es consideraran les següents condicions:
a) La admissió de socis empreses es facultat de la Junta Directiva
b) Els número de socis empreses que poden figurar en l’associació serà com a màxim de
1/3 dels socis professionals en cada moment
c) Els socis empresa estaran representants en la Junta Directiva no superant el 25% dels
socis professionals que la conformen. A tals efectes la empresa o empreses nomenaran a
un representant.
d) Podran afiliar-se a l’associació les següents empreses:
a. Productores: empreses productores que realitzin una política de disseny
remarcable
b. Comercials: empreses distribuïdores i comercials que realitzin una política de
disseny remarcable.
c. Serveis de disseny: empreses i equips que ofereixen serveis de disseny, que
actuen com a persona jurídica i en la que els seus membres treballen de forma
anònima.
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