Estatuts de l'Associació Catalana d'Enòlegs

CAPÍTOL I
DENOMINACIÓ
ARTICLE 1 -Amb el nom d’Associació Catalana d'Enòlegs es constitueix aquesta Associació que es regirà
pels presents Estatuts i la Llei d'Associacions de 24-12-64 i disposicions complementàries.

Fins determinats
ARTICLE 2 - Els fins primordials d'aquesta Associació seran el d'obtenir el reconeixement legal de l'activitat
dels enòlegs, llur titulació legal, llur protecció jurídica i qualsevol mena d'acció que tingui com a fi la millora
del seu funcionament, així com el promoure la creació d'una mutualitat pels seus membres; ho seran
també el de fomentar, organitzar o participar en qualsevol acte, conferències, seminari o activitats
tècniques relacionades amb la viticultura i vinicultura, tant dins l'àmbit de l'Associació com amb terceres
persones o entitats.

Domicili social
ARTICLE 3 - El domicili social de l'Associació radicarà a Vilafranca del Penedès, província de Barcelona, Pol
Domenys II, Pl. Àgora num. 1, si bé l'esmentat domicili pot ser variat per acord de l'Assemblea General,
prèvia comunicació a l'autoritat competent.

Àmbit territorial
ARTICLE 4 - L'àmbit territorial previst pel desenvolupament de les activitats que caracteritzaran l'Associació
serà el de tota Catalunya.

Duració
ARTICLE 5 - La duració de l'Associació serà indefinida, i es dissoldrà per les causes estatuàries i legalment
establertes.

Altres activitats
ARTICLE 6 - En compliment dels fins de l'Associació, es mantindran estretes relacions amb entitats de
caràcter similar o afins, ja siguin privades o públiques, nacionals o estrangeres.
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CAPÍTOL II
Òrgans Directius i formes d'administració
ARTICLE 7 - Els òrgans directius de l'Associació seran el President, la Junta Directiva i l'Assemblea General
de membres.
ARTICLE 8 -El President de l'Associació n'assumirà la representació legal i executarà els acords adoptats
per la Junta Directiva i l'Assemblea General i presidirà les Juntes que celebrin l'una i l'altra.

La Junta Directiva
ARTICLE 9 - La Junta Directiva estarà formada per un President, tres vice-presidents, un Secretari, un
Tresorer, un Vice-Tresorer i quatre vocals.
ARTICLE 10 - Els càrrecs que integren la Junta Directiva s'exerciran de forma totalment desinteressada i
gratuïta i seran designats per l'Assemblea General en votació lliure i secreta, entre les candidatures
presentades amb un mes d'antelació, previ anunci de les eleccions per la Junta Directiva amb un altre mes
d'antelació; els càrrecs duraran quatre anys i podran ser reelegits indefinidament.
Els esmentats càrrecs seran renovats una meitat cada dos anys, excepció feta de la lª Junta Directiva que
no convocarà eleccions fins passats quatre anys. Al cap de dos anys del primer nomenament, dos vicepresidents, el Tresorer i dos Vocals; al cap de quatre anys del primer nomenament, el President, el tercer
Vice-President, el Vice-Tresorer, el Secretari i els altres dos Vocals. A continuació aquests càrrecs seran
renovats per meitat cada quatre anys.
A cada elecció s'eligiran dos vocals suplents, primer i segon, que no tindran cap funció llevat del cas que
substitueixin qualsevulla baixa eventual de la Junta Directiva.
ARTICLE 11 - Es funció de la Junta Directiva el programar i dirigir les activitats de l'Associació, així com el
portar la gestió administrativa i econòmica de l'entitat, el preparar i sotmetre a l'aprovació de l'Assemblea
General el pressupost anual i despeses, així com el passar comptes de cada exercici anterior.
ARTICLE 12 - LaJunta Directivacelebrarà lessessions tantes vegades com així ho determini el President o
ho sol·liciti la majoria simple dels membres de la Junta. Les esmentades Juntes seran presidides pel
President i, en cas d'absència del President, pel Vice-President de més edat; si l'un o l'altre hi són absents,
serà presidida pel membre de la Junta de més edat.
A fi de que els acords de la Junta Directiva siguin vàlids hauran de ser adoptats per majoria de vots entre
els assistents, i serà necessària al menys la concurrència de la majoria dels membres per que la Junta
pugui ser constituïda. El Secretari o qui n'exerceixi la funció aixecarà acta de totes les sessions, l'acta es
transcriurà en el llibre d'Actes de l'Associació.

Associació Catalana d’Enòlegs · www.enolegs.cat
Centre Àgora · Pol. Domenys II · Plaça Àgora, 1· 08720 Vilafranca del Penedès· T. 93 891 2550 · F. 93 891 2550

2

Estatuts de l'Associació Catalana d'Enòlegs
Substitució provisional del membre de la Junta Directiva
El membredela JuntaDirectivaquedeixid'assistiratres reunions consecutives o a cinc durant un mateix
exercici, sense causa justificada, es donarà per entès que renuncia al càrrec, i la Junta Directiva designarà
al vocal suplent que correspongui.
Igualment procedirà el cobriment provisional en cas de defunció o de perdre's la condició de què tracta
l'esmentat article.
ARTICLE 13 - Els membres de la Junta Directiva presidiran les comissions que laJuntaacordide constituir, a
fi de delegar en elles la preparació d'aquells actes o activitats que s'acordi de realitzar o a fi de recaptar-ne
les informacions necessàries. Integraran, a més, les esmentades comissions el nombre de Vocals que
acordi la Junta Directiva, a proposta dels membres respectius
ARTICLE 14 - El President de la Junta Directiva tindrà, a més de les facultats consignades a l'article 8, les
següents atribucions :
a) Convocar i aixecar les sessions que celebri la Junta Directiva i l'AssembleaGeneral,dirigir les
deliberacions d'ambdues, decidint amb vot de qualitat en cas d'empat.
b) Proposar el pla d'activitats de l'Associació a la Junta Directiva, i impulsar i dirigir llur tasques.
c) Ordenar els pagaments acordats vàlidament.
El President serà assistit en les seves funcions per un Vice-President que, a més, el substituirà en casos
de vacant, absència o malaltia.
El President o qui n'exerceixi les funcions tant a la Junta Directiva com a l'Assemblea General en cas
d'empat en una votació tindrà qualitat de vot, és a dir, doble, per dirimir l'empat.
ARTICLE 15 - El Secretari rebrà i trametrà les sol·licituds d'ingrés, tindrà al seu càrrec el fitxer i el llibre de
registre dels actes, així com la direcció dels treballs administratius de l'entitat.
ARTICLE 16 - El Tresorer i el Vice-Tresorer dirigiran la comptabilitat de l'Associació, prendran nota i
portaran els comptes d'ingressos i despeses socials, intervindran en totes les operacions d'ordre
econòmic. Igualment recaptaran i custodiaran els fons pertanyents a l'Associació i faran complir les ordres
de pagament que el President expedeixi.
El Secretari, el Tresorer i el Vice-Tresorer formalitzaran el pressupost anual d'ingressos i despeses, així
com l'estat de comptes de l'any anterior que han de ser presentats a la Junta Directiva, a fi de que
aquesta, al seu torn, els sotmeti a l'aprovació de l'Assemblea General.
ARTICLE 17 - Cadascun dels components de la Junta Directiva tindrà els deures propis del càrrec, així com
els que sorgeixin de les delegacions o comissions que la Junta els encomani.
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De l'Assemblea General
ARTICLE 18 - L'Assemblea General, integrada per tots els socis, és l'òrgan suprem de l'Associació i es
reunirà sempre que així ho acordi la Junta Directiva, bé per iniciativa pròpia, bé perquè així ho sol·liciti la
quarta part dels socis.
L'Assemblea General haurà de ser convocada, obligatòriament, en sessió ordinària una vegada l'any,
durant el primer trimestre de cada any natural, per aprovar el pla general d'actuació de l'Associació,
censurar la gestió de la Junta Directiva, aprovar, quan sigui el cas, els pressupostos anuals d'ingressos i
despeses, així com l'estat de comptes de l'any anterior.
ARTICLE 19 - L'Assemblea General es reunirà en sessió extraordinària quan així ho exigeixin les
disposicions vigents, o si així ho acorda la Junta Directiva en atenció a les qüestions a tractar o a petició
de com a mínim el 25 % dels socis.
ARTICLE 20 - Les convocatòries de les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, es faran
per escrit, especificant el lloc, la data i l'hora de la reunió, així com l'ordre del dia. Entre la convocatòria i el
dia assenyalat per l'Assemblea General, en primera convocatòria, hauran de transcórrer, com a mínim, set
dies, la segona convocatòria es celebrarà mitja hora després de la fixada per a la primera.
ARTICLE 21 - Les AssembleesGenerals,tantordinàriescom extraordinàries, quedaran vàlidament
constituïdes en primera convocatòria quan concurreixin a ella, present o representada, la majoria dels
associats, i en segona convocatòria, qualsevulla que sia el nombre dels associats concurrents.
ARTICLE 22 -Elsacords presos a lesAssemblees Generals s'adoptaran per majoria simple. Els socis
absents podran delegar llur vot en un altre soci mitjançant una expressa autorització escrita.
ARTICLE 23 - A les Assembles Generals, tant ordinàries com extraordinàries, solament podran adoptar-se
acords sobre qüestions que s'hagin inclòs prèviament en l'ordre del dia de la respectiva convocatòria. La
Junta Directiva, a l'apartat de Precs i Preguntes, recollirà les propostes formulades pels afiliats.
ARTICLE 24 - Els acords que s'adoptin a l'Assemblea General gaudiran de plena validesa i eficàcia jurídica i
obligaran tant als assistents com als absents.
Els acords seran vàlids solament si han estat adoptats mitjançant el vot majoritari simple, excepte en els
casos de modificació d'Estatuts, fusió o dissolució, que necessitaran el vot favorable de dos terços dels
associats.
Les votacions seran lliures o secretes, a criteri de la Presidència, si l'Assemblea noes pronuncia a favor
d'aquesta última forma.
Quan cap dels assistents dissenteixi d'algun acord aquest es considerà adoptat.
Assemblea General Ordinària
ARTICLE 25 - L'Assemblea General Ordinària tindrà com a objectiu :
a) L'informe de la Junta Directiva sobre la seva actuació.
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b) L'examen il'aprovació dels pressupostos d'ingressos i despeses per l'exercici,així com el Compte
de Resultats de l'anterior, formulats per la Junta Directiva.
c) L'examen de les proposicions consignades en l'Ordre del dia i adopciód'acords sobre elles.
d) L'elecciódelespersonesquehagin de constituir la JuntaDirectiva quan correspongui bianualment.
e) Precs i preguntes.
ARTICLE 26 - Les Assemblees Generals Extraordinàries tindran com a objectiu l'estudi i adopció d'acords
sobre les proposicions incloses en l'ordre del dia de convocatòria.
Serà preceptiva la convocatòria de l'Assemblea General Extraordinària per a la :
a) Reforma d'Estatuts.
b) Fusió o dissolució de l'Associació.
c) Remoció de membres de la Junta Directiva.
d) Canvi de domicili social.
ARTICLE 27 - De totes les reunions de l'Assemblea General s'aixecarà Acta en el llibre destinat a aquest
efecte, signada pel President i pel Secretari.

CAPÍTOL III
DELS MEMBRES O SOCIS D'AQUESTA ASSOCIACIÓ
ARTICLE 28 - Podran ser membres de l'Associació els associats ingressats fins el dia 31 de desembre de
1990, i a partir d'aquesta data, qualsevol persona física amb titulació universitària de primer o segon cicle
en qualsevulla especialitat de viticultura i enologia admesa per la Junta Directiva, que podrà atorgar el
nomenament de membre honorari a les persones a qui així ho estimi oportú, a títol merament honorífic. La
condició de membre honorari no comporta la condició jurídica de soci.
També podran ser membres de l’Associació Catalana d’Enòlegs totes les persones que rebin la certificació
d’habilitació per a l’exercici de la professió d’enòleg, d’acord a la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de
mesures fiscals, administratives ide l’ordre social, desenvolupada pel Reial Decret 595/2002, de 28 de
juny, que regula l’habilitació per a l’exercici d’enòleg.
S'adquirirà la condició d'associat o de membre de l'Associació quan la Junta Directiva estimi
satisfactòriament la voluntària demanda d'inscripció del sol·licitant.
Els membres podran, en tot moment, causar baixamitjançant una comunicació per escrit a la Junta
Directiva amb una antelació mínima de deu dies.
Les altes i les baixes es faran constar en el corresponent llibre-registre d'associats.
ARTICLE 29 - Qui desitgi pertànyer a l'Associació ho sol·licitarà per escrit alPresidentoal Secretari,elsquals
informarana laJunta Directiva, que decidirà l'admissió o la inadmissió del soci.
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S'adquireix la condició de soci en el moment en que s'ha satisfet la quota d'entrada en la quantia i forma
establertes.
ARTICLE 30 - Els associats, pel sol fet de sol·licitar llur ingrés a l'Associació, es sotmeten a aquests Estatuts
i normes de règim interior o professionals establertes de conformitat amb ells.
ARTICLE 31 - Es requisit per mantenir la condició d'associat estar al corrent en els pagaments de les quotes
o aportacions associatives.

Drets i Obligacions
ARTICLE 32 - Principi general: Tots els associats tindran els mateixos drets i obligacions.

Drets
Són drets dels associats :
a) Defensa deontològica dels membres de l'Associació.
b) Elegir i ser elegits per a formar part de la Junta Directiva
c) Examinar durantel períodequetranscorrientrela convocatòriai la datade celebració de les
Assemblees Generals Ordinàries,els llibres decomptabilitat i comprovants, idurant
l'exercicidemanar informació de la situació econòmica.
d) Intervenir amb veui vot en les reunions de l'Assemblea General ipresentar-hi propostes i mocions.
e) Promoure la reunió de l'Assemblea Generalen la formaprevista en aquests Estatuts.
f) Ostentar i, quan sigui el cas, exercitar els drets específicsque esderivind'aquests Estatuts i normes
generals.
g) Fer ús dels serveis socials.
h) Rebre les circulars informatives i d'orientació.
i)

Instarl'actuaciódelsòrgansdegovernenqüestions compreses en els objectius que defensen aquesta
Associació.

j)

Separar-se de l'Assemblea mitjançant una comunicació de baixa.

Deures
Els associats estan obligats a :
a) Submissió a les normes d'admissió establertes.
b) Col·laboració en las tasques socials.
c) Liquidar puntualment les quotes periòdiques assignades i les aportacions complementàriesque en
casos justificats fixin la JuntaDirectivaol'Assemblea General dins llurs respectives atribucions.
d) Facilitarla informacióque els sigui sol·licitada i els comprovants necessaris acreditatius de
mantenirlescondicions per a ser membres de l'Associació.
e) Engeneral, complirtotesles obligacions que es derivin les disposicions oficials que afectin a les
activitats professionals.
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Sancions
ARTICLE 33 - El incompliment de les obligacions o normes per part d'un associat, o el cometre fets contraris
a la correcció i ètica professional amb un o més dels associats als òrgans de govern de l'Associació podrà
donar lloc a sanció imposada per la Junta Directiva, prèvia tramitació d'expedient.
Acordada la incoació designarà un ponent que haurà de comunicar al associat els càrrecs que se li
imputen i concedir-li un termini prudencial a fi de que els contesti i pugui aportar proves de descàrrec.
L'expedient haurà de quedar enllestit abans de la immediata reunió de la Junta a fi de que aquesta ho
resolgui. El terminiseràsusceptible de pròrroga per igual període, després de que la Junta hagi pres un
acord raonat.
Les sancions aplicables podran ser :
a) Amonestació verbal.
b) Amonestació escrita.
c) Reprensió pública per mitjà d'una circular a la resta dels associats.
d) Suspensió de drets socials durant, com màxim, un any.
e) Exclusió.
Les sancions es podran recórrer a l'Assemblea General mitjançant un escrit presentat dins d'un termini de
quinze dies després d'haver estat denotificat l'acord.
El descobert d'aportacions econòmiques serà motiu d'exclusió sense necessitat de previ expedient però la
mora haurà de ser acusada per mitjà d'una carta certificada. L'associat disposa d'un mes per a liquidar el
descobert. En cas de no fer-ho, causarà baixa.
En cas de reingrés l'associat haurà d'abonar les aportacions econòmiques d'un ingrés normal a més del
descobert que fou motiu de l'exclusió.

CAPÍTOL IV
RÈGIM ECONÒMIC: PATRIMONI FUNDACIONAL, RECURSOS
ECONÒMICS PREVISTOS I LÍMITS DE PRESSUPOSTOS ANUALS
ARTICLE 34 - Aquesta Associació en l'actualitat no té cap patrimoni, això no obstant, podrà recórrer als
medis financers existents per a proveir-se de local i instal·lacions que cregui oportuns i d'acord amb la real
capacitat econòmica dels membres de l'Associació, essent totes les circumstàncies regulades segons els
acords adoptats per l'Assemblea General de socis que es convoqui amb aquest fi.
Igualment es decidiran, per mitjà d'acords adoptats per l'Assemblea General constituïda en Junta, els
deures econòmics periòdics dels socis i, ensems, la dedicació personal mínima de cada qualitat de soci a
fi i efecte d'acomplir els objectius de l'Associació, molt especialment durant la primera etapa fundacional.
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ARTICLE 35 - L'Associació es regirà, pel que fa als dispendis econòmics, per un pressupost anual, el qual
serà aprovat durant el primer trimestre de cada any natural.
L'elaboració de l'esmentat pressupost, així com la rendició de comptes, correspondrà ala
JuntaDirectiva,ipelque fa a l'aprovació, aquesta correspondrà a l'Assemblea General Ordinària que es
celebri amb aquest objecte. L'esmentat pressupost anual tindrà com a límit màxim la quantitat que s'aprovi
en l'assemblea.
ARTICLE 36 - Els fons de l'Associació s’integraran mitjançant els següents recursos :
a) Les quotes d'inscripció i les ordinàries i extraordinàries que corresponen a cada associat, segons
acord pres a l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
b) Els donatius, subvencions i ajudes que se li concedeixin.
c) Els ingressos procedents de la venda de publicacions i de prestació de serveis.
d) Qualsevol altre recurs obtingut amb conformitat a les disposicions legals i preceptes estatutaris.
ARTICLE 37 - L'Associació portarà la comptabilitat mitjançant els llibres que oficialment es determini o els
que es considerin adients per a reflexar la marxa econòmica. Els exercicis econòmics s'ajustaran als anys
naturals.
Durant l'exercici, els associats podran sol·licitar del Tresorer i del Vice-Tresorer informació sobre la situació
econòmica de l'Associació, que haurà de facilitar-la abans de trenta dies, la resposta es farà per escrit si la
petició s'hagués fet d'aquesta manera.

Despeses
ARTICLE 38 En aquest article es consideren les despeses, el cost dels serveis i de les instal·lacions i les
que es consignin en els pressupostos aprovats per la Junta General.

CAPITOL V
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
ARTICLE 39 - Els presents Estatuts podran ser modificats si l'Assemblea General així ho acorda, per mitjà
del vot favorable fitxat a l'article 26.
El projecte de modificació haurà de ser proposat, al menys, per una quarta part dels associats o per la
Junta Directiva, i serà tramès a tots els membres de l'Associació amb una antelació mínima de 20 dies a la
data de l'Assemblea General Extraordinària que es convoqui amb aquest objecte.
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CAPÍTOL VI
ADMINISTRACIÓ
ARTICLE 40 - L'Associació portarà
rà preceptivament els llibres d'Actes, Caixa i Registre de Socis i, a més a
més, els documents prescrits en l'Art. 11º del Decret del 20 de Maig de 1965.
ARTICLE 41 - Independentment i obligatòriament portarà el fitxer de Socis en el qual, i de la mateixa
manera que en el llibre de socis, s'hi faran constar els noms, cognoms, professió i domicili, i s'especificarà
si són persones que tenen algun càrrec administratiu, de govern o de representació, a l'Entitat; hi
constaran també les dates de les altes i baixes
baixes dels socis i de la presa de possessió i cessació en els
càrrecs esmentats.

CAPÍTOL VII
DISSOLUCIÓ
ARTICLE 42 - La duració de l'activitat de l'Associació és de caràcter indefinit i si se n'acorda la dissolució,
per acord adoptat per les dos terceres p
parts
arts dels assistents a l'Assemblea General Extraordinària que es
convoqui amb aquest objecte, en aquesta situació la Junta Directiva actuarà com a òrgan liquidador i
pagarà les deutes i entregarà el sobrant, si n'hi hagués, a beneficència, tal com ho disposa
dispo la Llei sobre
bens sobrants.
ARTICLE 43 - En les qüestions que no prevenen els Estatuts, s'aplicarà la legislació vigent relativa a les
associacions.

DISPOSICIÓ ADICIONAL
Com a complement dels presents Estatuts, regiran els reglaments d'ordre intern que es dictessin i les
instruccions i acords vàlidament adoptats per l'Assemblea General.
DILIGÈNCIA : Els Estatuts que es presenten són els aprovatsper acord de l’Assemblea General
Extraordinària de l’Associació Catalana d’Enòlegs en data 11 de març de 2006 , en Espiells (Sant Sadurní
d’Anoia).

V.P.EL SECRETARI
Sr. Joan Ramon Carbó i Guitart

EL PRESIDENT
Sr. Josep Oriol Guevara i Sendra

Associació Catalana d’Enòlegs · www.enolegs.cat
Centre Àgora · Pol. Domenys II · Plaça Àgora, 1· 08720 Vilafranca del Penedès· T. 93 891 2550 · F. 93 891 2550

9

