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REGLAMENT DE RÈGIM INTERN 
 

DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENÒLEGS 
 
 

CAPÍTOL I. DEL RÈGIM ELECTORAL 
 

ARTICLE  1.-  Els càrrecs de la Junta Directiva es proveiran per elecció, en la que hi 
podran participar tots els associats, d’acord a la normativa establerta en els articles següents. 
 

ARTICLE 2.- El dret a vot, exclusiu pels associats, s’exercirà presencialment per escrit, 
per correu postal, electrònic o telemàticament en l’Assemblea General que a tal efecte es 
convocarà amb una antelació mínima de dos mesos a la seva celebració, i on s’indicaran els 
càrrecs a cobrir, la durada del seu exercici, i el dia, hora i lloc de la seva celebració. 

L’Assemblea General Ordinària o Extraordinària i les reunions de junta es podran 
celebrar a distància per mitjans electrònics, telefònics i telemàtics. 

 
ARTICLE  3.-  S’estableix un sistema tancat de candidatures. Les candidatures, que 

seran conjuntes dels càrrecs a escollir, s’hauran de presentar al domicili social de l’Associació, 
amb una antelació mínima d’un mes a la celebració de l’Assemblea General. Cap associat 
podrà presentar-se com a candidat a més d’un càrrec. El Secretari comunicarà les candidatures 
per correu electrònic quinze dies abans de la votació, el nom i cognoms dels candidats, i el 
càrrec pel qual es presenten. 
 

ARTICLE   4.- L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació directa i 
secreta dels associats presents a l’Assemblea General, si bé s’admet la delegació del vot en un 
altre associat, o el vot per correu postal o electrònic, sempre i quan es rebi al domicili social de 
l’Associació abans de 48 hores del dia que es celebri l’Assemblea General. 
 

ARTICLE 5.-  Per a la celebració de l’elecció es constituirà la Mesa Electoral, que haurà 
de comprovar la personalitat dels qui votin i el seu caràcter d’associat. La Mesa Electoral estarà 
formada per tres membres: 
 

a).- Com a President, el soci de major edat. 
b).- El soci de menor edat. 
c).- Com a Secretari, un membre de la Junta Directiva el càrrec del qual no estigui sotmès 
a reelecció. 

 
ARTICLE 6.-  Es presentaran les diferents candidatures que seran de tots els membre que 
toqui elegir en aquella convocatòria. Els diferents candidats podran enviar als associats notes 
informatives del seu programa, així com una presentació oral. 
En l’acte de la votació, la Mesa Electoral posarà a disposició dels associats presents igual 
nombre d’exemplars de les paperetes de cada candidatura. 
 
La Mesa Electoral obrirà una urna en la qual es dipositaran les paperetes de les diferents 
candidatures. 
 
Es consideren nuls aquells vots emesos en paperetes esmenades o que no compleixin els 
requisits establerts al primer paràgraf d’aquest article. 
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 ARTICLE 7.- Resultarà guanyadora la candidatura que obtingui major nombre de vots 
dels assistents, considerant la possibilitat del vot per delegació o per correu postal o electrònic 
en les condicions abans establertes. En el mateix acte la Mesa Electoral procedirà al recompte 
de vots i a la proclamació de la candidatura electa. En cas del mateix nombre de vots entre 
dues o més candidatures es repetirà la votació al cap de mitja hora. 
 
 ARTICLE 8.- Qualsevol impugnació, que caldrà presentar-se dins dels cinc  dies següents 
a la celebració de l’Assemblea, ja sigui de les candidatures presentades, sobre la validesa 
d’algun vot, o del resultat final de les eleccions, serà resolta, d’acord amb la present normativa i 
de forma definitiva, per la Junta Directiva sortint que convocà l’Assemblea General. 
 
 ARTICLE 9.- Tots els terminis previstos als articles d’aquest capítol, es computaran per 
dies naturals. 
 
 
CAPÍTOL II. DEL RÈGIM DE LES COMISSIONS 
 
 ARTICLE 10.- L’Associació podrà dotar-se de les Comissions que estimi necessàries pel 
desenvolupament del seu objectiu social o per la gestió dels propis interessos, amb la limitació 
lògica imposada per l’àmbit i finalitats de la pròpia Associació i pels pressupostos de que es 
disposin en cada moment. 
 
 ARTICLE 11.- La creació de les diferents Comissions podrà ser proposada per la pròpia 
Junta Directiva o per qualsevol membre de l’Associació qui ho comunicarà per escrit a la Junta 
Directiva, exposant-hi les dades estimades següents : 
 1er.- Designació de la Comissió la creació de la qual es proposa. 
 2on.- Objectius. 
 3er.- En el seu cas, nom dels associat que hagin participat en l’elaboració de la proposta i 
que formarien part de la Comissió. 
 4rt.- Nombre de membres de l’Associació que es consideren necessaris com a 
components de la Comissió per assolir els objectius pretesos. 
 5è.- Calendari aproximat de les activitats i reunions previstes per a l’efectiu funcionament 
de la Comissió. 
 6è.- Pressupost anual indicatiu, senyalant i justificant les despeses estimades i, en el seu 
cas, els ingressos que es preveuen obtenir en el desenvolupament de l’activitat de la Comissió. 

 
ARTICLE 12.- La Junta Directiva, prèvia valoració de l’oportunitat i viabilitat de la proposta, 
prenent en especial consideració els seus objectius, l’existència d’altres Comissions amb 
finalitats semblants, així com les condicions econòmiques i depeses de temps i personal, 
acordarà o rebutjarà la seva creació, en un termini màxim d’un mes. 

 
La denegació de la proposta, que caldrà justificar-se per escrit a l’interessat, no serà obstacle 
per a la presentació de noves propostes modificades en els extrems assenyalats per la Junta 
Directiva. 
En cas d’admissió de la proposta, la Junta Directiva ho comunicarà a l’interessat, indicant : 
 1er.- El membre de la pròpia Junta Directiva que participarà en la nova Comissió i 
reportarà a la junta. 
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 2on.- Les modificacions que, en el seu cas, volgués introduir en relació algun dels punts 
de la proposta, esmentats a l’article anterior. La variació d’aquests punts no podrà suposar en 
cap cas la desnaturalització de la proposta original, si bé la Junta Directiva podrà, per pròpia 
iniciativa, crear la nova Comissió amb les variants que estimi adients on, l’associat que feu la 
proposta original, tindrà un dret preferent. 
 
 ARTICLE 13.-  A la primera reunió prevista de la comissió es determinaran, els diferents 
aspectes inherents als seus propòsits i a la seva gestió. A títol merament enunciatiu, el 
reglament, sens perjudici dels que, en funció de la seva naturalesa, puguin desenvolupar-se en 
cada cas: 
 1er.- Objectiu de la Comissió, concretant el seu caràcter de indefinida o bé temporal 
condicionada a l’assoliment d’aquell objectiu. 
 2on.- Jerarquia dels components. En principi hi haurà una persona que farà de president 
o portaveu de la comissió. 
 3er.- Règim d’incorporació dels associats a la Comissió, establint un màxim i un mínim de 
components. En casos especials es podrà preveure la incorporació a la Comissió de persones 
alienes a l’Associació concretant les atribucions que se’ls atorgarà i sense que això impliqui cap 
mena de dret com a membre d’aquesta, ni la condició jurídica de soci. 
 4rt.- Règim de funcionament de la Comissió, concretant la periodicitat de les reunions, 
que mai serà superior als tres mesos, així com el sistema de votació intern, execució de 
decisions, etc… Totes les actuacions de la Comissió restaran supeditades a la seva aprovació 
per la junta directiva. 
 5è.- Règim econòmic i pressupost aproximat, concretant partides previsibles de despeses 
i guanys del primer any de funcionament. En quan el règim econòmic, la norma general serà la 
d’autofinançament, si bé, l’Associació dotarà anualment a les diferents Comissions dels diners 
que consideri necessaris pel desenvolupament dels seus objectius. 
 
 ARTICLE 14.- La Junta Directiva, previ estudi i valoració del reglament de cada Comissió, 
procedirà a la seva aprovació, establint el moment en que podrà començar a desenvolupar les 
activitats pròpies. 
La Junta Directiva podrà, en el seu cas, modificar o completar el reglament de la Comissió o si 
ho creu necessari dissoldre en aquells punts en que no contempli o omiteixi les  bases 
previstes a l’article anterior.  
 

ARTICLE 15.-  Sens perjudici del que disposa l’article anterior, i de les activitats que 
pogués desenvolupar cada Comissió, no es consideren plenament constituïdes fins a la seva 
aprovació per la primera Assemblea General ordinària que es celebri amb posterioritat al tràmit 
previst a l’article anterior. 

 
 ARTICLE 16.- Qualsevol associat podrà formar part de tantes Comissions com vulgui, si 
bé serà la pròpia Comissió qui, en funció de les seves necessitats i del nombre màxim 
d’associats permès en el seu reglament intern, acceptarà o no la sol·licitud d’ingrés. 
 
ARTICLE 17.- La baixa com a membre de l’Associació implicarà igualment la baixa com a 
component de qualsevol Comissió, sens perjudici del que disposa l’article 13-3er d’aquest 
capítol. 
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 ARTICLE 18.- Els membres d’una Comissió podran donar-se de baixa d’aquesta 
mitjançant una comunicació per escrit al President de l’ACE. 
El President  o portaveu de la Comissió, per iniciativa pròpia, o a petició d’una tercera part dels 
components d’aquesta, podrà sol·licitar a la Junta Directiva, la baixa d’algun associat com a 
membre de la Comissió, per raons de falta de col·laboració, indisciplina o altres que exposarà 
per escrit.  
La Junta Directiva, prèvia audiència del perjudicat i anàlisi de les causes exposades decidirà la 
procedència o no de la baixa requerida. 
 
 ARTICLE 19.- Els Presidents o portaveus de les diferents Comissions donaran compte a 
la Junta Directiva, amb una periodicitat trimestral, de les activitats i diferents circumstàncies de 
la Comissió que presideix. 

 
 ARTICLE 20.- Les diferents Comissions presentaran anualment una Memòria explicativa 
de les activitats realitzades, les previstes, així com de les despeses sofertes i guanys obtinguts, 
acompanyant els justificants. 
L’Assemblea General aprovarà, en el seu cas, la gestió de les diferents Comissions. 
En cas que l’Assemblea General no aprovi la gestió i activitats d’alguna de les Comissions, 
aquesta es considerarà automàticament dissolta, sent d’aplicació, en el seu cas, el que disposa 
l’article següent. 
 
 ARTICLE 21.- Aquelles activitats que, executades per algun membre d’una Comissió, no 
puguin emmarcar-se en les finalitats per les quals fou creada, es consideraran fora de l’àmbit 
de l’Associació que declina tota la responsabilitat que se’n pogués derivar. 
 
 
CAPÍTOL III. DE LA REPRESENTACIÓ EN ALTRES INSTITUCIONS 
 
 ARTICLE 22.-   L’Associació podrà estar representada en altres entitats i institucions, de 
caràcter social, professional, tècnic o relacionades amb l’àmbit de la vitivinicultura, de manera 
temporal o permanent, sempre que la Junta Directiva ho consideri d’interès per al col·lectiu 
professional. 

 
ARTICLE 23.- Una vegada estipulat el número de representants, aquests seran designats per 
la Junta Directiva, a petició del president, i seleccionats d’entre els associats en funció de les 
seves millors aptituds o capacitats per desenvolupar la tasca encomanada. 

 
 
 

CAPÍTOL IV. DE LES QUOTES A SATISFER 
 
ARTICLE 24.- S’estableix la reducció de la quota per els associats en atur. 

A partir del primer any d'estar aturat es reduirà la quota al 50%, amb revisió cada 6 mesos. Els 
associats que portin més de 3 anys aturats, la reducció serà del 75%. En ambdós casos 
l'associat ha d'acreditar la permanència en l'atur i enviar i renovar cada 6 mesos la 
documentació acreditativa amb la tarja vigent. Si es dona el cas de que una vegada declarada 
l'exempció, l'associat torna a realitzar una activitat professional retribuïda, ho ha de comunicar a 
l'ACE, amb la finalitat de tornar a la situació d'associat en exercici i per tan al pagament de les 
quotes ordinàries. 
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ARTICLE 25.-  Per incentivar la filiació a l'ACE s’acorda el següent: 

• Els companys associats de ple dret que portin un nou company associat tindran durant un 
any, un 50% de descompte per tots dos en la quota. (Aquesta reducció es incompatible amb 
altres). 
 

• Associats estudiants: Ser estudiant de segon, tercer i/o quart curs del Grau d’Enologia 
de la URV. Presentant la sol·licitud, amb l’acreditació acadèmica pertinent, restaria admès a 
l’associació com a associat estudiant, amb el vist-i plau de la Junta directiva i fins al moment 
que s'obtingui el títol de Grau en Enologia,  
S’estableix una quota gratuïta per a tots els socis estudiants. 
 

• Els enòlegs i enòlogues recents graduats estaran subvencionats durant 2 anys per 
l’ACE, tant en la quota d’incorporació com en la quota anual, a partir de que estiguin en 
disposició d’obtenir el títol de Grau en Enologia. Amb el ben entès de que si fan la sol·licitud 
d‘ingrés al cap d'un any d'haver aprovat la carrera només disposaran d' un any de subvenció. 

 
ARTICLE 26.-  Bonificació no exercent 

S'aplica als sol·licitants que si bé tenen la titulació d’enòleg, no exerceixen ni tenen intenció 
d'exercir la professió ni prestar serveis com a enòlegs, perquè treballen en sectors diferents de 
l’enologia. 

Aquests abonaran una quota semestral corresponent al 20% de la totalitat. Amb aquesta quota 
es seguirà gaudint de tots els serveis oferts. 

La condició de NO EXERCENT serà aplicable a efectes de quota en el semestre següent a la 
seva aprovació per la Junta i tindrà validesa fins al 31 de desembre de l’exercici de la sol·licitud 
i es podrà renovar sempre que persisteixi la situació de no exercent i se sol·liciti de nou. Cada 
any caldrà acreditar que es mantenen les mateixes circumstàncies.  
Si en algun moment, canvia la situació a exercent, ho ha de comunicar per al restabliment de la 
situació.   
 

• Bonificació no exercent per jubilació 

S'aplica als sol·licitants que estan jubilats, sigui en el règim general de la Seguretat Social o en 
el règim d'autònoms i a més ho acreditin i declarin que no exerceixen la professió. Aquests 
abonaran una quota anual obligatòria que correspon a un terç de la quota vigent, però poden 
fer l’aportació del 100% de forma voluntària. 

Per acollir-se a aquesta bonificació, els interessats hauran d’acreditar la seva condició de 
jubilat aportant la resolució enviada per l’INSS.  
 

 
DISPOSICIÓ FINAL  
El present reglament va ser aprovat en l’Assemblea General del 09/02/1991 per els 
associats/es presents i contenen les modificacions aprovades en Assemblea General 
Extraordinària de data 25 de febrer de 2023. 
 
Vilafranca del Penedès, 25 de febrer de 2023 


