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REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L’ASSOCIACIÓ DE CONSULTORS 

D’ESTRUCTURES 
 

CONTROL DE CANVIS 
 

RELACIÓ DE MODIFICACIONS 

Núm. revisió  Descripció de la modificació  Data 

0  Creació del document   

1  Aprovació del document   

2  Adequació a la revisió dels Estatuts  27/05/10 

3  Ampliació: Amics de l’Associació 14/04/11 

4 Ampliació: Soci Estudiant d’apropament 25/05/2017 

5 Utilització del logotip 25/05/2017 

6 Junta directiva. Procés electoral 28/02/2019 

   

 
 
 

PREÀMBUL 
 

- El Reglament de Règim Intern (RRI), desenvolupa, concreta i fa possible 
l’aplicació dels Estatuts de l’Associació de Consultors d’Estructures en 
aquells aspectes que postulen una major definició. 

- Concreta les obligacions estatutàries que es defineixen per a cada tipologia 
d’associat i proporciona un marc de regulació més precís de cara a 
l’organització i el funcionament de l’Associació. 

- El proposa la Junta Directiva a L’Assemblea 
- Pot ser complementat amb annexos si s’escau 

 
 

CAPÍTOL 1 
 

ALTES A L’ASSOCIACIÓ 
 
Socis numeraris.  
 
Condicions generals  
 

- Demostrar la titulació universitària que el capacita per exercir l’activitat de 
càlcul d’estructures. 
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- Presentar un dossier on hi consti: 
o L’activitat de càlcul d’estructures durant un mínim de dos anys. 
o La relació de projectes i/o obres calculades més significatives. 
o La relació de tècnics projectistes amb els quals ha col·laborat. 

- Presentar un projecte complet d’estructura fet recentment segons els criteris 
que s’exposen a l’ Annex 1. 

- Si tota la documentació presentada és correcta segons criteri de la Junta 
Directiva i la Comissió de Control Intern serà admès amb tots els drets i 
obligacions.  

- Si de l’informe tècnic  de la Comissió de Control Intern es desprèn que el 
projecte presentat no s’ajusta als nivells de qualitat i a les pautes que són 
norma de l’Associació, se seguirà el procediment exposat a l’Annex 1. 

 
Condicions singulars (alternativa) 
 

- Presentació de sol·licitud per part d’un soci numerari, titular de l’empresa 
corresponent, a favor d’un professional que treballi al seu equip com a 
consultor d’estructures 

- L’interessat, restaria admès a l’associació amb el vistiplau de la Junta 
Directiva, catalogat amb subíndex del número del professional que el 
postula com a soci, a partir del moment que faci efectiva la quota d’ingrés. 

- Cas que aquest associat (col·laborador) s’independitzés professionalment, 
se li adjudicaria número propi i passaria al règim corresponent com a soci 
numerari professional. 

 
Quota d’ingrés 
 

- S’estableix una quota d’ingrés per a tots els nous socis numeraris equivalent 
a dos trimestres  

 
Socis protectors 
 
Condicions generals: 
 

- Presentació de l’empresa: Normalment es tracta d’empreses de solvència 
reconeguda, relacionades amb el camp del disseny, càlcul, execució i 
rehabilitació estructural d’edificis i obra pública. 

- Podrien presentar una memòria que exposi i justifiqui les raons per les quals 
cal esperar de la seva vinculació a l’Associació, un conjunt de beneficis 
mutus, tant pel que fa al desenvolupament de projectes i obres, com el que 
fa referència a la investigació i innovació tecnològica. 

- Si tota la documentació presentada és correcta i amb el vistiplau de la Junta 
Directiva, serà admès amb tots els drets i obligacions, a partir del moment 
que faci efectiva la quota d’ingrés. 

 
Quota d’ingrés 
 

- S’estableix una quota d’ingrés per a tots els nous socis protectors equivalent 
a un trimestre. 
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Socis aspirants 
 
Condicions generals: 
 

 Ser estudiant universitari de carreres que capaciten per al càlcul i disseny 
estructural, amb certa experiència professional com a col·laborador en 
oficines de consultors d’estructures. 

 Ser titulat universitari que el capacita per exercir l’activitat de càlcul 
d’estructures, però encara mancat d’aquella experiència i nivell professional 
que s’exigeix a l’Associació. 

 Presentar la sol·licitud, amb l’acreditació acadèmica pertinent acompanyada 
de la recomanació d’un soci numerari de l’Associació, 
i el currículum específic que palesi l’experiència i coneixements assolits. 

 L’interessat, restaria admès a l’associació com a soci aspirant, amb el 
vistiplau de la Junta directiva, a partir del moment que faci efectiva la quota 
d’ingrés. 

 
Quota d’ingrés 

 
S’estableix una quota d’ingrés per a tots els nous socis aspirants equivalent a un 
trimestre. 
 
 
Socis estudiants d’apropament 
 
Condicions generals: 
 

 Ser estudiant de màster impulsat per l’Associació o qualsevol altra entitat 
col·laboradora. 

 Presentar la sol·licitud, amb l’acreditació acadèmica pertinent acompanyada 
de l’acceptació d’un tutor que sigui soci de l’ACE. 

 L’interessat, restaria admès a l’associació com a soci estudiant 
d’apropament, amb el vistiplau de la Junta directiva. 
 

Quota d’ingrés 
 
No té cap quota durant una durada màxima d’un any. 
 
 
Socis acadèmics 
 
Condicions generals 
 

 Ser professor universitari amb dedicació completa a la docència i/o a la 
investigació, de disciplines relacionades amb la consultoria d’estructures. 

 No ser consultor d’estructures ni que sigui a temps parcial per compte propi o 
associat. 
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 Sol·licitar l’alta com a soci acadèmic per iniciativa pròpia o bé proposat per la 
mateixa Associació o alguns dels associats. 

 L’interessat, restaria admès a l’associació com a soci acadèmic, amb el 
vistiplau de la Junta directiva. 

 
Quota d’ingrés 
 
S’estableix una quota d’ingrés per a tots els nous socis aspirants equivalent a un 
trimestre. 
 
Amics de l’Associació 
 
Condicions generals 
 

 Ser professional relacionat amb la consultoria d’estructures 
 No ser consultor d’estructures ni que sigui a temps parcial per compte propi o 

associat. 
 Sol·licitar l’alta com a Amic de l’Associació per iniciativa pròpia o bé proposat 

per la mateixa Associació o alguns dels associats. 
 L’interessat, restaria admès a l’Associació com a Amic de l’Associació, amb 

el vistiplau de la Junta directiva. 
 Se’ls reconeixerà i nomenarà com “Amics de l’ACE” 
 

Quota d’ingrés 
 
S’estableix una quota d’ingrés per a tots els nous amics de l’associació equivalent 
a un trimestre. 
 

CAPÍTOL 2 
 

BAIXES DE L’ASSOCIACIÓ 
 
Baixes definitives 
 

 La baixa de l’Associació pot ser sol·licitada per qualsevol associat, o bé pot 
ser exigida per l’Associació per causa d’incompliment de les obligacions 
estatutàries. 

 
Iniciativa de l’associat 

 En el primer cas, es pot suggerir a l’associat que sol·liciti la baixa temporal, 
que li donaria opció a reingressar en el moment que ho sol·licités. 

 
Iniciativa de l’Associació 

 Les baixes definitives per incompliment de les obligacions estatutàries, bé 
siguin les econòmiques o tècniques, les resoldrà la Junta Directiva atenent a 
la reiteració de les faltes o per la  gravetat dels fets, i amb l’aprovació i sense 
cap vot en contra dels seus membres. 
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 Abans de la consumació de la baixa, cal informar-ne clarament a l’afectat, 
exposant-li les raons objectives d’acord amb els Estatus de l’Associació. 

 En tot cas, l’afectat pot recórrer i demanar l’arbitratge d’un “home bo” de 
l’associació, que ajudi a clarificar el procés o a trobar una via de resolució del 
conflicte. 

 És competència de la Junta Directiva de resoldre el cas i d’informar-ne a 
l’Assemblea ordinària següent. 

 
Conseqüències 

 Tot associat que causi baixa definitiva perdrà tots els drets sobre les 
quantitats ingressades fins al moment de la baixa. 

 Es vetllarà perquè l’associat que sigui baixa definitiva no s’identifiqui com a 
membre de l’Associació en la seva activitat professional. 

 En qualsevol cas el numero d’associat quedarà inhàbil i no podrà ser utilitzat. 
 En cas de sol·licitud d’un reingrés serà sotmès a judici de la Junta Directiva 
 El possible reingrés en aquesta situació, comportaria el procés ordinari per a 

l’alta de soci numerari, sempre amb el vistiplau de la Junta Directiva. 
 
Baixes temporals 
 

 Es considerarà baixa temporal la interrupció de l’activitat professional per 
motius personals aliens al desenvolupament de la consultoria d’estructures 
pròpiament dita. 

 Tindran una durada màxima d’un any. Superat aquest període si l’associat no 
demana l’alta es considerarà baixa definitiva. 

 Mentre duri la baixa temporal l’associat perdrà tots els drets i deures de què 
disposava. 

 Es vetllarà perquè l’associat que sigui baixa temporal no s’identifiqui com a 
membre de l’Associació. 

 El numero d’associat quedarà inhàbil, i es podrà recuperar en el moment de 
l’alta. 

 En estat de baixa temporal, i dins el període no superior a un any, es podria 
sol·licitar l’alta, i el reingrés fóra automàtic amb el vistiplau de la Junta 
Directiva. 

 
Excedències 
 

 Es considerarà excedència la interrupció de l’activitat professional per motius 
personals aliens al desenvolupament de la consultoria d’estructures 
pròpiament dita, amb manifesta voluntat de mantenir la vinculació amb 
l’associació. 

 Les excedències tindran una durada màxima de dos anys. Superat aquest 
període si l’associat ho demana la Junta Directiva considerarà una pròrroga 
mai superior a cinc anys en total; superats aquest termini cursaria baixa 
definitiva, sempre i quant no hi hagi una justificació clara amb el vistiplau de 
la Junta Directiva. 
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 Mentre duri l’excedència l’associat mantindrà tots els drets i deures de què 
disposava, a excepció del control de qualitat intern, del qual en restarà 
exempt. 

 Es vetllarà perquè l’associat que sigui baixa temporal no s’identifiqui com a 
membre de l’Associació. 

 Constarà formalment al directori de l’Associació com a soci numerari 
professional en excedència. 

 
Jubilació 
 

 Quan un associat deixi la pràctica professional podrà, si ho desitja, mantenir 
el seu estatus de soci sense obligacions econòmiques de cap tipus. 

 Caldrà que ho notifiqui a la Secretaria de l’Associació i justifiqui el seu nou 
estatus de jubilat i manifesti la seva voluntat de continuar en qualitat de soci 
emèrit. 

 
CAPÍTOL 3 

 
RELACIONS INTERNES 

 
Relacions socials. 
 
Associació i associats 

 Com a integrants de l’Associació de Consultors d’Estructures cal prestigiar 
l’organisme en les pròpies actuacions professionals. L’associació està 
integrada per uns professionals que, pel sol fet de ser-ho, són mereixedors 
del màxim respecte per part de tots els components. 

 Les queixes i/o discrepàncies s’han d’exposar internament en les reunions de 
Junta i/o Assemblea. 

 Atès que l’Associació considera que tots els socis integrants estan 
suficientment qualificats professionalment, cal tractar amb el màxim respecte 
tots els associats. 

 Es té el deure d’ajudar-se mútuament i no desprestigiar-se públicament. Si hi 
ha algun motiu amb fonament, la nostra actitud serà la d’abstenir-se 
públicament de desqualificar qualsevol associat. L’únic lloc per a la discussió 
seran reunions de treball o l’assemblea, si els interessats no s’han posat 
d’acord abans. 

 En cas de discrepància greu la Junta Directiva proposarà una Comissió 
d’Arbitratge. 
 

Peritatges 
 

 En cas d’un peritatge sol·licitat a un associat per un tercer, sobre una 
intervenció professional d’un altre associat, el procediment a seguir serà:  

o Quan es rep l’encàrrec d’un peritatge, comunicar-ho a l’associat 
interessat. 
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o En cas que hi hagi una important desavinença de criteris el perit 
haurà de comunicar-ho a la Junta Directiva, que designarà un 
associat perquè estudiï el conflicte. 

 
Quotes 
 

- Tant les quotes que hauran d’abonar els associats corresponents com els 
descomptes i reduccions les aprovarà l’Assemblea ordinària a proposta de la 
Junta Directiva. 

- Els recomana als associats la domiciliació bancària per tal de facilitar-ne la 
gestió. 

- És raó i motiu suficient per a causar baixa de l’Associació, el fet injustificat 
d’impagament de les quotes a criteri de la Junta Directiva. 

 
CAPÍTOL 4 

 
QUALITAT TÈCNICA 

 
Justificació 
 

 Un dels objectius prioritaris de l’Associació és el d’oferir un nivell de qualitat 
màxim pel que fa a les actuacions professionals dels seus associats. Amb 
aquesta finalitat s’estableix un mecanisme intern de control de qualitat 
orientat a la detecció possibles mancances i per fomentar l’increment de 
qualitat dels projectes dels associats. 

 
Control de qualitat 
 

 Aquest control de qualitat es concreta en una normativa específica en Annex 
adjunt al present RRI: “Control de qualitat dels projectes” 

 El contingut del susdit Annex, s’anirà actualitzant amb el vistiplau de la Junta 
Directiva 

 Periòdicament, tots els associats numeraris professionals tenen l’obligació de 
sotmetre’s al control de qualitat, biennalment i quan sigui requerit per la Junta 
Directiva. 

 La Junta Directiva, confiarà aquest servei al Cap de l’Àrea Tècnica, que 
disposarà de la pertinent comissió formada per associats. Es preveu que els 
integrants d’aquesta comissió es vagin renovant periòdicament. 

 De cada control s’aixecarà una acta que serà signada per la Comissió de 
Control Intern i presentada a la Junta Directiva. 

 Quan en un control de qualitat es detectin una sèrie d’incompliments lleus en 
un projecte, aquest serà qualificat com a deficient i l’interessat estarà obligat 
a passar un segon control abans de tres mesos. 

 L’associat que passi el control de qualitat amb la qualificació de negatiu se 
sotmetrà a la Junta Directiva perquè prengui les mesures oportunes.  

 Negar-se a passar un control de qualitat representarà la proposta de baixa 
immediata de l’Associació. 
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CAPÍTOL 5 
 

ÚS DEL LOGOTIP DE L’ASSOCIACIÓ 
 

 El logotip com a distintiu gràfic que identifica la pertinença de professionals i 
empreses a l’Associació, es considera expressió de marca i de qualitat i per 
tant, només el poden emprar aquells associats el servei professional del 
quals, pugui ser avalat en aquest sentit per la pròpia Associació a través dels 
seus mecanismes de control de qualitat establerts en els Estatuts i el present 
Reglament; concretament el Socis Numeraris. 

 També el poden emprar els Socis d’Honor atesa la seva trajectòria i com a 
referent de qualitat professional. 

 Els Soci Protectors 
o poden emprar el logotip fent constar però, las seva condició de 

“protectors”. L’associació els facilitarà un logotip específic per al seu 
ús. 

o en cap cas la seva activitat empresarial pot entrar en competència 
amb la tasca pròpia dels Socis Numeraris pel que fa a la redacció de 
projectes estructurals, raó per la qual, si les seves prestacions 
comercials, inclouen la redacció de projectes, no hi poden incloure el 
logotip de l’ACE 

Si un associat causa baixa, o deixa de pagar les quotes a l’Associació, previ 
avís i amb coneixement de la Junta, no podrà emprar el Logotip associatiu en 
la presentació dels seus treballs o en la publicitat 

 
CAPÍTOL 6 

 
JUNTA DIRECTIVA. PROCÉS ELECTORAL 

 
Càrrecs, electors i elegibles 

 
D’acord amb els Estatuts, la Junta Directiva està formada com a mínim pel 
President, el Vicepresident, el Secretari, el Tresorer i dos vocals. Hi poden 
formar part a més, altres quatre vocals, que es poden presentar ja a la 
candidatura, o bé la nova Junta ja electe, els pot cooptar al llarg del seu 
mandat. 
 
Són electors tots els socis numeraris que estiguin al corrent de les quotes i 
que també estiguin al dia pel que fa al control de qualitat intern. 
 
Prèviament a la convocatòria d’eleccions, el Secretari comunicarà a tots els 
associats la llista de socis numeraris que compleixin aquestes dues 
condicions, per facilitar que tots els associats numeraris es puguin posar al 
dia i puguin ser electors i elegibles. 
 
Són elegibles tots els socis numeraris que puguin ser electors i que no 
tinguin cap sanció o sentència judicial que l’inhabiliti per al càrrec social. 
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D’acord amb l’art. 17 dels estatuts: “El president únicament podrà ser 
reelegit una sola vegada llevat que en Assemblea General s’acordés altra 
cosa” 

 
Convocatòria 
 
Atès que d’acord amb els Estatuts, la Junta té un mandat de quatre anys, 
tres mesos abans que expiri el mandat, la Junta convocarà l’Assemblea 
ordinària o extraordinària amb aquesta finalitat. 
 
Si la Junta per motius degudament ponderats, no vol esgotar el temps de la 
seva legislatura, haurà de fixar la data de l’assemblea extraordinària, i fer-ne 
la convocatòria amb tres mesos, per tal que el procediment electoral es 
pugui fer amb el calendari previst en el cas ordinari anterior. 
 
Amb la convocatòria, s’inclourà el cens dels socis electors i elegibles i el 
calendari electoral. 
 
El termini per a presentació de candidatures s’iniciarà a partir de la 
Convocatòria i fins a quinze dies abans de l’Assemblea prevista per a les 
eleccions. 
 
Candidatures 
 
Les candidatures es presentaran a la Secretaria, amb els noms i distribució 
de càrrecs i la signatura d’acceptació dels interessats. 
 
La Secretaria, en un termini màxim de cinc dies laborables, després d’haver 
admès a tràmit cada candidatura, comunicarà a tots els associats les 
candidatures vàlides que compleixin les condicions requerides. 
 
Elecció 
 
A l’assemblea, en primera convocatòria o en segona convocatòria al cap de 
mitja hora com a màxim, el Secretari procedirà a informar de les 
candidatures que es presenten. 
 
Tots els electors presents, s’hauran d’acreditar a l’entrada a l’assemblea. 
 
Cada soci elector disposarà de les paperetes corresponents per a cada 
candidatura. 
 
La votació serà secreta. Procediran al recompte, tres associats electors, 
elegits a mà alçada en començar l’Assemblea, que no formin part de cap de 
les candidatures. 
 
Fet l’escrutini, el soci més ancià de la terna que s’hagi fet càrrec del 
recompte proclamarà la candidatura que tingui més vots com a guanyadora. 
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En el supòsit de l’existència d’una única candidatura que reuneixi els 
requisits exigits, els seus components seran proclamats com a membres de 
la nova Junta Directiva, sense necessitats de celebrar eleccions, a 
l’Assemblea convocada a tal efecte. El Secretari de la Junta que acaba el 
mandat en farà la proclamació. 
 
La nova Junta Directiva prendrà possessió del càrrec tot seguit a la mateixa 
Assemblea. 


