ESTATUTS I CODI ÈTIC
CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ
ARTICLE 1.- Amb el nom d'ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMUNICACIÓ
CIENTÍFICA (ACCC) es constitueix per temps indefinit una entitat que agrupa
periodistes especialitzats en comunicació social de la ciència, tecnologia,
medicina i medi ambient així com altres professionals en especial científics,
entitats i institucions del camp de la comunicació científica, tecnològica i de
medi ambient.
L'Associació s'adreça especialment a aquells professionals de l'àmbit cultural i
lingüístic català, així com a les entitats, institucions i empreses que hi tinguin la
seu.
ARTICLE 2.- L'Associació, a l'empara de l'article 22 de la Constitució, regularà
les seves activitats d'acord amb la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març,
reguladora del dret d’associació i la Llei 2/2008 de 24 d’abril del Llibre tercer del
Codi Civil de Catalunya.
FINS DETERMINATS
ARTICLE 3.- Els propòsits de l'Associació són:
a. Explicar els temes científics, tecnològics, de medicina i de medi ambient
al

públic

en

general

i

promoure

la

presència

d'aquest
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tipus

d'informacions en els mitjans de comunicació, així com estimular la
formació i dedicació dels periodistes en aquest camp.
b. Vetllar per la independència i objectivitat dels continguts informatius i la
llibertat d'expressió.
c. Facilitar el diàleg, les relacions i l'accés a les fons informatives i
promoure activitats de caràcter informatiu.
d. Facilitar les reunions amb persones i entitats que tinguin coneixements o
materials d'interès per a l'Associació.
e. Promoure la relació entre els professionals de la comunicació i els
professionals de la ciència.
f. Promoure l'ús del català en l'àmbit de la comunicació científica.
ARTICLE 4.- L'Associació col·laborarà amb el Col·legi de Periodistes de
Catalunya. També es podrà vincular o federar a associacions de més ampli
abast, nacionals, estatals i internacionals, de caràcter similar, previ acord dels
seus associats en Assemblea General, sempre i quan els seus objectius no
contravinguin els presents estatuts i servant sempre la independència
d'actuació de l'Associació.
DOMICILI SOCIAL
ARTICLE 5.- El domicili social de l'Associació és: Rambla Catalunya 10 de

Barcelona
CAPÍTOL II. DELS MEMBRES DE L'ASSOCIACIÓ
ARTICLE 6.- Els membres de l'Associació s'engloben en les següents
categories:
a. Membres ordinaris: Poden pertànyer a aquesta categoria professionals
que duguin a terme tasques informatives en publicacions científiques o
tecnològiques, en seccions de ciència o tecnologia de diaris, revistes,
agències, ràdios, televisions i productores; escriptors especialitzats en
temes científics o tècnics; editors i divulgadors científics; personal docent
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o investigador en el camp de la comunicació científica; persones que
treballin en gabinets de comunicació d'institucions, entitats o empreses
pertanyents a l'àmbit científic o tecnològic; tota persona que per la seva
actuació professional sigui considerada com a comunicador científic per
la Junta Directiva de l'Associació. Els membres ordinaris tindran dret a
vot i pagaran la quota determinada per la Junta Directiva i aprovada per
l’Assemblea General. Els estudiants universitaris que cursin titulacions
relacionades amb la ciència i la comunicació científica podran pertànyer
a l’ACCC. Seran membres ordinaris de ple dret i tan sols hauran
d’abonar el 25% de la quota.
b. Membres honorífics: Poden pertànyer a aquesta categoria aquelles
persones que, pels seus mèrits en el camp de la ciència i la tecnologia,
mereixin que la Junta Directiva els proposi el seu ingrés com a tals en
l'Associació. Tindran veu i vot a les assemblees i estaran eximits del
pagament de la quota.
ARTICLE 7.- L'Associació contempla la categoria entitats col·laboradores que
podrà incloure institucions, entitats, organitzacions, empreses, centres de
recerca, universitats i societats que realitzin alguna activitat relacionada amb la
ciència i la tecnologia. Faran una aportació no inferior a un mínim establert per
l'Assemblea General. Un representant d'aquestes entitats les acreditarà a les
assemblees de l'Associació, a les quals tindrà veu. Les entitats col·laboradores
tindran dret a rebre la mateixa informació que es tramet als membres ordinaris.
ARTICLE 8.- La Junta Directiva decidirà a cada reunió sobre les sol·licituds
d'admissió i les aprovarà o denegarà segons el seu criteri. Les nominacions de
nous membres de l'Associació es presentaran per escrit. Seran enviades al
secretari amb tots els detalls i qualificacions necessàries per optar a la seva
aprovació.
Tot membre pot ser requerit per dipositar una còpia signada de les normes de
l'Associació davant del secretari com a prova d'acceptació de les condicions de
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l'Associació.
Tanmateix ja que la incorporació a l'Associació és voluntària, la baixa es
comunicarà per escrit a l'Associació.
ORGANS DIRECTIUS I FORMES D'ADMINISTRACIÓ
ARTICLE 9.- Els òrgans directius de l'Associació seran el president, la Junta
Directiva i l'Assemblea General de membres.
ARTICLE 10.- El president de l'Associació n'assumirà la representació legal i
executarà els acords adoptats per la Junta Directiva i l'Assemblea General.
ARTICLE 11.- L'Assemblea General, integrada per tots el socis, es celebrarà
un cop a l'any, en la data i lloc que ho determini la Junta Directiva. Entre dues
Assemblees generals d'anys consecutius hi haurà una separació mínima de 5
mesos i una màxima de 16. Un 25 % dels membres formaran quòrum. Si no
s'arriba al quòrum, la Junta Directiva pot esperar una segona convocatòria en
les següents hores.
L'Assemblea general es reunirà en sessió extraordinària quan així ho exigeixin
les disposicions vigents, ho acordi la Junta Directiva, o a petició de, com a
mínim, el 25% dels socis.
ARTICLE 12.- La Junta Directiva de l'Associació estarà formada per un
president, un vicepresident, un secretari, un tresorer i cinc vocals, que seran
elegits d'entre els membres de l'Associació per un període de dos anys.
L'elecció de la Junta es farà renovant tots els càrrecs alhora i pel sistema de
llistes tancades, que contemplin tots el càrrecs que calgui elegir. Les
nominacions quedaran obertes fins a dues setmanes abans de la data
assenyalada per la Junta. Les paperetes es distribuiran entre tots els associats
que podran delegar el seu vot o bé enviar-lo per correu o altres mitjans.
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ARTICLE 13.- La Junta Directiva posseeix les facultats següents:
a. Exercitar la representació de l'Associació i portar la direcció i
l'administració de la manera més amplia que reconegui la Llei, acomplint
així les decisions preses per l'Assemblea General i d'acord amb les
normes, les instruccions i les directrius generals que aquesta Assemblea
General estableixi.
b. Prendre els acords que calguin en relació amb la compareixença davant
els Organismes Públics i per l'exercici de tota mena d'accions legals i a
la interposició dels recursos pertinents.
c. Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de
l'Associació.
d. Proposar a l'Assemblea General l'establiment de les quotes que els
membres de l'Associació hauran de satisfer.
e. Convocar les Assemblees Generals i vigilar que els acords presos
s'acompleixin.
f. Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea
General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici
següent.
g. Elaborar la memòria anual d'activitats o admetre-la a l'aprovació de
l'Assemblea General.
h. Contractar els empleats que pugui tenir l'Associació.
i.

Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin
amb normalitat.

j.

Establir grups de treball per aconseguir, de la manera més eficient i
eficaç les finalitats de l'Associació, i autoritzar els actes que projectin
realitzar.

k. Nomenar el vocal de la Junta Directiva que hagi d'encarregar-se de cada
grup de treball, a proposta d'aquest mateix grup.
l.

Fer les gestions que calgui davant d'Organismes Públics, d'Entitats i
d'altres persones, per aconseguir subvencions o altra mena d'ajudes,
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així com l'ús de locals o edificis que esdevinguin un lloc de convivència i
comunicació, així com centre d'activitats de ressò ciutadà.
m. Disposar del fons de l'Associació, seguint les línies pressupostàries
marcades.
n. Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst en els presents
Estatuts, donant-ne compte a la primera Assemblea General.
o. Qualsevol altra facultat que no sigui atribuïda d'una manera específica a
qualsevol altre dels òrgans de govern de l'Associació que resten o que
aquests deleguin expressament en la Junta Directiva.
ARTICLE 14.- Són pròpies del president les funcions següents:
a. Les de direcció i representació legal de l'Associació, per delegació de
l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
b. La presidència i la direcció dels debats, tant de l'Assemblea General com
de la Junta Directiva.
c. Vot de qualitat decisori en els casos d'empat o falta de consens i d'altres
situacions de gran risc per al futur de l'Associació.
d. Convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta
Directiva.
e. Visar les actes i els certificats, confeccionats pel secretari de
l'Associació, així com els documents mercantils i financers elaborats i
signats pel tresorer.
f. Les atribucions que resten pròpies del càrrec i les que li delegui
l'Assemblea General o la Junta Directiva.
El president serà substituït, en el cas d'absència o de malaltia, pel vicepresident
o pel vocal de més edat de la Junta per aquest ordre correlatiu.
ARTICLE 15.- El tresorer tindrà per funció la custòdia i el control dels recursos
de l'Associació, així com l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de
comptes, amb la finalitat de sotmetre’ls a la Junta Directiva. Portarà un llibre de
caixa. Firmarà els rebuts de quotes i els altres documents de tresoreria. Pagarà
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les factures aprovades per la Junta Directiva, que hauran d'ésser prèviament
visades pel president. Ingressarà els sobrants en dipòsits oberts en
establiments de crèdit o estalvi.
ARTICLE 16.- El secretari ha de custodiar la documentació de l'Associació,
aixecar, redactar i signar les actes de les reunions, de les Assemblees
Generals i Junta Directiva, actuant com a secretari d'aquestes. Són també
funcions del secretari, redactar i autoritzar les certificacions que s'hagin de
lliurar així com portar el llibre registre de socis de l'Associació.
ARTICLE 17.- Els càrrecs podran ser reelegits un màxim de tres vegades
consecutives i sense limitació en mandats alterns.
ARTICLE 18.- Cada any, l'Assemblea podrà nomenar dos auditors a escollir
per part dels membres que no pertanyin a la Junta.
ARTICLE 19.- La Junta Directiva haurà de reunir-se un mínim de sis vegades a
l'any, en llocs i dates a determinar per la mateixa Junta. Les votacions seran
per majoria simple dels presents. En cas d'empat, el president tindrà el vot de
qualitat.
ARTICLE 20.- La pertinença a l'Associació estarà condicionada per
l'observància de l'ètica professional. Els errors o inexactituds deliberats o
freqüents en la informació, els abusos de confiança i les actuacions perjudicials
per als interessos professionals dels membres de l'Associació seran
considerats com una infracció de les obligacions.
ARTICLE 21.- Un membre contra el qual s'hagi interposat una queixa formal
d'infringir l'article 20, pot ser requerit davant de la Junta Directiva, de la qual hi
haurà si més no cinc membres presents. Una còpia escrita de la queixa ha de
ser enviada al demandat almenys tres setmanes abans de la vista. La Junta,
que serà l'única instància amb poder disciplinari, té la potestat d'apercebre,
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suspendre o expulsar el membre demandat. Haurà de redactar-se una
resolució escrita de les raons de qualsevol suspensió o expulsió i presentar-la a
la següent Assemblea General Ordinària.
Una queixa formal ha d'enviar-se per escrit i degudament signada pel
demandant.
ARTICLE 22.- L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels
socis que incompleixin les seves obligacions.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les
sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de
l'associació, segons que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una
denuncia o comunicació. La Junta directiva nomena un instructor, que tramita
l'expedient sancionador, proposa la resolució, amb audiència prèvia del
presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l'adopta aquest
òrgan de govern.
Els socis sancionats que no estiguin d'acord amb les resolucions adoptades
poden sol·licitar que s'hi pronunciï l'Assemblea General, que les confirmarà o
bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.
ARTICLE 23.- Podrà convocar-se una Assemblea General Extraordinària per
part de la Junta Directiva notificant-ho amb tres setmanes d'antelació, sempre
que la Junta ho cregui necessari. També podrà convocar-se en els dos mesos
següents a la sol·licitud per escrit d'un grup mínim del 20% dels associats. La
Junta Directiva

ha d’enviar l’ordre del dia de

l’Assemblea

General

Extraordinària a tots els associats amb una antelació de almenys tres setmanes
respecte de la data de celebració.

8
ASSO CIACIÓ CATALANA DE CO MUNI CACIÓ CIENTÍFICA
Rambla de Catalunya, 10. 08007 BARCELONA, Tel.: 934 12 1 111 - Fax: 933 178 386
secretaria-tecnica@accc.cat, www.accc.cat, NIF: G59844373

ARTICLE 24.- Si no es determina el contrari, tots els procediments i decisions
de l'Associació i els seus comitès, seran privats i confidencials i no podran ferse públics. Els directius de l'Associació podran fer declaracions en nom propi,
però no en nom de l'Associació si no és amb autorització expressa de la Junta
Directiva.
ARTICLE 25.- La quota anual serà determinada per la Junta Directiva i
aprovada en Assemblea General.
ARTICLE 26.- El tresorer, amb el concurs del secretari, haurà de preparar per a
la Junta Directiva i presentar en nom d'aquest a l'Assemblea General Ordinària,
un informe que mostri l'estat de comptes de l'Associació a 31 de desembre de
cada any, data en la qual totes les quotes hauran d'haver estat satisfetes. La
pertinença de qualsevol membre que no hagi pagat la quota anual del mes
següent a la data assenyalada rebrà un avís i en cas de que no la satisfaci i
després d'un apercebiment, la seva pertinença es considerarà com a
caducada. Aquesta resolució haurà de ser presa per la Junta Directiva i
aprovada pels auditors que hagin estat nomenats segons el punt 12.
ARTICLE 27.- En cas de dissolució, l'Assemblea nomenarà una comissió, que
decidirà el destí del patrimoni que en aquell moment tingui l'Associació.
En qualsevol cas el patrimoni que en aquest moment tingui l'Associació serà
destinat a una entitat benèfica o cultural i no es podrà repartir entre el membres
de l'Associació.
ARTICLE 28.- Qualsevol punt d'aquests estatuts només podrà ser modificat en
una Assemblea General, ordinària o extraordinària. La proposta haurà de ser
presentada per un mínim del 10 % dels membres amb dret a vot i s'haurà
d'aprovar per dos terços dels presents. Tot membre que no pugui assistir a una
Assemblea podrà delegar el seu vot.
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