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PREÀMBUL

Alguns dels articles dels Estatuts de l’Associació Cetàcea (en endavant
Cetàcea) necessiten un marc normatiu que els concreti i reguli. Aquest marc
normatiu ve format pel Reglament de Règim Intern (en endavant RRI). Com
a document normatiu, estableix les diferents modalitats de participació
a Cetàcea, formalitza l’estructura organitzativa interna i estableix els
procediments sancionadors en cas d’incompliments.
Aquest RRI neix de la necessitat que té Cetàcea de dotar-se de procediments
interns que regulin la seva activitat i organització i pretén establir les normatives
i procediments per dur-ho a terme.
Aquest RRI ha estat revisat i aprovat per l’Assemblea General de Cetàcea del
20 de juny de 2021.
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TÍTOL I: ÀMBIT, APLICACIÓ I
INTERPRETACIÓ

Article 1.

PREÀMBUL

El present RRI s’aplicarà per regular el funcionament
de Cetàcea. Queden subjectes al contingut
d’aquest RRI totes les persones implicades d’una
manera o altra en el funcionament normal de
Cetàcea. Això inclou, persones sòcies, sòcies
d’honor, amigues i col·laboradores de l’associació.

TÍTOL I: ÀMBIT, APLICACIÓ I
INTERPRETACIÓ

Tal i com estableixen els estatuts, la Junta Directiva
és l’òrgan encarregat d’interpretar el contingut
del present RRI, assegurar-ne el seu compliment i
aplicar mesures disciplinàries en cas necessari.

TÍTOL IV: ESTRUCTURA I
FUNCIONAMENT DE L’ASSOCIACIÓ

El present RRI reconeix de forma igual cada
persona implicada a l’associació, sense diferències
per motius de gènere, religió, procedència i/o
orientació sexual.

TITOL II: DE LES MODALITATS
D’IMPLICACIÓ A L’ASSOCIACIÓ
TÍTOL III: MODIFICACIONS DEL
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

TÍTOL V: RÈGIM ECONÒMIC
TÍTOL VI: SOBRE EL MATERIAL CREAT
PER CETÀCEA
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TITOL II: DE LES MODALITATS
D’IMPLICACIÓ A L’ASSOCIACIÓ

Article 2. Descripció de les modalitats de
participació a Cetàcea
Es reconeixen quatre graus d’implicació a Cetàcea,
els drets i deures dels quals estan recollits als
articles 6 i 7 dels Estatus respectivament.
Aquestes modalitats són les següents:
1.

Persones sòcies: Aquelles persones que se
senten identificades amb els objectius de
l’associació, aporten la quota establerta de
persona sòcia, participen de forma activa en
les assemblees i grups de treball i compleixen
amb les obligacions i els drets recollits en els
Estatuts i en el present RRI.

2. Persones amigues de Cetàcea: Aquelles
persones que se senten identificades amb els
objectius de l’associació, paguen la quota anual
establerta i gaudeixen dels avantatges oferts
per l’associació.
3. Persones col·laboradores: Aquelles persones
que col·laboren de manera puntual o habitual en
l’associació per contribuir al desenvolupament
dels projectes i tasques de l’associació, sense
detriment de poder ser persones sòcies o
amigues de l’entitat.

4. Persones sòcies d’honor:
Aquelles persones físiques que des de l’entitat es
considerin creditores de tal distinció amb motiu
dels serveis prestats a Cetàcea o en reconeixement
del mèrit dels seus treballs en el camp de les
ciències naturals o de qualsevol altra activitat,
de les quals se’n desprengui una eficaç tasca de
valoració i defensa del patrimoni natural i del medi
ambient.
Article 3. Sol·licitud d’ingrés en cada una de les
modalitats
Per tal de formalitzar la sol·licitud d’ingrés en les
diferents modalitats caldrà tenir en compte els
aspectes següents:
1.

Persones sòcies: Tothom qui vulgui esdevenir
persona sòcia haurà de complir els requisits
següents:

•

Omplir i enviar el formulari d’inscripció a
l’associació a l’adreça de correu electrònic
socis@associaciocetacea.org.
Fer arribar un escrit a la mateixa adreça de
correu electrònic indicant els motius per voler
esdevenir persona sòcia.
Mostrar el compromís d’acceptar la missió
i valors de Cetàcea i els seus principis de
funcionament.

•
•
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• Mostrar el compromís d’acceptar les
condicions indicades als estatuts i al present
RRI.
• Mostrar el compromís d’abonar i abonar
la quota anual que s’acordi en Assemblea
General.
• Que la sol·licitud d’ingrés sigui aprovada
amb el vot favorable del 60% o més de les
persones sòcies de Cetàcea.
2. Persones amigues de Cetàcea: Tothom qui
vulgui esdevenir persona amiga de Cetàcea
haurà de complir els requisits següents:
• Omplir i enviar el formulari d’inscripció a
l’associació a l’adreça de correu electrònic
socis@associaciocetacea.org.
• Mostrar el compromís d’acceptar la missió
i valors de Cetàcea i els seus principis de
funcionament.
• Mostrar el compromís d’acceptar les
condicions indicades als estatuts i al present
RRI.
• Mostrar el compromís d’abonar i abonar
la quota anual que s’acordi en Assemblea
General.
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3. Persones col·laboradores:
En aquest cas no és necessària fer una sol·licitud
d’ingrés per esdevenir persona col·laboradora
perquè aquestes són buscades des de dins
de l’entitat. Si que caldrà, però, formalitzar la
col·laboració en un document específic.
4. Persones sòcies d’honor:
Aquelles persones físiques que des de l’entitat es
considerin creditores de tal distinció amb motiu
dels serveis prestats a Cetàcea o en reconeixement
del mèrit dels seus treballs en el camp de les
ciències naturals o de qualsevol altra activitat,
de les quals se’n desprengui una eficaç tasca de
valoració i defensa del patrimoni natural i del medi
ambient.
Article 4. Acceptació en cada una de les
modalitats
Un cop enviades les sol·licituds, l’acceptació en
cada una de les modalitats vindrà condicionada al
compliment de tots els requisits següents:
1.

Persona sòcia: Per ser acceptada com a
persona sòcia caldrà:
• Haver enviat
corresponent.

el

formulari

d’inscripció
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• Haver enviat l’escrit indicant els motius per
voler esdevenir persona sòcia.
• Que la sol·licitud hagi estat aprovada amb el
vot favorable del 60% o més de les persones
sòcies existents.
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• Haver mostrat el compromís d’acceptar les
condicions indicades als estatuts i al present
RRI.

PREÀMBUL
TÍTOL I: ÀMBIT, APLICACIÓ I
INTERPRETACIÓ

• No tenir cap deute econòmic anterior amb
l’entitat.

TITOL II: DE LES MODALITATS
D’IMPLICACIÓ A L’ASSOCIACIÓ

• Haver satisfet l’abonament de la quota anual
acordada en assemblea.

3. Persones col·laboradores: Per ser acceptada
com a persona col·laboradora caldrà:

TÍTOL III: MODIFICACIONS DEL
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

• Haver mostrat el compromís d’acceptar la
missió i valors de Cetàcea i els seus principis
de funcionament.

• Haver mostrat el compromís d’acceptar la
missió i valors de Cetàcea i els seus principis
de funcionament.

• Haver mostrat el compromís d’acceptar les
condicions indicades als estatuts i al present
RRI.

• Haver formalitzat la col·laboració en un
document que especifiqui la naturalesa
d’aquesta col·laboració i en el que quedi
reflectit els compromisos adquirits per
ambdues parts.

• No tenir cap deute econòmic anterior amb
l’entitat.
2. Persona Amiga de Cetàcea: Per ser acceptada
com a persona Amiga de Cetàcea caldrà:

4. Persones sòcies d’honor: Per esdevenir
persona sòcia d’honor caldrà:

d’inscripció

• Acceptar la proposta realitzada des de
Cetàcea.

• Haver satisfet l’abonament de la quota anual
acordada en assemblea.

• Haver mostrat el compromís d’acceptar la
missió i valors de Cetàcea i els seus principis
de funcionament.

• Haver enviat
corresponent.

el

formulari

• Haver mostrat el compromís d’acceptar la
missió i valors de Cetàcea i els seus principis
de funcionament.

• Haver mostrat el compromís d’acceptar les
condicions indicades als estatuts i al present RRI.
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• La baixa serà confirmada per correu
electrònic o per correu ordinari, tal i com
hagi estat indicat per la persona sol·licitant.

• No tenir cap deute econòmic anterior amb
l’entitat.
Article 5. Pas d’una modalitat a una altra.
El pas d’una modalitat d’implicació amb l’associació
a una altra, queda condicionat al compliment
de tots els requisits esmentats en els articles 4 i
5. Qualsevol persona pot sol·licitar el pas d’una
modalitat a una altra, tenint en compte els requisits
dels esmentats articles. En cap cas es podrà
sol·licitar ser considerada persona sòcia d’honor.
La Junta Directiva pot recomanar el pas d’una
persona amiga o col·laboradora a persona sòcia,
però la decisió haurà de ser aprovada amb el vot
favorable del 60% o més de les persones sòcies.

3. Persones col·laboradores: Per donar-se de
baixa com a persona col·laboradora de Cetàcea
caldrà:

Persona sòcia: Per donar-se de baixa com a
persona sòcia caldrà:
• Enviar un escrit a la Junta Directiva indicant
aquesta decisió.

TÍTOL I: ÀMBIT, APLICACIÓ I
INTERPRETACIÓ

• La baixa serà confirmada per correu
electrònic o per correu ordinari, tal i com
hagi estat indicat per la persona sol·licitant.

TITOL II: DE LES MODALITATS
D’IMPLICACIÓ A L’ASSOCIACIÓ

• Enviar un escrit a la Junta Directiva indicant
aquesta decisió.

En el cas de voler donar-se de baixa d’alguna de
les modalitats caldrà seguir els procediments
següents:
1.

• Enviar un escrit a info@associaciocetacea.
org indicant aquesta decisió.

4. Persones sòcies d’honor: Per donar-se de baixa
com a persona sòcia d’honor caldrà:

Article 6. Baixa voluntària de l’associació.

• La baixa serà tractada i confirmada a la
següent reunió de la Junta Directiva.
Article 7. Motius per causar baixa administrativa
de Cetàcea
1.

Persona sòcia: Podrà ser donada de baixa si es
compleix qualsevol de les situacions següents:

• La baixa serà tractada i confirmada a la
següent reunió de la Junta Directiva.

• No haver satisfet la quota anual abans del 1
d’abril i no haver sol·licitat una pròrroga per
poder-ho fer.

2. Persona Amiga de Cetàcea: Per donar-se de
baixa com a persona Amiga de Cetàcea caldrà:

• No complir amb les obligacions estatutàries.

• Enviar un escrit a socis@associaciocetacea.
org indicant aquesta decisió.

PREÀMBUL

• Actuar en contra del compromís i missió de
Cetàcea.
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• Com a resultes d’algun procediment
administratiu sancionador recollit en el
TÍTOL VII.

4. Persones sòcies d’honor: Podrà ser donada de
baixa si es compleix qualsevol de les situacions
següents:

2. Persona Amiga de Cetàcea: Podrà ser donada
de baixa si es compleix qualsevol de les
situacions següents:

• No complir amb les obligacions estatutàries.

• No haver satisfet la quota anual abans del 1
d’abril i no haver sol·licitat una pròrroga per
poder-ho fer.

• Com a resultes d’algun procediment
administratiu sancionador recollit en el
TÍTOL VII.

• No complir amb les obligacions estatutàries.

Els expedients de baixa administrativa seran
notificats per correu ordinari o electrònic, tal com
hagi indicat la persona en qüestió al moment de
donar-se d’alta.

• Actuar en contra del compromís i missió de
Cetàcea.
• Com a resultes d’algun procediment
administratiu sancionador recollit en el
TÍTOL VII.
3. Persones col·laboradores: Podrà ser donada de
baixa si es compleix qualsevol de les situacions
següents:
• No complir amb les obligacions estatutàries,
o amb l’acord firmat a l’inici de la col·laboració.
• Actuar en contra del compromís i missió de
Cetàcea.
• Com a resultes d’algun procediment administratiu
sancionador recollit en el TÍTOL VII.

• Actuar en contra del compromís i missió de
Cetàcea.
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TÍTOL III: MODIFICACIONS DEL
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

Article 8. Sobre la modificació del Reglament de
Règim Intern
La modificació del present Reglament es podrà fer
a iniciativa de la Junta Directiva, o sol·licitud del
10% de les persones sòcies de Cetàcea.
En qualsevol cas, la Junta designarà una ponència
formada per mínim tres i màxim cinc persones, una
de les quals haurà de ser necessàriament membre
de la Junta, que haurà de redactar el projecte de
modificació.
També fixarà el termini per dur a terme el projecte.
Article 9. Sobre el procediment de modificació i
l’aprovació.
Una vegada redactat el projecte de modificació,
en el termini que s’indiqui, la presidència l’inclourà
a l’ordre del dia de la primera sessió de la Junta
Directiva que se celebri, per tal que sigui aprovat o
retornat per a un nou estudi.
Un cop aprovat per la Junta el projecte de
modificació, aquesta haurà d’incloure’l a l’ordre del
dia de l’Assemblea General següent.
A la convocatòria de l’Assemblea General
s’acompanyarà el text de la modificació del RRI,
a fi que les persones sòcies puguin adreçar a la

secretaria les esmenes que considerin oportunes,
que hauran de ser comunicades a l’Assemblea
General amb un termini de vuit dies d’antelació a
la celebració de la sessió. Per a l’aprovació de les
modificacions d’aquest Reglament caldrà la majoria
simple de les votacions emeses a l’Assemblea.
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TÍTOL IV: ESTRUCTURA I
FUNCIONAMENT DE L’ASSOCIACIÓ

Es reconeixen dues estructures a Cetàcea, l’estructura administrativa de l’associació i l’estructura
de treball.
Article 10. Sobre l’estructura administrativa de
Cetàcea
L’estructura administrativa està formada per la
Junta Directiva i l’Assemblea General i el seu funcionament està recollit als estatuts.

estructura organitzativa, que estarà formada
per les diferents àrees. Aquestes treballaran de
forma autònoma, però en coordinació amb la resta
d’àrees.
Cada àrea tindrà una o dues persones responsables
que s’encarregaran de la coordinació interna de
cadascuna d’elles i de la coordinació amb la resta
d’àrees.
Es reconeixen les àrees següents:

Article 11. Sobre els requisits per poder formar
part de l’estructura administrativa
Totes les persones sòcies de Cetàcea podran sol·licitar participar en els diferents òrgans d’aquesta
estructura administrativa seguint els procediments
marcats pels estatuts.
Article 12. Sobre l’estructura de treball de
Cetàcea
L’estructura de treball de Cetàcea i el seu
funcionament estan basades en els processos
assemblearis. S’han designat diverses àrees
de treball per poder assolir els objectius de
l’associació.
La Junta Directiva serà l’òrgan de govern encarregat
de vetllar pel bon funcionament d’aquesta

1.

Àrea de logística: Serà l’àrea encarregada de
dur a terme la logística de les diferents activitats
desenvolupades i realitzades per l’associació.

2. Àrea de recerca: Serà l’àrea encarregada de
proposar, elaborar, executar i coordinar els
diferents projectes de recerca duts a terme
per l’associació.
3. Àrea d’educació: Serà l’àrea encarregada de
proposar, elaborar, executar i coordinar les
diferents activitats educatives dutes a terme
per l’associació.
4. Àrea de comunicació: Serà l’encarregada de la
comunicació amb els mitjans de comunicació,
i d’elaborar i compartir el material divulgatiu o
de difusió de les activitats de l’associació pels
mitjans que es considerin més convenients.

PREÀMBUL
TÍTOL I: ÀMBIT, APLICACIÓ I
INTERPRETACIÓ
TITOL II: DE LES MODALITATS
D’IMPLICACIÓ A L’ASSOCIACIÓ
TÍTOL III: MODIFICACIONS DEL
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
TÍTOL IV: ESTRUCTURA I
FUNCIONAMENT DE L’ASSOCIACIÓ
TÍTOL V: RÈGIM ECONÒMIC
TÍTOL VI: SOBRE EL MATERIAL CREAT
PER CETÀCEA
TÍTOL VII: RÈGIM DISCIPLINARI

ASSOCIACIÓ CETÀCEA · REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

5. Grup de coordinació: Estarà format per
les persones responsables de cada àrea
i s’assegurarà que les àrees treballen de
forma coordinada. El grup de coordinació es
reunirà amb la periodicitat que estableixin les
persones que en formin part, però que permeti
la correcta coordinació de les demés àrees.
6. Comissió Conjunta: Es reunirà amb una
periodicitat mensual i inclourà totes les
persones de les diferents àrees
Article 13. Sobre els requisits per poder formar
part de l’estructura de treball
Totes les persones sòcies de Cetàcea podran
sol·licitar formar part d’una o més àrees de treball,
on es comprometran a complir els acords presos i
assumiran realitzar les tasques encomanades en el
termini assignat.
Les persones coordinadores d’àrea en proposaran
la incorporació a l’àrea corresponent i aquesta serà
aprovada o denegada per majoria de les persones
de l’àrea.
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Article 14. Sobre el funcionament de l’estructura
de treball
Cada àrea es reunirà amb la periodicitat que estimi
oportuna per assegurar el seu bon funcionament
i podrà establir grups de treball específics per
a realitzar tasques concretes. Les persones
membres de cada àrea es comprometen a complir
els acords presos en aquestes reunions i a realitzar
les tasques encomanades en els terminis assignats.
Totes les àrees es reuniran en Comissió Conjunta
per posar en comú les tasques realitzades en cada
una d’elles amb una periodicitat mensual.
El Grup de Coordinació serà l’encarregat de
proposar dates per cada reunió i d’elaborar un
ordre del dia amb els punts a tractar. A l’ordre
del dia hi hauran de figurar l’hora, el lloc (o la
plataforma que s’utilitzarà en cas de ser virtual) i
els punts a tractar.
Cada àrea podrà incloure els punts que consideri
oportuns en aquest ordre del dia. L’assistència a
la Comissió Conjunta és recomanable i aquesta
quedarà constituïda quan hi assisteixi, com a
mínim, una persona de cada àrea.
A cada reunió de la Comissió Conjunta s’estendrà
una acta que haurà de ser aprovada a la següent
reunió.
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Els acords de la Comissió Conjunta s’aprovaran
per majoria simple. En cas d’empat, la presidència
podrà emetre un vot de qualitat decisori.

PREÀMBUL

Article 15. Sobre les relacions amb altres
entitats

TITOL II: DE LES MODALITATS
D’IMPLICACIÓ A L’ASSOCIACIÓ

En el marc de les activitats de recerca, educatives
i/o formatives de l’associació es poden voler
establir col·laboracions amb altres entitats,
o persones físiques. Qualsevol col·laboració
d’aquestes característiques haurà de quedar
recollida en un conveni de col·laboració acordat i
firmat per totes les parts. En el cas de Cetàcea,
la persona que firmarà el conveni i que actuarà
en representació legal de l’associació serà la que
ocupi la presidència o, en la seva absència, la
persona que ocupi la vicepresidència.
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TÍTOL V: RÈGIM ECONÒMIC

Article 16. Sobre la gestió econòmica de
l’associació.
Tal i com contemplen els estatuts, la comptabilitat
de Cetàcea està centralitzada a la tresoreria de
l’entitat.
Aquesta serà l’encarregada d’obrir un compte
corrent en una entitat bancària de banca ètica des
d’on es gestionaran els fons de l’associació. Tal i
com estableixen els Estatuts, per poder disposar
dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les
quals ha de ser la de la persona que exerceix el
càrrec de la tresoreria o bé la de la presidència.
L’altra firma haurà de ser d’alguna persona de
l’Àrea de Logística per poder portar un control
diari dels pagaments i donacions rebudes com a
conseqüència de les activitats de l’associació.
La tresoreria serà l’encarregada de presentar
els pressupostos anuals a la Junta Directiva que
hauran de ser presentats i aprovats en Assemblea
General.
Article 17. Sobre les quotes de les diferents
modalitats.
Les persones implicades amb Cetàcea han de
satisfer puntualment la quota designada segons la
modalitat d’implicació:

1.
2.
3.
4.

Persones sòcies: 50 € l’any.
Persones Amigues de Cetàcea: 40 € l’any.
Persones col·laboradores: sense quota.
Persones sòcies d’honor: sense quota.

Correspon a la Junta Directiva, a través de la
persona al càrrec de la tresoreria, proposar a
l’Assemblea General les quotes anuals per cada
una de les modalitats. Correspon a l’Assemblea
General la seva aprovació.
Excepcionalment, la Junta Directiva pot valorar la
decisió d’eximir del pagament de la quota a una
persona sòcia o Amiga de Cetàcea que així ho
demani, de manera temporal. La persona haurà
d’adreçar una sol·licitud per escrit a la Junta, a través
del correu electrònic socis@associaciocetacea.
org, amb la justificació que impedeix assumir la
quota assignada.
La Junta Directiva estudiarà el cas de la persona que
ho sol·liciti i comunicarà la resolució a la persona
en qüestió per correu ordinari o electrònic, tal
com hagi indicat la persona al moment de donarse d’alta. Les mesures que s’aprovin tindran un
caràcter excepcional, amb una durada d’un any,
que caldrà revisar anualment.
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Article 18. Sobre les fonts d’ingressos
Els recursos econòmics de l’associació queden
establerts a l’Article 26 dels Estatuts.
A banda del que estableix l’article, Cetàcea pot
estudiar diferents fonts d’ingressos que inclouen
entre altres, quotes de les diferents modalitats
de participació a l’associació, donacions, quotes
en activitats realitzades per l’associació, venda
de productes de marxandatge, elaboració de
projectes i/o activitats i subvencions.
En el cas concret de les subvencions, Cetàcea
només podrà concórrer en subvencions, concursos
o beques promogudes per altres institucions que
no contravinguin la missió, els valors ni els objectius
de Cetàcea.
Article 19. Normes sobre la justificació de les
despeses i la seva formulació.
Les despeses de funcionament es duran a terme
amb dues modalitats:
1. Despeses Ordinàries:
Són aquelles despeses que s’han de satisfer per
poder realitzar les tasques diàries de l’associació.
Aquestes inclouen compra de material, lloguer
d’embarcacions per les sortides de mostreig dels
projectes de recerca, entre d’altres.
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Quan aquestes despeses no superin 500 € no
caldrà sol·licitar autorització a la tresoreria ni a
les persones sòcies de l’entitat. Quan aquestes
despeses superin 500 € caldrà sol·licitar
autorització a la tresoreria ni a les persones sòcies
de l’associació.
2. Despeses Extraordinàries:
Són aquelles despeses que es produeixen en
moment puntuals i que poden respondre a
necessitats concretes i puntuals de l’associació.
Aquestes inclouen, material tècnic o marxandatge
entre altres.
Caldrà sempre l’autorització de la tresoreria i de
les persones sòcies de l’associació per a qualsevol
tipus de despesa extraordinària.
Article 20. Sobre les activitats realitzades per
les persones sòcies.
Cetàcea basa gran part del seu funcionament
en el voluntariat, donant així la oportunitat a les
persones sòcies de participar de forma activa
en els projectes i activitats de l’associació, sense
detriment de que ja exerceixin una activitat
professional en una altra entitat, empresa o per
compte propi.
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Tot i això, el Grup de Coordinació pot proposar
a la Junta Directiva la contractació de persones
o dels seus serveis per a realització d’activitats
relacionades amb els objectius de l’associació. Tal
i com recullen els estatuts, les persones membres
de la Junta Directiva, no podran rebre retribucions
econòmiques per part de l’entitat, per l’exercici
de les seves funcions dintre de la Junta. Aquesta
contractació s’ha de fer de tal manera que no posi
en risc la viabilitat econòmica de Cetàcea.
Es reconeixen doncs, dos tipus d’activitats, les
voluntàries i les remunerades.
Article 21. Sobre les activitats voluntàries
Fan referència a aquelles activitats, recurrents o
puntuals, que no requereixin una dedicació exclusiva,
que no aportin una font d’ingressos complementària
a l’associació, ni es puguin considerar una venta de
serveis per una activitat concreta.
En aquesta categoria s’hi inclouen:
•

Les activitats realitzades durant les sortides
de camp de mostreig derivades dels projectes
d’investigació desenvolupats per l’associació.
Aquestes inclouen la presa de dades de
recerca i la realització de fotos o vídeos.

•

L’elaboració d’informes anuals o publicacions

15

científiques
derivades
dels
projectes
d’investigació. En poden quedar excloses totes
aquelles publicacions o informes derivats de
projectes sustentat econòmicament per alguna
beca, subvenció o font de finançament.
•

L’elaboració del contingut audiovisual divulgatiu
realitzat de forma ordinària per ser utilitzat en
xarxes socials o activitats de l’associació.

•

La creació del contingut de xerrades o activitats
formatives.

Article 22. Sobre les activitats remunerades
L’activitat remunerada es defineix com aquella
tasca que pel seu volum de dedicació setmanal
sobrepassa la dedicació voluntària i es considera
equiparable a una jornada laboral.
Tanmateix, a petició del Grup de Coordinació, la
Comissió Conjunta pot establir la remuneració
d’activitats puntuals la realització de les quals
també quedi fora del voluntariat.
En aquest cas, la decisió haurà de ser presa per
majoria simple de les persones assistent. Per
últim, es poden considerar activitats remunerades,
qualsevol de les activitats descrites a l’article 21,
sempre que vinguin acompanyades d’una font
d’ingressos (beca, subvenció, projecte, donació)
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que impliqui de forma implícita la contractació de
personal per la seva realització.
Queden excloses d’aquesta definició, la
contractació de serveis a persones o entitats
externes a l’associació, que en aquest cas es
decidirà des de la Junta Directiva, a petició
pròpia, del Grup de Coordinació o de la Comissió
Conjunta.
Alguns exemples d’aquestes activitats que pel seu
volum sobrepassen la dedicació diària queden
recollits a continuació:
1.

La realització de forma recurrent d’activitats
formatives organitzades o encarregades per
altres entitats o per Cetàcea, que generin
ingressos, independentment de la persona que
les realitzi.

2. La realització d’activitats de recerca quan
estiguin incloses dins d’un projecte que estigui
sustentat econòmicament per alguna beca,
subvenció o font de finançament.
3. El disseny, de forma recurrent de material
gràfic que pugui significar un ingrés futur per
l’associació a través de marxandatge, venda de
llibres o guies.
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Alguns exemples d’aquestes activitats puntuals
que per la seva excepcionalitat poden ser
considerades activitats remunerades queden
recollits a continuació:
1.

El disseny de material gràfic com ara llibres o
guies que puguin ser utilitzats per l’associació
posteriorment.

2. L’elaboració d’informes de recerca com a
conseqüència de projectes puntuals els quals
vagin associats a una subvenció o ingrés de
diners.
3. L’elaboració de material divulgatiu o formatiu
(vídeos, textos, etc) que vinguin d’una sol·licitud
externa a l’associació i els quals vagin associats
a una subvenció o ingrés de diners.
Article 23. Sobre qui pot optar a les activitats
remunerades.
Pot optar a una activitat remunerada qualsevol
persona sòcia de Cetàcea. Per optar a
desenvolupar activitat remunerada, les persones
sòcies hauran d’acreditar la seva disponibilitat
laboral per complir la dedicació setmanal que
exigeixi l’activitat o acreditar la seva idoneïtat per
desenvolupar una tasca puntual remunerada. La
decisió final recaurà sobre la Comissió Conjunta,
que la prendrà per majoria simple.

PREÀMBUL
TÍTOL I: ÀMBIT, APLICACIÓ I
INTERPRETACIÓ
TITOL II: DE LES MODALITATS
D’IMPLICACIÓ A L’ASSOCIACIÓ
TÍTOL III: MODIFICACIONS DEL
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
TÍTOL IV: ESTRUCTURA I
FUNCIONAMENT DE L’ASSOCIACIÓ
TÍTOL V: RÈGIM ECONÒMIC
TÍTOL VI: SOBRE EL MATERIAL CREAT
PER CETÀCEA
TÍTOL VII: RÈGIM DISCIPLINARI

ASSOCIACIÓ CETÀCEA · REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

17

TÍTOL VI: SOBRE EL MATERIAL
CREAT PER CETÀCEA

La realització de les diferents activitats de
l’associació comporta la creació de material físic o
digital a partir de les capacitats i coneixements de
les persones sòcies de l’entitat. En aquest títol es
volen reconèixer els drets i deures de Cetàcea i de
les persones sòcies que l’hagin desenvolupat.
Es parteix de la premissa que tot el material creat
ha estat possible gràcies a:
1.

L’existència d’un projecte comú, en forma
d’associació, amb una missió i objectius
concrets, que dóna cobertura a les diferents
activitats realitzades.

2. Les habilitats, coneixements i experiència de
les persones sòcies que col·laboren per tirar
endavant aquest projecte i les seves activitats.
Es reconeix així la interdependència d’aquests dos
aspectes i es vol assegurar la propietat intel·lectual
del material tant de l’associació com de les persones
sòcies que hagin contribuït a desenvolupar-lo.
Article 24. Sobre l’accés a les dades científiques
i material audiovisual de Cetàcea
Cetàcea ha anat recollint un banc de dades,
publicacions, imatges i vídeos obtingudes a
partir de les diferents activitats realitzades per
l’associació.

Totes les persones sòcies que formen part dels
diferents grups de treball hi tenen accés. En aquest
sentit, l’accés i l’ús dels seus continguts queden
regulats ens els punts següents:
1.

Quan una persona sòcia entri a formar part dels
grups de treball, haurà de firmar el document
d’accés a les dades, en el que es recullen els
punts que esmentats en aquest article. Les
persones estudiants que realitzin els Treballs
de Recerca, de Final de Grau o Màster amb
nosaltres i que per dur-lo a terme necessitin
dades o fotografies recollides per l’associació,
hauran de signar un acord de col·laboració en
la mateixa línia.

2. Les dades obtingudes en el marc dels diferents
projectes de recerca duts a terme per Cetàcea
només podran ser utilitzades per a la redacció
i creació d’informes, publicacions científiques,
materials i/o activitats científiques, educatives,
formatives o divulgatives que hagin estat
aprovats per l’Àrea de Recerca, el Grup de
Coordinació o la Comissió Conjunta.
3. El material desenvolupat en el marc de les
diferents activitats educatives i/o formatives
dutes a terme per Cetàcea només podrà ser
utilitzat per a la redacció i creació d’informes,
materials i/o activitats científiques, educatives,
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formatives o divulgatives que hagin estat
aprovats per l’Àrea d’Educació, el Grup de
Coordinació o la Comissió Conjunta.
4. El material gràfic desenvolupat en el marc de les
activitats de Cetàcea només podrà ser utilitzat
per a la redacció i creació d’informes, materials
i/o activitats científiques, educatives, formatives
o divulgatives que hagin estat aprovats per l’Àrea
de Comunicació, el Grup de Coordinació o la
Comissió Conjunta.
5. El material audiovisual obtingut en el marc
de les activitats de Cetàcea només podrà ser
utilitzat per a la redacció i creació d’informes,
materials i/o activitats científiques, educatives,
formatives o divulgatives que hagin estat
aprovats per l’Àrea de Comunicació, el Grup
de Coordinació o la Comissió Conjunta.
6. Queda explícitament exclòs tot ús unilateral
d’aquest material per part de qualsevol persona
sòcia o Amiga de Cetàcea, col·laboradora de
Cetàcea o sòcia d’honor, sense que aquest hagi
estat comunicat ni a l’àrea en qüestió, ni al Grup
de Coordinació ni a la Comissió Conjunta, i en
especial quan aquest ús persegueix un benefici
personal o contravé la missió, objectius o
finalitats de Cetàcea.
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7. L’ús indegut de les dades, o materials recollits
per Cetàcea en el marc de les seves activitats
per qualsevol de les persones sòcies, Amigues
de Cetàcea, col·laboradores de Cetàcea
o sòcies d’honor pot derivar en accions
sancionadores que es detallen en el Títol VII,
sense detriment de que es puguin emprendre
accions legals addicionals en cas necessari.
Article 25. Sobre el material científic
Es reconeix que l’elaboració del material científic
resulta de la combinació de l’existència de projectes
de recerca i dels coneixements i habilitats de les
persones que els duen a terme.
En aquest sentit es recullen les consideracions
següents:
1.

Tot el contingut que es derivi de les tasques
de recerca de l’associació haurà d’incloure
necessàriament el nom de Cetàcea.

2. Tot el contingut que es derivi de les tasques
de recerca de l’associació haurà d’incloure
necessàriament els noms i cognoms de les
persones que han participat en alguna de les
seves fases, a no ser que aquestes manifestin
el contrari.
3. En el cas de la publicació d’articles científics,
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pòsters o xerrades en conferències, s’inclouran
els noms i cognoms de les persones que hagin
estat involucrades en els processos d’anàlisi
i interpretació de dades, redacció, revisió i
correcció dels mateixos, a no ser que aquestes
manifestin el contrari. S’haurà de fer menció a
l’apartat d’agraïments, a la resta de persones
que hagin estat involucrades en alguna altra
tasca dels projectes, a no ser que aquestes
manifestin el contrari.
4. Queda prohibit fer ús del material de científic
de l’entitat per obtenir un benefici personal en
detriment de Cetàcea, la seva missió o els seus
objectius.

1.

5. Qualsevol publicació en xarxes socials, tant
des dels comptes oficials de Cetàcea, com des
dels comptes personals de les persones sòcies,
sobre el material científic desenvolupat en el
marc dels diferents projectes de recerca, haurà
de fer esment a Cetàcea.

4. Qualsevol publicació en xarxes socials, tant
des dels comptes oficials de Cetàcea, com des
dels comptes personals de les persones sòcies,
sobre el material educatiu desenvolupat en el
marc de les diferents activitats educatives i/o
formatives, haurà de fer esment a Cetàcea.

Article 26. Sobre el material educatiu
Es reconeix que l’elaboració del material
educatiu i formatiu resulta de la combinació de
l’existència d’activitats educatives i formatives i
dels coneixements i habilitats de les persones que
les duen a terme. En aquest sentit es recullen les
consideracions següents:

Tot el contingut que es derivi de les tasques
d’educació i formació de l’associació haurà
d’incloure necessàriament el nom de Cetàcea.

2. Tot el contingut que es derivi de les tasques
d’educació i formació de l’associació haurà
d’incloure necessàriament els noms i cognoms
de les persones que han participat en alguna
de les seves fases, a no ser que aquestes
manifestin el contrari.
3. Queda prohibit fer ús del material educatiu
i formatiu de l’entitat per obtenir un benefici
personal en detriment de Cetàcea, la seva
missió o els seus objectius.

5. Cetàcea es desarà una còpia de tot el material
creat i aquest podrà ser utilitzat per l’associació
si així ho creu convenient, fins i tot si les
persones responsables de la seva creació ja no
en formen part.
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Article 27. Sobre el material gràfic.
Es reconeix que l’elaboració del material gràfic
resulta de la combinació de l’existència de projectes
de recerca, d’activitats educatives i formatives i
dels coneixements i habilitats de les persones que
el genera.
En aquest sentit es recullen les consideracions
següents:
1.

Tot el material gràfic que sigui dissenyat per
activitats de recerca, educatives, formatives
i/o divulgatives de l’associació haurà d’incloure
necessàriament el nom de Cetàcea.

2. Tot el material gràfic que sigui dissenyat per
activitats de recerca, educatives, formatives
i/o divulgatives de l’associació haurà d’incloure
necessàriament els noms i cognoms de les
persones que han participat en el seu disseny,
a no ser que aquestes manifestin el contrari.
3. Queda prohibit fer ús del material gràfic de
l’entitat per obtenir un benefici personal en
detriment de Cetàcea, la seva missió o els seus
objectius.
4. Qualsevol publicació en xarxes socials, tant
des dels comptes oficials de Cetàcea, com des
dels comptes personals de les persones sòcies,

sobre el material gràfic desenvolupat en el
marc dels diferents projectes i activitats, haurà
de fer esment a Cetàcea.
5. Cetàcea es desarà una còpia de tot el material
creat i aquest podrà ser utilitzat per l’associació
si així ho creu convenient, fins i tot si les
persones responsables de la seva creació ja no
en formen part.
Article 28. Sobre el material audiovisual
Es reconeix que l’elaboració del material
audiovisual resulta de la combinació de l’existència
de projectes de recerca, d’activitats educatives i
formatives i dels coneixements i habilitats de les
persones que el creen.
En aquest sentit es recullen les consideracions
següents:
1.

Tot el material audiovisual que sigui obtingut en
el marc de les activitats de recerca, educatives,
formatives i/o divulgatives, o altres de
l’associació haurà d’incloure necessàriament el
nom de Cetàcea.

2. Tot el material audiovisual que sigui obtingut en
el marc de les activitats de recerca, educatives,
formatives i/o divulgatives o altres activitats de
l’associació haurà d’incloure necessàriament
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menció a Cetàcea, a no ser que s’hagi decidit al
contrari en la Comissió Conjunta.

els noms i cognoms de les persones que han
participat en el seva creació, a no ser que
aquestes manifestin el contrari.
3. Queda prohibit fer ús del material audiovisual
de l’entitat per obtenir un benefici personal en
detriment de Cetàcea, la seva missió o els seus
objectius.
4. Qualsevol publicació de material audiovisual en
xarxes socials, tant des dels comptes oficials de
Cetàcea, com des dels comptes personals de
les persones sòcies, desenvolupat en el marc
dels diferents projectes de recerca, activitats
educatives i/o formatives i altres activitats,
haurà de fer esment a Cetàcea. A més a més,
les publicacions des dels comptes oficials de
l’entitat, hauran d’incloure necessàriament els
noms i cognoms i/o els perfils corresponents
de les persones que han participat en el seva
creació, a no ser que aquestes manifestin el
contrari.
5. Qualsevol material audiovisual obtingut per
persones sòcies al marge de les activitats de
l’associació no podrà ser utilitzat per Cetàcea,
a no ser que la persona en qüestió en doni
l’autorització per escrit. De la mateixa manera,
el material gràfic obtingut per persones sòcies
al marge de les activitats de l’associació no farà

Article 29. Sobre els drets del material científic,
educatiu, gràfic i audiovisual
Els drets sobre els diferents materials elaborats en
el marc de les activitats realitzades per Cetàcea
es regeixen per la Llei de propietat intel·lectual
aprovada mitjançant el Reial decret legislatiu
1/1996, de 12 d’abril i la Llei 21/2014 per la qual es
modifiquen el text refós de la Llei de la propietat
intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu
1/1996, de 12 d’abril, i la Llei 1/2000, de 7 de gener,
d’enjudiciament civil.
Es reconeixen els casos següents:
1.

Materials col·lectius: S’entenen com a materials
col·lectius, aquells que han estat desenvolupats
per més d’una persona dins de les activitats
de l’associació, com a conseqüència d’una
coordinació per assolir les finalitats de Cetàcea,
i estan constituïts per la reunió d’aportacions
de diferents persones la contribució personal
de les quals es fon en una creació única i
autònoma per a la qual han estat concebuts,
sense que sigui possible atribuir separadament
a qualsevol d’elles un dret sobre el conjunt de
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l’obra realitzada. En aquest cas, els drets sobre

l’obra col·lectiva corresponen a Cetàcea, sense
detriment de que l’aportació de cadascuna
de les persones quedi degudament reflectida,
tant en el material en qüestió, com en qualsevol
publicació o distribució.
S’entenen com a material col·lectius els informes
redactats per l’associació; els protocols de
funcionament de cadascun dels projectes de
recerca; els materials educatius i formatius
realitzats per dur a terme xerrades; llibres
o guies; cursos i altres activitats educatives
o formatives i vídeos divulgatius; científics o
formatius en els que hagin col·laborat diferents
persones sòcies en el marc de les activitats de
l’associació.
2. Material individual: S’entén com a material
individual, aquell que ha estat desenvolupat per
una única persona, en el marc de les activitats
de Cetàcea. Aquest pot ser, vídeos, fotografies,
material gràfic com ara il·lustracions, material
científic i material educatiu i/o formatiu.
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En aquest cas, els drets sobre aquest material
correspon a la persona autora del material,
sense detriment de que aquest pugui ser
utilitzat per Cetàcea en l’elaboració de material
científic, educatiu, formatiu i/o divulgatiu, o en
el transcurs de les seves activitats, fins i tot
si la persona ja no forma part de l’associació,
seguint les condicions marcades als articles 25,
26, 27 i 28.
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TÍTOL VII: RÈGIM DISCIPLINARI

Article 30. Sobre la comunicació amb
l’associació
Tota persona implicada d’una manera o altra amb
Cetàcea ha d’assegurar-se que les seves dades de
contacte estan actualitzades, a efectes d’assegurar
la correcte recepció d’anuncis, avisos, notificacions
o altres documents enviats per l’associació.
Tanmateix, Cetàcea haurà de posar a disposició
de totes les persones sòcies, Amigues de Cetàcea,
col·laboradores i sòcies d’honor una còpia dels
estatuts i del Reglament de Règim Intern des del
moment que entren a formar part de l’associació
o quan es produeixin canvis en els esmentats
documents. En aquest darrer cas, quan els
canvis hagin estat aprovats pels diferents òrgans
encarregats de fer-ho, s’enviarà una notificació
avisant del canvi a totes les persones sòcies,
Amigues de Cetàcea, col·laboradores i sòcies
d’honor per correu electrònic o per correu
ordinari, tal i com hagi estat indicat per la persona
en qüestió.

1. Són infraccions molt greus:

PREÀMBUL

•

TÍTOL I: ÀMBIT, APLICACIÓ I
INTERPRETACIÓ

•

Robatori de material i/o contingut intel·lectual
de Cetàcea o material o contingut que
hagi estat creat en el marc de les activitats
desenvolupades per l’associació i la seva
utilització en benefici propi, sense autorització
de l’associació.

•

L’ús indegut, no justificat i/o no acordat dels
fons de l’entitat.

•

Les actuacions ofensives que impedeixin la
celebració d’assemblees o reunions de la Junta
Directiva.

•

Participar, formular o escriure, mitjançant
qualsevol mitjà de comunicació social,
manifestacions que perjudiquin de forma molt
greu la imatge de Cetàcea.

•

La usurpació il·legítima d’atribucions o
competències sense comptar amb la preceptiva
autorització de l’òrgan competent de l’Entitat.
Agredir, amenaçar o insultar greument a
qualsevol persona sòcia, Amiga de Cetàcea,
col·laboradora o sòcia d’honor. Les agressions

Article 31. Sobre els diferents tipus d’infraccions
Es reconeixen tres tipus d’infraccions que poden
cometre les persones sòcies, Amigues de Cetàcea,
col·laboradores i/o persones sòcies d’honor.
Aquestes es detallen a continuació:

Totes aquelles actuacions que perjudiquin i
obstaculitzin la consecució de les finalitats de
l’associació.

•
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col·laboradora o sòcia d’honor que hagi comès
les faltes contemplades com a greus.

o insults incloses o tipificables com a actes
d’assetjament estan regulades a l’article 32.
•

•
•
•

La inducció o complicitat, plenament provada,
a qualsevol persones sòcies, Amigues de
Cetàcea, col·laboradores o sòcies d’honor en
la comissió de les faltes contemplades com a
molt greus.

•

•

•

L’incompliment o les conductes contràries a les
disposicions estatutàries i/o reglamentàries de
Cetàcea, quan es considerin greus.
Haver rebut 2 o més faltes lleus per la vulneració
dels drets de l’associació recollits a l’Article 29
del present RRI.

El trencament de sancions imposades per
infraccions greus o molt greus.

•

La reiteració de 2 o més faltes greus en el
termini d’un any.

El maltractament deliberat dels bens mobles i
immobles de Cetàcea.

•

El trencament de les sancions imposades per
infraccions greus.

En general, les conductes contràries al bon
ordre social, quan es considerin greus.

•

La reiteració de tres faltes lleus o més en el
termini d’un any.

•

El trencament de sancions imposades per
infraccions lleus.

2. Són infraccions greus:
•

•

L’incompliment dels acords vàlidament
adoptats pels òrgans de Cetàcea, quan es
considerin greus.
Participar, formular o escriure, mitjançant
qualsevol medi de comunicació social,
manifestacions que perjudiquin de forma greu
la imatge de Cetàcea.
La inducció o complicitat, plenament provada,
a qualsevol persona sòcia, Amiga de Cetàcea,

3. Són infraccions lleus:
•

La falta d’assistència durant 2 ocasions
consecutives a les Assemblees Generals, sense
cap justificació.

•

En el cas de les persones sòcies, la falta
d’assistència durant 4 ocasions consecutives
a les Comissions Conjuntes, sense cap
justificació.
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•

En el cas de les persones sòcies, l’incompliment
reiterat dels terminis determinats per realitzar
una tasca assignada.

•

En el cas de les persones sòcies la falta
d’assistència de forma reiterada a les reunions
de les Àrees de Treball de les quals forma part.

•

La vulneració dels drets de Cetàcea recollits en
l’Article 29 del present RRI de forma reiterada
(més de tres vegades en un període d’un any).

•

La negligència en el compliment dels deures
estatutaris, reglamentaris i derivats dels acords
dels òrgans de govern i/o de treball de Cetàcea.

•

La inducció o complicitat, plenament provada,
a qualsevol persona sòcia, Amiga de Cetàcea,
col·laboradora o sòcia d’honor que hagi comès
les faltes contemplades com a lleus.

•

Els actes o omissions relacionats a l’apartat
anterior quan no tinguin la consideració de
greus.

•

En general, les conductes contràries al bon
ordre social, quan es considerin lleu.
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Article 32. Sobre la igualtat de les persones i la
no discriminació
D’acord amb el que estableix l’article 4 de la
Llei 11/2014, de 10 d’octubre, la definició de
“discriminació” (entesa com a discriminació
directa) respon a tota “situació en què es troba una
persona que és, ha estat o pot ser tractada, per
raó de l’orientació sexual, la identitat o l’expressió
de gènere, d’una manera menys favorable que una
altra en una situació anàloga”. Cetàcea reconeix
cada persona que hi està implicada de forma igual,
sense diferències per motius de gènere, religió,
procedència i/o orientació sexual.
Seran considerades infraccions totes aquelles
actituds que suposin un assetjament personal per
motius laborals, de gènere, religió, procedència i/o
orientació sexual.
Totes les actuacions que comportin una
discriminació per raó d’origen racial o ètnic, religió o
conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual,
llengua, opinió, lloc de naixença o veïnatge, sexe o
qualsevol altra condició o circumstància personal o
social, i també l’assetjament per raó d’origen racial
o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o
orientació sexual i l’assetjament moral, sexual i per
raó de sexe seran considerades infraccions molt
greus.

PREÀMBUL
TÍTOL I: ÀMBIT, APLICACIÓ I
INTERPRETACIÓ
TITOL II: DE LES MODALITATS
D’IMPLICACIÓ A L’ASSOCIACIÓ
TÍTOL III: MODIFICACIONS DEL
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
TÍTOL IV: ESTRUCTURA I
FUNCIONAMENT DE L’ASSOCIACIÓ
TÍTOL V: RÈGIM ECONÒMIC
TÍTOL VI: SOBRE EL MATERIAL CREAT
PER CETÀCEA
TÍTOL VII: RÈGIM DISCIPLINARI

ASSOCIACIÓ CETÀCEA · REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

Article 33. Sobre el règim sancionador
Les infraccions molt greus poden ésser sancionades
amb suspensió temporal de drets o expulsió de
l’associació, segons els criteris següents:
1.

Es suspendran els drets i s’apartarà a la
persona sòcia, persona amiga de Cetàcea,
col·laboradora o persona sòcia d’honor de
totes les seves responsabilitats a l’associació
mentre duri l’avaluació del cas duta a terme
per la Comissió Disciplinària.

2. En cas de que es demostri la infracció, es
procedirà a l’expulsió d’aquesta persona de
l’entitat.
3. En el cas de que la infracció molt greu hagi
estat com a conseqüència d’una reiteració
d’infraccions greus, es seguirà els mateixos
procediments que en els apartats a i b.
Les infraccions greus poden ser sancionades amb
suspensió temporal de drets de la persona sòcia,
Amiga de Cetàcea, col·laboradora o sòcia d’honor
per un període comprès entre un mes i un any en
funció de les circumstàncies concurrents en la
mateixa. Les infraccions lleus poden ésser objecte
de les sancions d’advertència verbal o escrita, en
funció de les circumstàncies concurrents en la
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mateixa. En els casos d’infraccions greus o molt
greus, es suspendran els drets de la persona sòcia,
Amiga de Cetàcea, col·laboradora o sòcia d’honor
mentre duri l’avaluació del cas duta a terme per la
Comissió Disciplinària.
En cap cas la suspensió dels drets o l’expulsió
de l’entitat podrà significar el retorn de la quota
equivalent al període de temps restant fins a final
d’any.
Article 34. Sobre la prescripció de les
infraccions
Les infraccions seran sotmeses al següent període
de prescripció a comptar d’ençà del dia en què es
van cometre:
1. Les infraccions lleus al cap de 6 mesos.
2. Les infraccions greus al cap d’1 any.
3. Les infraccions molt greus no prescriuen.
Començarà a comptar el termini al dia següent del
coneixement per part de la Junta Directiva de la
comissió de la infracció.
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Article 35. Sobre el funcionament de la
Comissió Disciplinària

Article 36. Sobre la presentació de queixes a
l’Associació.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com
a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En
el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un
Comissió Disciplinària que estarà formada per 3
persones sòcies, una d’elles haurà de ser membre
de la Junta Directiva.

Qualsevol persona sòcia, Amiga de Cetàcea,
col·laboradora o sòcia d’honor pot presentar una
queixa quan consideri que els seus drets recollits
als estatuts de l’entitat han estat vulnerats. Per ferho haurà d’enviar un correu electrònic a l’adreça
socis@associaciocetacea.org.

La Comissió Disciplinària que tramita l’expedient
sancionador i proposa la resolució en el termini
de 15 dies, amb audiència prèvia de la persona
presumptament infractora. La resolució final haurà
de ser presa per unanimitat i es transmetrà a la
Junta Directiva, que l’haurà de ratificar o enviar a
revisar també dins d’un període de 15 dies.

La Junta Directiva serà l’òrgan encarregat de
gestionar les queixes rebudes i donar una resposta
a les persones que les han efectuat.
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