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Capítol 1 – Disposicions generals 

Article 1 – Finalitat del Reglament Intern 

 

El present Reglament de Règim Intern, d’ara endavant, “Reglament”, té per finalitat regular 

l’organització i el funcionament de l’associació “Clúster d’Eficiència Energètica de 

Catalunya”, d’ara endavant, “CEEC”, d’acord amb la legislació vigent que li sigui aplicable i 

amb els seus Estatuts. Aquest Reglament desenvolupa, doncs, les disposicions contingudes 

als Estatuts del CEEC. 

En cas de conflicte, les disposicions contingudes als Estatuts del CEEC prevaldran sobre les 

disposicions del present Reglament. Correspon al CEEC, a través del seu òrgan de govern, 

la seva Junta Directiva, resoldre, mitjançant la seva interpretació, qualsevol llacuna o 

qüestió no prevista al Reglament Intern. 

Article 2 – Objectius del CEEC 

 

El Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC) es constitueix com a Agrupació 

Empresarial Innovadora (AEI) sense ànim de lucre que agrupa a les empreses que dins de 

les seves activitats ofereixin, promocionin o desenvolupin productes o serveis relacionats 

amb l’eficiència energètica. Una de les línies mestres del CEEC és la realització de projectes 

conjunts de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació”. 

Els objectius del CEEC són els següents: 

 Reforçar el sector de l’eficiència energètica a Catalunya i aconseguir la seva projecció 

exterior. 

 Incrementar la competitivitat i les oportunitats de negoci de les empreses associades 

entorn del mercat de l’eficiència energètica. 

 Aconseguir una major participació de les empreses associades en projectes d’eficiència 

energètica. 

 Obtenir sinergies fruit de la col·laboració. 

 Afavorir la innovació i la seva aplicació al mercat. 

 Ser referent i representar als interessos del sector de l’eficiència energètica així com el 

dels associats davant de les administracions publiques, organismes o altres 

corporacions. 

 Unificar la posició del sector per potenciar el seu paper en el conjunt de la societat. 

 Afavorir la formació de professionals del sector de l’eficiència energètica. 
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Article 3 – Logotip de l’associació i el seu ús 

 

S’acorda l’ús del següent logotip per part del CEEC i els seus associats, en els formats 

gràfics que siguin necessaris en cada moment, segons la forma de difusió o publicació de la 

informació o informacions relatives al CEEC: 

S’atorga a tots els associats ple dret per tal de fer ús i utilitzar lliurement el logotip 

anterior per tal de fer difusió de l’associació a la qual pertanyen o la seva participació en 

actes del CEEC. 

 

 

 

Article 4 – No discriminació 

 

El CEEC no realitzarà ni permetrà, en el desenvolupament de les seves activitats, 

actuacions de caràcter discriminatori que siguin contràries a les disposicions legals que 

regulen aquesta matèria. 

Capítol 2 – Dels òrgans de govern i representació 

Article 5 – Òrgans de govern 

 

Els òrgans de govern del CEEC estan formats per l’Assemblea General i per la Junta 

Directiva, tal i com es regulen als articles 6 a 24 dels seus Estatuts. Tanmateix, el CEEC 

també compta amb un Comitè Executiu que desenvolupa les seves funcions executives per 

delegació de la Junta Directiva. 

Article 6 – Reunions de l’Assemblea General 

 

L’Assemblea General es reunirà d’acord amb allò establert als articles 20 i 21 dels Estatuts 

del CEEC. Els socis podran fer-se representar a les seves reunions per un altre soci o 

persona que ostenti un poder especial que li sigui conferit pel soci per escrit i que aquesta 

dugui i mostri, quan així sigui requerit, en el moment d’assistir a la reunió de l’Assemblea 

General. 

Article 7 – Reunions de la Junta Directiva 

 

La Junta Directiva es reunirà, com a mínim, una vegada cada trimestre. Els membres de la 
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Junta Directiva també podran fer-se representar per un altre soci o persona d’acord amb el 

procediment establert per l’Assembla General a l’article 6 anterior. 

Els càrrecs corresponents al la Junta Directiva de l’associació tindran la duració i seran 

nomenats de conformitat amb allò establert a l’article 8 dels Estatuts. 

Article 8 – Exercici dels càrrecs per part dels membres de la Junta 

Directiva 

 

Els membres de la Junta Directiva exerciran els seus càrrecs amb la màxima diligència i 

respondran davant de l’Assemblea General dels acords adoptats en l’exercici de les seves 

funcions. 

Els càrrecs de President, Vicepresident, Secretari i Tresorer tindran una durada de dos (2) 

anys comptadors des del moment de l’elecció de la persona que desenvolupi aquest càrrec, 

tot d’acord amb el procés d’elecció establert a l’article 8 dels Estatuts. 

Article 9 – Funcions de la Presidència 

 

A més de les indicades a l’article 13 dels Estatuts, són funcions de la Presidència: 

 Subscriure la documentació pròpia del seu càrrec i aquella en la qual hagi de 

representar l’organització. 

 Fer la proposta del pla estratègic del CEEC anualment, que contindrà, entre d’altres 

extrems, les fites  de l’associació per a l’exercici o exercicis. 

 Vetllar pel funcionament i correcte organització de la Junta Directiva i els òrgans del 

CEEC. 

 Presentar a l’Assemblea General la memòria d’activitats del CEEC, la liquidació de 

l’exercici econòmic amb el balanç i el compte de pèrdues i guanys, sempre amb el 

suport i l’ajut del Vicepresident i el Tresorer de l’associació. 

Article 10 – Funcions de la Vicepresidència 

 

A més de les indicades a l’article 14 dels Estatuts, són funcions de la Vicepresidència: 

 Prestar l’ajut necessari al President en la gestió ordinària de l’associació. 

 Vetllar pel compliment dels Estatuts, el Reglament i els acords del CEEC. 

 Prestar el suport necessari al President per tal de redactar la memòria d’activitats de 

l’associació corresponent a cada exercici. 
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Article 11 – Funcions del Secretari 

 

A més de les indicades a l’article 15 dels Estatuts, són funcions del Secretari: 

 Rebre, revisar, registrar i arxivar tota documentació que generi, emeti o rebi 

l’associació. 

 Aixecar acta de les reunions de la Junta Directiva i de l’Assemblea General. 

 Comunicar els acords de l’Assemblea General i de la Junta Directiva als socis pels 

canals que s’estableixin. 

Article 12 – Funcions del Tresorer 

 

Són funcions del Tresorer, les establertes a l’article 16 dels Estatuts del CEEC. 

Article 13 – Comitè Executiu del CEEC 

 

El Comitè Executiu del CEEC és una òrgan de representació de caràcter executiu. Està 

integrat pel President, el Vicepresident, el Secretari, el Tresorer, la Gerència i l’Institut 

Català d’Energia (ICAEN). Es reuneix a decisió de la Presidència i la seva funció és 

executar, per delegació directa de la Junta Directiva, les decisions preses per aquesta en les 

seves reunions periòdiques. 

Capítol 3 – Dels socis 

Article 14 – Procés de sol·licitud d’adhesió al CEEC 

 

Per tal d’esdevenir membre del CEEC caldrà completar cadascuna de les fases del procés 

que es descriu a continuació: 

 Complir, amb anterioritat a sol·licitar l’adhesió a l’associació, amb els requisits 

establerts a l’article 25 dels Estatuts (amb les excepcions corresponents), relatius al 

desenvolupament i compliments de les finalitat de l’associació, depenent del tipus de 

membre que es vulgui esdevenir: fundador, numerari, col·laborador, emprenedor o 

per conveni. 

 Redactar escrit dirigit a l’associació sol·licitant l’ingrés per mitjà de persona amb 

facultats suficients per a fer-ho, subscrivint el butlletí d’inscripció disponible al web 

del CEEC. 

 Acceptar, de forma expressa, al butlletí d’adhesió, els Estatuts, el Reglament i qualsevol 

altre document dirigit a regular qualsevol altre aspecte de l’associació. 
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 Esperar l’aprovació per part de la Junta Directiva en un màxim d’una setmana. En 

aquest sentit, el nou soci no tindrà la condició de tal fins el moment en que sigui 

aprovada la seva entrada a l’associació per la Junta Directiva i sigui notificat d’aquest 

fet per escrit i expressament per part del CEEC. 

Article 15 – Drets dels socis  

 

Els socis del CEEC tindran, a més dels drets establerts a l’article 28 dels Estatuts, els 

següents: 

 Demanar informació sobre el funcionament de l’associació i la seva situació econòmica 

i financera en cada moment. 

 Presentar els projectes o propostes que considerin convenients. 

 A que se’ls proporcioni i a consultar la informació relativa a l’associació a la seva seu 

social o a que els sigui enviada pel mitjà més adient. 

 Exigir el compliment dels Estatuts, el Reglament i altres disposicions vigents en cada 

moment. 

Article 16 – Obligacions dels socis  

 

 Fer bon ús de les informacions i documentació que rebin del CEEC en cada moment i 

desenvolupar de forma respectuosa i diligent les activitats o projectes amb la resta de 

membres de l’associació. 

 Vetllar per la bona imatge i credibilitat de l’associació. 

 Complir els acords i compromisos subscrits pel CEEC en cada moment. 

Article 17 – Baixa dels socis  

 

Els socis del CEEC es podran donar de baixa de l’associació sempre i quan estiguin al 

corrent del pagament de les seves quotes i de cedir el seu seient a la Junta Directiva 

sempre que en siguin membres. Caldrà sempre una notificació escrita dirigida a la 

Presidència del CEEC amb una antelació mínima de seixanta (60) dies previs a la baixa 

efectiva a l’associació.  

Pel cas en què el soci hagués elegit, en el moment de la seva entrada a l’associació, el 

pagament trimestral de la seva quota, quedarà subjecte, de forma prèvia a la sortida 

efectiva d’aquesta, al pagament dels trimestres restants fins a completar la seva total 

aportació anual, corresponent a l’exercici en què deixi l’associació. 
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A més de per les causes indicades a l’article 26 dels Estatuts, la condició de soci es perdrà 

per les següents causes: 

 Per la manca de pagament de la quota de l’associació, ja sigui trimestral o anual, una 

vegada hagi transcorregut un termini de sis (6) mesos des del seu venciment. En 

aquest sentit, la quota associativa haurà de ser sempre abonada pel soci a la vista en el 

moment de la seva entrada a l’associació d’acord amb allò establert en l’article 14 

anterior. 

 Per actuacions realitzades pel soci que perjudiquin directa o indirectament la imatge i 

la credibilitat de l’associació. 

 Per fer ús d’informació o documents o realitzar activitats corresponents a l’associació 

en benefici propi. 

Capítol 4 – Règim econòmic i documental 

Article 18 – Recursos de l’associació 

 

El CEEC, d’acord amb l’article 31 dels seus Estatuts, compta amb els següents recursos pel 

desenvolupament dels seus objectius associatius: 

 Les quotes dels socis, periòdiques o extraordinàries, la quantia de les quals es fixarà en 

Assemblea General. 

 Les subvencions, llegats o herències que pogués rebre de forma legal per part dels 

associats o de terceres persones. 

 Qualsevol altre recurs lícit. 

Article 19 – Quotes del socis 

 

Els socis del CEEC abonaran anualment o trimestralment la quota corresponent al seu 

tipus de soci mitjançant transferència, xec bancari, o domiciliació bancària al compte de 

l’associació. El pagament de les quotes serà a la vista del justificant de càrrec enviat pel 

CEEC al soci, una vegada hagi estat aprovada l’entrada del soci per part de la Junta 

Directiva, i d’acord amb allò establert a l’article 13 d’aquest Reglament Intern i als 

Estatuts. 

Els socis fundadors i numeraris pagaran una quota anyal de 3.000€ en el cas en què el 

pagament es faci de forma trimestral, és a dir, abonant 750€ cada trimestre, o bé una 

quota de 2.700€ si el pagament es realitza una sola vegada l’any, amb un descompte, per 

tant, del 10% del total de l’import de la quota, només si el pagament s’efectua durant els 

tres mesos després d’haver emès la factura. 
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Els socis col·laboradors pagaran una quota anyal segons la seva facturació bruta anual. 

Aquells que facturin un import anyal brut de menys de 50 milions d’euros pagaran una 

quota de 1.000€ en el cas en què el pagament es faci de forma trimestral, és a dir, abonant 

250€ cada trimestre, o bé una quota de 900€ si el pagament es realitza una sola vegada 

l’any, amb un descompte, per tant, del 10% del total de l’import de la quota. Aquells que 

facturin més de 50 milions d’euros bruts anyals pagaran una quota de 2.000€ en el cas en 

què el pagament es faci de forma trimestral, és a dir, abonant 500€ cada trimestre, o bé 

una quota de 1.800€ si el pagament es realitza una sola vegada l’any, amb un descompte, 

per tant, del 10% del total de l’import de la quota, només si el pagament s’efectua durant 

els tres mesos després d’haver emès la factura. 

Els socis emprenedors pagaran una quota anyal de 500€ en el cas en què el pagament es 

faci de forma trimestral, és a dir, abonant 125€ cada trimestre, o bé una quota de 450€ si 

el pagament es realitza una sola vegada a l’any, amb un descompte, per tant, del 10% del 

total de l’import de la quota, només si el pagament s’efectua durant els tres mesos després 

d’haver emès la factura. 

En cas que no s’hagi efectuat el pagament de la quota en modalitat pagament únic anual en 

els tres mesos de la seva emissió, s’emetrà una nova factura per valor del descompte 

aplicat inicialment. L’associat, disposarà de tres mesos per efectuar el pagament de les 

dues factures, sinó s’aplicarà l’establert en l’article 17 (Baixa dels Socis). 

Els socis per conveni quedaran sotmesos als termes i condicions que estableixin els seus 

respectius convenis, que seran signats entre el CEEC i aquests, en el moment en què 

realitzin la seva adhesió a l’associació. 

Si el soci numerari, col·laborador o emprenedor, elegeix un sol pagament anualment, se li 

carregarà la quota el mes en què sigui aprovada la seva entrada al CEEC i fins el mes de 

desembre de l’any natural en curs. Pel cas en què el soci numerari, col·laborador o 

emprenedor, elegeixi la forma de pagament trimestral, se li carregarà la quota de forma 

fraccionada cadascun dels trimestres restants de l’exercici natural en curs fins el mes de 

desembre. 

L’import de les quotes dels socis i la seva actualització es realitzarà anualment en 

l’Assemblea General del CEEC. 

La Junta Directiva podrà proposar derrames extraordinàries als socis, que hauran de ser 

aprovades per l’Assemblea General. 
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Capítol 5 – Funcionament intern del clúster 

 

Article 20 –Organització i activitats del CEEC  

 

El CEEC s’organitza entorn a 3 àmbits d’actuació: els serveis als associats, la col·laboració 

entre associats i els projectes interns del clúster. Totes les activitats es desenvolupen 

d’acord a les sis àrees d’especialitat dels associats: Edificis, Mobilitat, Servis públics, 

Indústria, Formació i Smarts Cities. 

Serveis als Associats: En aquest àmbit s’engloben tot els serveis que el CEEC ofereix als 

seus associats, entre d’altres:   

 Internacionalització: apropament a altres organismes i entitats que desenvolupen 

serveis d’internacionalització, recopilació d’oportunitats concretes a l’estranger 

relacionades en l’àmbit de l’eficiència energètica i connexions estratègiques amb 

altres organismes.  

 Finançament: cerca de finançament públic/privat  per projectes en col·laboració 

entre associats. 

 Taulell d’anuncis: plataforma on-line que permet facilitar el contacte entre 

associats i compartir ofertes i demandes. 

 Negoci-Networking: activitats dirigides a fomentar la col·laboració entre associats, 

en format de jornades i/o reunions de treball entorn a un àmbit concret o temàtica. 

 Visibilitat: actuacions i activitats que permetin millorar la visibilitat de les 

empreses associades, difusió de projectes significatius, participació en jornades 

organitzades per el CEEC o invitació a participar en jornades com a experts en 

temes concrets. 

 Altres que vagin sorgint i que es pugui considerar d’interès incloure en aquest 

apartat. 

Col·laboració entre associats: En aquest àmbit s’engloben totes les actuacions que 

s’impulsen des del Clúster amb l’objectiu de promoure la relació entre els associats, amb 

l’objectiu de generar oportunitats de negoci. Se’n deriven diversos tipus de 

col·laboracions: 

 Grups de projectes de mercat: grups d’empreses i entitats que tenen interessos 

comuns i que desenvolupin projectes en col·laboració amb l’objectiu de fer-los 
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arribar al mercat,  a partir d’una oferta conjunta donant una solució integral al 

client. 

 Pols d’innovació: punt de trobada entre empreses i entitats de recerca, innovació i 

transferència tecnològica per tal de desenvolupar projectes col·laboratius 

d’innovació i posar-los al mercat. 

 Grups de desenvolupament de nous negocis: grups formats per diferents empreses 

i entitats que treballen per facilitar el desenvolupament de nous mercats o noves 

àrees de negoci, mitjançant l’anàlisi del marc normatiu d’un àmbit concret, la 

fisució i conscienciació, l’elaboració de documents, o altres que els membres de 

cada grup considerin. 

 Altres que vagin sorgint i que es pugui considerar d’interès incloure en aquest 

apartat. 

Projectes Clúster:  en apartat es troben tots els projectes que impulsa el clúster, amb 

l’objectiu d’esdevenir un referent en eficiència energètica.  Es trobarien dins d’aquesta 

àrea d’activitats l’impuls de nous sectors com és les Smart Cities, l’impuls de 

l’emprenedoria en l’àmbit energètic o  la creació d’un catàleg de productes i serveis de 

projectes significatius. 

 

Capítol 6 – Projectes CEEC i drets de propietat industrial i  

intel·lectual que en sorgeixin 

 

(Antic Article 23 Projectes CEEC eliminat) 

 

Article 21 – Estàndard d’acord per a la realització de projectes 

Si com a resultat d’un projecte desenvolupat en el marc del Clúster s’aconsegueix una 

invent conjunt, disseny o treball (i un o més dels membres del projecte hi han contribuït), i 

pel cas en què no sigui possible separar les característiques d’aquest invent, disseny o 

treball per obtenir i/o mantenir la protecció de la patent o qualsevol altre dret de 

propietat industrial o intel·lectual, els membres del projecte implicats acordaran la 

manera d’actuar per obtenir els drets de forma conjunta entre ells i amb altres membres 

que també hi hagin intervingut. 

La clàusules relatives a la protecció de drets de propietat industrial i intel·lectual restants 

de cadascun dels projectes seran pactades entre els membres participants en aquests 
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projectes segons la naturalesa i les característiques del projecte en l’acord que s’estableixi 

entre ells.  

D'una manera semblant, fins i tot en els casos on no es pugui pensar en l'obtenció de cap 

dret legal de propietat industrial o intel·lectual, però es pugui generar un nou producte o 

servei, el grup de treball decidirà qui en tindrà els drets d'explotació i informarà a la Junta 

Directiva d’aquest fet. 

Capítol 7 – Règim sancionador 

Article 22 – Sancions 

 

Els socis podran ser sancionats per la Junta Directiva per infringir reiteradament els 

Estatuts o els acords de l’Assemblea General o de la Junta Directiva. La imposició de 

sancions serà facultat de la Junta Directiva, i haurà d’anar precedida de l’audiència de 

l’interessat. 

Les sancions establertes podran ser: 

 Destitució del seu càrrec o responsabilitat en l’associació. 

 Pèrdua de la condició de soci. 

 Separació transitòria o definitiva de l’associació del soci. 

Article 23 – Acord de separació 

 

L’acord de separació serà notificat a l’interessat, comunicant-li que contra el mateix podrà 

presentar recurs a la Junta Directiva, en el termini de quinze (15) dies des de la notificació 

de la seva decisió. 

Mentrestant, la Junta Directiva podrà suspendre l’interessat en els seus drets com a soci i, 

si formés part de la pròpia Junta Directiva, haurà de decretar la suspensió de l’exercici del 

seu càrrec en la mateixa. 

Article 24 – Comunicació de separació del soci 

 

En comunicar a un soci la seva separació de l’associació, ja sigui amb caràcter voluntari o 

com a conseqüència de sanció, se li requerirà perquè compleixi amb les obligacions que 

tingui pendents envers aquella, cas d’existir aquestes. 
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Capítol 8 – Dissolució 

Article 25 – Causes de dissolució 

 

L’associació es dissoldrà voluntàriament quan així ho acordi l’Assemblea General 

Extraordinària, convocada i acordada per la majoria que als esmentats efectes preveu 

l’article 20 dels Estatuts. Es dissoldrà així mateix per sentència judicial i impossibilitat de 

compliment de les finalitats. 

Article 26 – Nomenament de comissió liquidadora 

 

En cas de dissolució, es nomenarà una comissió liquidadora la qual, una vegada extingits 

els deutes, i si existís sobrant líquid, el destinarà per a finalitats que no desvirtuïn la 

naturalesa no lucrativa del CEEC. 

Capítol 9 – Responsabilitat de l’associació 

Article 27 – Responsabilitat del CEEC 

 

El CEEC respondrà de les seves obligacions amb tots els seus béns presents i futurs. 

Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitats personals pels deutes i 

altres obligacions concretes o que recaiguin en l’associació, i la seva responsabilitat queda 

limitada al compliment de les obligacions que ells mateixos hagin adquirit voluntàriament. 

Els membres de la Junta Directiva, i la resta de persones que obrin en nom propi i en 

representació de l’associació respondran davant d’aquesta o davant de tercers pels danys 

causats i els deutes concrets per actes dolosos, culpables o negligents. 

Capítol 10 – Reforma del Reglament de Règim Intern 

Article 28– Reforma del Reglament Intern 

 

La modificació del present Reglament podrà realitzar-se a iniciativa de la Junta Directiva o 

de la meitat dels socis. Per a que la modificació es dugui a terme serà necessari l’acord 

favorable de dues terceres (2/3) parts dels socis presents en l’Assemblea General 

Extraordinària convocada a l’efecte. 

 

 

 


