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R E G L A M E N T
D E  R È G I M
I N T E R N  D E
L ' A P C C



El Reglament de Règim Intern desenvolupa  i amplia els continguts expressats en els Estatuts de

l'associació, afegint modificacions.  En cap cas podrà anar contra la filosofia i articulat dels esmentats

Estatuts.

El reglament de règim intern serà un document flexible i propici a canvis en funció de les demandes i

aportacions, que vinguin a desenvolupar i millorar els continguts expressats. Aquests canvis hauran de

ser argumentats i aprovats per l'assemblea ordinària o extraordinària.

Aquest Reglament de Règim Intern té un any de marge per a revisió en el quel podem rebre propostes

de modificació. Es poden enviar a info@apcc.cat



Capítol I. Objecte del reglament de règim
intern

Article 1
El Reglament de Règim Intern desenvolupa i amplia els continguts expressats en els Estatuts d'aquesta

associació, afegint modificacions. En cap cas podrà anar contra la filosofia i articulat dels esmentats

Estatuts.

Article 2
El reglament de règim intern és un document flexible i propici a canvis en funció de les demandes que

vinguin a desenvolupar i millorar els continguts expressats. Aquest canvis hauran de ser argumentats i

aprovats per l'assemblea ordinària o extraordinària.

Capítol II. Tipologies de socis/es

Article 3
A fi d’ampliar els estatuts, es distingeixen 5 tipus de soci/a amb una quota diferenciada:

    3.1 Soci/a professional que es defineix com aquella persona que realitza una activitat laboral

relacionada amb el circ (artistes de circ, professorat, especialistes en salut, gestoria, producció,

periodisme etc.).

    La quota es revisarà en funció de les necessitats del projecte, sempre amb el vist i plau de l’assemblea.

    Aquesta quota està reduïda en un tant per cent en cas de membres de la mateixa companyia i en

funció del número de membres i així queda recollit en l’annex d’aquest reglament.

    3.2 Soci/a estudiant que són aquells socis/es estudiants de circ, amb vocació professional. Aquests

últims seran socis/es amb unes condicions especials i una quota reduïda fins a un any després de la

finalització dels seus estudis, passant a soci professional.

    La tipologia de soci estudiant té una reducció del 75% respecte la quota professional i queda recollida

en l’annex.

Com a soci/a estudiant cal presentar un currículum vitae i el resguard de la matrícula dels estudis

artístics a realitzar.

   



    3.3 Soci/a col·laborador són aquells socis/es que, amb una o diverses raons argumentades, no poden

fer efectiva la quota de soci professional. Aquests supòsits poden ser per aturada de l’activitat

professional per baixa laboral. 

    Aquestes persones sòcies tenen una quota del 0% fins a la notificació d'alta.

    3.4 Soci/a en trànsit és aquell soci o sòcia que està en procés de canvi professional, però que manté

encara vincles professionals amb l’associació

    Aquesta quota és del 75% respecte la quota professional.

  3.5 El soci/a honorífic és aquell o aquella sòcia que ja no desenvolupa cap activitat professional però

que, tant la Junta de l’entitat, com ella mateixa, vol mantenir-se vinculada a l’associació sense fer ús de

cap servei.

    Aquesta persona no paga quota.

Article 4
    La sol·licitud d'ingrés i tipologia de quota serà verificada donant necessàriament un informe positiu o

negatiu. En cas de donar un informe negatiu s'haurà d'especificar les causes i donar un termini de deu

dies al sol·licitant per reparar les causes del rebuig del seu ingrés.



CAPÍTOL III. dels drets i deures dels
associats i la pèrdua de qualitat de soci/a

Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

Elegir o ser elegits/des per als llocs de representació o per a exercir càrrecs directius

Exercir la representació que se'ls confereix en cada cas.

Intervenir en el govern, gestions, serveis i activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i

estatutàries.

Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena

la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o de les

persones mandatàries de l’associació.

Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.

Rebre informació sobre les activitats de l’associació.

Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.

Formar part dels grups de treball.

Posseir un exemplar dels estatuts.

Consultar els llibres de l'associació.

Respectar i donar compliment al PROTOCOL d'actuació vigent per a la Detecció, Prevenció, i

Actuació davant Violències Masclistes.

Tenir el coneixement oportú dels acords adoptats per la Junta de l'associació.

Accés a totes les actes de la junta directiva de l’associació i sol·licitar, mitjançant petició raonada,

l'accés a la documentació interna de l’associació.

Article 5
Són drets dels socis i sòcies tots els que contemplen els estatuts de l’entitat:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

I amb objecte d’aquest reglament de règim intern aquest drets s’amplien en els següents punts:

 



Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.

Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions

econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.

Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

I amb objecte d’aquest reglament de règim intern aquest deures s’amplien en els següents punts:

Complir els preceptes que marquen els estatuts i el present reglament, així com els acords adoptats

per la Junta Directiva.

Cooperar en el desenvolupament del treball de l’associació i en la bona execució de les activitats

que es determinin.

Comunicar i/o informar a la junta de les males praxis observades dins l’associació i/ o dins del sector

del circ en especial en entorn professional, formatiu, comunitari, etc.

No satisfer les quotes fixades.

No complir les obligacions estatutàries.

No acatar i no complir el Protocol de violències masclistes.

No complir amb les obligacions per a assolir la igualtat efectiva entre dones i homes, sense cap tipus

de discriminació per raó de sexe o de gènere, en qualitat de persona associada.

Haver assetjat de forma sexual, per raó de sexe, per raó de gènere i/o assetjament moral dintre

d’APCC i de la CENTRAL DEL CIRC a una persona, treballadora, associada, usuària, amb una relació

comercial. Un cop instruït i resolt l’expedient.

Quan hi hagi incompliment greu del present RRI, a criteri de la Junta Directiva.

Quan el soci impedeixi deliberadament el compliment dels fins de l'associació.

Quan la conducta pugui danyar greument la imatge de l'associació.

Quan sense causa justificada, ni comunicació oportuna, es deixi d'abonar 2 quotes consecutives.

Per causes per les quals sigui d’aplicació el Codi Sancionador del present Reglament.

Article 6
Són deures de les sòcies i els socis de APCC que contemplen els estatuts de l’entitat:

Article 7
Els socis/es podran ser donats de baixa en l'associació per alguna de les causes següents:

I a efectes d’aquest RRI ampliem els següents casos:



Capítol IV. La presidència i la
vicepresidència

Segons els estatuts de l’entitat aquestes figures actuen i desenvolupen càrrecs de representació i
en alguns dels casos, com a decisoris en cas d’empat.
Ens cas de no existir una proposta de presidència i existir una junta horitzontal cal establir una
modificació d’estatuts i desenvolupar una proposta de presa de decisions que garanteixi
l’activitat de l’entitat.
 

Article 8

Capítol V. La tresoreria i el secretariat

Ens cas de no existir una proposta de tresoreria i secretariat i existir una junta horitzontal cal establir

una modificació d’estatuts i desenvolupar una proposta de presa de decisions que garanteixi

l’activitat de l’entitat. 



Capítol VI. Les comissions o grups de
treball

La junta directiva vetllarà perquè no existeixi cap conflicte d'incompatibilitats o interessos
personals en el desenvolupament professional de les comissions. En cas d'incompatibilitats es
revisarà la participació de les persones membres.

Als estatuts de l’entitat hi ha referència extensa a les comissions i grups de treball.

Article 9



Capítol VII de les reunions de Junta

Assistència a juntes i reunions extraordinàries pot realitzar-se presencial i telemàticament.

Les delegacions de vot s'hauran de formalitzar per escrit per a cada reunió fent constar: data de la
delegació de vot, el nom de la persona absent i nom de la persona a qui es delega el vot, signatura
de la persona absent.
Es pot votar a través de la plataforma telemàtica.

Cada proposta i / o punt del dia, haurà de ser votat a mà alçada pels assistents a cada reunió. Es
considera aprovació per unanimitat quan votin favorablement tots els assistents, aprovació per
majoria simple quan votin la meitat més un dels assistents. Es considerarà desestimada en la resta de
casos.
Si hi ha presidència, decideix en cas d'empat. 
En cas que la junta sigui horitzontal i per tant sense la figura de la presidència, caldrà tornar a
debatre el punt i fer una nova votació en la mateixa sessió o bé es decidirà tornar-lo a votar en la
propera assemblea/junta.

Es prioritza la presa de decisions per consens, en tant que hi ha una argumentari a favor i en contra
d’una proposta i les posicions de cada membre es poden moure i diferir de la primera idea. Però el
consens no ha d’incapacitar mostrar la disconformitat de les opinions, i el consens no serà l’única via.
 

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13



Capítol VIII . del procés electoral

Article 14
En cas de realitzar eleccions a càrrecs podran concórrer a les mateixes qualsevol soci de l'associació, de
manera individual, amb dret a vot i que estigui al corrent de les quotes establertes, o bé una proposta
conjunta.

Article 15
Els candidats a càrrecs podran presentar programa electoral, garantint el temps suficient d'exposició de
cada un dels programes.

Article 16
Les votacions seran a mà alçada però es podrà realitzar de manera secreta si algun/a soci/a així ho
demana.
En cas d’ assemblea telemàtica es podran fer votacions a través del canal de comunicació obert per tal
disposició.

Article 17
Les candidatures seran obertes en cada càrrec, resultant elegit el grup de persones escollides per
majoria simple de vots. En cas d'existir més de dues candidatures a un càrrec i cap obtingui majoria en
primera votació, concorren a la segona votació les dues candidatures al càrrec més votats.

Article 18
Una mateixa persona pot estar un màxim de 6 anys seguits dins de la Junta.
Una persona es pot tornar a presentar a junta una vegada hagi passat com a mínim una legislatura. 



Capítol X. Dels projectes de l’entitat i la junta
directiva. 

Qualsevol projecte o activitat proposada per qualsevol membre o membres de la junta que es
coordina i s’implementa per l’associació, passarà a considerar-se propietat de la APCC al marge del
membre o membres que la proposessin, tenint l’APCC plena llibertat pròpia per modificar la proposta
original en els termes i condicions que es considerin més oportuns.

Els membres de junta es poden beneficiar de les activitats de l’ APCC com a un soci/a més i no es
veuen limitats/des en la participació d’activitats i/o programes de formació, assessorament i
convocatòries coordinats per l’APCC a causa del seu càrrec.

En cas de convocatòria oberta a concurrència pública els membres de junta de manera col·lectiva
que participen amb altres persones no representants poden presentar la seva candidatura sense límit
econòmic i seguit els criteris de la convocatòria.

En cap cas APCC pot fer un encàrrec directe a un membre de la junta.

Els membres de la junta que, pel desenvolupament de les activitats de l'associació, tinguin despeses
de dietes i transport, aquestes podran ser abonats al seu compte com a despesa del projecte.

Tothom es pot presentar a les ofertes de feina executades per l’associació, sempre i quan no estigui
dins de la comissió de selecció.

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24



Capítol XI. de les convocatòries de
l’associació

L’associació pot fer convocatòries per encàrrecs de direcció, gerència i treballs diversos que siguin
necessaris pel desenvolupament dels objectius de l’associació.

Els criteris de selecció han d’estar determinats per la junta directiva i la comissió encarregada de
l'activitat corresponent i han de mantenir l’objectivitat i lliure competència.

Els criteris han d’estar publicats i han d’acompanyar-se amb indicadors mesurables per poder
realitzar l’avaluació.
És imprescindible que en els criteris de selecció es tingui en compte el codi ètic de l’entitat, una
vegada aquest document estigui tancat.

Es genera una comissió de selecció que estarà formada com a mínim per 1/2 socis/es amb un
representant mínim de junta. Aquesta comissió pot estar formada per membres de fora de
l’associació, però es mantindrà un criteri d'equitat respecte al número de persones sòcies, artistes
professionals i criteri de paritat. 

En totes les convocatòries, com a mínim, ½ han de ser artistes, exceptuant si les convocatòries són
específicament tècniques o no impliquen cap decisió artística. 
La decisió de si la convocatòria és tècnica es valorarà amb la Junta directiva. 
Es mantindrà un criteri de paritat de gènere. 

Les persones treballadores que formen part de la comissió de l’article 28, poden tenir opinió, però no
tenen vot i el seu número no pot ser superior a 1/4 del total de participants.

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30



Les comissions de selecció han de ser rotatives, afavorint la participació en la presa de decisions de
persones diverses. No es pot participar en més de 3 comissions de selecció en el període d’un any.
La rotació de càrrecs a les comissions de selecció és clau. Cal saber i comunicar a les persones
sòcies, com es fa i com trobar la manera de fer pedagogia cap a l’artista, motivar per participar d’un
treball amb responsabilitat col·lectiva.
Respecte als criteris no es poden posar uns criteris comuns per totes, exceptuant els criteris ètics que
estaran recollits en el Codi Ètic de l’Associació. 
La direcció artística de la central és una excepció i pot estar present en més convocatòries per la
naturalesa de la seva feina, per la demanda de convocatòries de la mateixa central i pel fet que el seu
càrrec és rotatiu de per si.

Article 31



Capítol IX. de la relació amb el personal
laboral

La persona responsable de la gerència de l’entitat no pot participar laboralment d’activitats
relacionades amb l’associació o membres de l’associació que puguin implicar desigualtat de
condicions en l'accés a la informació o capacitat d'influència.

En cas de la resta de les persones treballadores de l’entitat si l’entitat no pot garantir contractes de
treball de més de mitja jornada (30h o més) no es podrà exigir. 

Els i les membres de la junta, pel seu càrrec, no poden exercir influències pel seu càrrec. 

Article 32

Article 33

Article 34



Capítol X. del règim sancionador.

Crítiques públiques i malintencionades envers l'entitat. 

Ostentació de material, indumentària, cartells i altra mena de comunicació o manifestació obertament

contrària als fins de l'entitat.

 Malbaratament de material i béns de l'entitat.

Ús indegut o sense permís del nom i del logos i logotips identificatius de l’entitat

Atacs verbals i actituds agressives contra els socis, personal laboral i/o l’Entitat

Per tal de garantir una correcta i respectuosa relació entre socis/es i treballadors/es aquest reglament de

règim intern estableix tres tipologies de sancions en funció de la gravetat.

Aquestes infraccions tenen un tractament diferenciat dels assetjaments per raons de gènere que té el

seu protocol diferenciat en el protocol d’assetjament de l’associació.

El Protocol d'assetjament haurà de prevenir, detectar, protegir i actuar en cas de denúncia

d’assetjament.

Article 35
Són infraccions lleus, però amb sanció:

1.

2.

3.

4.

5.



Són infraccions greus, sancionables amb la anul·lació temporal com a persona associada APCC
Incomplir les obligacions que estableix l’article 13.1 dels Estatuts després d’un requeriment escrit de
l’APCC.
Vulnerar reiteradament les normes del RRI i els estatuts de l’APCC, sempre que existeix requeriment
previ i per escrit per part de l’APCC.
Robatoris de material o efectiu valorat en menys de 50 €.
 Atacs verbals greus contra els socis, personal laboral i/o l’entitat.
En cas d’assetjament verbal per qüestions de gènere, el codi sancionador es farà a través del
protocol d’assetjament de l’entitat.
Faltes de respecte greus a membres de la junta directiva, personal laboral i/o altres socis/es de
l’entitat.
Acumulació de dues o més sancions lleus en el termini de 2 anys.
Ús indegut o sense permís amb mala fe del nom i dels logos i logotips identificatius de l'entitat fins al
punt de perjudicar-la o comprometre-la públicament.
Qualsevol acció o manifestació en nom de l'entitat i sense autorització.
En cas incorre en una falta greu, la junta directiva de l’APCC activa el procediment sancionador.

Article 36



Són infraccions molt greus, sancionables amb l’expulsió de l’APCC
Robatoris de material o efectiu valorat en més de 50 €.
Atacs físics membres de la junta directiva, personal laboral i/o altres socis/es de l’entitat.
Destrosses greus no fortuïtes de material propietat de l'entitat.
Atacs contra el local social i dependències.
Ús indegut dels fons de l'entitat.
Acumulació de dues o més sancions greus en el termini de 1 any.
Sostracció, robatori i exposició o publicació de material i informació reservada de l'entitat.
Qualsevol acció o manifestació en nom de l'entitat i sense autorització, que pugui implicar una sanció
administrativa o jurídica.
Haver assetjat de forma sexual, per raó de sexe, per raó de gènere i/o assetjament moral dintre
d’APCC i de la CENTRAL DEL CIRC a una persona, treballadora, associada, usuària, amb una relació
comercial. Un cop instruït i resolt l’expedient previst al Protocol de violències masclistes.
Desprès s’iniciarà l’expedient de pèrdua la condició de soci/a amb el mateix procediment previst en
aquest Reglament per la pèrdua de soci/a.    

Article 37

En cas incorre en una falta molt greu, la Junta Directiva de l’APCC es posarà en contacte amb el soci/a
per tal de tractar el tema i expulsar sota el procediment.



Capítol XII del procediment per activació del
règim sancionador

Davant de qualsevol comportament d’una persona associada que es pugui considerar sancionable,
d’acord amb el Reglament de Règim Intern, la Junta Directiva ha d’instruir un expedient sancionador.
Article 39
Quan així ho consideri oportú, d’acord amb la complexitat o rellevància dels fets i, en tot cas, quan
s’incoï expedient per falta molt greu, la Junta Directiva ha de designar un instructor o instructora,
que pot ser un soci o sòcia o una persona aliena a la Junta directiva, independent i que compleixi els
requisits d’honorabilitat i qualificació adequats a la seva funció.

L’expedient s’inicia amb un plec de càrrecs que la Junta directiva ha de comunicar, per escrit, a
l’afectat. El soci o sòcia inculpat pot presentar al·legacions i proposar proves en descàrrec,
mitjançant escrit dirigit a la junta directiva, dins el termini de deu dies naturals a comptar des de la
data de recepció del plec de càrrecs. Transcorregut aquest termini, s’entén practicat el tràmit
d’audiència.

L’instructor o instructora, si ha estat nomenada o, si no, directament la Junta Directiva, ha d’acordar
allò que sigui procedent sobre l’admissió i pràctica de les proves proposades. A continuació, si ha
estat nomenada, l’instructor o instructora ha de presentar a la Junta Directiva, per escrit, una
proposta de sanció motivada, preceptiva i no vinculant, i ha d’acompanyar les al·legacions i el
resultat de les proves practicades, dins del termini dels quinze dies naturals següents a l’expiració
del termini fixat per presentar al·legacions.

Article 38

Article 40

Article 41



La facultat sancionadora és competència indelegable de la Junta Directiva, que ha de resoldre i
notificar l’acord a l’interessat, dins dels quinze dies naturals següents a la recepció de l’informe de
l’instructor o instructora, si no l’ha nomenat, dins dels quinze dies naturals següents a l’expiració del
termini fixat per presentar al·legacions.

Es pot recórrer contra les sancions davant l’Assemblea General, en el termini d’un mes a comptar des
de la data de la notificació de la sanció.

El recurs davant l’Assemblea General s’ha d’incloure com a primer punt en l’ordre del dia de la
primera reunió que se celebri i s’ha de resoldre, prèvia audiència de l’interessat, mitjançant votació
secreta. El termini màxim perquè l’Assemblea General resolgui el recurs és de sis mesos a comptar
des de la data de la seva interposició.

Article 42

Article 43

Article 44



Capítol XIII. de la reforma del Reglament de
Règim Intern

La modificació d'estatuts o del present reglament podrà ser a iniciativa de la Junta Directiva o d'1/3
dels socis/es.

Perquè la modificació es porti a efecte serà necessari el vot favorable de 2/3 dels socis presents en
l'Assemblea General Extraordinària convocada a l'efecte.

La Junta Directiva procedirà a establir un període d'esmenes al text, les quals hauran de ser enviades
al secretari/a amb una antelació de 30 dies i difoses a tots els socis .

Un cop reformats els estatuts o el present reglament, si escau, la Junta Directiva ha de facilitar als
socis/es els textos reformats.

Article 45

Article 46

Article 47

Article 48


