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ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS  
DE LA IL·LUSTRACIÓ VALENCIANA  

(APIV) 
 
 
CAPÍTOL I 
DENOMINACIÓ, FINALITAT, DOMICILI I ÀMBIT 
 
 
Article 1. L'ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA IL·LUSTRACIÓ VALENCIANA, 
constituïda el 30 de Maig de 1989 com a ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL 
D'IL·LUSTRADORS VALENCIANS, sense caràcter lucratiu, actualitza els presents estatuts a 
l'empara de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, i normes complementàries, mantenint 
plenament la capacitat jurídica i capacitat d'obrar. 
 
Article 2. Aquesta associació està constituïda per temps indefinit. 
 
Article 3. L'Associació regulada per aquests Estatuts té per objecte: 

- La representació, la gestió, el foment i la defensa dels interessos professionals dels 
seus membres, d'acord amb els presents estatuts. 

- El foment i la participació en la negociació d'acords, contractes i/o convenis sobre 
condicions de l'exercici professional dels il·lustradors i les il·lustradores. 

- El reconeixement, l'estudi, la promoció i la divulgació de la il·lustració en qualsevol de 
les seues modalitats i en qualssevol dels mitjans de comunicació, expressió i difusió. 

- La difusió del treball i la creació dels il·lustradors i les il·lustradores, de la il·lustració i 
de les arts plàstiques i visuals en general. 

- La formació i recerca en l'àmbit de la il·lustració gràfica i de les arts visuals en 
general. 

- La defensa, foment i promoció de les llibertats públiques i dels drets humans a través 
de l'art en general. 
 

Article 4. Per al compliment d'aquestes finalitats es realitzaran les següents activitats: 
- Edició de manuals, butlletins, revistes i altres publicacions en qualsevol suport. 
- Orientació sobre la pràctica professional en matèria contractual, de propietat 

intel·lectual, legal, fiscal i laboral, econòmica, etc. 
- Col·laboració i organització d'activitats diverses amb altres associacions i institucions 

de caràcter públic i privat, i d'àmbit local, nacional i internacional. 
- La realització de qualssevol altres activitats culturals encaminades a la promoció i 

divulgació de la il·lustració i de l'art en general. 
- La promoció activa de la creació de Xarxes i/o plataformes representatives de la 

reivindicació dels interessos del col·lectiu professional d’il·lustradors i d’il·lustradores i 
millora de les seues condicions en l'exercici dels drets reconeguts, a nivell europeu i 
internacional. 
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Article 5. L'Associació estableix el seu domicili social a la Gran Via Ramón y Cajal, nº 1, 
porta 3, CP. 46007 de València.  
 
El seu àmbit territorial habitual, on realitzarà principalment les seues activitats, és la 
Comunitat Valenciana, tot el territori de l'Estat Espanyol i la Unió Europea, amb vocació 
d'ampliar-ho a l'àmbit internacional. L'Associació podrà redactar els seus textos tant en 
castellà com en valencià intentant, sempre que siga possible, promoure l'ús del valencià. 
 
CAPÍTOL II 
ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ 
 
Article 6. L'Associació serà gestionada i representada per una Junta Directiva formada pels 
següents càrrecs de representació: 1 Presidència, 1 Vicepresidència, 1 Secretaria, 1 
Tresoreria i 1 vocal com a mínim. 
 
La composició de la Junta Directiva serà designada i revocada per l'Assemblea General 
Extraordinària i el seu mandat tindrà una durada de 2 anys. Poden ser membres de la Junta 
Directiva els/les socis/es majors d'edat que estiguen en ple ús dels drets civils i que no 
estiguen incursos/es en els motius d'incompatibilitat establits en la legislació vigent. 
 
Article 7. Tots els càrrecs que componen la Junta Directiva seran gratuïts. No obstant açò, 
les persones membres de la Junta Directiva podran cobrar l'import de les despeses que es 
desprenguen de l'exercici de les seues funcions, amb càrrec a la partida corresponent del 
pressupost de l'Associació. 
 
Article 8. Els qui assumisquen algun dels càrrecs de la Junta Directiva, podran causar baixa 
per: 

- Renúncia voluntària comunicada per escrit a la Junta Directiva. 
- Per incompliment de les obligacions que tingueren encomanades. 
- Per expiració del mandat. 
- Per haver perdut la seua condició de ser soci/a. 
- Per aplicació de les sancions previstes en els protocols d'actuació front a 

l'assetjament laboral i l’assetjament sexual i/o per raó de sexe amb els quals compta 
l'Associació. 
 

Article 9. Els i les membres de la Junta Directiva que hagueren esgotat el termini per al qual 
van ser triats, continuaran ostentant els seus càrrecs fins al moment en què es produïsca 
l'acceptació dels qui els substituïsquen. 
 
Article 10. La Junta Directiva es reunirà quantes vegades ho determine el/la President/a i a 
iniciativa o petició de la meitat dels seus membres. 
Quedarà constituïda quan assistisca la meitat més un dels seus membres i perquè els seus 
acords siguen vàlids hauran de ser presos per majoria simple de vots. 
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Article 11. Facultats de la Junta Directiva: 
 
Les facultats de la Junta Directiva s'estendran, amb caràcter general, a tots els actes propis 
de les finalitats de l'Associació, sempre que no requerisquen, segons aquests Estatuts, 
autorització expressa de l'Assemblea General. 
 
Són facultats particulars de la Junta Directiva: 

a) Exercir la representació de l'Associació, dirigir les activitats socials i portar la gestió 
econòmica i administrativa de l'Associació, acordant realitzar els oportuns contractes 
i actes, de la forma més adequada que reconega la llei, complint així les decisions 
preses per l'Assemblea General i d'acord amb les normes, les institucions i les 
directrius generals que aquesta Assemblea General establisca. 

b) Prendre els acords que siguen necessaris en relació amb la presència davant els 
Organismes públics i per a l'exercici de tota classe d'accions legals i la interposició 
dels recursos pertinents. Prendre acords sobre facultats de membres de la Junta 
Directiva, en particular referent a les persones autoritzades per a ordenar i realitzar 
pagaments i gestions econòmiques a més de qui actue com a President/a de la 
mateixa. 

c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos professionals que li han 
sigut confiats, de la forma més eficaç, així com els programes d'activitats a 
desenvolupar. 

d) Proposar la fixació de quotes a l'Assemblea General. 
e) Convocar Assemblees Generals i vigilar que es complisquen els acords presos. 
f) Formular i presentar el balanç econòmic i l'estat de comptes de cada exercici a 

l'Assemblea General perquè els aprove, i confeccionar els pressupostos de l'exercici 
següent. 

g) Elaborar la memòria anual d'activitats i sotmetre-la a l'aprovació de l'Assemblea 
General corresponent. 

h) Resoldre sobre l'admissió de noves persones associades. 
i) Responsabilitzar-se de la contractació del personal laboral de l'Associació, així com 

de la millor forma contractual. 
j) Inspeccionar la comptabilitat i vigilar perquè els serveis prestats per l'Associació 

funcionen amb normalitat. 
k) En els casos d'urgència extrema, prendre decisions sobre els assumptes de la 

competència de l'Assemblea General; en aquest cas serà convocada immediatament 
per informar de les actuacions realitzades, sol·licitant d'aquesta la seua ratificació. 

l) Proposar i impulsar accions de promoció i difusió de l'activitat específica de 
l'Associació, així com actes culturals que es relacionen amb ella. 

m) Delegar facultats i representació associativa, per a alguna determinada activitat de 
l'Associació, quan així s'estime convenient. 

n) Qualsevol altra facultat que no siga de l'exclusiva competència de l'Assemblea 
General de socis. 
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Article 12. Qui actue com a President/a tindrà les següents atribucions: 
- Representar legalment l'Associació, a instàncies de la Junta Directiva, davant tota 

classe d'organismes públics i privats. 
- Convocar, presidir i alçar les sessions que celebre l'Assemblea General i la Junta 

Directiva, així com dirigir les deliberacions de l'una i de l'altra; 
- Ordenar pagaments, segons els acords adoptats en Junta Directiva, i autoritzar amb 

la seua signatura els documents, actes i correspondència. 
 
Article 13. El/La VicePresident/a substituirà al/a la President/a en absència d'aquest, 
motivada per malaltia o qualsevol altra causa, i tindrà les mateixes atribucions que les 
assignades a la Presidència. 
 
Article 14. El/La Secretari/a tindrà a càrrec la direcció dels treballs purament administratius 
de l'Associació, expedirà certificacions, portarà els llibres de l'associació legalment establits i 
el fitxer de persones associades, i custodiarà la documentació de l'entitat, fent que es 
cursen les comunicacions sobre la designació de Juntes Directives i altres acords socials 
inscriptibles als Registres corresponents, així com la presentació dels comptes anuals i el 
compliment de les obligacions documentals en els termes que legalment corresponguen 
 
Article 15. El/La Tresorer/a recaptarà i custodiarà els fons pertanyents a l'Associació i 
donarà compliment a les ordres de pagament que expedisca qui actue com a President/a. 
 
Article 16. Els/Les Vocals tindran les obligacions pròpies del seu càrrec com a membre de la 
Junta Directiva, així com les que nasquen de les delegacions o comissions de treball que la 
pròpia Junta encomane. 
 
Article 17. Les vacants que es pogueren produir durant el mandat de qualsevol dels 
membres de la Junta Directiva seran cobertes provisionalment entre aquests membres fins 
a l'elecció definitiva per l'Assemblea General Extraordinària. 
 
CAPÍTOL III 
ASSEMBLEA GENERAL 
 
Article 18. L'Assemblea General és l'òrgan suprem de govern de l'Associació i estarà 
integrada per totes les persones associades a aquesta. 
 
Article 19. Les reunions de l'Assemblea General seran ordinàries i extraordinàries. 
L'ordinària se celebrarà una vegada a l'any dins dels quatre mesos següents al tancament 
de l'exercici; les extraordinàries se celebraran quan les circumstàncies ho aconsellen, 
segons el parer del/de la President/a, quan la Junta Directiva ho acorde o quan ho propose 
per escrit una desena part de les persones associades. 
 
Article 20. Les convocatòries de les Assemblees Generals es realitzaran per escrit 
expressant el lloc, dia i hora de la reunió així com l'ordre del dia amb expressió concreta 
dels assumptes a tractar. Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de 
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l'Assemblea en primera convocatòria hauran de mediar almenys quinze dies, podent així 
mateix fer-se constar, si procedirà, la data i hora en què es reunirà l'Assemblea en segona 
convocatòria, sense que entre l'una i l'altra puga haver un termini inferior de mitja hora. 
 
Article 21. Les Assemblees Generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, quedaran 
vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan concórreguen a ella un terç de les 
persones associades amb dret a vot, i en segona convocatòria amb la presència de 
qualsevol nombre d'associats/as amb dret a vot. 
Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades quan 
els vots afirmatius superen als negatius, no sent computables a aquests efectes els vots 
nuls, en blanc, ni les abstencions. 
Serà necessari majoria qualificada de les persones presents o representades, que resultarà 
quan els vots afirmatius superen la meitat d'aquestes, per a: 

a) Nomenament de les Juntes Directives. 
b) Acord per a constituir una Federació d'associacions o integrar-se en elles. 
c) Disposició o alienació de béns integrants de l'immobilitzat. 
d) Modificació d'estatuts. 
e) Dissolució de l'entitat. 

 
Article 22. Són facultats de l'Assemblea General: 

a) Aprovar, si escau, la gestió de la Junta Directiva. 
b) Examinar i aprovar els Comptes Anuals. 
c) Aprovar o rebutjar les propostes de la Junta Directiva amb vista a les activitats de 

l'Associació. 
d) Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries. 
e) Qualsevol altra que no siga de la competència exclusiva de l'Assemblea 

Extraordinària. 
f) Nomenament dels membres de la Junta Directiva. 
g) Modificació dels Estatuts. 
h) Dissolució de l'Associació. 
i) Expulsió de socis, a proposta de la Junta Directiva. 
j) Constitució de Federacions o integració en elles. 

 
CAPÍTOL IV 
SOCIS/ES 
 
Article 23. Podran pertànyer a l'Associació aquelles persones amb capacitat d'obrar que 
tinguen interès en el desenvolupament de les finalitats de l'Associació. 
 
Article 24. Dins de l'Associació existiran les següents classes de categoria de persones 
associades: 

a) Socis/es de nombre, els qui ingressen després de la constitució de l'Associació. 
b) Socis/es d'honor, els qui, pel seu prestigi o per haver contribuït de manera rellevant a 

la dignificació i desenvolupament de l'Associació, es facen creditors de tal 
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distinció. El nomenament de persones sòcies d'honor correspondrà a la Junta 
Directiva. 

 
Article 25. Els socis i sòcies causaran baixa per alguna de les causes següents: 

a) Per renúncia voluntària, comunicada per escrit a la Junta Directiva. 
b) Per incompliment de les obligacions econòmiques, si deixara de satisfer 3 quotes 
periòdiques.  
c) Per aplicació de les sancions previstes en els protocols d'actuació front a 
l'assetjament laboral i l’assetjament sexual i/o per raó de sexe amb els quals compta 
l'Associació.  
d) Per expulsió acordada per l'Assemblea, a proposta de la Junta Directiva. 

 
Article 26. Les persones considerades com a sòcies de nombre tindran els següents drets: 

a) Prendre part en quantes activitats organitze l'Associació en compliment de les seues 
finalitats. 

b) Gaudir de tots els avantatges i beneficis que l'Associació puga obtenir. 
c) Participar en les Assemblees amb veu i vot. 
d) Ser electors/es i elegibles per als càrrecs directius. 
e) Rebre informació sobre els acords adoptats pels òrgans de l'Associació. 
f) Fer suggeriments a les persones membres de la Junta Directiva amb vista al millor 

compliment de les finalitats de l'Associació. 
 
Article 27. Les persones considerades com a sòcies de nombre tindran les següents 
obligacions: 

a) Complir els presents Estatuts i acords vàlids de les Assemblees i la Junta Directiva. 
b) Abonar les quotes que es fixen. 
c) Conèixer i complir amb el que es disposa en els protocols d'actuació front a 

l'assetjament laboral i l’assetjament sexual i/o per raó de sexe amb els quals 
compta l'Associació.  

d) Assistir a les Assemblees i altres actes que s'organitzen. 
e) Exercir, si escau, les obligacions inherents al càrrec que ocupen. 

 
Article 28. Les persones considerades com a sòcies d'honor tindran les mateixes 
obligacions que les explicitades para persones sòcies de nombre, a excepció de les 
previstes en els apartats b) i d), de l'article anterior. 
Així mateix, tindran els mateixos drets a excepció dels que figuren en els apartats c) i d) de 
l'article 26, podent assistir a les assemblees sense dret de vot. 
 
Article 29. Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament de les finalitats i 
activitats de l'Associació seran els següents: 

a) Les quotes de socis/es, periòdiques o extraordinàries. 
b) Les subvencions, llegats o herències que poguera rebre de forma legal per part de 

les persones associades o de terceres persones. 
c) Qualsevol altre recurs lícit. 

 
Article 30. Al moment de la seva constitució l'Associació mancava de Fons Social. 
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Article 31. L'exercici associatiu i econòmic serà anual i el seu tancament tindrà lloc el 31 de 
desembre de cada any. 
 
CAPÍTOL V 
ACTUACIÓ FRONT A SITUACIONS D'ASSETJAMENT LABORAL I 
D’ASSETJAMENT SEXUAL I/O PER RAÓ DE SEXE I CÀRREC 
D'ASSESSOR/A CONFIDENCIAL 
 
Article 32. L'Associació rebutja qualsevol forma d'assetjament, ja siga d'índole laboral o 
sexual i/o per raó de sexe i està compromesa amb la prevenció i actuació davant aquest 
tipus de situacions. Per això, compta amb un «Protocol de prevenció i actuació front a 
l'assetjament laboral» i un «Protocol de prevenció i actuació front a l'assetjament sexual i 
l'assetjament per raó de sexe». 
 
Article 33. L'Associació comptarà amb dos/dues Assessors/es Confidencials titulars i 
dos/dues Assessors/es Confidencials substituts/es, que tindran com a funció rebre 
denúncia, investigar i constatar l'existència de mínims indicis racionals en relació a una 
situació d'assetjament laboral o d'assetjament sexual i/o assetjament per raó de sexe.  
 
Article 34. El nomenament correspondrà a l'Assemblea o, cas de no ser possible, la Junta 
Directiva, d'entre els qui reunisquen les següents condicions: 
 
a. Ser soci/a d’APIV amb plens drets i al corrent del pagament de les quotes. 
b. No haver estat objecte de cap sanció en aplicació del protocol de prevenció i actuació 
enfront de l'assetjament sexual i per raó de sexe o del protocol de prevenció i actuació 
enfront de l'assetjament laboral. 
c. No haver estat mai condemnat/da per delictes contra les persones (si bé, en llaures a 
salvaguardar la privadesa i la intimitat, no s'exigirà que aquesta circumstància siga 
acreditada per el/la propi/a nomenat/da, quedant reservada la seua aplicació als supòsits en 
els quals, per qualsevol raó, l'existència de la condemna siga de públic i general 
coneixement). 
d. No ser membre de la Junta Directiva. 
i. No ser treballador/a d’APIV. 
f. No haver estat Assessor/a Confidencial en els cinc anys anteriors al nomenament, 
excepte en els casos de renovació permesa. 
 
A més, en cada parella d’Assessors/es Confidencials –titulars i substituts/es–, almenys una 
de les dues persones nomenades haurà de ser dona.   
 
El càrrec serà exercit per dos anys, coincidint amb el nomenament i vigència de cada Junta 
Directiva, i podrà ser renovat per dues vegades, arribant a una durada màxima de sis anys. 
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ACTUALITZACIÓ APROVADA EN ASSEMBLEA GENERAL DE 02 DE MARÇ DE 2019: 
 
Donada la impossibilitat de trobar persones voluntàries que exercisquen com a 
Assessors/as Confidencials, s'aprova per unanimitat en Assemblea General de 02 de març 
de 2019, que les persones encarregades de desenvolupar aquesta funció siguen les 
facilitadores del col·lectiu «Formigues Liles» Ana Cameros, Eva Prieto i Nuria Bonora, 
atenent en l'adreça de correu electrònic formigueslilesformacio@gmail.com. 
 
 
CAPÍTOL VI 
DISSOLUCIÓ 
 
Article 35. Es dissoldrà voluntàriament quan així ho acorde l'Assemblea General 
Extraordinària, convocada a aquest efecte, conforme als disposat en l'article 20 dels 
presents Estatuts. 
 
Article 36. En cas de dissolució, es nomenarà una comissió liquidadora la qual, una vegada 
extingits els deutes, i si existira sobrant líquid es destinarà a finalitats que no desvirtuen la 
naturalesa no lucrativa i les finalitats d'aquesta Associació.  
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
En tot allò que no estiga previst en els presents Estatuts serà aplicable la Llei 19/77, d'1 
d'abril que regula el dret d'associació sindical i el Reial decret 873/1977, de 22 d'abril, que la 
desenvolupa. 
 
CERTIFICACIÓ: Per fer constar que els presents Estatuts són modificació dels visats en 
data 06-08-2004, i que tal modificació ha estat aprovada per acord de l'Assemblea General 
Ordinària de data 10 de febrer de 2018, amb la finalitat d'adaptar-los a les previsions de la 
Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació. 
 
 
A València, a 04 de març de 2019 
 
 
 
 
 
 
Xulia Vicente Jiménez     Santiago Vicente Calvo 
Presidenta      Secretari 


