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1. Introducció  

En la situació de crisi econòmica actual i els grans esforços de les persones i empreses 

per tal de poder sortir endavant i fer front al “mal temps”, totes les propostes de canvi 

poden dur a noves oportunitats i per tant a situacions millors.  

El treball que presentem a continuació, és una mostra d’aquesta voluntat de canvi, 

començant en un àmbit proper al nostre com és la Universitat Pompeu Fabra i tots 

aquells subjectes que en formen part.  

Es tracta de l’aplicació d’una moneda social a la universitat per tal de que els alumnes i 

les diferents associacions puguin intercanviar favors i fins i tot productes sense usar la 

moneda habitual. És a dir, el nostre objectiu principal és crear valor del no res, tan sols 

amb la voluntat de les persones i el seu bon fer, que tothom pugui entrar dins aquest 

nou sistema monetari, sigui ric o sigui pobre, tan sols amb les seves ganes de 

intercanviar i fer favors.  

Cal dir que l’estudi és una hipotètica posada en marxa, exclusivament teòrica que no 

es durà a la pràctica a causa dels grans problemes que ens hem anat trobant i la gran 

dedicació que suposaria. 

El treball s’ha estructurat des d’un anàlisi més superficial fins a recalcar els problemes 

més específics que es podria trobar aquesta moneda en el cas hipotètic que es posés 

en marxa.  

1.1. Hipòtesis del treball  

Abans de començar aquest treball, calen saber quins són els nostres objectius que 

volem aconseguir al finalitzar, així com les hipòtesis que volem anar contestant al llarg 

del seu procediment.  

Primer de tot volem aconseguir que els nostres lectors i els estudiants de la Pompeu, 

en general, coneguin què és una moneda social i la importància del seu funcionament. 

Posteriorment, volem anar descobrint si seria viable i possible la implementació de la 

moneda en la nostra universitat i, a més a més, si tindria èxit entre els estudiants, és a 

dir, si els intercanvis amb la nostra moneda serien fluïts i útils.  

Finalment, ens agradaria descobrir els possibles problemes que podrien anar sorgint i 

donar-los-hi les nostres possibles solucions.  
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1.2. Què és una moneda? Quina diferència hi ha entre moneda i diner?  

Anomenem moneda a la part física del diner, actualment aquesta moneda no té valor 

per si sola ja que està formada per paper o per metalls de poc valor. Però si que és una 

peça preuada per la societat i juntament amb el paper-moneda o bitllets constitueixen 

el diner en efectiu en tots els sistemes monetaris moderns. 

El diner, per altra banda és allò fiduciari, aquella part del sistema monetari que es basa 

en la confiança i la fe de les persones i la comunitat en general. És a dir, actualment, en 

el model monetari que utilitzem, el diner no està recolzat per res que tingui un valor 

real, tan sols es crea el valor a través de la confiança de la pròpia societat.  

1.3. Les monedes socials  

Una moneda social és una forma de moneda que pot ser paral·lela a la moneda 

convencional o amb algun tipus de relació amb ella (per exemple, que té una taxa 

d’intercanvi). Permet fer intercanvis de serveis i productes fins i tot quan no és 

possible fer-ho amb la moneda convencional. Aporta una major solidaritat i igualtat, ja 

que no és necessari tenir una gran capacitat d’adquisició per poder comprar alguns 

productes o demanar alguns serveis simplement cal posar-hi de la teva voluntat i 

realitzar, per exemple, alguns favors a la comunitat.  La seva existència sorgeix a partir 

d’un pacte d’una societat qualsevol que li atorga un valor determinat per les mateixes 

persones que fan l’intercanvi.  

Actualment hi ha diferents iniciatives de monedes socials creades arreu de Espanya i 

Catalunya.  

1.4. La creació d’una moneda: el Bitcoin 

El Bitcoin és una moneda virtual descentralitzada que es va el 2009 per poder realitzar 

transaccions de forma directe, sense la necessitat d’un intermediari. És una moneda 

que no esta recolzada per cap govern i tampoc depèn de la confiança de cap emissor 

central. Al tenir el mateix tractament que la resta de monedes, el Bitcoin cotitza igual 

que una moneda convencional, passant de no valdre pràcticament res a valdre 1200 

dòlars. Actualment cotitza sobre els 600 dòlars. 

Tot i no ser una moneda social, hem tingut molt present els problemes sorgits a partir 

de la creació d’aquesta moneda ja que per molts experts està abocada al fracàs. A 

continuació expliquem alguns d’aquests problemes: 

Frau: la informació dels posseïdors de la moneda i la quantitat de monedes que 

posseeixen, està emmagatzemada en el servidor del servei. L’empresa podria 

desaparèixer amb la informació dels clients i utilitzar la moneda per el seu benefici. 

Barreres a l’entrada: per tal de poder crear monedes, es necessari minar. L’ordinador 

es connecta a la xarxa per comprovar transaccions i així obtenir més monedes. Els 
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ordinadors tenen que tenir una altra capacitat de processament i fa que sigui necessari 

una inversió inicial alta. 

No té valor per si mateixa: el valor del Bitcoin és donat simplement a que hi ha certes 

persones disposades a canviar certa quantitat d’altres monedes per Bitcoins. La 

demanda dona el seu valor. No té sentit acumular-la. 

En el disseny de la nostre moneda, hem intentat minimitzar tots els problemes que 

hem trobat en el Bitcoin com en altres monedes socials. 

 

2. Creació de la moneda: “Iam” 

2.1. La idea 

Després d’haver conegut millor què és una moneda social, exposarem per què hem 

escollit realitzar aquest treball. 

Com ja hem dit abans la crisi econòmica està colpejant la nostre societat, fent que 

molts particulars i empreses passin per moments realment molt difícils, lluitant per la 

seva supervivència.  

Per això creiem que una bona alternativa són les monedes socials. Aquest sistema a 

diferència del sistema convencional intenta promoure una economia més igualitària, 

solidària i ètica on totes les persones i empreses que ho desitgin hi poden participar 

sense quedar-se estancats en cap moment. Això fa que cadascú pugui aportar al 

mercat allò que se li dóna millor o simplement el que creu que els altres necessiten 

sense cap mena de barrera i aquelles persones que necessiten algun producte o un 

determinat servei també.  

És un instrument que permet estimular el comerç o l’intercanvi de favors d’una 

determinada societat creant i transformant l’entorn en un de millor.  

Així doncs, creiem que implementant aquesta moneda en l’entorn d’una universitat, 

on els estudiants no tenen molt poder adquisitiu, creiem que podria ser un èxit rotund, 

ja que pel sol fet de fer un favor o oferir un producte podries obtenir un altre favor o 

producte que amb la moneda convencional no podries aconseguir, per exemple, 

perquè estaria fora del seu abast.  

A continuació expliquem de manera més detallada el funcionament d’aquest sistema 

dins la Universitat Pompeu Fabra.   
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2.2. Entorn i constitució  

2.2.1 Entorn 

Qualsevol entorn és favorable per a establir una moneda social, sempre que aquesta 

estigui ben dissenyada segons la seva finalitat. No hi ha un àmbit determinat que 

asseguri el fracàs o el succés del sistema.  

Per tal que la moneda tingui èxit són necessaris dos factors claus. En primer lloc és 

necessari un grup promotor que tingui la capacitat de gestió i de solució de problemes, 

és a dir, un factor humà que vetlli pel bon funcionament de la moneda. Per altra 

banda, hi ha d’haver un factor de coneixement; amb això ens referim que ha d’estar 

ben definida la finalitat d’aquesta i que la gent en sigui conscient. 

2.2.2 Associació d'estudiants per la moneda complementaria Iam  

Per tal de poder introduir una nova moneda necessitaríem una organització que 

s’encarregués de la seva gestió, de comprovar el seu funcionament i de prendre les 

decisions que siguin necessàries. Per tal d’evitar problemes legals i d’organització seria 

convenient organitzar-nos en forma d’associació: 

“Les associacions són persones jurídiques privades constituïdes per tres o 

més persones que s'uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per 

aconseguir, sense afany de lucre, una finalitat comuna d'interès general o 

particular i es comprometen a posar en comú llurs coneixements, activitats 

o recursos econòmics amb caràcter temporal o indefinit.” 

Al tractar-se d’una moneda que voldríem introduir en l’àmbit de la Universitat Pompeu 

Fabra, la millor manera de poder controlar-la i gestionar-la seria a partir de l’entorn de 

la universitat. Al definir la moneda com una moneda alternativa, no podem obligar a 

ningú a la seva utilització, i tampoc podem involucrar a la universitat en la seva gestió 

ja que podria perdre la seva funció social. La única alternativa seria a partir de 

l’autogestió.  

Per tal de poder portar aquesta autogestió, seria molt important que els gestors 

participessin activament en la utilització de la moneda. Arribats a aquest punt, només 

podríem assegurar l’autogestió si fossin els propis alumnes els que la gestionessin. Així, 

segons la normativa de la UPF, podríem crear una associació d’estudiants: Associació 

d'estudiants per la moneda complementaria Iam. 

Segons la normativa reguladora de les associacions d’estudiants de la UPF, els 

estudiants de la UPF tenen dret d’associació i poden promoure la creació i la 

constitució d’associacions universitàries (Article 1). La naturalesa de les associacions 

(Article 2) està regulada i no creiem que sigui un impediment per poder portar a terme 

l’associació ja que només estaria integrada per estudiants i tindríem com a objectiu la 
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defensa dels valors universitaris al funcionar com una xarxa d’ajuts entre els 

estudiants. L’associació en cap moment tindria ànim de lucre.  

Per tal de que la UPF reconegui una associació (Article 3) cal que compleixi les 

condicions següents: 

a) Que els seus socis i sòcies siguin majoritàriament estudiants de la UPF i que 
es trobin en ple ús dels seus drets acadèmics a la Universitat. 

b) Que entre els seus socis i sòcies hi hagi un mínim de tres alumnes matriculats 
a la UPF. Una d'aquestes persones  serà l'interlocutor o interlocutora de 
l'associació dins la UPF. 

c) Que l'associació estigui degudament inscrita en el Registre d'Associacions de 
la Generalitat de Catalunya o en el registre d'associacions corresponent en el 
cas d'associacions l'àmbit d'actuació de les quals sigui tot el territori espanyol. 

d) Que estigui oberta a tots els estudiants. 

L’associació estaria pensada per tal que tot l’alumnat de la UPF pogués participar-hi i 
siguin els propis alumnes els que la gestionessin.  

2.2.3 Procediment de constitució 

Per què ens poguéssim constituir com associació d’estudiants a la UPF, primer de tot 

hauríem d’estar inscrits en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. La 

documentació a presentar seria la següent: 

A1. Sol·licitud. 

A2. Acta fundacional. 

A3. Estatus de l’associació. 

Un cop estiguéssim inscrits en el Registre d’Associacions de la Generalitat de 

Catalunya, hauríem de presentar al Registre General de la Universitat Pompeu Fabra la 

documentació següent: 

B1. Document acreditatiu de la inscripció en el Registre d’Associacions de la 

Generalitat de Catalunya. 

B2. Exemplar de l’acta fundacional i dels Estatuts de l’associació segellats per 

Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. 

B3. Certificació, expedida per l’òrgan competent de l’associació, en la qual 

s’indiqui el nombre de socis i sòcies que siguin estudiants matriculats a la 

UPF. 

B4. Relació dels tres estudiants de la UPF que com a mínim han de formar part 

de l’associació, un dels quals n’ha de ser l’interlocutor o interlocutora, amb 

indicació de les dades següents: nom, número de document d’identitat, 
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adreça, adreça electrònica, telèfon i vinculació amb la Universitat amb 

indicació, si escau, del centre on cursen els seus estudis. 

En els annexes, s’inclou el màxim de documents al nostre abast per tal de poder 

formalitzar l’associació. 

2.2.4 Funcionament de l’associació 

Els encarregats de organitzar i fer les petites regulacions necessàries, així com 

solucionar els problemes que poguessin sorgir al llarg de la aplicació de la moneda, 

serien una organització de estudiants vinculada a la universitat. Aquesta organització 

estaria formada per un nombre molt reduït de estudiants, fins a 4.  

Com que el mercat de la moneda estaria controlat informàticament seria senzill poder 

localitzar i solucionar els diferents problemes que poguessin sorgir.   

Els estudiants serien escollits democràticament per els participants, és a dir, cada un 

presentaria una candidatura per tal de ser elegit i conseqüentment es podria 

encarregar de organitzar i millorar el sistema del Iam. Aquestes eleccions  es farien 

anualment i els alumnes de primer estarien exempts de presentar-se com a candidats 

ja que tindrien poca informació sobre la seu funcionament. El que si que podrien votar 

a la resta de possibles elegits.  

Aquesta organització quedaria setmanalment o mensualment com els hi convingués.  

La feina feta per la organització seria totalment voluntària i sense ànim de lucre per tal 

de evitar aquesta única qüestió com a motivació de formar part de l’associació. 

2.3. Funcionament 

2.3.1 Moneda virtual 

Des de la creació al segle XII a.C. de les primeres monedes a l'Àsia menor s'ha buscat 

un element que tingués les següents característiques: que fos divisible i que resultés 

fàcil d’emmagatzemar i transportar, però sobretot que fos generalment acceptat en els 

processos d'intercanvi. Amb la creació de la nostra moneda, el Iam, hauríem de 

respectar aquests principis, perquè realitzar intercanvis fos el més pràctic possible.  

Crear una moneda física, és a dir, crear paper moneda o bitllets, suposaria alguns 

problemes com podrien ser el cost econòmic d’imprimir-lo i les dificultats per crear i 

accedir al mercat amb Iams. Algunes d'aquestes dificultats podrien ser el càlcul de la 

base monetària necessària, el repartiment d'aquesta base monetària entre els 

participants, l'impediment d'una possible expansió de la moneda fora de la Universitat 

i, finalment, les dificultats des de l'associació per controlar la l'evolució i la legalitat de 

la moneda. Per això, i gràcies al fàcil accés a internet en l'actualitat, el Iam seria una 

moneda virtual. No existiria cap tipus de moneda ni de bitllet, i els intercanvis també 
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es realitzarien de forma virtual. D'aquesta manera aconseguiríem que no suposés cap 

mena de cost la creació i distribució del Iam i eliminaríem les dificultats 

d'emmagatzemar i transportar que té qualsevol moneda. L'associació crearia una 

pàgina web des de la qual totes les persones que volguessin participar en el mercat 

amb la nova moneda podríen crear-se un compte per realitzar intercanvis i controlar el 

seu saldo. 

2.3.2 Creació de la web i funcionament 

La creació de la pàgina web es faria des de l’associació i aquesta seria totalment 

pública. Aquells qui volguessin formar part del sistema haurien de crear-se un compte 

facilitant algunes dades personals (nom i cognoms, adreça electrònica i postal). A partir 

del moment del registre, tots els usuaris podrien accedir als següents apartats: el meu 

usuari, publicar un anunci, veure anuncis, valorar transaccions, veure transaccions, 

pagar usuaris i contacte amb l’AEMC. 

Des del “meu usuari” es podria accedir i modificar les dades personals, consultar el 

saldo disponible, els anuncis publicats i els missatges enviats per altres usuaris. Per 

“publicar un anunci” s’hauria d’introduir un títol per aquest, una descripció i escollir 

una categoria i un preu; també es podrien afegir fotos i d’altres informacions. L’apartat 

“veure anuncis” serviria per trobar aquells serveis o béns que un usuari necessita o pot 

oferir a altres usuaris; aquests anuncis estarien distribuïts per categories per facilitar la 

cerca. Totes les transaccions que realitzessin els usuaris podrien ser qualificades des de 

“valorar transaccions” on es podrien realitzar comentaris i votacions numèriques 

segons la qualitat dels intercanvis. Els usuaris també podrien consultar totes les 

transaccions realitzades des de l’apartat “veure transaccions”. Per realitzar els 

pagaments pendents amb altres usuaris es portaria a terme des de “pagar usuaris”. 

Finalment, per facilitar la solució de problemes i les aportacions que poguessin fer els 

usuaris existiria un apartat de “contacte amb l’AEMC”, des d’on es podrien enviar 

missatges a l’associació.  

2.3.3 Transaccions 

Els anuncis publicats per els usuaris oferint o demanant articles o serveis (préstec d'un 

llibre o apunts, donar classes d'idiomes, de reforç d'assignatures, etc.) tindrien 

l’objectiu d’arribar al màxim nombre de persones i, sobretot, a les persones 

interessades (per això es distribueixen per categories), facilitant al màxim la compra-

venda. 

Cada anunciant podria decidir el preu en Iams del servei que oferta o demanda i tots 

els usuaris interessats podrien negociar amb l'anunciant a través de missatges dins la 

mateixa pàgina web fins a arribar a un acord. Al tancar la compra amb el preu acordat, 

l'usuari que hauria publicat l'anunci podria eliminar l'anunci o deixar-lo publicat si li 

interessés oferir o demandar a més usuaris aquest mateix servei. El pagament es faria 
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efectiu quan s'hagués realitzat el servei, transferint-se els Iams pactats del compte del 

comprador al del venedor. En cas que sigues un servei continuat (per exemple, classes 

d'anglès durant un any), a part d'un sol pagament a l'inici o al final del servei, estaria 

permès realitzar diversos pagaments a mesura que s’anés realitzant el servei. Aquesta 

mesura s'aplicaria per evitar al màxim l'oportunisme que podria tenir una de les dues 

parts (per exemple, que el professor cobrés l’inici i no sabés anglès).  

Després del pagament, tots dos usuaris (comprador i venedor) podrien qualificar de 

forma pública al respectiu, determinant el nivell del servei, la rapidesa en el pagament 

i qualsevol altra cosa que volguessin afegir. L'objectiu d'aquestes qualificacions seria 

que tots els participants coneguessin la fiabilitat dels altres usuaris amb els que 

realitzarien intercanvis. Aquells usuaris que tinguessin qualificacions i comentaris 

negatius, automàticament quedarien exclosos del sistema, ja que no hi hauria ningú 

disposat a realitzar intercanvis amb ells i, per tant, no seria necessari que la comissió 

intervingués. 

2.3.4 Aplicació mòbil 

A part de la pàgina web, també existiria una aplicació compatible per a mòbils i 

tabletes des de la qual cada usuari podria accedir al seu compte i realitzar la majoria de 

gestions. L'objectiu d'aquesta aplicació seria fer més accessible el mercat a tots els 

participants. 

L’aplicació comptaria amb totes les opcions de la pàgina web i, a més, cada usuari 

tindria vinculat un codi QR i un lector d’aquest. L’objectiu d’aquests codis seria poder 

realitzar els pagaments de forma més accessible i senzilla. El comprador de l’article o 

servei utilitzaria el lector amb el codi QR del venedor i, automàticament es 

transferirien els Iams del compte del primer al del segon.  

2.3.5 Protecció de dades 

Segons la Llei Orgànica espanyola de Protecció de Dades (o L.O.P.D.) 15/1999, del 13 

de desembre, les dades personals no poden ser utilitzades per finalitats diferents 

d'aquelles per les quals han estat recollides, és a dir, qualsevol dada personal ha de ser 

protegida perquè ningú (ni la mateixa associació) la pugui utilitzar per qualsevol altra fi 

que no sigui el nostre sistema.  

Així doncs, hem dissenyat una Política de Privacitat i Protecció de Dades que tots els 

usuaris podrien consultar per a saber com es recollirien, s'emmagatzemarien i es 

protegirien les seves dades personals. Aquesta es pot trobar en l’annex 5.4 del nostre 

treball. 

Segons la L.O.P.D. existeixen tres nivells de protecció segons el tipus de dades 

personals que es recullin. Totes les dades necessàries pel registre a la pàgina web de 
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l'AEMC només necessitarien mesures de protecció de nivell baix, el qual s'explica als 

usuaris en la Política de Privacitat i Protecció de Dades. 

En referència a aquestes dades, respectant la L.O.P.D., tots els usuaris tindrien dret 

d'accés a la seva informació, dret de rectificació i cancel·lació d'aquestes dades, dret 

d'oposició a qualsevol tipus de publicitat i dret d'indemnització en cas d'incompliment 

de la llei. L'AEMC respectaria aquest drets i, en cas d'incompliment de la llei, es pagaria 

la indemnització als usuaris afectats. 

2.4. Implementació 

La funció del Iam seria la de ser una eina d’intercanvis, de forma que no tindria sentit 

acumular la moneda, ja que llavors no circularia i la xarxa no s’ampliaria.  

El Iam no tindria valor monetari, és a dir, no estaria relacionat amb l’Euro, de forma 

que els participants podrien aconseguir favors pels quals realment haurien de pagar 

una certa quantitat d’€. 

2.4.1 Introducció del Iam 

Hem analitzat diverses opcions per la introducció de la moneda de forma que complís 

la seva funció correctament.  

• Intercanvi d’euros per Iams 
 

Aquesta opció es basaria en que els participants intercanviessin una certa quantitat 

d’euros a canvi de Iams per poder pagar els favors que demandarien. 

Hem descartat aquesta opció ja que inicialment hem exposat que el Iam no tindria 

valor monetari. El Iam tindria un valor intrínsec, és a dir, el seu valor seria atorgat per 

els mateixos participants per poder realitzar els pagaments dels intercanvis de 

“favors”. 

• Repartiment d’una certa quantitat de Iams als participants 
 

Inicialment, quan els participants es registressin en el sistema per participar, 

l’associació repartiria una quantitat limitada de Iams a cada un per tal que poguessin 

començar a demandar favors i pagar-los. 

Aquesta opció tampoc ens ha semblat la més òptima, ja que si disposessin d’una 

quantitat segura per pagar el que necessiten, la oferta de serveis seria inferior a la 

necessària per promoure la circulació de la moneda. És a dir, els participants no 

s’esforçarien tant a oferir favors per aconseguir Iams per poder pagar el que 

demandarien, perquè ja tindran uns quants Iams per fer-ho. 
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Per tant, la gran oferta de serveis apareixeria quan els participants es quedessin sense 

saldo, ja que llavors es veurien “obligats” a oferir favors per aconseguir-ne més. 

Aquesta opció no aportaria la motivació necessària per a que els participants 

informessin de les possibles ofertes que tindrien. 

• Iniciar el projecte amb 0 Iams 
 

Aquesta seria l’opció escollida per a la introducció del Iam en el sistema, ja que 

promouria la circulació òptima de la moneda. La idea seria que tots els participants 

comencessin amb saldo zero i que a partir d'intercanvis de favors aconseguissin Iams 

per poder pagar el que volen. 

Mostrem un exemple perquè quedi més clar: 

En Sergi necessita classes d’anglès, però no té suficients diners per pagar-les, així que 

es registra a la web i busca alguna oferta que li pugui interessar. Es troba que la 

Chelsea ha penjat a la web una oferta de classes d’anglès per 5 Iams. Llavors, els dos 

confirmen la transacció, mitjançant el mètode explicat anteriorment, i el compte de la 

Chelsea passa a tenir 5 Iams i el d’en Sergi -5 Iams. Ara, en Sergi haurà d’oferir algun 

servei per tal de tornar a estar en positiu i així tenir Iams per pagar el que necessita. 

Aquí, hem introduït el concepte de la possibilitat de quedar-se en saldo negatiu. Per tal 

d’evitar que molts participants vagin acumulant Iams negatius i aconseguir tot el que 

necessitin sense oferir cap servei, provocant menys circulació de la moneda, hem 

establert un límit màxim de -10 Iams. La finalitat d’aquest límit és que inicialment 

puguin pagar els serveis que els interessin, però que a partir d’una certa quantitat en 

negatiu hagin d’oferir serveis per aconseguir Iams. D’aquesta forma, la xarxa d’anuncis 

d’ofertes s’amplia, ja que perquè la circulació de la moneda sigui òptima es necessita 

que la xarxa sigui suficientment gran i, a més, es fomenta una participació major.  

També pot sorgir el cas que un participant estigui interessat en una oferta per la qual 

demanden una quantitat superior a 10 Iams i, a més, el seu saldo és de zero Iams. Això 

significa que en aquest moment no pot pagar aquest servei perquè no pot tenir un 

saldo negatiu de més de -10 Iams. D’aquesta forma, el participant en qüestió ha de 

participar “si o si” oferint serveis per aconseguir aquesta quantitat de Iams. Per tant, 

com hem dit anteriorment, el límit de saldo negatiu incentiva a una participació 

superior en la publicació d’ofertes. 

2.4.2 Taxa d’oxidació 

Una particularitat de qualsevol moneda social és que no té sentit acumular-la i que 

guanya valor basant-se amb la seva circulació. Això també s’aplicaria al Iam. 
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Per això, instauraríem una taxa d’oxidació trimestral, el valor de la qual variaria segons 

la quantitat acumulada de Iams que tingués cada participant. 

A la següent taula podem observar que s’oxidaria a partir de 10 Iams. D’aquesta forma, 

si un usuari tingués una quantitat inferior, o inclús el seu saldo fos negatiu, no 

s’oxidaria cap moneda.  

Monedes 10% Taxa d'oxidació 

-10 -1 0 

-9 -0,9 0 

-8 -0,8 0 

-7 -0,7 0 

-6 -0,6 0 

-5 -0,5 0 

-4 -0,4 0 

-3 -0,3 0 

-2 -0,2 0 

-1 -0,1 0 

0 0 0 

1 0,1 0 

2 0,2 0 

3 0,3 0 

4 0,4 0 

5 0,5 0 

6 0,6 0 

7 0,7 0 

8 0,8 0 

9 0,9 0 

10 1 1 
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Com hem dit anteriorment, el valor de la taxa d’oxidació dependria de la quantitat de 

Iams de que disposessin els participants.  

En aquesta taula es mostren els diferents nivells de taxa d’oxidació fins a 49 Iams, però 

el sistema seguiria successivament tal com s’indica. 

Monedes Taxa d'oxidació 

0-9 0 

10-19 1 

20-29 2 

30-39 3 

40-49 4 

… … 

 

Els Iams que serien recaptats mitjançant la taxa d’oxidació es repartirien als 

participants que haguessin fet circular més Iams, com a premi. 

La web disposaria d’un rànquing en el qual la posició dels participants dependria de la 

suma de totes les monedes que haguessin ingressat i gastat, i els que tinguessin una 

suma superior obtindrien una determinada quantitat de Iams que dependria de la 

recaptació de la taxa d’oxidació trimestral. 

Mitjançant aquesta taula quedarà més clar: 

Posició Participant Quantitat de 
Iams ingressats 

Quantitat de 
Iams gastats 

Suma total 

1 Marc 20 30 50 

2 Maria 10 20 30 

3 Laura 10 10 20 

 

2.4.3 Incentius per promoure la moneda 

L’associació d’estudiants prepararia un pla d’incentius per tal de promoure el 

funcionament i la circulació de la moneda, i així incentivar la participació en el sistema.  

• Els participants que protagonitzessin les vint primeres transaccions del inici del 
sistema serien premiades amb dos Iams cada un.  
D’aquesta forma es motivaria als participants a publicar les seves ofertes 
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ràpidament després de registrar-se per tal de buscar demandants i aconseguir 
la recompensa. A la vegada, implicaria que des del moment inicial de la posada 
en marxa de la web, hi haguessin ofertes publicades, provocant així que fos 
més atractiu per a futurs participants. 
 

• Les primeres ofertes serien publicades per la mateixa associació d’estudiants 
que prèviament haurà buscat. D’aquesta manera, s’incentivaria que des del 
moment inicial, els participants trobessin algun servei interessant per 
demandar-lo, motivant així la publicació pròpia d’ofertes. 
Per exemple, l’associació es posaria en contacte amb alumnes de quart curs per 
si podrien aportar apunts d’assignatures o classes particulars.  
 

2.5. Normativa i fiscalitat 

Amb la finalitat que el nostre sistema funcionés de forma totalment legal i, sobretot, 

justa per a tots els usuaris, s’haurien d’establir unes normes per a tots els usuaris en 

referència al funcionament de la pàgina web (ja que és des d’on es realitzarien totes 

les accions), a les responsabilitats de l’associació i a les obligacions fiscals associades 

amb l’estat espanyol i la Unió Europea. Aquestes normes haurien de ser acceptades 

per tots els participants a l’hora de registrar-se a la nostra pàgina web i, per tant, al 

nostre sistema.  

Hem creat aquestes normes i condicions i les hem dividit en set parts: fiscalitat del 

sistema, ús de la pàgina de l’AEMC, abusos dins el lloc web, contingut de la pàgina 

web, responsabilitat de l’AEMC i exempció d’aquesta, accés i interferència i, finalment, 

privacitat i protecció de dades. Es pot consultar aquesta normativa completa a l’annex 

5.3. 

2.5.1 Fiscalitat del sistema 

Totes les transaccions que es duguessin a terme dins la nostra pàgina web serien 

reconegudes com a favors i intercanvis dins l’associació, per tant, no seria necessari 

pagar impostos indirectes com l’IVA.  

Per altra banda, formar part de l’AEMC i participar en el nostre sistema no eximiria a 

ningú de complir els requisits fiscals en referència a contractació. És a dir, si un dels 

participants en contractés d’altres per a realitzar un negoci dins el mercat de Iams, i 

paga als seus treballadors amb aquesta mateixa moneda, no quedaria exempt de 

pagar els impostos de la Seguretat Social corresponents. 

2.5.2 Ús de la pàgina de l’AEMC 

En el segon apartat de la normativa s’expliquen les normes generals d’utilització de la 

pàgina web, normes que tot usuari ha de respectar si vol seguir participant en el 

sistema. L’objectiu d’aquestes normes són que el mercat sigues totalment legal, és a 

dir, que no s’incentivessin activitats il·legals, que els intercanvis es produïssin de la 
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forma més justa possible (que no hi hagi oportunisme per cap de les dues parts) i que 

no es realitzessin activitats que poguessin perjudicar la pàgina web de l’AEMC. 

2.5.3 Abusos dins el lloc web 

A la tercera part de les Condicions d’ús s’explica el seguit d’accions que emprendria 

l’AEMC en cas d’estafa o intercanvi enganyós o bé en cas que algun usuari estigués 

utilitzant el lloc web per a dur a terme activitats il·legals. A més, també es recomana a 

tots els participants que denunciessin a l’AEMC qualsevol activitat sospitosa de ser 

il·legal o incomplir les normes de l’apartat anterior. L’objectiu seria impedir de totes 

les maneres possibles activitats il·legals o perjudicials pel sistema. 

2.5.4 Contingut de la pàgina web 

En aquest apartat de les Condicions d’ús, s’utilitza per explicar què faria l’associació 

amb tot allò que es publicaria a la pàgina web. Els drets de tot allò que publiquessin els 

participants (exceptuant les dades personals de cada usuari) del mercat passarien a ser 

de l’AEMC amb l’objectiu de fer la màxima publicitat sobre l’anunci i trobar un 

comprador el més aviat possible. A més, cada usuari ens garantiria que tot el que 

publiques als seus anuncis seria de la seva propietat intel·lectual i que no afectaria en 

cap moment drets de terceres persones. Caldria que aquest apartat fos respectat per a 

complir amb la llei 27/1995, de l’11 d’octubre, sobre la propietat intel·lectual. 

2.5.5 Responsabilitat de l’AEMC i exempció d’aquesta 

La responsabilitat de l’Associació d’Estudiants per la Moneda Complementaria es 

reservaria a un error clar de, com a mínim, un dels seus membres, és a dir, qualsevol 

activitat il·legal o que incompleixi les normes de les Condicions d’ús que no hagués 

estat localitzada i intervinguda per l’associació. Però si l’AEMC actués de la manera 

convenient, aquestes accions passarien a ser responsabilitat única de l’usuari o usuaris 

que l’haguessin realitzat. Això és el que explica aquest apartat de la normativa: quines 

situacions són o no responsabilitat de l’AEMC. La finalitat d’establir unes 

responsabilitats i unes exempcions d’aquesta és preveure futurs problemes en decidir 

qui és el culpable de les pèrdues i els problemes que hagin suposat aquests problemes. 

2.5.6 Accés i interferència 

Aquest apartat és única i exclusivament per advertir als usuaris que estaria totalment 

prohibit plagiar qualsevol contingut de la pàgina web de l’AEMC. De la mateixa 

manera, que també estaria prohibit interferir en els sistemes d’aquesta pàgina, amb 

l’objectiu de facilitar l’accés i la seguretat a tots els participants.  
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2.6. Casos extrems 

Hem trobat oportú fer un petit apartat explicant els possibles casos futurs, en concret, 

casos extrems, per tal de resoldre alguns dubtes que podrien sorgir o quedar mentre 

es llegeix el nostre treball. Per aquest motiu ens centrem ens dos possibles casos que 

se’ns han ocorregut. 

2.6.1 1 o més persones ho acumulin tot 

Ens podria venir al cap que una persona o unes poques persones acabin acumulant 

tota la moneda i les altres (com ja sabem, la nostra moneda virtual té un límit de 

despesa a -10Iams)  es quedin amb -10 Iams i no puguin gastar. En aquest cas, el/els 

que hagin acumulat totes les monedes, es veurien obligats a gastar-les perquè no té 

cap sentit guardar-les (ja hem explicat que el Iam perd valor per la taxa d’oxidació) i la 

moneda tornaria a circular.  

No obstant, veiem difícil que s’arribi en què una o unes poques persones acumulin tota 

la moneda, ja que serien els propis “monopolistes” d’aquesta, per dir-los-hi d’alguna 

manera, que buscarien una sortida o una oferta per tal de gastar-se els Iams abans 

d’arribar en aquest punt.  

2.6.2 Expansió de la moneda 

L’altre cas que se’ns ha acudit és que s’expandeixi la moneda fora de la universitat, és 

a dir, que la comenci a utilitzar gent que no pertany a la UPF. La naturalesa de la 

moneda és que la utilitzi la gent de la universitat, però no es troba restringida a això, 

amb això volem dir que la nostra pàgina web no t’obliga a ser membre del sistema 

educatiu de la UPF. Per tant, és possible una expansió de la nostra moneda i no creiem 

que suposi un problema, ans al contrari, aquest fet significaria que el Iam funciona i 

que la gent l’utilitza.  

Val a dir que tot es controla des de la nostra pàgina web i per utilitzar el Iam t’has de 

registrar al web. Així doncs, poder hauríem d’augmentar el nombre de membres de 

l’associació que regula la moneda perquè possiblement hi hauria més feina per 

l’augment d’usuaris, però no suposaria un gran problema, ja que la pàgina web facilita 

molt la supervisió del funcionament de la. 

2.7. Competència i “Llei de Gresham” 

Primer de tot, cal dir que en el nostre treball ens hem centrat només en una sola 

moneda que seria creada i regulada per una associació encarregada de vetllar pel seu 

bon funcionament.  

Ara bé, això no descarta la possibilitat que es creïn noves monedes que competeixin 

amb la nostra. D’aquesta manera, la competència d’alguna futura moneda no la 

contemplem com un fet dolent, sinó ben al contrari, ja que podria ser que aquesta 
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nova moneda funcionés millor, i per millor entenem que la gent l’acabés adoptant com 

a moneda principal i s’hi comencessin a produir la majoria d’intercanvis. 

Hem d’esmentar que, pel simple fet que la nostra moneda no tindria un valor intrínsec 

ni tampoc donaria cap rendibilitat en el futur, no tindria sentit acumular-la. Així doncs, 

la coneguda “Llei de Gresham” no li afectaria. Aquesta llei bàsicament diu que en el cas 

de coexistir dues monedes en un país (o territori en el qual s’usa la moneda), la que és 

més valorada (cotitzada), la “bona”, es comença a acumular i no es gasta en favor de la 

“dolenta”, que és la que de veritat es comença a utilitzar pels intercanvis i la que es 

gasta primer. D’aquesta forma, la moneda “dolenta” expulsa del mercat a la “bona”, ja 

que els consumidors prefereixen estalviar la bona i no utilitzar-la com a mitjà de 

pagament. 

 

3. Conclusions 

Un cop finalitzat el nostre projecte de creació de la moneda podem arribar a diferents 

conclusions.  

• La moneda podria tenir èxit si, i només si, la gent confiés en ella i 

conseqüentment  funcionaria de forma òptima.  

• És una bona eina d’intercanvis que crearà cohesió entre la comunitat 

universitària, fomentant la capacitat de negociació i la educació econòmica. A 

la vegada es promou un àmbit de confiança.  

• Crea un sistema socialment més equitatiu, ja que al no tenir una paritat amb 

l’Euro, tothom hi pot participar independentment de la seva capacitat 

adquisitiva. Per tant les barreres d’entrada són nul·les.  

• La millor forma de constitució del Iam és mitjançant una associació, atès que no 

tenen ànim de lucre. 

• La nostra moneda, el Iam, momentàniament és legal, ja que no hi ha cap 

normativa estatal que reguli el funcionament de les monedes socials.  

• El mètode més efectiu per posar en funcionament el Iam, és a través d’un 

sistema virtual, que permet regular i analitzar més fàcilment les possibles 

situacions en què es pugui trobar la moneda. A la vegada evitem en major 

mesura l’oportunisme i la corrupció.  

• Per prevenir possibles problemes d’inflació i fixació de la massa monetària, el 

saldo inicial al començament del projecte ha de ser zero. 

Creiem que la consolidació de la moneda podria ser un procés lent però a la vegada 

eficaç i que els resultats fossin els esperats. 
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4. Agraïments 

Per últim, cal destacar la ajuda rebuda per Julio Gisbert, expert en economies 

alternatives, bancs de temps i monedes locals,autor del llibre “Vivir sin empleo”, que 

ens ha ajudat i assessorat en els diferents entrebancs succeïts al llarg del projecte.   

També, volem agrair a tots els que ens han dedicat uns minuts per respondre la nostra 

enquesta, ajudar-nos a obtenir informació d’un públic més proper. 
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6. Annexos 

 
6.1. Enquesta 

Aquí presentem l’enquesta que van realitzar alguns estudiants de la Universitat 

Pompeu Fabra. 

1. Saps el que són les monedes socials? 

 

 

Si 10 18% 

No 45 82% 

 

Les monedes socials són un tipus de diner alternatiu amb el qual es poden 

aconseguir intercanvis de forma igualitaria (no influeix el nivel econòmic de les 

persones, ja que no es equivalent al euro) mitjançant favors i transaccions.  

Exemple: La Gemma li demana a l’Ester que li faci classes de matemàtiques, a 

canvi, la Gemma li paga una certa quantitat pactada d’una moneda alternativa. 

Amb aquesta moneda,  l’Ester podrà comprar objectes o demanar favors a altres 

persones. 

2. Creus que aquestes monedes són útils? 

 

Si 30 55% 

No 17 31% 

NS/NC 8 15% 
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3. Creus que un model de moneda social funcionaria a la Universitat? 

 

Si 27 49% 

No 19 35% 

No ho sé 9 16% 

 

4. Participaries en aquest sistema si la moneda existís? 

 

Si 28 51% 

No, perquè no m’atrau 12 22% 

No, perquè no entenc el funcionament 4 7% 

No ho sé 11 20% 
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5. Creus que tindries algo a oferir en aquest mercat? 

 

Si 26 47% 

No 11 20% 

No ho sé 18 33% 

 

 

6.2. Normativa i Condicions d’ús 

1. Fiscalitat del sistema 

Els usuaris han de tenir present que formar part de l’AEMC, no els eximeix de les 

responsabilitats amb la Seguretat Social. L’AEMC no es fa responsable de les 

contractacions que es duguin a terme dins el nostre sistema monetari. 

2. Ús de la pàgina web de l’AMEC 

Quan facis servir la web de l’AMEC, no hauràs de: 

• enviar continguts o articles a una categoria o àrea inadequada dels nostre lloc 

web; 

• infringir cap llei, drets de tercers o les nostres polítiques, com la política sobre 

articles prohibits i restringits; 

• utilitzar el nostre lloc web si no se't permet subscriure contractes legalment 

vinculants, perquè has estat suspès temporalment o permanentment dels 

nostres llocs web; 

• negar-te a pagar els articles o serveis que compris, llevat que el venedor hagi 

modificat significativament la descripció de l'article després que hagis licitat, 
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s'hagi comès un clar error tipogràfic o no puguis autenticar la identitat del 

venedor; 

• negar-te a entregar els articles o oferir els serveis que vens, llevat que el 

comprador no compleixi les condicions establertes o no puguis autenticar la 

identitat del comprador; 

• modificar el preu d'un article ni interferir en els anuncis d'un altre usuari; 

• publicar contingut fals, incorrecte, enganyós, difamatori o calumniós (inclosa la 

informació personal); 

• no anunciaràs ni vendràs cap dels següents articles: 

- documents d’identitat, carnet de conduir o targetes de crèdit; 

- materials perillosos (substàncies químiques, combustibles, radioactives, 

...); 

- articles que fomentin activitats il·legals (drogues, productes dissenyats 

per falsificar documentació, ...); 

- artefacte per obrir panys; 

- llistes d’informació personal; 

- material ofensiu (articles relacionats amb assassinats, nazisme, racisme, 

...); 

- propietat robada; 

- serveis prohibits (ofertes de relacions personals i sexuals, serveis 

mèdics, etc.); o 

- armes i ganivets. 

• dur a terme accions que puguin perjudicar els sistemes de vots o valoracions 

(com mostrar, importar o exportar informació sobre vots fora dels nostre lloc 

web o usar-la amb finalitats no relacionades amb l’associació); 

• transferir el teu compte (inclosos els vots) i el teu usuari a un tercer sense el 

nostre consentiment; no adoptar mesures de seguretat per protegir la 

contrasenya; utilitzar la web amb el pseudònim o la contrasenya d'una altra 

persona, o autoritzar a un tercer (directament o indirectament) perquè utilitzi 

el teu usuari o la teva contrasenya; 

• distribuir o enviar correu brossa, cadenes de missatges o sistemes piramidals; 

• distribuir virus o altres tecnologies que puguin perjudicar la web o els 

interessos i propietats d'altres usuaris; 

• copiar, modificar o distribuir contingut dels nostre lloc web; o 

• recopilar en forma alguna informació sobre els usuaris, incloses les adreces de 

correu electrònic, sense el seu consentiment. 

3. Abusos dins el lloc web 

L’AEMC treballa conjuntament amb la comunitat d'usuaris per mantenir el nostre lloc 

web en perfecte funcionament, fer-ne un lloc segur i protegir la comunitat. Et preguem 

que ens notifiquis qualsevol problema, contingut ofensiu o infracció de les nostres 
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polítiques que trobis. L’AEMC s’encarrega d’assegurar que els articles posats en venda 

no infringeixen els drets de propietat industrial o intel·lectual de tercers. Si considera 

que els seus drets han estat vulnerats, si us plau notifiqui-ho al nostre equip a través 

del correu electrònic de l’associació. 

En cas que l’AEMC constati que un usuari ha pogut vulnerar qualsevol normativa legal 

aplicable en vigor, drets de tercers (especialment drets de propietat intel·lectual o 

industrial), les presents Condicions d'ús aquí referides, l’AEMC, es reserva el dret 

d'adoptar una o diverses de les següents mesures i qualssevol altres que estimi 

convenients: 

• Enviar avisos o comunicacions a l'usuari. 

• Retirar aquelles ofertes publicades en el lloc web que vulneri alguna de les 

disposicions a dalt indicades. 

• Retirar qualsevol contingut que vulneri alguna de les disposicions a dalt 

indicades. 

• Restringir/limitar l'accés i/o utilització dels serveis de l’AEMC. 

• Suspendre l'accés de l'usuari al seu compte. 

• Prohibir de manera definitiva l'accés de l’usuari al seu compte. 

A aquest efecte, l’AEMC tindrà en consideració els interessos legítims dels usuaris 

afectats i, en particular, l'existència de motius per arribar a la conclusió que l'usuari no 

és responsable de la infracció. 

4. Contingut de la pàgina web 

En publicar contingut a la Pàgina web de l’AEMC o en proporcionar continguts de 

qualsevol altra manera, ens cedeixes amb caràcter no exclusiu, gratuït (o en 

consideració pels drets atorgats sota aquestes condicions, transferible, d'àmbit 

territorial mundial i durant el termini màxim previst per la llei), la totalitat de drets de 

propietat intel·lectual, propietat industrial, publicitat, drets d'imatge, drets de marca, 

drets sobre bases de dades, i qualsevol altre dret que disposis sobre els continguts 

incloent de forma no limitada els elements utilitzats per a la creació dels teus anuncis 

(en particular, textos, imatges, fotografies, logos, il·lustracions, marques, models, 

títols, dades), incloent bases de dades, en tot o en part, a mesura que es vagin inserint 

al lloc web, per qualsevol mitjà conegut, actual o futur. 

Aquests drets inclouen el dret de reproducció, representació, difusió, adaptació, 

transformació, traducció, distribució i comunicació pública, de tot o part del contingut, 

per qualsevol procediment i per a tots els formats i suports (digital, imprès, etc.) ja 

siguin actualment coneguts o futurs. Els drets aquí enumerats són aplicables al lloc 

web i a la aplicació mòbil de l’AEMC. 



26 
 

A aquest efecte, ens garanteixes que el contingut compleix amb la legislació aplicable, 

que ets titular dels drets de propietat intel·lectual sobre el contingut, que no afecta de 

cap manera a drets de tercers, i que aquest no és objecte reclamació per infracció de 

drets de propietat intel·lectual o per qualsevol altre motiu. En aquest sentit, ens 

mantindràs indemnes de qualsevol conseqüència econòmica derivada d'eventuals 

accions, reclamacions, reivindicacions o oposicions exercides per qualsevol tercer que 

invoqui l'existència d'un dret de propietat intel·lectual sobre el contingut, un acte de 

competència deslleial incloent els actes d'imitació i/o una infracció de drets d'imatge. 

5. Responsabilitat de l’AEMC i exempció d’aquesta 

Excepte en el cas que l’AEMC tingués un coneixement efectiu de l'existència d'un 

contingut il·legal, en el sentit de la legislació vigent, i no hagués actuat ràpidament per 

retirar-lo, no podràs fer responsable a l’AEMC del contingut, les accions o la inactivitat 

de altres usuaris, ni dels articles que posin en venda. El nostre lloc web és un lloc de 

trobada on qualsevol pot oferir, vendre i comprar gairebé qualsevol cosa i/o servei, en 

qualsevol moment. 

No estem involucrats en la transacció real entre compradors i venedors. No transferim 

la propietat legal dels articles del venedor al comprador. Els contractes de 

compravenda són directament pactades entre el comprador i el venedor. No 

controlem ni garantim la qualitat, la seguretat o la legalitat dels articles posats a la 

venda, la veracitat o l'exactitud dels continguts, els anuncis dels usuaris o el fet que els 

compradors o els venedors vagin a completar realment la transacció. El venedor és 

lliure de triar amb quin comprador desitja realitzar la transacció. En qualsevol cas, et 

recordem que d'acord amb la normativa aplicable en matèria de comerç electrònic hi 

ha consentiment des que el venedor coneix l'acceptació. 

És més, no podem garantir l'accés continuat i segur als nostres serveis, i el 

funcionament del nostre lloc web es pot veure interferit per multitud de factors que 

escapen al nostre control. Per tant, fins al màxim que permet la llei, excloem totes les 

garanties, termes i condicions implícits. No som responsables davant qualsevol pèrdua 

de Iams, de reputació, ni de qualsevol dany especial, indirecte o conseqüent que 

ocasioni l'ús que facis dels nostre lloc web. 

Si l’AEMC és considerat responsable per la jurisdicció competent, ja sigui davant d'un 

usuari o tercer que actuï com a professional, es depuraran responsabilitats dins 

l’associació, excepte supòsits de cas fortuït, força major, responsabilitat d'un tercer o 

responsabilitat per part teva. 

Finalment, si tens una disputa amb un o diversos usuaris, excepte en el cas que l’AEMC 

hagi tingut coneixement efectiu de l'existència d'un Contingut il·legal d'acord amb la 

legislació aplicable i no hagi procedit a retirar immediatament, ens eximeixes de 

responsabilitat davant de qualsevol reclamació, demanda i mal (real o conseqüent) de 
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qualsevol tipus o naturalesa, coneguts o no, que pugui sorgir com a conseqüència de 

tal disputa o estigui relacionada amb ella cap manera. 

6. Accés i interferència 

El nostre lloc web pot contenir informació propietat de l’AEMC o cedida sota llicència 

pels nostres usuaris o tercers. Acceptes que no faràs servir cap tipus de mitjà 

automatitzat per accedir al nostre lloc web amb cap finalitat sense comptar amb el 

nostre permís exprés per escrit. A més, acceptes que no: 

• realitzaràs cap acció que imposi o pugui imposar (a la nostra exclusiva 

discreció) una càrrega excessiva o desproporcionadament gran a la nostra 

infraestructura; 

• copiaràs, reproduiràs, modificaràs, crearàs derivacions, distribuiràs o mostraràs 

públicament cap contingut (excepte la teva informació personal) del nostre lloc 

web sense el previ consentiment exprés per escrit de l’associació, si és 

aplicable; 

• no interferiràs ni intentaràs interferir en el correcte funcionament dels llocs 

web o les activitats que es realitzen en ells; 

• no evitaràs les mesures que puguem utilitzar per evitar o restringir l' accés als 

nostre lloc web. 

7. Privacitat i protecció de dades 

No vendrem ni cedirem la teva informació personal a tercers amb finalitats 

publicitàries sense el teu consentiment explícit. Utilitzarem la teva informació 

únicament de la manera descrita en la Política de privacitat de l’AEMC. Considerem la 

protecció de la privacitat dels nostres usuaris com un principi bàsic de la comunitat. 

Pots accedir a la informació que ens proporciones i modificar-la quan vulguis, així com 

indicar que no vols rebre determinades comunicacions al identificar-te en el teu 

compte. Per obtenir una descripció completa de la manera en què fem servir i 

protegim la teva informació personal, consulta la Política de privacitat de l’AEMC. Si no 

vols que la teva informació sigui emmagatzemada o utilitzada de la manera descrita en 

aquesta política, no facis servir els nostres serveis. 

6.3. Política de Privacitat i Protecció de Dades 

La present Política de privacitat i protecció de dades és aplicable a tots els usuaris 

registrats a partir del dia 22 de maig del 2014 i amb posterioritat, a partir de la data de 

registre. Aquesta política t'explica com fem servir i protegim la teva informació 

personal. 

Aquesta política de privacitat descriu com gestionem la teva informació personal per a 

la prestació dels nostres serveis. S'aplica, doncs, a la pàgina web i aplicació de l'AEMC. 
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Quan utilitzes els nostres serveis, acceptes que els membres escollits per a la 

organització i direcció de l'associació guardin i processin la teva informació personal 

amb la finalitat de prestar els serveis que s'especifiquen en les Condicions d'ús i els 

principis establerts en aquesta Política de privacitat. 

1. Recollida de la teva informació personal 

És necessari registrar-se per poder utilitzar els nostres serveis. Al proporcionar la teva 

informació personal, aquesta serà processada i guardada exclusivament als nostres 

servidors. Podem demanar i emmagatzemar la següent informació personal: 

• nom i cognoms; 

• adreça de correu electrònic i postal; 

• informació de contacte; 

• discussions, converses, vots, disputes; i 

• correspondència que facis a través dels nostres llocs web, així com la 

correspondència que ens enviïs. 

altra informació que hagis afegit voluntàriament, procedent de les teves interaccions 

amb el nostre lloc web, continguts, les estadístiques de les teves compres i vendes 

d'articles i serveis, el teu saldo en Iams i la informació del registre estàndard; sota 

determinades circumstàncies, i en particular quan hi ha indicis que s'estan vulnerant 

les normes del nostre lloc web, podem sol·licitar informació addicional o còpia de 

determinats documents (per exemple, podem demanar-te que ens enviïs una còpia del 

teu document d'identitat per verificar la teva identitat o respondre línia a preguntes 

addicionals per ajudar-nos a verificar la teva identitat o la titularitat sobre articles o 

serveis que hagis posat a la venda). Sota determinades circumstàncies, podem utilitzar 

també altres mitjans justificats per verificar la teva identitat. 

2. Ús i comunicació de les dades 

El nostre objectiu principal a l'hora de demanar la teva informació personal és 

proporcionar una experiència d'usuari segura, sense problemes, eficaç i 

personalitzada. A aquest efecte, acceptes que puguem utilitzar la teva informació 

personal per: 

• prestar els serveis i l'atenció al usuari que ens sol·licitis; i 

• resoldre disputes i solucionar problemes, evitar, detectar i investigar activitats 

potencialment prohibides o il·legals, i aplicar les nostres Condicions d'ús. 

Podem comunicar la teva informació personal per respondre a requeriments legals, 

aplicar les nostres polítiques, respondre a reclamacions que afirmin que un anunci o bé 

el contingut infringeix els drets de tercers o protegir els drets, la propietat o la 

seguretat d'altres parts. 
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També podem compartir la teva informació personal amb: 

• altres usuaris de l'AEMC. Per exemple, en el context d'una transacció amb un 

altre usuari, aquest altre usuari pot veure la teva adreça de correu electrònic i 

obtenir les teves dades de contacte; 

• terceres parts als que ens demanis explícitament que els enviem la teva 

informació (o per als que donis el teu consentiment després notificar-ho quan 

facis servir un servei determinat); i 

• Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, així com altres autoritats competents, 

en resposta a una sol·licitud en relació amb una investigació penal, una possible 

activitat il·legal o qualsevol altra activitat que pugui exposar-nos a nosaltres, a 

tu o a qualsevol altre usuari de l'AEMC a responsabilitats legals. La informació 

personal que revelem pot incloure el teu nom d'usuari i tot l'historial associat a 

aquest (nom i cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic, telèfons, 

historial de compres, vendes, fraus i qualsevol altra informació que ens hagis 

comunicat i que considerem rellevant); 

Sense limitar l’anteriorment exposat i fent un esforç especial per respectar la teva 

privacitat i conservar la nostra capacitat de mantenir la comunitat apartada de 

persones malintencionades, no revelarem la teva informació personal a agents de la 

llei, representants governamentals o terceres parts sense una citació, una ordre 

judicial o un procediment legal similar, excepte quan creem de bona fe que la revelació 

d'informació sigui necessària per impedir un dany físic o per informar sobre una 

suposada activitat il·legal. 

3. Informació que comparteixes i procedent del lloc web 

El teu nom d'usuari apareixerà en tots els serveis que utilitzis (i, per tant, visible al 

públic) i estarà connectat a totes les teves activitats dins el lloc web i l'aplicació. Els 

altres usuaris podran veure el teu nom i cognoms, el teu correu electrònic, les teves 

compres, articles en venda, vots, valoracions i comentaris associats. Si accedeixes als 

nostres llocs web des d'un ordinador compartit o un ordinador d'un cibercafé, és 

possible que alguns de les teves dades quedin visibles a altres persones que utilitzen 

aquest equip després de tu. 

Quan et registres a la pàgina web de l'AEMC acceptes utilitzar la informació dels 

usuaris només amb aquestes finalitats: 

• realitzar transaccions dins la nostra pàgina web; i 

• usar els serveis que t'ofereix l'AEMC; o realitzar altres activitats que l'altre 

usuari accepti expressament. 

4. Sense spam, spyware ni missatges falsos 



30 
 

Els nostres usuaris, igual que nosaltres, no admeten l'spam (correu no sol·licitat). No 

tens permís per afegir altres usuaris de l'AEMC, fins i tot encara t'hagin comprat un 

article o un servei, a la llista de correu (ja sigui electrònic o postal) sense el seu 

consentiment exprés. Si desitges informar-nos sobre spam o correus electrònics falsos 

relacionats amb l'AEMC, si us plau posa't en contacte amb nosaltres. No podràs 

utilitzar les nostres eines de comunicació per enviar els missatges d'spam o similars 

que puguin infringir les nostres Condicions d'ús. Analitzarem i filtrarem els missatges 

per comprovar l'existència d'spam, virus, atacs fraudulents i altres continguts il·legals o 

prohibits, però no emmagatzemarem de forma permanent els missatges. 

5. Protecció de compte 

La contrasenya és la clau que et permet entrar al teu compte. Utilitza una combinació 

única de nombres, lletres i caràcters especials, i no la revelis a ningú. Si comparteixes la 

contrasenya o la teva informació personal amb algú, tu seràs l'únic responsable de 

totes les accions que es realitzen en el nom del teu compte. Si perds el control de la 

teva contrasenya, també pots perdre el control sobre la teva informació personal i 

quedar subjecte a accions legalment vinculants que es realitzin en el teu nom. Així 

doncs, si la contrasenya es veu compromesa per algun motiu, hauries notificar-nos-ho 

immediatament i canviar la teva contrasenya. 

6. Accés, revisió i modificació de la teva informació personal 

Sempre que vulguis, pots veure, revisar i modificar tota la informació que 

emmagatzemem des del teu usuari. Si així ho sol·licites, tancarem el teu compte i 

esborrarem tota la teva informació personal de la vista pública tan aviat com sigui 

possible, basant-nos en l'activitat del teu compte i d'acord amb la llei aplicable. 

Conservarem la informació personal dels comptes tancats per complir la llei, resoldre 

disputes, solucionar problemes, cooperar amb investigacions delictives, obligar el 

compliment de les Condicions d'ús i realitzar altres accions que permeti la llei. 

7. Tercers 

Aquest document fa referència exclusiva a l'ús i la revelació d'informació que 

recopilem de tu. Si reveles la teva informació a altres persones en els nostre lloc web o 

altres llocs d'Internet, s'aplicaran unes regles diferents en relació amb l'ús o la 

revelació de la informació que els revelis. L'AEMC no controla les polítiques de 

privacitat de tercers, i quedaràs subjecte a aquestes polítiques de privacitat de tercers 

on siguin aplicables. Et recomanem que resolguis tots els teus dubtes abans de revelar 

la teva informació personal a altres persones. 

 

6.4. Documentació adjunta per tramitar l’associació 



Pàgina  1 de  4

Inscripció de dades registrals:Constitució d'una Associació

Versió Adobe:

Persona sol·licitant

Indiqueu el tipus de persona

Persona física Persona jurídica

Dades d'identificació de la persona física

Nom

Sergi

Primer cognom

Navarro

Segon cognom

Juan

Número d'identificació

00000000X

Adreça de correu electrònic

00000000@upf.edu

Telèfon mòbil

000000000

Telèfon fix

000000000

Tipus de document d'identificació

DNI

Adreça de la persona física

Pis

2

EscalaBloc

Residència fora de l'Estat espanyol  

Codi postal

08005

Tipus de via

Carrer

Nom de la via

Ramon Trias Fargas

Número

25-27

Porta

Província

Barcelona

Municipi

Barcelona

País

Espanya

Podeu cercar l'adreça al servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya):

Verificar adreça Accepta

Càrrec

President
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Inscripció de dades registrals:Constitució d'una Associació

Versió Adobe:

Telèfon mòbil

000000000

Adreça de correu electrònic

00000000@upf.edu

Telèfon fix

000000000

Adreça on voleu rebre les notificacions

Residència fora de l'Estat espanyol  

Tipus de via

Carrer

Nom de la via

Ramon Trias Fargas

Número

25-27

Bloc Escala Pis

2

Porta Codi postal

08005

Província

Barcelona

Municipi

Barcelona

País

Espanya

Podeu cercar l'adreça al servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya):

Verificar adreça Accepta

Avisos

Si voleu rebre avisos marqueu la casella següent:

Correu electrònic 00000000@upf.edu
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Inscripció de dades registrals:Constitució d'una Associació

Versió Adobe:

Dades de l'entitat jurídica

Nom de l'entitat

Associació d'Estudiants per la Moneda Complementaria Iam

CIF

Telèfon fix

000000000

Adreça de correu electrònic

00000000@upf.edu

URL del web

Adreça de l'entitat jurídica

Tipus de via

Carrer

Nom de la via

Ramon Trias Fargas

Número

25-27

PortaPis

2

EscalaBloc Codi postal

08005

Província

Barcelona

Comarca

Barcelonès

Municipi

Barcelona

Podeu cercar l'adreça al servei de normalització d'adreces:

Verificar adreça Accepta

Si voleu recollir la documentació directament a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà del Departament de Justícia (c/Pau Claris, 81, 

Barcelona), indiqueu, al final del camp Exposo, el nom i cognoms de la persona autoritzada per fer-ho i un telèfon de 

contacte.

Exposo que:

Sergi Navarro Juan, 00000000

Referència notarial

Número de protocol Bis Data de protocol
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Inscripció de dades registrals:Constitució d'una Associació

Versió Adobe:

Pagament

La carta de pagament es generarà com a part del document d'acusament de recepció de la vostra sol·licitud. Un cop hàgiu rebut 

aquest document, seguiu les indicacions de la carta de pagament  per fer el pagament, que podeu dur a terme en una de les entitats 

bancàries que s'hi indiquen. 

Carta de pagament

Import 

27,50 €

Concepte

Taxa per inscripció de la constitució d'una associació

Per tramitar la sol·licitud heu de: 

1)  Signar el document. 

2)  Tornar al tràmit en línia, seleccionar el fitxer i enviar a tramitar.

Protecció de dades 

  
D'acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres 

dades personals seran recollides, incorporades i tractades en el fitxer automatitzat Gestor de l’Oficina Virtual de Tràmits, la finalitat del qual és garantir 

la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del portal multicanal Gencat 

Serveis i Tràmits. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió i l’adreça on la persona interessada pot exercir els 

drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3 r, 08003 Barcelona. 
 

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades personals 

facilitades s'integraran en un fitxer del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya anomenat Registre d'entitats, als efectes de registre i 

control de les entitats jurídiques sobre les quals té competència la Generalitat (associacions, fundacions, acadèmies i col·legis professionals). L'òrgan 

administratiu responsable d'aquest fitxer és la Secretaria General. Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant una 

sol·licitud, acompanyada amb una còpia d'un document identificatiu vàlid, per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i recepció, a la 

seu de l'òrgan esmentat: carrer de Pau Claris, 81 08010 Barcelona, o bé trametent una sol·licitud amb signatura electrònica certificada per una entitat 

reconeguda a l'adreça següent: protecciodades.gtecnic.dj@gencat.cat.

Accepto les condicions

Signatura

Atenció: només s’accepten els certificats digitals emesos per qualsevol entitat de certificació classificada per l’Agència Catalana 

de Certificació. Consulteu el llistat de certificats digitals admesos.

No s’admet la signatura amb ID digital autogenerat mitjançant el programari d’Adobe. 

Si vol signar amb DNI electrònic (eDNI), s'ha de deshabilitar el mode protegit del Reader X. Consulteu com realitzar-ho.

!



Acta fundacional de l’associació 

Dades de la reunió 

Data

      

Lloc

      

Dades de les persones fundadores
1

Nom i cognoms 

      

Major d’edat 

 sí  no 

DNI/NIF/NIE 

      

Nacionalitat

      

Localitat

      

Carrer 

      

Número

      

Pis

      

Porta

      

Nom i cognoms 

      

Major d’edat 

 sí  no 

DNI/NIF/NIE 

      

Nacionalitat

      

Localitat

      

Carrer 

      

Número

      

Pis

      

Porta

      

Nom i cognoms 

      

Major d’edat 

 sí  no 

DNI/NIF/NIE 

      

Nacionalitat

      

Localitat

      

Carrer 

      

Número

      

Pis

      

Porta

      

Nom i cognoms 

      

Major d’edat 

 sí  no 

DNI/NIF/NIE 

      

Nacionalitat

      

Localitat

      

Carrer 

      

Número

      

Pis

      

Porta

      

Nom i cognoms 

      

Major d’edat 

 sí  no 

DNI/NIF/NIE 

      

Nacionalitat

      

Localitat

      

Carrer 

      

Número

      

Pis

     

Porta

      

Acords 

1. Es constitueix l’Associació
2

2. S’aproven els estatuts pels quals s’ha de regir. 

3. S’elegeix la Junta Directiva amb la composició següent:
3

    Nom i cognoms, president/a 

    Nom i cognoms, secretari/ària 

    Nom i cognoms, tresorer/a 

    Nom i cognoms,        

                 

                 

4. Aquesta entitat es constitueix sense patrimoni inicial.
4

Signatures
5

1. Les persones fundadores han de ser tres, com a mínim, i de totes se n’han de fer constar totes les dades que se’n demanen. A més, cal adjuntar a 

aquesta acta els documents acreditatius de la identitat de cadascuna (NIF, passaport o targeta de residència). 

22 de maig del 2014

✔

✔

✔

✔

Associació d'Estudiants per la Moneda Complementaria Iam

Barcelona

Sergi Navarro Juan 00000000A Epanyola

Barcelona Ramon Trias Fargas 25-27

Laia Fernández Balansà

Gemma Puig Esparch

Ester Escoda Canet

Ramon Santamaria Puig

00000000A

00000000A

00000000A

00000000A

25-27

25-27

25-27

25-27

Epanyola

Epanyola

Epanyola

Epanyola

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Ramon Trias Fargas

Barcelona Ramon Trias Fargas

Ramon Trias Fargas

Ramon Trias Fargas

Sergi Navarro Juan

Laia Fernández Balansà
Gemma Puig Esparch

Ramon Santamaria Puig

Ester Escoda CanetNom i cognoms, vocal

vocal



2. La denominació s’ha d’expressar exactament igual que als estatuts. Quan es tracta d’una associació juvenil, convé incloure en la denominació les 

paraules juvenil o de joves.

3. Si, a més dels tres càrrecs que s’especifiquen, la Junta Directiva té altres membres,  s’han de fer constar a continuació. Cal tenir present que tots 

els membres de la Junta Directiva han de ser socis fundadors.  

4. Si hi ha aportacions fetes o compromeses al patrimoni inicial de l’entitat, cal indicar la naturalesa dels béns, el títol i les condicions d’aportació, i la 

seva valoració si no són en diners. 

5. Aquest document ha d’anar signat per tots els socis fundadors. A continuació de cada signatura s’han d’escriure el nom i cognoms de la persona a 

la qual correspon. 

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals 
facilitades s’integraran en un fitxer del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya anomenat Registre d’entitats, amb la finalitat d’exercir el 
registrament i control de les entitats jurídiques sobre les quals té competència la Generalitat.    
Aquestes dades personals no se cediran fora dels casos previstos a la normativa. La presentació d’aquest document constitueix un consentiment per 
tractar les dades que conté. 
L’òrgan administratiu responsable d’aquest fitxer és la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques. Es poden exercir els drets d’accés, rectifica-
ció, cancel·lació i oposició enviant una sol·licitud acompanyada amb una còpia d’un document identificatiu vàlid, per qualsevol mitjà que deixi
constància del seu enviament i recepció, a la seu de l’òrgan esmentat: carrer de Pau Claris, 81 08010 Barcelona, o bé trametent una sol·licitud amb
signatura electrònica certificada per una entitat reconeguda a l’adreça següent: 
protecciodades.gtecnic.dj@gencat.cat.

J
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ESTATUTS 

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili 

Article 1 

Amb la denominació Associació d'Estudiants per la Moneda Complementaria Iam es constitueix 
aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 
1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts. 

Article 2 

Els fins de l’associació són: 

Aplicar i promoure la moneda complementaria Iam. 

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents: 

La implementació d’una moneda complementària  

En queda exclòs tot ànim de lucre. 

Article 3 

1. El domicili de l’associació s’estableix a Barcelona, i radica al carrer Ramon Trias Fargas, núm.25-
27.  

2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya. 

Capítol II. Els membres de l’associació i els seus drets i obligacions  

Article 4 1 

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i 
voluntària, tinguin interès en les seves finalitats. 

Pel que fa a les persones físiques: 

1. Cal que tinguin capacitat d’obrar. 

2. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, 
necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les 
assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. La condició de soci ha de ser congruent amb la denominació i les finalitats de l’associació. 



3. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició de soci i exercir els drets derivats d’aquesta 
condició per mitjà dels seus representants legals. 

Pel que fa a les persones jurídiques: 

1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent. 

2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la 
possibilitat de formar part d’una associació. 

Per integrar-se a una associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual 
prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea 
general més immediata. 

Article 5 

Són drets dels membres de l’associació: 

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

2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius. 

3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas. 

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

5. 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. 

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels 
mandataris de l'associació. 

7. Ser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries. 

8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació. 

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

10. Formar part dels grups de treball. 

11. Tenir un exemplar dels estatuts. 

12. Consultar els llibres de l'associació. 

 



Article 6 

Són deures dels membres de l'associació: 

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

2. 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. 

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

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

Article 7 

Són causes per ser donat de baixa de l'associació: 

1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva la 
seva decisió. 

2. No satisfer les quotes fixades. 

3. No complir les obligacions estatutàries. 

Capítol III. L'Assemblea General  

Article 8 

1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret 
propi i irrenunciable. 

2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per 
majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea. 

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els 
qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar. 

Article 9 

L'Assemblea General té les facultats següents: 

a) Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.  

b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat. 

c) Modificar els estatuts. 



d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les 
seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.  

e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació. 

f) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions. 

g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública. 

h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions. 

i) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i les baixes degudes a una raó 
diferent de la separació definitiva. 

j) Ratificar, si escau, les baixes disciplinàries i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per 
faltes molt greus. 

k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de 
l’associació. 

Article 10 

1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels sis mesos 
següents a la data de tancament de l’exercici econòmic. 

2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho 
consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels socis; en aquest cas, l'assemblea 
ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud. 

Article 11 

1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, 
com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió. 

2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i 
mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada de socis que ha de tenir 
l'associació. 

3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi és, l'han de 
substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a 
secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva. 

4. El secretari estén l'acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president. Hi ha de 
figurar un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les 
votacions i la llista de les persones assistents. 

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que 
s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar 
a disposició dels socis al local social. 



Article 12 

1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades 
presents o representades.  

2. El 10 % dels socis poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més 
assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç 
del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. 
L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que 
s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova 
assemblea general. 

Article 13 

1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació. 

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats. 

3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució 
d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o 
alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels socis presents o representats (els vots 
afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es 
presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o 
representats (més vots a favor que en contra). 

4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels 
seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que se n’hagi obtingut l’autorització expressa. 

Capítol IV. La Junta Directiva 

Article 14 

1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació. Componen aquest òrgan el 
president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals,2 càrrecs que han de ser exercits per 
persones diferents. 

2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han d’estar associats i ser majors d’edat, es fa 
per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver 
acceptat el càrrec. 

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions 
mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha 
d’incloure també l’acceptació de les persones que passen a ocupar aquests càrrecs. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. La composició de la Junta Directiva pot ser diferent, però ha de constar necessàriament d’un mínim de tres membres, entre 
els quals hi ha d’haver un president i un secretari. 



4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament. 

Article 15 

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període3 de cinc anys, sense 
perjudici que puguin ser reelegits. 

 2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot 
esdevenir-se per: 

a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les 
jurídiques 

b) incapacitat o inhabilitació 

c) renúncia notificada a l’òrgan de govern 

d) separació acordada per l’Assemblea General 

e) qualsevol altra causa que estableixin la llei o els estatuts. 

3. Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de 
l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar 
provisionalment el càrrec vacant. 

Article 16 

1. La Junta Directiva té les facultats següents: 

a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així 
mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i 
directrius que aquesta Assemblea estableixi. 

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i 
per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents. 

c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació. 

d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de 
l'associació han de satisfer. 

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin. 

________________________________________________________________________________ 

3. La durada del càrrec pot ser diferent, però no  superior a cinc anys. 

 



f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i 
confeccionar els pressupostos de l'exercici següent. 

g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir. 

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

i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i 
autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme. 

j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a 
proposta dels mateixos grups. 

k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per 
aconseguir: 

-subvencions o altres ajuts 

-l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un 
centre de recuperació ciutadana 

l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar 
dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 28. 

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la 
primera reunió de l’Assemblea General. 

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a cap altre òrgan de 
govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament. 

Article 17 

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que l’hagi de substituir, 
s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap 
cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.4 

2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan el president la convoqui amb aquest caràcter o bé si 
ho sol·licita un terç dels membres que la componen.5 

Article 18 

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si s’ha convocat amb antelació i hi ha un 
quòrum de la meitat més un dels seus membres. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Es pot fixar una altra periodicitat.   
5. Es pot fixar un altre percentatge. 

 



2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, 
encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president o del secretari o 
bé de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre. 

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. 

Article 19 

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups 
de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres. 

2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que 
els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas. 

3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagi d’autoritzar o aprovar 
l’Assemblea General. 

Article 20 

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i els han de signar el secretari i 
el president. 

En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè 
s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent. 

Capítol V. La presidència i la vicepresidència 

Article 21 

1. Són pròpies de la presidència les funcions següents: 

a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta 
Directiva. 

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva. 

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat. 

d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva. 

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació. 

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l'Assemblea General o la Junta 
Directiva. 

2. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident —si n’hi ha— o bé el vocal 
de més edat de la Junta, per aquest ordre. 



Capítol VI. La tresoreria i la secretaria 

Article 22 

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració 
del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de 
quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals 
han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en 
establiments de crèdit o estalvi. 

Article 23 

El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les 
reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui 
lliurar, i també portar el llibre de registre de socis. 

Capítol VII. Les comissions o grups de treball 

Article 24 

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de 
l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats 
que es proposen dur a terme. 

La Junta Directiva s'ha d’ocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, i un cop al mes 
ha de rebre de les persones que se n’encarreguin un informe detallat de les seves actuacions. 

Capítol VIII. El règim econòmic 

Article 25 

Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de: 

a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres 

b) les subvencions oficials o particulars 

c) les donacions, les herències o els llegats 

d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se 

Article 26 

Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o 
derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta 
Directiva. 



L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'han d’abonar 
per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes 
extraordinàries. 

Article 27 

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.6 

Article 28 

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de 
figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari. 

Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer 
o bé la del president. 

Capítol IX. El règim disciplinari  

Article 29 

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis.  

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents 
poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons el que estableixi el 
reglament intern. 

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 instructor, que tramita l'expedient sancionador i 
proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La 
resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta 
Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies. 

En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones 
interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera assemblea general que 
tingui lloc. 

Capítol X. La dissolució 

Article 30 

L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari 
expressament per a aquest fi. 

_________________________________________________________________________________ 

6. La data de tancament de l’exercici econòmic pot ser diferent. 

 



Article 31 

1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel 
que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de 
qualsevol operació pendent. 

2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari. 

3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat 
queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament. 

4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada  
sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva 
activitat a favor d'obres benèfiques. 

5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors 
d'aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix 
aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte. 
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Signatures de tots els socis fundadors  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

7. La localitat i la data que es consignin aquí han de coincidir amb la localitat i la data que figurin a l’acta fundacional. 
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Associació d'estudiants per la moneda 

complementaria Iam 

 

Sergi Navarro Juan, amb DNI núm. 00000000-A, president de l’Associació d'estudiants 

per la moneda complementaria Iam, inscrita en el Registre General d’Associacions  amb el 

núm. 1P-77777 de Barcelona, 

CERTIFICO: Que a l’assemblea general celebrada el dia 3 de juny de 2014 es va acordar el 

nomenament de la nova Junta Directiva, la qual ha quedat formada com es 

detalla a continuació i únicament per estudiants de la Universitat Pompeu 

Fabra: 

 

Càrrec 

President 

Secretària 

Tresorer 

Vocal 

Vocal

 

Nom i cognoms 

Sergi Navarro Juan 

Laia Fernández Balansà 

Gemma Puig Esparch 

Ramon Santamaria Puig 

Ester Escoda Canet

 

       DNI 

00000000-A 

00000000-A 

00000000-A 

00000000-A 

00000000-A 

 

I, perquè tingui els efectes legals que corresponguin, signo aquest certificat. 

Barcelona, 4 de juny de 2014-06-04 

 

 

 

El president 



Relació d’estudiants 

 

Nom: Sergi Navarro Juan   DNI: 00000000-R Telèfon: 000000000 

Adreça:     Adreça Electrónica: 

Vinculació: Estudiant   Centre: Facultat de Ciències Econòmiques i 

  Empresarials  

 

 Nom: Laia Fernández Balansà  DNI: 00000000-R Telèfon: 000000000 

Adreça:     Adreça Electrónica: 

Vinculació: Estudiant   Centre: Facultat de Ciències Econòmiques i 

  Empresarials  

 

  

Nom: Gemma Puig Esparch   DNI: 00000000-R Telèfon: 000000000 

Adreça:     Adreça Electrónica: 

Vinculació: Estudiant   Centre: Facultat de Ciències Econòmiques i 

  Empresarials  

 

  

Nom: Ramon Santamaria Puig  DNI: 00000000-R Telèfon: 000000000 

Adreça:     Adreça Electrónica: 

Vinculació: Estudiant   Centre: Facultat de Ciències Econòmiques i 

  Empresarials  

 

  



Nom: Ester Escoda Canet   DNI: 00000000-R Telèfon: 000000000 

Adreça:     Adreça Electrónica: 

Vinculació: Estudiant   Centre: Facultat de Ciències Econòmiques i 

  Empresarials  

 

  

 


