
 
 

 

CONCESIÓ D’AVALS DE L’ACD 

 

1) OBJECTIU 

Establir un procediment normatiu per a la concessió d’avals per a actes científics i 

socials de l’Associació Catalana de Diabetis (ACD) 

 

2) COMISSIÓ D’AVALS 

La junta directiva de l’ACD designarà quatre membres per a formar part de la 

comissió. La seva funció serà rebre les sol·licituds, valorar-les i emetre les cartes amb la 

resolució final. La renovació de la comissió s’efectuarà en funció dels canvis previstos 

en la composició de la junta. Malgrat que el grup de treball estarà format per aquestes 

quatre persones, la resta de membres de la junta estaran en tot moment al corrent de les 

sol·licituds rebudes i la seva valoració. Així mateix, en cas que hagi dificultat per 

emetre una decisió, la totalitat de la junta serà l’encarregada de prendre la resolució 

final. 

 

3) PROCEDIMENTS 

L’aval pot ser sol·licitat per qualsevol persona o organització que programin una 

activitat de caire científic i/o social que resulti d’interès per al món de la diabetis. 

La sol·licitud caldrà ser efectuada un mínim de 60 dies abans de la celebració de 

l’activitat.  

Caldrà remetre la sol·licitud, juntament amb una fitxa correctament complimentada 

que pot ser descarregada a la pàgina web de l’ACD (“fitxa aval”, www.acdiabetis.org ) 

a la secretaria de l‘ACD mitjançant l’adreça de correu electrònic (acdavals@gmail.com). 

La comissió d’avals valorarà el projecte i elaborarà una resolució. Així mateix 

informarà a la resta de la junta.  

La comissió d’avals notificarà la resolució al sol·licitant. En cas que sigui negativa 

es justificaran les seves raons. En cas que sigui positiva es remetrà la factura que 

recollirà l’import corresponent. El cost de l’aval estarà en funció del nombre de 

participants de l’acte així com del cost que tingui la seva inscripció. L’ACD no 

estableix cap cost per la tramitació i avaluació de les sol·licituds. 

http://www.acdiabetis.org/
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4) CRITERIS 

Es considerarà requisit indispensable per a concedir l’aval que el contingut de 

l’activitat estigui d’acord amb les finalitats pròpies de l’ACD. 

A més, es tindrà en compte la qualitat de l’activitat i el grau de participació de 

l’ACD en el disseny del continguts. 

En cap cas l’ACD no s’adherirà a consensos ni guies clíniques en els que l’ACD no 

hagi tingut una participació directa. 

 

5) IMPLICACIONS DE LA CONCESSIÓ 

a) La concessió de l’aval implica la conformitat de l’ACD en aquella activitat, així 

com l’ús del seu nom i el seu logo en el material emprat en la seva difusió. La mida del 

logo no podrà ser, en cap cas, més gran que el de l’entitat organitzadora o de la resta 

d’entitats patrocinadores. 

b) L’ACD cedirà el logo a l’entitat organitzadora en el format sol·licitat amb l’afegit 

del text següent: “activitat avalada per l’ACD” 

c) S’entendrà que la cessió del logo serà exclusiva per a l’acte en qüestió, requerint 

una nova sol·licitud en les successives edicions del mateix.    

 

   

 

 

 

 

 

     

JUNTA de l’ACD, Barcelona, setembre de 2010 


