Reglament intern de RES scrl

REGLAMENT INTERN RES scrl
Aprovat per l’Assemblea General el 24 de juny de 2016.
Aquest reglament intern només recull les clàusules executòries en funció de les disposicions
estatutàries.
AFILIACIÓ
1. RES scrl és una organització de mediació i un club de negocis gràcies a la qual les
empreses locals, PIMEs, els botiguers i les persones que exerceixen una professió lliberal
poden augmentar el seu volum de vendes a través d’un nou concepte de màrqueting. RES
scrl opera sota la denominació comercial “RES”.
2. L’adhesió a RES és oberta tant a persones físiques com jurídiques.

3. RES és l’únic jutge pel què fa a l’admissió o a la denegació d’un membre, i en cap cas ha de
justificar aquesta decisió que no admet apel·lació. L’afiliació només serà efectiva després de
l’acord unànime del Consell d’Administració i la inscripció al registre d’accionistes. El
candidat d’afiliació serà informat per escrit d’aquesta aprovació.
4. Una condició prèvia important per a l’afiliació és l’acceptació per part del candidat de totes
les clàusules dels estatuts i d’aquest reglament d’ordre interior; els quals formen un tot.

5. Totes les comunicacions de RES vers els seus membres es fan per correu, e-mail o a través
de la publicació al lloc web www.res.be a l’adreça o adreces mencionades al conveni
d’afiliació del membre en qüestió o bé com s’assenyala a RES.

En el cas de canvis (adreça, dades de contacte, activitat, forma jurídica de societat, nous
administradors) el membre s’encarregarà d’informar-ho a RES immediatament per escrit.
6. El reglament d’ordre interior es pot modificar en funció de l’evolució de RES. Aquestes
modificacions són proposades pel Consell d’Administració i aprovades per l’Assemblea
General. Així que són aprovades, les modificacions comprometen a tots els membres i són
dipositades a la secretaria de la societat. La versió modificada del reglament es publica a la
revista RES i es pot consultar al lloc www.res.be.
7. A fi i a efecte d’incentivar als particulars perquè facin compres als botiguers afiliats a la
xarxa RES, l’organització RES introduirà productes addicionals al mercat, com per exemple
la TARGETA DE PAGAMENT I D’ESTALVI RES, la targeta de pagament PREPAID RES la
recàrrega de la targeta RES i els xecs regal RES.

Els particulars poden obrir un compte RES gratuït amb la targeta de pagament que va amb
els productes RES, sense necessitat d’esdevenir un membre de RES scrl. Les condicions
per a la utilització d’aquest compte RES limitat són determinades a les condicions generals
de la TARGETA de PAGAMENT i ESTALVI RES, d’una banda, i a les condicions generals
del RES de l’altra banda, que sempre es poden consultar a través del lloc www.res.be.
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Per tal de respectar les lleis fiscals i evitar els fraus, els botiguers membres de RES no
tenen el dret d’utilitzar la TARGETA de PAGAMENT i d’ESTALVI RES i la TARGETA de
PREPAGAMENT RES per a altres objectius que aquells que estan descrits a les condicions
generals dels productes RES.
FUNCIONAMENT
8. RES acosta les empreses i els botiguers i crea un vincle únic entre ells. Aquest vincle és
possible gràcies a una moneda interna d’intercanvi, el RES, amb un valor idèntic al de
l’euro. Gràcies a aquesta moneda, les empreses i comerciants estan motivades a efectuar
les seves compres a altres membres de la xarxa RES.
El RES només és vàlid dintre de la xarxa de cooperativistes RES. Només pot ésser
bescanviat per béns o serveis proposats per els membres RES, i al preu normal del mercat.
El RES només pot ser utilitzat pels membres RES. Fora de la xarxa RES, el RES no té cap
valor.
9. El funcionament de RES és simple i ofereix totes les garanties. Tots els membres poden
efectuar les compres entre ells conforme al percentatge RES que es publiqui o es negociï,
considerant les regles generals de RES. Al moment de la seva afiliació a RES, cada
membre rep un exemplar d’aquest reglament. En qualsevol moment les regles RES en vigor
es poden consultar al lloc web de RES www.res.be (guixeta virtual). En el moment de la
venda, es requereix als botiguers membres de RES que emetin, conforme a la legislació
fiscal, una factura o que integrin l’import als seus llibres de comptabilitat. L’IVA s’ha de
facturar conforme a la legislació.
En el cas d’irregularitats i/o transaccions comercials sospitoses, RES es reserva el dret de
bloquejar temporalment el compte RES. El compte RES serà de nou actiu quan el comerç
hagi donat a RES tota la informació relativa a la transacció.
Una vegada les transaccions RES s’han efectuat, amb l’objectiu d’esquivar o evitar les
comissions de transacció o les obligacions fiscals, RES té el dret d’anul·lar aquestes
transaccions i de realitzar-les correctament, sense haver de demanar, a aquest efecte,
l’autorització als comerciants RES afectats. No obstant aquests seran informats de les
correccions efectuades.
El pagament de transaccions comercials s’efectua, parcial o totalment, en RES.
L’autorització dels pagaments es fa per mitjà de la targeta de pagament RES, a través del
lloc web RES, el compte en línia RES o el terminal RES.

Amb la targeta de pagament RES, el membre RES pot comprar a tots els establiments RES,
amb o sense terminal. Els establiments RES que disposen d’un terminal poden executar la
transacció automàticament. En els establiments RES sense terminal, el venedor ha d’anotar
les dades de la targeta de pagament en un rebut. El venedor ha de fer signar aquest rebut al
comprador. Els rebuts sempre han de ser completats amb cura i autoritzats immediatament.
El responsable de què aquesta acció d’omplir es faci correctament, que el rebut es signi i de
la seva presentació posterior, és el membre RES (el venedor).
A partir del lliurament i/o l’enviament de la targeta de pagament RES, el titular és
íntegrament responsable de la seva utilització. Per tant, assumeix el risc d’una utilització
abusiva en cas de pèrdua o robatori, de falsificació o d’abús en les vies d’accés. En quant a
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robatori o pèrdua s’ha de fer saber a la seu de RES Catalunya (Parc Científic i Tecnològic,
C/ Emili Grahit 91 ed. Narcís Monturiol, de Girona), immediatament per tal que la targeta de
pagament pugui ser bloquejada immediatament. Si la targeta està deteriorada, el titular pot
demanar una altra targeta.
Quan un comprador hagi d’efectuar una transferència, ho podrà fer via el seu compte en
línia RES, o bé contactar l’oficina principal RES, per fax, per e-Mail o carta, del comercial de
la seva zona.
En el cas d’una eventual discrepància entre venedor i comprador, RES pot demanar sempre
una prova de pagament. Si aquest document no pogués ésser presentat pel venedor, la
transacció RES seria anul·lada immediatament, així com les despeses de les transaccions.
En el cas d’una eventual discrepància entre venedor i comprador, seran d’aplicació les
regles RES. A partir del moment en què es produeix un procediment judicial, ni el venedor ni
el comprador poden referir-se al conveni RES o a aquest reglament d’ordre intern RES scrl,
si les dues parts no accepten el RES com a mitjà de pagament.
10. Les ordres de pagament en RES només es poden garantir per part de RES amb l’obtenció
d’un número d’autorització concedit via el lloc web RES, el compte RES en línia, el terminal
RES o bé un número d’autorització concedit per l’intermediari de l’oficina central RES. Un
cop s’obté l’autorització, la transferència es realitza immediatament.
11. RES conserva en els seus fitxers totes les dades relatives a les transferències RES.

12. 1. El pagament entre membres es pot efectuar total o parcialment en RES, segons l’acord
establert entre les dues parts i amb els percentatges de canvi definits a l’article 14.

2. Quan un membre transfereix un import a una targeta de pagament RES, aquesta targeta
s’activa a partir que la seu social RES disposa de totes les dades d’identitat del titular de la
targeta.
13. Les unitats de canvi RES, registrades a nom del membre, només són transmissibles amb
l’acord de RES.

14. 1. Els membres – comerços RES són requerits d’acceptar sempre el pagament d’una
compra d’un altre membre en RES. Així, els comerços al detall i d’hostaleria (B2C contractes) determinats per l’activitat, accepten el 100% o el 50% (IVA inclòs). El comerciant
pot lliurament determinar si accepta l’import total de la venda en RES o la meitat (IVA
inclòs). El comerç pot definir ell mateix una quantitat màxima en RES per compra (aquesta
quantitat ha d’estar clarament mencionada a la descripció comercial.) Si el comerç desitja
modificar el percentatge RES, ho ha de fer saber a la seu social RES, amb 14 dies
d’antelació com a mínim, per tal que la modificació es pugui publicar a temps.
Si un comerç té una quantitat massa elevada al seu compte RES, pot, llavors, demanar (per
escrit, e-mail, fax o correu postal) de no acceptar temporalment els RES. El comerciant no
apareixerà al web i el codi de venda serà tancat. El comerciant només podrà acceptar RES
amb autorització explícita de RES cvba. La demanda de no acceptar RES, ha de ser
sol·licitada i acceptada, almenys amb una antelació d’un mes. Per regla general, s’entén per
“import massa elevat”: per autònoms i petites empreses (=xifra de negoci anual < 100.000€),
un import al compte RES de 5.000 RES; per totes les altres, 10.000 RES.
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Per tots els contractes B2B (professions tècniques, comerços al major, etc) determinats per
l’activitatno es publica cap percentatge fixe RES. Comprador i venedor poden negociar
lliurement i recíprocament l’import amb RES. Rebutjar RES no és possible.
Es pot limitar l’import en RES fins a un import raonable. Un import raonable significa: per la
franja de 0 a 5.000 RES un 25%, per la franja de 5.001 a 20.000 RES un 10% i per més de
20.000 RES un 5%. En aquest efecte, es refereixen les regles del joc generals de RES.
14. 2. RES CVBA té el dret de facturar una multa si una empresa RES rebutja un pagament en
RES, o si augmenta sistemàticament els preus, tenint en compte els principis generals de la
cooperativa (article 14 i article 34). Aquesta multa es fixarà en proporció de l’import rebutjat.
La multa serà d’un 10% de l’import rebutjat, amb un mínim de 50 RES, i pot arribar fins a
250 RES. Si el dany és superior a la multa, RES cvba està en el dret d’exigir una
indemnització superior a la multa.

ANÀLISI DE COSTOS I INVERSIONS
15. A fi i a efecte de garantir el funcionament del concepte RES en cada negoci, cal respectar
les condicions següents:
a. El membre ha de desplegar el sistema de manera activa a la seva empresa.
b. RES recomana realitzar un màxim d’un 5% de volum de vendes total a través del
sistema RES.

c.

Per tal d’obtenir un balanç òptim, de manera que els ingressos en RES siguin
equivalents a les despeses en RES, cal definir un pla pressupostari i una anàlisi de
costos sobre els quals els col·laboradors RES es puguin basar, per tal que els
membres RES puguin invertir els RES rebuts de la manera més eficaç possible en
les seves compres professionals o privades.

CRÈDITS EN RES
16.1 Crèdits de caixa RES
Des de la seva afiliació a RES, tot membre té dret a un crèdit de caixa en RES. Això vol dir
que el membre pot fer compres via el sistema RES inclús abans d’haver realitzat vendes.
Pel fet de signar el conveni d’afiliació, el membre RES manifesta el seu acord sobre les
condicions generals aplicables al “crèdit de caixa” de base en RES. Aquest crèdit de caixa
és, en principi, vàlid durant tota l’afiliació RES.
Després de l’aprovació de la seva afiliació, el membre RES rep per correu o e-mail
confirmació de l’import de crèdit de caixa de base en RES.
L’import del crèdit de caixa de base en RES es determina segons un seguit de normes
establertes pel Consell d’Administració. L’import del crèdit de caixa en RES pot ésser
augmentat per un període determinat o no. En aquest cas, s’establirà un conveni diferent.
En el cas d’abús o de no respectar aquestes directrius, les normes i l’import d’aquest crèdit
de caixa de base en RES poden ésser modificades. El membre RES serà sempre advertit
d’aquest canvi.
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El crèdit de caixa de base en RES no té interessos. En cas de sobrepassar quantitats < 500
Euros, s’aplicarà un import únic de 25 Euros per taxes administratives. En cas de
sobrepassar quantitats > 500 Euros, l’import serà de 50 Euros (sense IVA).

16.2 Augment temporal del crèdit de caixa
El crèdit de caixa de base en RES pot ser provisionalment augmentat, per la demanda del
comerciant RES. Aquesta demanda s’ha de fer sempre per escrit. Un contracte de crèdit per
separat sempre s'estableix en aquest cas.
La demanda serà tractada pel Consell d’Administració RES scrl. i només és vàlid per un
període limitat. Aquest període limitat pot ser de 3 mesos, segons les ofertes o dels treballs
en curs (aquesta anomenada “breu argumentació” o d’1 any (anomenada després
“argumentació més llarga”). De comú acord, els dos períodes podent ésser allargats, però
sempre després d’una nova demanda per escrit.
En cas d’abús o de no respecte de les directives i condicions, les normes i l’import d’aquest
crèdit de caixa RES podent ser modificats en tot moment. El membre RES sempre n’estarà
informat.
16.3 Retorn del crèdit de caixa després del final de l’adhesió o després de l’expiració del període
limitat.
Al final de l’adhesió (veure art. 31) o després de l’expiració del període limitat (augment més
curt o més llarg), un membre RES queda sempre lligat, a títol personal, d’assumir en RES
els crèdits de caixa RES (crèdits de caixa de base i/o augments temporals) contractats per
ell o per la societat que representa. Això significa que el contra valor ha se ser sempre
restituït en forma de mercaderia o de servei. És evident que les mercaderies o serveis han
de ser proposades al preu de venda normal i que les mercaderies han de ser acceptades
per RES. Si això no és possible en el termini convingut de tres mesos o un altre termini
convingut, el contra valor de l’import d’intercanvi haurà de ser abonat en euros.

17. Crèdits en RES (amb reemborsaments mensuals o periòdics en RES)
Sota certes condicions, es poden concedir crèdits en RES suplementaris (amb
reemborsaments mensuals o periòdics en RES). En aquest cas, s’establirà un altre
conveni.
L’atribució d’un crèdit en RES suplementari (amb reemborsaments mensuals o periòdics en
RES) tindrà taxes administratives. Per una quantitat inferior o igual a 5.000 RES, aquestes
taxes seran de 100 euros, per un crèdit en RES de 5.001 a 20.000 RES, les taxes seran de
250 euros i per crèdits superiors a 20.000 RES, pujaran a 500 euros. Les taxes
administratives (quantitats sense IVA) es pagaran al comptat.
Un membre RES sempre és requerit, a títol personal, de compensar amb RES els crèdits en
RES (amb reemborsaments mensuals o periòdics en RES) compromesos per ell a títol
personal o per la societat que representa. Això significa que el contravalor sempre ha de ser
restituït en forma de productes o serveis. Evidentment, els productes o serveis seran oferts
al preu de venda normal i han de ser acceptats per RES. Si això no es pot dur a terme dintre
d’un termini de 3 mesos o acordat un altre termini, el contravalor de l’import haurà d’ésser
satisfet en euros.
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18. En el cas de superar un crèdit en RES o un crèdit de caixa en RES, RES pot rebutjar de
concedir un número d’autorització i així denegar la transferència RES.
En la demanda d’un crèdit RES o d’un crèdit de caixa RES (crèdit de caixa de base o un
augment temporal), un comerciant RES està sempre lligat a respectar l’objectiu, reprès en la
demanda, i les condicions estipulades en el contracte de crèdit.
En cas de no respectar l’objectiu i les condicions, RES scrl. es reserva el dret de suspendre
temporalment el crèdit. Si no hi ha cap declaració escrita del comerciant RES, en un període
de 2 setmanes, el crèdit serà bloquejat i/o retornat.

BONS DE VALOR
19. En alguns casos, i després de la signatura d’acceptació de condicions vinculades a bons de
valors, RES pot emetre bons de valor a nom d’una societat. El contravalor en RES
d’aquests bons de valor RES, expressats en euros, és transferit immediatament al compte
RES del membre RES. El membre RES accepta totes les condicions aplicables a la venta
d’aquests bons de valor. RES pot, en tot moment, acceptar el retorn d’aquests bons de
valors i carregar el compte RES del membre amb l’import equivalent.
ADMINISTRACIÓ
20. Totes les formalitats administratives de RES són de la competència exclusiva d’Admin
Leuven bvba, Vismarkt 10 B, 3000 Leuven, representada per Social Currencies
Management, SL, c/ Emili Grahit, 91, 17003 Girona.
21. Cada mes en el transcurs del qual hi ha hagut una transacció, el membre RES rep un
extracte de compte. Aquest document és destinat a la seva comptabilitat. D’altra banda,
també es poden seguir totes les transaccions en línia via el Meu compte RES.
TAXES DE TRANSACCIÓ

22. Per a tots els contractes B2C (minoristes i establiments de restauració) determinats per
l'activitat, les taxes de transacció s'acompanyen únicament a les vendes de RES, iguals a
un 3,5% del valor de transacció en RES. Aquestes taxes de transacció es cobren per Admin
Leuven BVBA i són totalment pagades en RES, IVA exclòs.
Per a tots els contractes B2B (professions tècniques, botigues a l'engròs, etc ...) determinats
per l'activitat, les taxes de transacció per a qualsevol operació RES – de venda com de
compra – són iguals a 3,5% del valor de la transacció en RES.
Aquestes taxes seran facturades per Admin Leuven bvba i es paguen íntegrament en euros.
Les factures són pagables al comptat. En certs sectors amb grans volums de venda es
poden aplicar altres tarifes més avantatjoses.
Totes les factures es lliuren de manera digital per e-mail. Sota demanda escrita del membre
RES, les factures es poden enviar per correu postal.
La determinació de si un comerç és B2B o B2C, es decideix pel Consell d'Administració de
cvba RES.
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23. En cas de retards en el pagament de les taxes, s’aplica una taxa de l’1% d’interès per mes
de retard. Aquesta taxa serà aplicada de ple dret i sense demora a partir de la data de
facturació. D’altra banda, tota factura no pagada després d’exigir el seu pagament serà
penalitzada amb un 15% (amb un mínim de 62 euros) per danys convencionals. Els
pagaments retardats seran imputats en primer lloc al reemborsament dels interessos, a
continuació del pagament dels danys convencionals i, en últim lloc, al pagament de la
factura inicial.

24. Les taxes de transacció sobre les transaccions RES es poden modificar per RES.

25. Cada any s’aplicarà una quota fixa de 150 RES (sense IVA, d’on s’obtindrà la participació al
fons de garantia (= cotització anual de 29,25 RES sense IVA).
26. En cas de faltes en el pagament de les factures, es podrà bloquejar el compte RES fins al
pagament de les factures impagades.
FONS DE GARANTIA RES
27. L’estabilitat del sistema RES és assegurada per un fons de garantia. Aquest fons de
garantia té com objectiu cobrir els saldos negatius no recuperables sobre els comptes RES.
El fons de garantia es nodreix de les cotitzacions anuals dels membres RES (article 25) i els
“havers” RES vençuts (article 31b). Les cotitzacions assignades al Fons de Garantia RES
seran en qualsevol cas adquirides per RES.
El fons de garantia RES està gestionat pel Consell d’Administració RES. Després de
l’Assemblea General, el Consell d’Administració aportarà detalls sobre l’estat i afectació del
Fons de Garantia durant l’any transcorregut.
28. Els imports pagats pels membres al Fons de Garantia RES (article 25) resten en mans de
RES.

SUSPENSIÓ I DESAFILIACIÓ
29. Tots els membres tenen el dret de desafiliar-se mitjançant previ avís escrit d’un mes,
conforme a l’article 367 del Codi de Societats, i en el curs dels 6 primers mesos de l’any en
curs, que correspon d’altra banda a l’exercici fiscal de RES scrl. La notificació de la
desafiliació s’ha de fer per correu adreçat al Consell d’Administració de RES scrl. El Consell
d’Administració pot denegar la desafiliació en el cas que el membre encara tingui
obligacions o acords pendents amb la societat.
30. Tot associat pot, per un motiu legítim o per qualsevol altra raó prevista en els estatuts, estar
exclòs de la xarxa RES. El Consell d’Administració de RES scrl sentenciarà l’exclusió. Un
mes abans de la celebració per decidir aquesta exclusió, s’informarà al membre en qüestió
per mitjà d’una carta certificada exposant clarament els motius de la proposició d’exclusió i
convidant-lo a fer arribar els seus comentaris per escrit al Consell d’Administració de RES
scrl. Tota decisió d’exclusió serà enregistrada dintre del registre d’accionariat de RES.

31. El contracte es declara finalitzat si:
a. El membre es desafilia segons les modalitats descrites a continuació (art. 29)
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b. El membre és exclòs segons les modalitats descrites a continuació i sobre la base
de motius legítims. S’entenen com a motius legítims, essent aquesta llista no
limitativa:
i. Tota infracció als estatuts o a aquest reglament d’ordre intern
ii. El no respecte de decisions de l’Assemblea General o del Consell
d’Administració
iii. La no execució d’una obligació envers un altre membre
iv. El cessament de les activitats comercials, tret de casos de cessació de ple
dret
v. La superació del crèdit de caixa RES
vi. El no respecte del conveni de crèdit RES (amb reemborsaments mensuals
o periòdics en RES)
vii. El no respecte de les regles generals de RES, les regles generals de RES
seran publicades al lloc web de RES i poden ser modificades per decisió
simple del Consell d’Administració si així és indispensable per al
funcionament de RES
viii. L’ús abusiu de targetes de pagament RES
ix. La no aplicació, a les transaccions RES, del preu normalment en vigor al
mercat
x. El bescanvi RES o la proposició de venda RES contra euros o contra
monedes d’altres sistemes de monedes complementàries (Veure article 32)
xi. Quan un membre RES no realitza cap transacció comercial amb RES, sigui
una venda o una compra, durant un període de 2 anys, no col·laborant de
manera activa amb l’organització RES
c.

Després de la cessació de ple dret en els casos següents:
i. Per les persones físiques: defuncions, declaració d’incapacitat, insolvència
reconeguda, supressió o desactivació del Registre Mercantil.
ii. Per les persones jurídiques: dissolució, fallida, demanda resolució judicial.

31bis. En cas de finalització d’un negoci (tancament de comerç o negoci) es realitzarà el
procediment següent. El comerciant ha de contactar amb RES per comunicar-li les seves
intencions. Si es tracta d’una finalització definitiva i si el compte té un saldo positiu, el
compte RES es bloqueja (impossible realitzar compres), fins al moment que totes les taxes
s’hagin pagat.
31ter. En la baixa d’un establiment per raons de fallida, el saldo positiu en RES s’extingeix i serà
transferit al fons de garantia RES.
CONVERSIÓ EN EUROS
32. a. En cap cas un membre RES pot reclamar la conversió en euros d’un balanç positiu
d’RES.
b. Està absoluta i formalment prohibit de vendre euros RES o de posar-los a la venda per
ser bescanviats per euros o per divises d’altres sistemes monetaris complementaris.
El Consell d’Administració actuarà rigorosament envers qualsevol infracció a aquesta
prohibició i el Consell d’Administració serà autoritzat, en aplicació de l’article 31b d’aquest
reglament, a iniciar immediatament el procediment d’exclusió, no només d’aquell membre
RES que proposà el bescanvi de RES o la venda de RES contra monedes complementàries
d’altres sistemes, sinó igualment aquells membres RES que van donar seguiment a una
proposició com aquesta.
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En aquest cas, la figura del Consell d’Administració està autoritzada a bloquejar els saldos
positius dels comptes RES dels membres que estan implicats en aquest bescanvi o venda
en vista del resultat del procediment d’exclusió d’aquests membres.
Després de la decisió definitiva d’exclusió, aquests saldos positius seran transferits
automàticament al Fons de Garantia.
En conseqüència, la possibilitat per als membres RES, en cas de cessació de l’afiliació,
d’utilitzar el seu saldo positiu en altres establiments de membres RES previstos a l’article
31b d’aquest reglament, està expressament exclosa.
c. Entre els membres – comerciants RES i els comptes RES, no obstant s’autoritza
bescanviar RES en Euros, però això vol dir que RES té el mateix valor que l’euro (1RES – 1
euro)

d. En el cas de cessació de l’afiliació i sota reserva de l’aplicació de les disposicions de
l’article 32b, el membre és requerit:
a. En cas de saldo positiu, d’utilitzar-lo en altres establiments RES dintre dels 3 mesos
després de la cessació de l’afiliació. Aquest saldo no serà disponible fins que el
membre RES hagi fet efectiva la taxa de transacció en el saldo en qüestió. Després
d’aquest període de 3 mesos, els “havers” no utilitzats es transmeten
automàticament al Fons de Garanties. En aquest cas, les provisions corresponents
a aquests “havers” bescanviats són reemborsades a l’antic membre RES.
b. En cas de saldo negatiu, de lliurar en el si de la xarxa RES productes o serveis
acceptats i aprovats per RES pel seu contravalor, al preu normal de venda, fins a la
quantitat equivalent de l’import del saldo negatiu. Si aquest saldo negatiu no és
satisfet d’aquesta manera en un període d’1 mes després de la cessació, l’antic
membre RES és requerit de pagar el contra-valor en diners al compte bancari de
RES.
GUIA DE MEMBRES – PUBLICITAT
33. Per a evitar malentesos i decepcions, l’import RES acceptat en RES, anunciat i publicat en
una publicació RES, s’haurà de respectar fins a l’aparició de la pròxima edició de la
publicació RES en qüestió, excepte si la publicitat estipula clarament una data de fi de
l’oferta.
S’especifica, com a norma general, que un membre RES ha d’informar com a mínim 1 mes
per avançat si desitja obtenir un percentatge RES diferent.

PREUS
34. El membre RES es compromet a aplicar preus de venda correntment admesos. En cap cas
està permès augmentar el preu de venda. En cas de no respectar aquesta regla, el Consell
d’Administració el podrà excloure immediatament i cessar la seva afiliació a RES.
35. A fi i a efecte d’evitar malentesos amb les transaccions, s’aconsella, tant en el llançament
d’una oferta com en l’emissió de la factura, de detallar clarament quines són les condicions
de pagament RES.
IMPORT DE L’AFILIACIÓ
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36. L’adhesió pels nous membres és gratuïta. Després del primer any d’afiliació, s’aplicarà una
cotització fixa de 150 RES (sense IVA) i facturat, a cada membre (veure article 25). Si una
empresa, sobre una base anual, no ha mogut un import total de 3.000 RES (total
d’ingressos), aquesta serà exempta de quota. La inscripció a una acció B, d’un valor de 1,25
euros és automàtica, a pagar al primer any d’adhesió.
37. En cas de suspensió de l’afiliació, sigui quina sigui la causa, l’import de dret d’adhesió resta
en propietat de RES, amb l’excepció de la part de l’import afectada per la compra d’una
acció. Aquesta acció d’un valor de 1,25 Euros, sota demanda explícita i per escrit, pot ésser
reemborsada a l’antic membre RES.

38. En el moment de l’afiliació, s’obre un compte bàsic per al membre RES (=compte A).

39. Si un membre disposa de més d’una filial recollida sota el mateix número CIF, aleshores és
possible obrir, per una o més de les seves filials, un o més comptes suplementaris (=
comptes B). El membre paga anualment un import de 25 RES (sense IVA). Aquests
comptes B no són actius, només és publica l’adreça del punt de venda.
40. També és possible d’obrir un compte privat RES. Aquest compte està a nom d’una persona
física i es desprèn d’un compte principal RES. Aquest compte privat de RES només pot ser
nodrit per una derivació de pagaments del compte principal. El compte privat RES no es pot
beneficiar d’un crèdit de caixa RES, sense que s’estableixi un conveni contrari. Durant la
utilització del compte privat RES, les taxes de transacció s’apliquen al compte RES
principal. Només les transferències del compte principal al compte privat estan exemptes de
taxes. Els membres “compte privat” paguen un dret d’afiliació únic de 50 Euros (sense IVA) i
una cotització anual de 25 RES (sense IVA). D’aquest dret d’afiliació únic, 1,25 Euros són
destinats a la subscripció, a nom del membre, d’una acció de tipus B de RES.

El titular del compte principal i del compte privat (compte secundari) són solidàriament
responsables de la intervenció d’un compte privat. Un saldo RES negatiu en un compte
privat és intervingut a final de mes pel compte principal del membre. La cessació, per el
motiu que sigui, de l’afiliació del titular del compte principal RES implica la clausura de ple
dret del compte privat. En aquest cas, hi ha una compensació de ple dret entre el compte
principal i el privat.
41. També és possible obrir un compte col·laborador RES. Aquest compte està establert a nom
del col·laborador (persona física) i depèn del compte principal RES de l’empresari. El
compte col·laborador RES no pot ésser avalat per la derivació de pagaments del compte
principal i mai pot presentar un saldo negatiu. El col·laborador ha d’indicar expressament el
seu acord perquè determinats imports li siguin pagats en euros/RES. L’empresari assumeix
la totalitat de les taxes vinculades al compte col·laborador RES al mateix temps que els
imports gastats pel seu col·laborador. Per compte col·laborador només es demana un dret
d’entrada únic de 50 Euros (sense IVA) i una cotització anual de 25 RES (sense IVA). Sobre
aquest import, 1,25 euros es destinen a la subscripció, a nom del membre, d’una acció de
tipus B de RES.
GENERALITATS
42. RES no intervé en els drets i les obligacions dels membres. En cap cas el sistema de poder
o d’avals s’aplica a la relació entre les parts.
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43. RES no és responsable dels productes o serveis en els quals el bescanvi o l’execució es fa
a través de la intermediació de RES, ni de pèrdua, utilització abusiva, còpia o falsificació de
les factures/rebuts RES. Les regles són inherents al contracte entre el membre-comprador i
el membre-venedor i s’apliquen sense restricció. En cas de queixa, s’ha d’informar
l’organització RES.

44. Les dates d’admissió, de desafiliació, d’exclusió i de cessació de ple dret han de figurar al
registre d’accionistes. Els membres nombren el Consell d’Administració de RES per tal que
signi en nom seu el registre d’accionistes l’admissió, desafiliació i la cessació de ple dret.

45. Les invitacions a les assemblees generals es publiquen al web de l’empresa i/o a la revista
RES i/o per e-mail almenys 15 dies abans de la data de l’assemblea general. La
convocatòria conté l’ordre del dia de la reunió. El consell d’administració pot adjuntar un
‘taló’ a la convocatòria i indicar als membres que hauran de comunicar a la societat
mitjançant carta la seva intenció de participar a la reunió o notificar la seva absència. El
consell d’administració pot estipular a la convocatòria que s’hagi de presentar el ‘taló’ a
l’entrada de la reunió. Amb aquest ‘taló’ i, eventualment, amb una procuració, el membre
podrà signar el registre dels presents. Tot membre té dret a ser representat per un altre
membre, sabent que un membre pot tenir només una representació.

46. El consell d’administració pot catalogar els membres en funció del seu domicili i zona
geogràfica. El consell d’administració pot precisar el funcionament dels cercles dels
membres.

47. El Consell d’Administració pot, en cas de no respectar els estatus, el reglament d’ordre
interior o les decisions de l’assemblea general o del Consell d’administració, aplicar
sancions.

48. El present reglament és sotmès exclusivament al dret belga. En cas de litigi, només els
tribunals de Leuven en són competents.
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