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Títol I
Denominació, naturalesa, àmbit, domicili i objectius
Article primer
L»associació cultural i cientí–ca i n s t i t u c i ó c a t a l a n a d e g e n e a l o g i a i h e r à l d i c a (d»ara
endavant, ∫la Institucióª) és una agrupació de persones físiques i jurídiques, sense –ns lucratius, polítics o religiosos ni d»altres que no siguin els expressament esmentats en aquests Estatuts, que pretén l»estudi, la recerca i la promoció, a tots nivells, de la genealogia i l»heràldica així com també de la vexil”lologia, la sigil”logra–a,
la insigniària, la nobiliària i tota matèria vinculada amb l»Emblemàtica general i els grups humans que n»han
fet ús, referida especialment a l»àmbit geogrà–c i cultural català.
L»esmentada Institució s»acull al que disposi la normativa vigent en matèria d»associacions en cada moment i, en el present, a la Llei orgànica 1/2 0 0 2, de 2 2 de març, reguladora del Dret d»Associació i a la Llei
Catalana 7/1 9 9 7, de 1 8 de juny, d»Associacions (modi–cada per la Llei 1 1/2 0 0 5, de 7 de juliol, publicada
al d o g c, núm. 4 4 2 7, de 1 5.7.2 0 0 5), amb plena capacitat de drets i d»obligacions.
Article segon
L»àmbit territorial de la Societat serà tot el territori de Catalunya.
3

estatuts, 9 de gener de 2008

Article tercer
El domicili provisional serà, al carrer Rambla de Catalunya 9 9, 2n-2aª, amb possibilitat d»ésser canviat quan
es cregui convenient per l»Assemblea General, bo i complint els tràmits legals pel que fa a l»adopció de
l»acord i a la noti–cació als organismes competents. La Junta Directiva podrà establir delegacions comarcals
i seccions de treball fora del domicili social.
Article quart
Els objectius de la Institució són:
1. Sensibilitzar el nostre poble envers les disciplines de la genealogia, l»heràldica, la vexil”lologia la
sigil”logra–a i la resta de matèries esmentades a l»Article 1r.
2. Promoure, fomentar i digni–car les disciplines per tal que llur estudi sigui considerat com una part
de la cultura popular catalana donat que aquestes disciplines són una part essencial de la nostra memòria històrica. En aquest sentit, s»organitzaran cicles de divulgació, seminaris o cursos d»estudi,
congressos, jornades i exposicions, així com també s»establiran contactes i intercanvis o convenis
amb entitats a–ns d»arreu del món que s»hagin acreditat per la seva seriositat cientí–ca. Així mateix,
es promourà la creació de delegacions als diferents territoris de parla catalana.
3. Fomentar la recerca especialitzada en les matèries que són pròpies de la Institució, a través de la
tasca dels propis membres o de la convocatòria de beques, premis o concursos.
4. Establir contactes i intercanvis o convenis amb entitats a–ns d»arreu del món que s»hagin acreditat
per la seva seriositat cientí–ca.
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5. Organitzar activitats de difusió, cicles de conferències, seminaris o cursos d»estudi, congressos, jornades i exposicions, preferentment en l»àmbit acadèmic i universitari.
6. Participar en activitats de difusió nacional i internacional en forma de ponències, comunicacions,
etc. en congressos, col”loquis, jornades...
7. Aconseguir que l»ensenyament de les esmentades disciplines i els diplomes lliurats per la Institució
tinguin un reconeixement o–cial.
8. Vetllar per tal que la investigació i l»ús d»aquestes disciplines tingui sempre un caràcter cientí–c i un
rigor històric i metodològic fora de tot dubte.
9. Denunciar els aspectes equívocs, les activitats enganyoses i/o fraudulentes i els falsejaments que es
relacionen amb aquestes disciplines.
1 0. Promoure i emprendre l»edició d»obres i la publicació d»estudis de les disciplines que emmarca la
Institució.
1 1. Editar regularment publicacions destinades als membres i persones interessades i a la difusió cap a
l»exterior.
1 2. Assessorar i informar tècnicament institucions, persones o col”lectivitats interessades en les esmentades disciplines.
1 3. Posar en pràctica qualsevol tasca que, a més de les assenyalades anteriorment, la Institució cregui
oportuna per a la consecució dels seus –ns.
Article cinquè
L» idioma o–cial de la Institució serà el català i, per tant, la documentació interior i els òrgans d»expressió
seran sempre en català.
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Títol II
Dels socis
Article sisè
Podran formar part de la Institució com a membres numeraris qualsevol persona, física o jurídica, que així
ho desitgi, que accepti els objectius que es detallen a l»Article quart, s»ajusti a les normes contingudes en els
articles que segueixen, i no pertanyi a entitats, ordres o corporacions dedicades a la tergiversació o el falsejament de les disciplines abans esmentades o s»hi dediqui a títol particular; no podran formar part, tampoc,
aquelles persones o entitats que s»adjudiquin falses titulacions o atribucions. Podran ésser nomenats membres d»honor aquelles persones físiques o jurídiques que a criteri de la Junta Directiva en siguin mereixedores
per haver destacat de manera notòriament rellevant en llur col”laboració amb la Institució. En el cas de les
persones jurídiques podrà ser nomenada la persona que n»ostenti la representació en cada moment.
Article setè
Tothom que desitgi pertànyer a la Institució haurà de sol”licitar, per escrit, la seva admissió a la Junta Directiva. Si es tracta d»una persona jurídica concretarà el nom de qui la representarà al si de la Institució.
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Article vuitè
La petició a què es refereix l»article anterior haurà d»ésser acompanyada de l»aval de dos membres. La Junta
Directiva haurà d»examinar cada admissió a la primera reunió que es produeixi a partir de la sol”licitud. Per
a l»admissió serà necessària l»aprovació de la sol”licitud d»ingrés per majoria de vots de la Junta Directiva. La
decisió haurà d»ésser comunicada, per escrit, a la persona o entitat interessada. Les propostes d»ingrés admeses s»inscriuran al Llibre Registre de membres i entitats associades.
Article novè
Tots els membres hauran d»ajustar-se, en llurs accions, a tot el que preveuen els presents Estatuts, als acords
de la Junta Directiva i de l»Assemblea General, així com als Reglaments de règim interior o funcionament
que es puguin desenvolupar.
Article desè
Es causarà baixa de la Societat per algun dels motius següents:
1. Renúncia voluntària comunicada per escrit.
2. Manca de pagament, sense causa justi–cada, de dues quotes. La decisió serà presa per la Junta de
Directiva.
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3. Quan, a judici de la Junta Directiva, i amb expedient previ en el qual s»inclourà el tràmit d»audiència,
un membre infringeixi allò que és determinat als articles sisè i novè, contravingui les –nalitats de la
Institució, o bé li causi perjudici greu o notori.
Article onzè
Tots els membres i les entitats associades, amb quotes de pagament, són obligades a abonar, mitjançant
cobrament bancari, les quotes que siguin –xades inicialment per la Junta Directiva i aprovades per les successives Assemblees Generals.
Article dotzè
Són drets dels membres i entitats associades amb quota de pagament:
1. Tenir veu i vot a les Assemblees Generals, sempre que s»estigui al corrent del pagament de les quotes. El vot no podrà ésser delegat.
2. Exposar per escrit a la Junta Directiva queixes i suggeriments referents a la Institució i a les seves
activitats.
3. Elegir i ésser elegit per a càrrecs de la Institució.
4. Sol”licitar i rebre informació sobre la marxa de la Institució.
5. Participar en tots els actes que organitzi la Institució.
6. Posseir un exemplar dels Estatuts i conèixer els acords adoptats pels òrgans de govern.
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7. L»ús i el gaudiment de la biblioteca, arxius i publicacions que pugui tenir o realitzar la Institució,
amb les condicions que –xi la Junta de Govern.
8. Examinar durant el període comprès entre la convocatòria i la data de celebració de les Assemblees
Generals Ordinàries els llibres de comptabilitat.
9. Separar-se de la Institució mitjançant un comunicat escrit de baixa.
Article tretzè
Són deures dels membres:
1. Complir els acords adoptats per la Institució a través dels seus òrgans de govern.
2. Col”laborar en les tasques socials, a l»expansió i prestigi de la Institució, i al millor compliment de les
seves –nalitats o objectius.
3. Fer conèixer a la Secretaria de la Institució, una vegada a l»any com a mínim, els estudis o treballs
que hagi realitzat o estigui realitzant, i facilitar-ne, respecte als primers, un exemplar gratuïtament.
4. Pagar puntualment les quotes periòdiques assignades i les aportacions complementàries que en casos justi–cats vulgui –xar la Junta Directiva o l»Assemblea General dintre de llurs atribucions respectives.
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Títol III
Dels òrgans de govern
Article catorzè
La Institució es regirà pel sistema d»autogovern i pel principi de representació a través dels següents òrgans:
1. L» Assemblea General, i
2. La Junta Directiva.
Article quinzè
Els òrgans de govern de la Institució es consideraran constituïts qualsevol que en sigui el nombre d»assistents,
i per tal que els acords siguin considerats vàlids n»hi haurà prou amb la majoria simple de vots favorables
sempre que els esmentats òrgans hagin estat convocats reglamentàriament. El vot del President serà de qualitat i resoldrà els empats que puguin produir-se.
Article setzè
L»Assemblea General és l»òrgan suprem de la Institució i serà constituïda per la totalitat dels membres al corrent
de llurs quotes. Es reunirà un cop a l»any amb caràcter ordinari, preferentment durant el primer trimestre, i ex10
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traordinàriament tants cops com ho decideixi la Junta Directiva per majoria de dos terços o ho sol”liciti la tercera part
o més dels socis, per mitjà de petició escrita dirigida a la Junta Directiva, degudament autoritzada amb les signatures
corresponents, en la qual, de manera raonada, hi sigui exposat el motiu de la convocatòria. La Presidència i la Secretaria de l»Assemblea General correspondran als membres que ocupin aquests càrrecs a la Junta Directiva.
Article dissetè
Les Assemblees Generals seran convocades per la Junta Directiva, i en el seu nom pel President, amb quinze
dies d»anticipació pel cap baix, mitjançant avís particular dirigit a cadascun dels membres, i publicaciói—
sempre que el temps ho permetii—de la convocatòria en el butlletí o revista que sigui portaveu de la Institució
bo i fent constar els afers que hagin d»ésser sotmesos a la deliberació de l»Assemblea General a través de la
corresponent ordre del dia.
Article divuitè
1. Són funcions de l»Assemblea General ordinària:
a. Examinar i aprovar la memòria anual de la Junta Directiva, que comprendrà el període coincident entre l»1 de gener i el 3 1 de desembre de l»any immediatament anterior al de celebració de
l»Assemblea General. I contindrà una exposició de totes les activitats realitzades per la Institució,
així com també de totes les gestions fetes a tots nivells.
b. Examinar i aprovar el programa de treball, d»activitats, de prioritats i de línies per seguir durant
l»any següent.
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c. Aprovar la memòria econòmica i tancament de l»any anterior així com el pressupost anual de despeses i d»ingressos de l»any següent i les quotes ordinàries i extraordinàries que proposi la Junta
Directiva.
d. Adoptar aquelles resolucions que per llur importància siguin sotmeses per la Junta Directiva.
e. Cessar i elegir els membres de la Junta Directiva.
2. Són funcions de l»Assemblea General extraordinària:
1. La modi–cació o reforma d»Estatuts.
2. Aprovar el Reglament o els reglaments de règim interior proposats per la Junta Directiva, en ordre
al millor desenvolupament d»allò que ha estat previst en aquests Estatuts, sempre que no pugui contravenir el que hi és disposat.
3. Donar de baixa o cessar els membres en el cas contemplat al punt 3 de l»article desè.
4. Aprovar pressupostos extraordinaris, suplements i habilitacions de crèdits.
5. Disposar de béns patrimonials i vendre»ls.
6. Adquirir béns immobles.
7. Destituir la Junta Directiva.
8. Fusionar o dissoldre la Institució.
3. Les Assemblees se celebraran quan hi concorrin—en primera convocatòria—més de la meitat dels membres, presents i representats. Si no és així, es farà una segona convocatòria mitja hora més tard, sigui quin
sigui el nombre dels concurrents. Per tal que els acords siguin vàlids, caldrà que siguin adoptats amb vot
majoritari, llevat del cas de modi–cació d»Estatuts, fusió o dissolució de la Institució en què caldrà, en
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primera convocatòria el vot favorable de la meitat dels membres al corrent de llurs quotes, i en segona
convocatòria, de dos terços dels presents i representats. Les votacions seran nominals. Quan d»un acord
no dissenteixi ningú dels concurrents serà considerar adoptat per aclamació.
Article dinovè
La Junta Directiva serà integrada pel President o Presidenta, el Vicepresident o Vicepresidenta. el Secretari o Secretària, el Tresorer o Tresorera, i els Vocals. Tots aquests càrrecs han de ser exercits per membres diferents. A instància de la Junta Directiva, podran assistir a les seves reunions membres amb caràcter
d»assessors, amb veu però sense vot, i només en cas excepcional i justi–cat, persones estranyes a la Institució,
amb les mateixes condicions.
Article vintè
El període de mandat de la Junta Directiva serà de quatre anys i els càrrecs podran ésser reelegits per a successius mandats, sense limitació.
Article vint-i-unè
Tots els càrrecs seran nomenats per l»Assemblea General de membres mitjançant sufragi lliure, nominal i no
seran remunerats. Si es produïssin vacants la Junta Directiva nomenarà interinament d»entre els membres
al corrent de llurs quotes les persones que hagin d»ocupar-los –ns a la celebració de la propera Assemblea
General ordinària, que podrà rati–car-les, con–rmar-les o rebutjar-les.
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Article vint-i-dosè
La Junta Directiva podrà establir el càrrec de Censor, amb l»objecte d»intervenir, si s»escau, els comptes de la
Tresoreria. El Censor, podrà actuar, també, en qualitat d»auditor i assessor econòmic. Podrà ser una persona
externa a la Institució i, en aquest cas, no podrà formar part, en cap circumstància, de la Junta Directiva.
Aquest càrrec podrà ser temporal, mentre duri la tasca encarregada per la Junta Directiva, o –ns que aquesta
en decideixi el cessament. També podrà ser remunerat, només quan la persona que l»ocupi sigui externa a la
Institució i la seva tasca s»estableixi per un període de temps determinat o per dur a terme un objectiu establert prèviament.
Article vint-i-tresè
La Junta Directiva es reunirà pel cap baix un cop al mes o bé quan ho disposi el President, ja sigui per iniciativa pròpia o quan ho sol”liciti la tercera part com a mínim dels seus components. L»assistència a les reunions
de la Junta Directiva serà obligatòria i en cas de no poder-hi assistir, caldrà noti–car-ho prèviament al President o al Secretari. En qualsevol cas la Junta Directiva es considerarà reunida sempre que hi assisteixi qui
la presideixi i qui hi concorri. Els acords de la Junta Directiva es prendran per majoria de vots dels presents
i el President tindrà vot diriment si es produís empat. En el cas que algun membre de la Junta Directiva,
elegit per l»Assemblea General, a judici de la Junta, manifestés clares mostres d»ine–càcia en la tasca per a
la qual s»hagués responsabilitzat, podrà ésser remogut del càrrec segons allò que ha estat previst a l»article
vint-i-unè, i la Junta, a proposta del President, haurà de nomenar un substitut transitori –ns que decideixi la
propera Assemblea General. Les dimissions o renúncies com a membre de la Junta Directiva caldrà fer-les
per escrit dirigit al President i aquest la presentarà a la Junta la qual decidirà d»acceptar-la o no.
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Article vint-i-quatrè
Correspon a laJunta Directiva:
1. Convocar i –xar la data de celebració de l»Assemblea General.
2. Organitzar i desenvolupar les activitats aprovades per l»Assemblea General ordinària i l»extraordinària
quan sigui el cas.
3. Redactar els pressupostos i balanços.
4. Regular el règim econòmic de la Institució, així com la seva organització administrativa.
5. Designar les comissions de treball puntuals que es considerin oportunes per al millor desenvolupament de les activitats de la Institució i coordinar les respectives tasques. Aquestes comissions sempre
que això sigui possible, seran presidides per un membre de la Junta Directiva, de preferència qui hi
estigui interessat.
6. Admetre, suspendre i donar de baixa membres en la forma prevista als presents Estatuts.
7. Convocar l»Assemblea General extraordinària en els casos previstos a l»Article 1 8.2.
8. Proposar a l»Assemblea General les quotes ordinàries i les extraordinàries que s»escaiguin. Pel que
fa, a les segones si ho decideix abans d»una Assemblea General ordinària aquesta haurà de rati–carles:
9. Interpretar els Estatuts i Reglaments de règim interior i vetllar per llur compliment.
1 0. Adaptar els Estatuts a normes o–cials que no afectin l»estructura social.
1 1. Exercir totes aquelles funcions que no estiguin expressament assignades a l»Assemblea General.
1 2. Establir delegacions territorials, si s»escau.
1 3. Nomenar membres de la Junta Directiva quan es tracti de vacants produïdes abans de –nalitzar el
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període de mandat de la Junta. Els elegits ho seran únicament –ns a completar el termini que manqui
i hauran d»ésser con–rmats a la propera Assemblea General Ordinària.
1 4. La Junta podrà contractar, quan ho cregui oportú, els serveis externs complementaris d»assessorament,
gestió administrativa o altres que cregui convenients, segons les necessitats de funcionament de la
Institució en cada moment.
Article vint-i-cinquè
Són funcions del President:
1. Ostentar la representació legal de la Institució davant tota mena d»autoritats, tribunals, organismes
públics i privats.
2. Convocar les Assemblees Generals i la Junta Directiva i presidir-ne les reunions i dirimir els empats
en cas de votació.
3. Visar, conjuntament amb el Secretari, les actes de les sessions i vigilar l»execució dels acords adoptats.
4. Posar el vistiplau a les certi–cacions expedides per la Secretaría.
5. Subscriure contractes en nom de la Institució, atorgar poders a tercers, interposar reclamacions davant la via governativa i la jurisdicció ordinària i les especials, acceptar donatius, legats i herències,
exercir accions i oposar excepcions.
6. Ordenar els pagaments que haurà de realitzar la Institució.
7. Delegar les seves funcions en el Vicepresident.
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Article vint-i-sisè
Són funcions del Vicepresident:
Substituir en les seves funcions el President en els casos de delegació, vacant, absència o incapacitat i
col”laborar-hi en les funcions que li encomani.
Article vint-i-setè
Són funcions del Secretari:
1. Custodiar els llibres, documents i segells de la Institució, excepte els de comptabilitat.
2. Portar al dia el Registre de membres anotant-hi les altes i les baixes que es produeixin.
3. Redactar les actes de les Assemblees Generals i les de la Junta Directiva de les quals donarà fe i les
quals signarà juntament amb el President.
4. Preparar, redactar i publicar, en el seu cas, la memòria anual.
5. Portar la correspondència que mantingui la Institució i registrar-la al Llibre d»entrades i sortides.
6. Posar en coneixement de l»autoritat competent, amb el vistiplau del President, els acords presos per
les Assemblees Generals, la Junta Directiva o el President.
7. Dirigir la Secretaria i fer complir els acords de la Junta Directiva.
8. Nomenar, d»acord amb la Junta Directiva, el personal administratiu al qual podrà delegar les funcions que cregui convenients.
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Article vint-i-vuitè
Correspon a la Tresoreria:
1. Supervisar els ingressos i custodiar els fons de la Institució.
2. Efectuar els pagaments aprovats per la Junta Directiva i ja ordenats per el President i anotar-los en
els llibres corresponents.
3. Elaborar anualment un Pressupost de Tresoreria i efectuar-ne un seguiment continuat. Així mateix,
elaborar una Memòria Econòmica en acabar l»any.
4. Tenir els comptes a disposició del Censor a – i efecte de poder-los intervenir, i de tots els membres
que ho desitgin d»acord amb l»apartat vuitè de l»article dotzè.
5. Vetllar per la bona marxa econòmica de la Institució, revisant-ne la situació patrimonial, les inversions, els comptes corrents i l»estat de caixa.
6. Presentar a cada reunió de la Junta Directiva un resum de l»estat actual de comptes per tal que hi
pugui prendre decisions de caire econòmic i/o –nancer, ajustades a la realitat en cada moment.
7. Custodiar els llibres de comptabilitat.
Article vint-i-novè
Correspon als Vocals:
1. Substituir el Vicepresident en cas d»absència, malaltia o motiu justi–cat per l»ordre que hagi estat
establert.
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2. Col”laborar en l»acció que desenvolupi el Vicepresident, amb l»objectiu de poder substituir-lo en
qualsevol circumstància sense que es produeixin solucions de continuïtat.
3. Actuar per delegació del Vicepresident en la forma que la Junta Directiva acordi, o bé que aquella
indiqui, per l»ordre establert.

Títol IV
Règim econòmic
Article trentè
La Institució tindrà patrimoni propi i independent.
Article trenta-unè
Els recursos de la Institució, que inicialment no disposa de patrimoni fundacional, són els següents:
1. Les quotes dels membres.
2. Els donatius, herències i legats que siguin acceptats per la Junta Directiva, així com les subvencions
que puguin ésser concedides pels organismes de l»Estat, la Generalitat, les corporacions o entitats
provincials, comarcals o municipals i d»altres públiques o privades o de persones individuals.
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3. Els interessos que produeixin els fons de la Institució, així com els ingressos provinents del patrimoni que pugui posseir.
4. Qualssevol altres ingressos que s»arbitrin a través de les activitats o publicacions que editi la Institució per a l»assoliment dels seus objectius.
5. L»exercici econòmic comença, per cada any, l»1 de gener i –nalitza el 3 1 de desembre.

Títol V
Modi–cació dels Estatuts
Article trenta-dosè
Els presents Estatuts només podran ésser modi–cats per l»acord de l»Assemblea General extraordinària convocada a aquest efecte. Per a realitzar la reforma caldrà l»aprovació de l»autoritat competent d»acord amb allò
que amb tal – i efecte sigui establert en la normativa vigent.
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Títol VI
Fusió i dissolució de la Institució
Article trenta-tresè
La duració de la Institució s»estableix per temps inde–nit i només podrà dissoldre»s en els casos següents:
1. Per resolució de l»autoritat judicial competent, en cas d»infracció greu dels Estatuts.
2. Per acord de l»Assemblea General extraordinària.
Article trenta-quatrè
En cas de dissolució actuarà com a Comissió liquidadora l»última Junta Directiva en exercici, o bé els
socis, en nombre de cinc, a tal efecte designats. Aquesta Comissió establirà un inventari i balanç de–nitiu
dels béns socials, procedirà a l»alienació dels dits béns i amb llur producte s»extingiran les càrregues de
la Institució i el sobrant, si n»hi hagués, serà destinat a –ns de caràcter cultural de l»Arxiu Nacional de
Catalunya o, en lloc seu, de la Biblioteca de Catalunya o, en llur defecte, a l»entitat cultural que acordi
la Comissió. Restaran exclosos de tota mena de venda o alienació els arxius i la biblioteca de la Institució, que passaran a l»Arxiu Nacional de Catalunya o, en lloc seu, a la Biblioteca de Catalunya, procurant
aconseguir-ne alguna compensació econòmica que serveixi per a fer front a extingir les càrregues de la
Institució si és que n»hi haguessin.
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Article trenta-cinquè
La fusió de la Institució amb una altra també requerirà la reunió de l»Assemblea General extraordinària convocada a l»efecte, i l»acord seguirà els mateixos requisits consignats a l»apartat segon de l»article trenta-unè.
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