
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ESTATUTS DE L’INSTITUT DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA 

  

 
CAPÍTOL I.  NOM, OBJECTIU, DOMICILI, ÀMBIT I RELACIONS 
 
Article 1. Amb el nom d'Institut de Drets Humans de Catalunya es constitueix, a la ciutat de 
Barcelona, una associació 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 per altres disposicions 
concordants, substitutòries o modificatives de les esmentades i aquests estatuts. 
 
Article 2. La finalitat de l'Institut de Drets Humans de Catalunya serà l'estudi, investigació, 
divulgació, ensenyament i promoció dels drets humans des d'una perspectiva interdisciplinar, amb 
l’objectiu, entre d’altres, de millorar la cooperació amb les persones, els pobles i els països en 
desenvolupament. 
 
Per fer possibles aquests objectius, l'Institut estarà obert a totes les opinions compromeses en la 
defensa dels drets fonamentals i col·laborarà amb entitats i organitzacions públiques i privades que 
puguin facilitar la consecució d'aquests fins. 
 
Per a la consecució de les finalitats esmentades, l'associació es valdrà dels mitjans que en cada 
moment cregui més adients. 
 
Article 3. Les activitats de l’associació es desenvolupen principalment a Catalunya. 
 
L'associació té el seu domicili a Barcelona, al carrer Pau Claris 92, entresol primera. La Junta 
Directiva podrà decidir-ne el trasllat dins la mateixa localitat. Per traslladar-lo a una altra localitat de 
Catalunya, caldrà l'acord de l'Assemblea General. Es podran, tanmateix, establir delegacions o 
dependències en qualsevol lloc de Catalunya. 
 
Article 4. L'associació es constitueix per temps indefinit i no té ànim de lucre. 
 
 
CAPÍTOL II.  MEMBRES DE L'ASSOCIACIÓ, DRETS I DEURES 
 
Article 5. Podrà ser-ne soci o sòcia qualsevol persona major d'edat. La sol·licitud es cursarà per 
escrit i estarà avalada per dues persones sòcies de la Junta Directiva, que serà qui l'admetrà o 
denegarà. La decisió de la Junta Directiva podrà ser impugnada davant la primera Assemblea General 
que es reuneixi. 
 
Article 6. Són drets de las persones sòcies: 
 
a) Participar en tots els actes i activitats de l'associació. 
 
b) Participar amb vot i veu en les Assemblees Generals en la forma especificada en aquests Estatuts. 
 
c) Elegir i ser elegides per ocupar càrrecs en els organismes directius de l'associació. 
 



 

d) Ser informades d'una manera suficient i periòdica de la marxa de les activitats de l'associació i de 
l'estat de comptes, ingressos i despeses, amb anterioritat a ser sotmesos a l'aprovació de l'Assemblea 
General. 
 
e) Tenir un exemplar dels Estatuts i conèixer els acords presos pels organismes directius. 
 
f) Rebre informació de totes les activitats i treballs realitzats per les diverses comissions. 
 
Article 7. És un deure de les persones sòcies abonar les quotes d'entrada i periòdiques aprovades 
per l'Assemblea General. 
 
Article 8. Les persones sòcies podran sol·licitar voluntàriament i per escrit la baixa de l'associació. 
Això no les eximirà del compliment de les obligacions pendents. 
 
Article 9. La Junta Directiva podrà sancionar les persones sòcies que es comportin d'una manera 
indigna, que reiteradament infringeixin els Estatuts o els acords de l'Assemblea General o de la Junta 
Directiva o que, també reiteradament, incompleixin les obligacions econòmiques. 
 
La sanció podrà anar des de la suspensió dels drets durant un mes fins a la separació definitiva, 
segons el que estableixi el reglament intern. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé a 
conseqüència d’una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomenarà una persona instructora 
que tramitarà l’expedient sancionador i proposarà la resolució, amb audiència prèvia de la persona 
presumptament infractora. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adoptarà aquest òrgan de 
govern. 
 
Les persones sòcies sancionades que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden 
sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de 
sobreseïment oportunes. 
 
 
CAPÍTOL III.  ÒRGANS DIRECTIUS  
 
ASSEMBLEA GENERAL 
 
Article 10. L’òrgan sobirà de decisió de l'associació és l'Assemblea General, integrada per tots els 
socis i les sòcies i reunida conforme als Estatuts. 
 
Article 11. L'Assemblea General es reuneix amb caràcter ordinari una vegada l'any per aprovar, si 
és el cas, la gestió de la Junta Directiva, el pla general d'actuació, l'estat de comptes i el pressupost 
per a l'any següent.  
 
I amb caràcter extraordinari es podrà reunir també per decidir qualsevol altre punt, sempre que la 
convoqui el President/-enta a iniciativa pròpia, de la Junta Directiva, o a sol·licitud de la meitat més 
un dels membres de la Junta Directiva, de qualsevol Comissió de Treball o d'un 10% dels socis i 
sòcies de l'associació. En tota sol·licitud de convocatòria, que haurà de dirigir-se al President/-enta, 
s'expressarà d'una manera clara i concreta la finalitat i l'ordre del dia que cal tractar. 
 
Article 12. Les convocatòries de les Assemblees Generals, siguin Ordinàries o Extraordinàries, 
seran per escrit -en format electrònic, telemàtic o en paper- i hi constarà el lloc, la data i hora de la 
reunió així com l’ordre dels temes a tractar; es remetrà a tots els membres de l’associació amb un 
mínim de 15 dies d’antelació. 
En supòsits d’urgència, l’Assemblea Extraordinària no podrà ser convocada en un termini inferior a 5 
dies. 
 



 

L’Assemblea General, tant Ordinària com Extraordinària, quedarà vàlidament constituïda sigui quin 
sigui el nombre d’assistents. Els acords es prendran per majoria simple a les Assemblees Generals 
Ordinàries i majoria de 2/3 dels assistents a les Assemblees Generals Extraordinàries. 
 
Article 13. Tots els acords de l'Assemblea General es prenen per la majoria de vots dels assistents. 
Cada persona sòcia té un vot. Cada assistent podrà portar un vot delegat com a màxim. 
 
Article 14. Són funcions específiques de l'Assemblea General no renunciables ni delegables: 
 
a) Revisar i examinar el funcionament general de l'associació i aprovar, si és el cas, els informes 
presentats per la Junta Directiva. 
 
b) Analitzar i aprovar, si és el cas, la gestió de la Junta Directiva. 
 
c) Aprovar el pla general d'activitats de l'associació, assenyalar les prioritats de treball i les 
orientacions generals necessàries per dur a terme els objectius. 
 
d) Elegir els membres de la Junta Directiva. 
 
e) Aprovar l'estat de comptes i el pressupost econòmic de l'any següent. 
 
f) Modificar els Estatuts i decidir, en última instància, les qüestions que se suscitin sobre la seva 
interpretació. 
 
JUNTA DIRECTIVA 
 
Article 15. La Junta Directiva és l'òrgan executiu de l'associació i està formada per: 
 

• President/-enta  

• 2 Vice-presidents/-entes  

• Secretari/-ària 

• Tresorer/-era  

• De 5 a 10 vocals  

 
En cas de malaltia o absència justificada, substitueix el/la President/-enta el/la Vice-president/-enta de 
més edat; el/la Secretari/-ària, el/la Vocal més jove, i el/la Tresorer/-era, el/la Vocal que decideixi la 
mateixa Junta. 
 
Article 16. Tots els càrrecs són gratuïts i la duració és de quatre anys. Els càrrecs es renoven per 
meitat cada dos anys. 
 
Article 17. És missió de la Junta Directiva: 
 
a) Executar totes les decisions de l'Assemblea General. 
 
b) Preparar i dirigir les activitats socials i impulsar i coordinar el treball de les comissions. 
 
c) Supervisar la gestió administrativa i econòmica de l'associació. 
 



 

d) Supervisar el pressupost anual d'ingressos i despeses i l'estat de comptes de l'any anterior i 
sotmetre'ls a l'aprovació de l'Assemblea General. 
 
e) Vetllar pel compliment dels objectius de l'Institut, assenyalar l'orientació general dels 
ensenyaments i aprovar els plans d'estudi que hagin de regir per a cada curs. 
 
f) Nomenar i separar el/la Director/-ora i la persona Gerent. 
 
Article 18. La Junta Directiva es reuneix, com a mínim, una vegada al trimestre i sempre que la 
convoqui el/la President/-a a iniciativa pròpia o a sol·licitud d'un terç dels seus membres. 
 
Pot prendre vàlidament acords si assisteixen a la reunió la meitat dels seus membres i vota 
favorablement la majoria dels assistents. 
 
Article 19. Cada Comissió de Treball elegeix un delegat o delegada. Si aquesta persona no és 
membre elegit de la Junta Directiva per l'Assemblea General, assistirà a les seves reunions amb veu i 
sense vot, sempre que es tracti una qüestió directament relacionada amb la Comissió de Treball. 
 
Article 20. És missió del/la Director/-ora: 
 
a) Dirigir el funcionament de l'Institut d'acord amb les directrius generals determinades per la Junta 
Directiva. 
 
b) Dissenyar i supervisar, en col·laboració amb la presidència i la gerència, els continguts de les 
activitats, programes i projectes de l’Institut. 
 
c) Elaborar el pla d'estudis dels cursos i seminaris que pugui organitzar l’Institut. 
 
d) Assumir per delegació de la presidència, si escau, la representació legal de l’Institut davant les 
institucions públiques i privades: signatura de convenis, subscripció d’acords, sol·licitud de 
subvencions, etc. 
 
e) Assistir, si no n'és membre, a les Juntes Directives, en aquest cas sense vot. 
 
Article 21. Es missió de la persona Gerent: 
 
a) Dirigir l'organització estratègica, administrativa i econòmica de l’Institut i coordinar els diferents 
projectes i activitats de l’institut d’acord amb les directrius determinades per la Junta Directiva. 
 
b) Nomenar el personal auxiliar i subaltern necessari, amb el vistiplau del/la Director/-ora i del/la 
President/-enta. 
 
c) Preparar el pressupost anual d'ingressos i despeses i l'estat de comptes de l'any anterior i 
sotmetre'ls a l'aprovació de l'Assemblea General. 
 
d) Assumir per delegació de la presidència, si escau, la representació legal de l’Institut davant les 
institucions públiques i privades: signatura de convenis, subscripció d’acords, sol·licitud de 
subvencions, etc. 
 
e) Assistir, si no n'és membre, a les Juntes Directives, en aquest cas sense vot. 
 
 
 
 



 

PRESIDÈNCIA 
 
Article 22. Recau en el/la President/-enta la representació legal de l'associació. Executa els acords 
de l'Assemblea General i de la Junta Directiva, i convoca en tots dos casos les reunions que 
presideix, dirigeix i modera. Participa en la presa de decisions de l’equip directiu de l’Institut en els 
termes establerts en aquests Estatuts. 
 
SECRETARIA 
 
Article 23. El/La Secretari/-ària té la responsabilitat de custòdia de tota la documentació i llibres de 
l'associació, excepte els de comptabilitat. Estén acta en el llibre corresponent de totes les reunions 
de l'Assemblea General i de la Junta Directiva i lliura, amb el vistiplau de la presidència, les 
certificacions que hom li demani referents a la documentació que té sota la seva custòdia. 
 
TRESORERIA 
 
Article 24. La persona tresorera té la custòdia dels documents i llibres referents a la comptabilitat 
de l'associació i el seu fons econòmic. 
 
Per a tota disposició de diners és necessària la signatura conjunta de les persones tresorera i gerent 
que, al mateix temps, col·laborarà amb el/la Tresorer/-era. En cas de malaltia o absència justificada 
d'un d'aquests càrrecs, el substituirà el/la Vocal que nomeni la Junta Directiva. 
 
PRESIDÈNCIA D’HONOR 
 
Article 25. Podran ser nomenats Presidents o Presidentes d’Honor de l’Institut aquells socis i sòcies 
que hagin exercit les funcions de presidència o altres funcions directives i que hagin contribuït de 
forma rellevant a la promoció del drets humans. 
 
 
CAPÍTOL IV. COMISSIONS DE TREBALL 
 
Article 26. L'Assemblea General, a iniciativa pròpia o de la Junta Directiva, crearà totes aquelles 
Comissions de Treball que calgui per al compliment de la finalitat de l'associació, d'acord amb l'article 
2 d'aquests Estatuts. 
 
Article 27. Cada Comissió de Treball elegeix, per majoria de vots, un representant davant la Junta 
Directiva que, al mateix temps, presideix i modera les reunions de la Comissió. 
 
Cada Comissió de Treball es reuneix amb la periodicitat que sigui necessària per desenvolupar les 
seves funcions, a convocatòria de les persones delegades o a sol·licitud d'un terç dels seus membres i 
ha de retre comptes de les seves activitats a la Junta Directiva per a la seva aprovació. Un dels seus 
membres, elegit per la pròpia Comissió, estén acta de les seves reunions, que s'interessen en el llibre 
d'actes de la Comissió. 
 
Article 28. La Junta Directiva pot encarregar un treball determinat a la Comissió de Treball que 
cregui més adient. 
 
 
CAPÍTOL V.  DEL RÈGIM ECONÒMIC 
 
Article 29. L'associació es constitueix sense cap patrimoni inicial i disposarà dels mitjans econòmics 
següents: 
 



 

a) Les quotes periòdiques que, a proposta de la Junta Directiva, aprovi l'Assemblea General. 
 
b) Les subvencions o donacions que es rebin d'entitats o persones físiques que vulguin col·laborar 
amb els objectius de l'associació. 
 
c) Els ingressos que s'obtinguin de les activitats lícites que, en el marc dels objectius de l'associació, 
acordi la Junta Directiva. 
 
 
CAPÍTOL VI.  DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ 
 
Article 30. L'associació podrà dissoldre's per acord de l'Assemblea General, convocada 
expressament per aquesta raó amb un mes d'anticipació i amb compliment dels requisits estatutaris. 
Per prendre l'acord de dissolució és necessari el vot favorable dels dos terços dels socis i sòcies 
presents. 
 
L'Assemblea General que acordi la dissolució nomenarà cinc persones liquidadores. Aquestes, una 
vegada ateses totes les responsabilitats econòmiques pendents, lliuraran el romanent, si és que n'hi 
ha, a qualsevol organisme dedicat a finalitats semblants. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
En cas de modificar-se la personalitat jurídica de l'Institut de Drets Humans de Catalunya per 
constituir-se una fundació o una altre tipus d'entitat, la Junta Directiva assumirà les funcions 
necessàries per crear i executar el procés constitutiu. 
 
 
DILIGÈNCIA  
Aquests Estatuts varen ser aprovats per l’Assemblea General de l'Institut de Drets Humans de 
Catalunya de data 28 d’abril de 2011 i que modifica els Estatuts que van ser aprovats els dies 21 de 
juny de 1983, 26 de maig de 1987, 12 de juny de 1991, 29 de juliol de 2003, 5 de març de 2004, i 8 
d’octubre de 2007, respectivament. 
 
 
                    Vistiplau 
                La Secretària      El President 
 
 
 
 
 
 
 
         Aida Guillén Lanzarote          Jaume Saura i Estapà 
            
   
 
 


