ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’ESPERANTO / KATALUNA
ESPERANTO-ASOCIO
I-PRINCIPIS GENERALS
1. NOM. El nom de l’Associació és ASSOCIACIÓ CATALANA D’ESPERANTO /
KATALUNA ESPERANTO-ASOCIO.
2. TERRITORI D’ACCIÓ. El territori d’acció de l’Associació s’estén a Catalunya.
3. LOCAL. La seu serà decidida pel Comitè Executiu. La seu actual radica a Centre
d’Esperanto Sabadell, carrer Papa Pius XI, 130, Sabadell.
4. OBJECTIUS. Els fins de l’associació, que no és lucrativa, són:
I. propagar l’ús de la llengua internacional Esperanto dins el seu camp d’acció d’acord
amb la Declaració Universal dels Drets Humans i la Declaració Universal de Drets
Lingüístics;
II. ensenyar i fer conèixer la llengua Esperanto per tots els mitjans;
III. facilitar als socis la utilització pràctica de la llengua internacional Esperanto;
IV. organitzar congressos catalans d’esperanto i d’altres manifestacions culturals;
V. augmentar les facilitats de tota mena de relacions culturals entre esperantistes;
VI. col·laborar amb totes les organitzacions esperantistes dels Països Catalans, amb vista a
una futura confederació;
VII. col·laborar amb d’altres organitzacions d’esperanto o organitzacions no esperantistes
que tinguin la mateixa finalitat;
VIII. promoure el coneixement de la cultura catalana arreu del món i el coneixement d'altres
cultures a Catalunya, per mitjà de l'esperanto.
Per a l’acompliment dels seus fins, l’Associació es reserva el dret d’acceptar o d’adquirir
propietats, i podrà designar administradors per tal d’assegurar-ne la possessió continuada
segons les condicions fixades per l’Assemblea.
5. LLENGÜES. Les llengües oficials de l’Associació són la internacional Esperanto i el
català.
6. PUBLICACIONS. L’Associació edita el seu propi òrgan oficial i d’altres publicacions,
d’acord amb les normes generals fixades pel Comitè Executiu.
7. IMPARCIALITAT. L’Associació és imparcial. L’Associació observa estrictament els
principis de la Declaració Universal dels Drets Humans i els presta el suport necessari.
8. SECCIONS ESPECIALITZADES. Cinc socis individuals, com a mínim, tenen el dret de
proposar a l’Assemblea l’establiment d’una secció especialitzada. El president d’aquesta
secció o un membre escollit per ella esdevindrà automàticament membre del Comitè

Executiu de l’Associació.
9. DELEGATS COMARCALS I FILIALS LOCALS. Per tal de representar l’Associació a
les comarques catalanes, el Comitè Executiu nomena delegats. El delegat representa
l’Associació, capta nous socis i atén els serveis segons les condicions definides en el
reglament a part. Aquest reglament estableix les condicions per al nomenament i la
destitució del delegat. La delegació és un càrrec no remunerat. Al voltant del delegat poden
agrupar-se els socis numeraris del lloc, els quals formen la filial de l’Associació a la
comarca corresponent.
10. ANY ADMINISTRATIU. L’any administratiu correspon al del calendari.
II-DELS SOCIS
11. CLASSES DE SOCIS. L’Associació té socis individuals, col·lectius i honoraris. Els socis
individuals són:
I. socis numeraris;
II. socis protectors;
III. socis vitalicis.
12. CONDICIONS D’ADMISSIÓ. Tota persona física que estigui d’acord amb els objectius
de l’Associació pot ésser acceptada com a soci individual. Tota persona jurídica que desitgi
ajudar l’Associació mitjançant les seves contribucions, pot ésser acceptada com a soci
col·lectiu.
Qualsevol persona física o ens jurídic que particularment gaudeixi de mèrits sobresortints
respecte a l’Associació o a la llengua Esperanto, pot ésser acceptada com a soci honorari.
13. ADMISSIÓ, NO ADMISSIÓ I EXPULSIÓ DE SOCIS INDIVIDUALS I
COL·LECTIUS. El Comitè Executiu accepta, rebutja o fa cessar els socis individuals i
col·lectius.
14. DRET DE RECLAMACIÓ. Contra la decisió del Comitè Executiu, que cal que sigui
presentada per escrit, hom pot presentar recurs a l’Assemblea, la decisió de la qual serà
considerada com a definitiva. La decisió del Comitè Executiu serà vàlida fins que
l’Assemblea haurà formulat la seva, però la persona no acceptada o expulsada tindrà dret a
presentar la seva reclamació personalment a l’Assemblea.
15. ELECCIÓ DE SOCIS HONORARIS. L’Assemblea, prenent com a base la proposta
escrita del Comitè Executiu, exposant-ne els motius, elegirà els socis honoraris. La desena
part dels socis tenen dret a presentar al Comitè Executiu l’escrit motivat proposant el
candidat.
16. DEURES I COTITZACIONS. Els socis hauran d’observar l’Estatut i procurar que es
realitzin els objectius de l’Associació. Els socis paguen la quota fixada per l’Assemblea per
a cada categoria.
El soci protector pagarà una quota doble de la corresponent al soci numerari, per ajudar

l’Associació.
El soci vitalici pagarà vint vegades l’import de la quota del soci numerari, per a tota la vida,
per tal d’enfortir l’Associació.
Els socis honoraris no pagaran cap quota.
17. DRETS. Tots els socis tenen el dret de prendre part en totes les activitats de l’Associació i
d’assistir a totes les reunions. Tots els socis col·lectius representats per socis individuals
tenen dret a dos vots. Els representants dels socis col·lectius hauran de ser confirmats per
escrit pels respectius President i Secretari. Els socis honoraris no tenen dret de vot. Només el
soci individual té dret a pertànyer a la comissió de Control o a la Comissió d’Arbitratge.
Només el soci individual i el soci col·lectiu representat d’un soci individual tenen dret a
formar part del Comitè Executiu.
III-BAIXA VOLUNTÀRIA I EXPULSIÓ
18. BAIXA VOLUNTÀRIA. El soci que després d’un avís no hagi pagat la cotització, serà
considerat com a dimissionari.
19. EXPULSIÓ. Podrà ésser exclòs de l’Associació el soci que amb evidència treballi en contra
dels objectius d’aquella, o que no acompleixi satisfactòriament els seus deures envers
l’Associació.
IV-ÒRGANS
20. ÒRGANS. Els òrgans de l’Associació són l’Assemblea, el Comitè Executiu, la Comissió de
Control i la Comissió d’Arbitratge.
V-L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA
21. CELEBRACIÓ. L’Assemblea Ordinària té lloc un cop l’any en lloc, temps i en el dia festiu
que decideixi el Comitè Executiu. Les convocatòries per escrit han d’indicar l’ordre del dia i
han d’enviar-se a tots els socis almenys un mes abans del dia de la reunió.
22. FACULTATS. L’Assemblea Ordinària és l’òrgan suprem de l’Associació. Decideix sobre el
programa de treball de l’Associació, sobre el pressupost i sobre l’actuació en el decurs de
l’any transcorregut i de l’any proper; elegeix o reelegeix el Comitè Executiu per tres anys i
la Comissió de Control per dos anys o bé els destitueix del càrrec per motius importants fins
i tot abans d’acabar el temps de mandat; decideix sobre les cotitzacions; decideix sobre els
reglaments; controla les finances; i pot prendre qualsevol altra decisió d’acord amb el
present Estatut, llevat del canvi d’aquest i de la dissolució de l’Associació.
VI-L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA
23. FACULTATS. L’Assemblea extraordinària té els mateixos drets que l’ordinària i té
competència en matèria de canvi d’Estatut o dissolució de l’Associació. Les invitacions
escrites han de contenir l’ordre del dia i s’han d’enviar a tots els socis almenys quinze dies
abans de la reunió.

24. CONVOCATÒRIA. El Comitè Executiu, indicant-ne les causes, podrà convocar
Assemblea extraordinària. El President o el seu substitut ha de convocar Assemblea
extraordinària, dins el límit de temps de vint dies, si una desena part dels socis, com a
mínim, ho demana per escrit, dins un límit de temps de vint dies a comptar de la primera
petició fins a la darrera.
VII-EL COMITÈ EXECUTIU
25. COMPOSICIÓ. El Comitè Executiu consta d’un President, un Secretari, un Caixer i tants
d’altres membres segons que decideixi l’Assemblea. Poden existir els càrrecs de
Vicepresident i Vicesecretari.
26. ELECCIÓ DEL COMITÈ EXECUTIU. L’Assemblea Ordinària elegeix o reelegeix cada
any un terç, com a mínim, del Comitè Executiu.
Com sigui que l’acompliment efectiu dels objectius de l’entitat implica que la nostra
Associació sigui “País adherit” de l’Associació Universal d’Esperanto, ningú podrà ser al
mateix temps membre del Comitè Executiu de l’Associació Catalana d’Esperanto i d’una
altra entitat, també en les mateixes condicions dins d’UEA.
27. REELECCIÓ. Els membres del Comitè Executiu són reelegibles per a un mateix càrrec,
solament per a dos períodes consecutius d’exercici.
28. FUNCIONS. El Comitè Executiu durà a terme les decisions de l’Assemblea a la qual cada
any presentarà un informe sobre la seva actuació. El Comitè Executiu elegeix o destitueix el
Redactor de l’òrgan oficial de l’Associació.
29. MÈTODE DE TREBALL. El Comitè Executiu es reunirà almenys un cop cada tres mesos.
Tots els membres del Comitè es repartiran la feina i procuraran que cadascun d’ells tingui
una tasca definida.
30. EL PRESIDENT. El President representa l’Associació i juntament amb el Secretari signarà
els documents principals. Presidirà l’Assemblea i el Comitè Executiu.
31. EL VICEPRESIDENT. El Vicepresident substituirà el President segons que calgui.
32. EL SECRETARI. El Secretari tindrà cura que les decisions de l’Assemblea i del Comitè
Executiu siguin dutes a terme; prepararà l’informe anual sobre el treball de l’Associació i
elaborarà el pla de treball per a l’any següent.
32b. EL VICESECRETARI. El Vicesecretari substituirà el Secretari segons que calgui.
33. EL CAIXER. El Caixer administrarà tots els afers monetaris de l’Associació, prepararà el
balanç anual i així mateix la proposta de pressupost.
VIII-LA COMISSIÓ DE CONTROL
34. COMPOSICIÓ. La Comissió de Control consta de tres socis, els quals no podran ésser
alhora membres del Comitè Executiu.
35. FUNCIONS. Controla la part financera de l’Associació i presenta cada any un informe a
l’Assemblea.

36. REUNIÓ. La Comissió de Control es reunirà almenys una vegada l’any.
37. DRETS. La Comissió de Control té dret a exigir del Comitè Executiu, per escrit, la
celebració d’Assemblea Extraordinària, si s’adona d’irregularitats greus que el Comitè
Executiu no vulgui esmenar. Si el President o el seu substitut no convoca Assemblea
extraordinària dins el termini de deu dies, la Comissió de Control té dret de convocar-la
indicant-ne els motius.
IX-LA COMISSIÓ D’ARBITRATGE
38. FUNCIONS. La Comissió d’Arbitratge decidirà sobre tots els conflictes que sorgeixin entre
els socis de l’Associació o entre els òrgans d’aquesta i els socis individualment, llevat del
cas de la no acceptació o expulsió d’un soci, cosa que, segons el paràgraf 14 d’aquest
Estatut, només podrà portar a cap l’Assemblea.
39. ACTUACIÓ. L’actuació de la Comissió d’Arbitratge i el dret a fer reclamacions són
determinats per una reglamentació a part.
X-MÈTODE DE TREBALL
40. QUÒRUM. El quòrum, en el Comitè Executiu, Comissió de Control i Assemblea és de dues
terceres parts dels respectius membres del Comitè, de la Comissió i de l’Assemblea. Si en
Assemblea no és assolit aquest quòrum, el President convocarà una segona Assemblea mitja
hora després. Per a aquesta segona convocatòria no caldrà quòrum.
41. VOTACIÓ. Totes les decisions de l’Assemblea, del Comitè Executiu i de la Comissió de
Control seran dutes a terme per simple majoria dels votants, llevat del cas que presenten els
paràgrafs 47 i 48. En cas d’igualtat caldrà fer una segona votació. Si novament s’esdevé la
igualtat, prevaldrà la decisió del President. Per a votar és vàlid el nombre de socis
individuals que hagin pagat llur cotització.
42. ABSTENCIÓ. Tot membre del Comitè Executiu o de la Comissió de Control s’abstindrà de
votar en tractar-se d’afers que el concerneixin personalment.
43. COMISSIONS. Per a l’examen de les qüestions que es presentin o per a l’acompliment de
determinades feines administratives, l’Assemblea o el Comitè Executiu poden elegir
internament o externament un representant o comissions especials, sense, però, tenir el dret
de transferir-los cap poder.
44. RESPONSABILITATS. L’Associació es compromet materialment per la signatura tant per
part del President com del Secretari. Els socis no responen dels compromisos contrets per
l’Associació, ni aquesta respon dels compromisos dels socis o membres del Comitè o
comissions, que no estiguin conformes amb aquesta prescripció estatutària.
XI-FINANÇAMENT
45. INGRESSOS. L’Associació no té patrimoni fundacional. Constituiran els ingressos de
l’Associació: les cotitzacions dels socis, els beneficis que les activitats de l’Associació li
donin, els donatius i les subvencions.

46. CAPITAL SOCIAL I PRESSUPOST. Les cotitzacions dels socis vitalicis, els donatius
que sobrepassin la suma a fixar per l’Assemblea i sense objectius especials, les herències,
etc., constituiran el capital social. El Comitè Executiu decidirà sobre l’ús que caldrà fer del
diner i finalment sobre la possible inversió. Podrà elegir un administrador especial.
XII-EL RÈGIM DISCIPLINARI
47. L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les
seves obligacions.
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.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les
persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per
fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.
XIII-MODIFICACIÓ DE L’ESTATUT I DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
48. MODIFICACIÓ DE L’ESTATUT. Per a poder modificar l’Estatut seran necessàries les
tres quartes parts dels vots efectius. A la proposta de modificació de l’Estatut tindrà lloc una
votació per a cada paràgraf particular.
49. DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ. Per a la dissolució de l’Associació caldran les tres
quartes parts dels vots efectius, a condició que aquestes tres quartes parts representin com a
mínim la majoria absoluta de tots els socis individuals i representants col·lectius.
En cas de dissolució, l’Assemblea Extraordinària nomenarà una comissió que
I. liquidarà els afers en curs de l’Associació
II. donarà les indicacions necessàries per eixugar el possible dèficit o donarà els bens
restants a una altra organització esperantista que haurà estat designada en la decisió
sobre la dissolució.
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