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Títol I. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1er. Constitució i denominació.
1. Amb la denominació de FEDERACIÓ INTERNACIONAL D'ENTITATS CATALANES, per
contracció FIEC, es constitueix una associació sense finalitat lucrativa, amb
l'objectiu de reunir en el seu si tots els casals, agrupacions, associacions i persones
jurídiques constituïdes arreu del món sobre la base del fet català i la seva cultura,
així com persones físiques, per acomplir les finalitats que es detallen i concreten
en l'article 2n.
2. La FEDERACIÓ INTERNACIONAL D'ENTITATS CATALANES es regirà per la Llei
8/2017, de 15 de juny, reguladora de les comunitats catalanes a l’exterior. La seva
durada és il·limitada i no té cap afany o interès lucratiu.
3. La FEDERACIÓ INTERNACIONAL D'ENTITATS CATALANES 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 els seus estatuts.
Article 2on. Objecte i finalitats de la FIEC.
La FEDERACIÓ INTERNACIONAL D'ENTITATS CATALANES (FIEC) té els següents objectius:
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1. Reunir en el seu si el major nombre de casals, associacions, agrupacions o centres
catalans de tots els països de la Unió Europea, de la resta d'Europa, d'Amèrica i
d'arreu del món, i també qualsevol persona física o jurídica que pugui afavorir els
seus objectius.
2. Potenciar els treballs i les activitats de totes les associacions, entitats i casals
integrats a la FIEC, i crear tota mena de sinergies que facin més eficaç l'acció de les
entitats que en són membres.
3. Fomentar l'associacionisme català arreu del món.
4. Promoure i representar davant els organismes nacionals i internacionals els
projectes destinats als objectius expressats, en estreta col·laboració amb les
entitats que en són membres.
5. Contribuir al desenvolupament econòmic, social i cultural de Catalunya, amb una
atenció particular a tot el que es refereix a l'especificitat de la seva llengua i cultura,
a la difusió d'ambdues, i també a la màxima difusió de Catalunya arreu del món.
Els objectius de la FIEC exclouen qualsevol mena d'activitat de caire polític, religiós o
sindical.
Article 3er. Àmbit territorial de la FIEC.
La FEDERACIÓ INTERNACIONAL D'ENTITATS CATALANES fixa el seu àmbit d'actuació
principalment a Catalunya i en tots els països on hi hagi algun casal, agrupació o centre
català federat, o qualsevol persona física o jurídica o organisme que pugui afavorir la
consecució dels seus objectius.
Article 4rt. La seu de la FIEC.
La seu de la FIEC serà a Barcelona.
Títol II. SOCIS DE LA FIEC.
Article 5è. Els socis de la FIEC.
a) Son fundadors de la FIEC.
Són membres fundadors de la Federació les entitats següents:
-

Amical dels Catalans d’Alsàcia
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-

Associació Catalans a Roma
Casal Català d’Essen
Casal Català de Brussel·les
Casal Català de Grenoble
Casal Català de Montevideo
Casal Català de Tolosa
Casal Català dels Països Baixos
Casal de Catalunya de París
Centre Català de Luxemburg
Centre Cultural Català de Colònia
Centre de la Cultura Catalana del Principat d’Andorra
Centre Josep Carner de Brussel·les
Cercle Català de Madrid
Cercle Català de Marsella
Cercle d’Agermanament Occitanao-Català
Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana
Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya de l’Havana

b) Socis de ple dret.
Són tots els centres, agrupacions o casals catalans del món amb personalitat jurídica
pròpia que demanin d'adherir-s'hi amb posterioritat a la constitució de la Federació i que
acceptin aquests Estatuts.
c) Socis d'honor

En podran ser totes les persones físiques o jurídiques que s'hagin distingit per la seva
col·laboració en la consecució dels objectius de la Federació i que siguin admeses per
l'Assemblea a proposta de la Junta Directiva.
d) Socis benefactors
Són membres benefactors les persones jurídiques o físiques que desitgin aportar un ajut
a les obres de l'associació. La proposta d'admissió correspon a la Junta Directiva, i
l'acceptació, a l'Assemblea.
Article 6è. Drets dels socis.
Participar en les assembles generals ordinàries o extraordinàries que convoca la FIEC.
Escollir i ser escollit per als càrrecs de la FIEC d’acord establertes en aquests estatuts. Per
exercir aquest dret, el socis han de ser socis de ple dret i estar al corrent de pagament de
les quotes.
4

Article 7è. Deures dels socis.
1. Complir i observar honestament les finalitats definides en els presents estatuts.
2. Exercir diligentment els càrrecs que li confereixi la FIEC i que l'associat hagi
acceptat lliurement i de manera responsable.
3. Pagar oportunament les quotes ordinàries i extraordinàries i altres contribucions
que estableixi l'assemblea general o la junta directiva.
4. Complir adequadament amb els presents estatuts.
Article 8è. Pèrdua de la condició de soci.
1. Baixa voluntària de l'associat, un cop els òrgans de direcció hagin verificat que
aquest ha complert les seves obligacions respecte a la Federació.
2. Baixa disciplinària o expulsió, acordada per la Junta Directiva i ratificada per
l'Assemblea General.
3. Dissolució de l’entitat associada.
Títol III. ORGANS DE LA FIEC.
Article 9è. Direcció i administració de la FIEC.
1. Assemblea General de socis.
2. Junta Directiva.

Títol IV. L´ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS.
Article 10è. Caràcter i composició de l´Assemblea General.
L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de la FIEC i està constituïda per tot els membres
d'aquesta. Les reunions tindran lloc allà on siguin convocades i també podran
desenvolupar-se mitjançant qualsevol mitjà informàtic, telemàtic o electrònic que
permeti mantenir una simultaneïtat de comunicació i garantir el secret de vot.

Article 11è. Funcions de l´Assemblea General.
1.
2.

Reformar els estatus.
L'aprovació o desaprovació dels informes sobre la gestió de la Junta Directiva,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

sobre les seves activitats i sobre la situació financera de la Federació.
L'aprovació, si escau, dels comptes de l'exercici.
L'elecció dels membres de la Junta Directiva cada inici de mandat d´aquesta.
L'acceptació de donacions o préstecs provinents d'entitats o persones privades.
Els acords que impliquin actes de disposició del patrimoni de la FIEC.
L'aprovació, si escau, de la gestió de la Junta Directiva sortint.
Acordar l'exercici d'accions per exigir responsabilitats als membres de la Junta
Directiva.
L'aprovació de les línies generals d'actuació de la FIEC i el seu pressupost anual.
Qualsevol decisió que impliqui l'endeutament de la FIEC en una xifra superior a
60.000,00 euros.
Qualsevol acord d'alienació d'elements patrimonials de la FIEC o l'oferiment de
garanties en favor de tercers.
Autoritzar la participació en el si de la FIEC, amb veu però sense vot, de
qualsevol persona física o jurídica que sigui considerada d'interès per a la
consecució dels fins de la FIEC.
Les decisions disciplinàries. La Junta Directiva podrà imposar sancions que
podran ser: lleus, greus i molt greus. L'entitat sancionada rebrà la notificació de
la falta comesa i podrà presentar al·legacions en la seva defensa, en el termini
de trenta dies a comptar des de la rebuda de la notificació de la sanció. La sanció
molt greu implicarà l'expulsió i haurà de ser ratificada per l'Assemblea General.

Article 12è. Presidència, secretari i elecció de comitè de verificació de l’acta de
l´Assemblea General.
La Assemblea General serà presidida pel president de la FIEC i en cas d’absència d’aquest,
pel vicepresident. En cas d’absència del anteriors, l´Assemblea General serà presidida per
qualsevol soci que sigui designat per la pròpia Assemblea General. El secretari de
l´Assemblea General serà el secretari general de la FIEC o qualsevol soci que designi
l’Assemblea General per aquest fi.
A l´inici de l´Assemblea General es confeccionarà un llistat amb tots els participants a la
mateixa. Recaurà en el president i el secretari verificar l´adequada participació de cada
soci. En cas de dubte es sotmetrà a la pròpia Assemblea General decidir sobre la
participació d´aquest.
Durant l´Assemblea General es designarà un comitè de verificació de l’acta de l´Assemblea
General integrat per un mínim de dos components que juntament amb el president i el
secretari signaran l´acta de l´Assemblea General.
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Article 13è. Convocatòries de l’Assemblea General.
1. Les assemblees generals ordinàries seran convocades pel president de la FIEC.
2. Les assemblees generals extraordinàries es poden convocar a iniciativa de la Junta
Directiva, que fixarà l'ordre del dia oportú, o bé a petició de dos terços de les
associacions que siguin membres de ple dret de la Federació; la petició i la
convocatòria hauran d'incloure l'ordre del dia. En cas que siguin els membres de la
Federació els qui sol·licitin la celebració de l'Assemblea, el president haurà de
convocar-la durant els dos mesos següents a la recepció de la petició.
3. Totes les convocatòries s'han de cursar com a mínim quinze dies hàbils abans i han
d'incloure l'ordre del dia. Les convocatòries es podran cursar per qualsevol mitjà
(correu o correu electrònic, entre altres).
4. Les entitats federades podran fer propostes a l'Assemblea General. En aquest cas,
les propostes s'han d'adreçar per escrit a la Junta Directiva amb una antelació de
tres mesos abans de la celebració de l'Assemblea anual ordinària per tal que
puguin ser incloses en l'ordre del dia.
Article 14è. Representació a l´Assemblea General.
És permesa la delegació de vot. En cas de no assistència i sempre que s´estigui al corrent
de pagament, el soci pot fer-se representar. El poder de representació haurà de ser
presentat per escrit i en cada ocasió segons el model facilitat en el moment de la
convocatòria de l’Assemblea General. El document s'ha de presentar a la taula directiva
de l'Assemblea General prèvia a la comprovació de quòrum. Un afiliat no pot representar
més de cinc socis, inclòs el seu propi vot.
Article 15è. Quòrum per a constitució de l’Assemblea General.
L'Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria, sigui quin
sigui el nombre d'assistents.
A l'inici de la sessió es confeccionarà una llista d'assistents amb el nom i les dades dels
presents, els quals la signaran i hi faran constar les representacions que tinguin atorgades,
que seran prèviament examinades pel secretari de la Junta Directiva. En cas de dubte,
l'Assemblea General decidirà sobre la correcció o incorrecció de la delegació de vot.
En el cas que l’Assemblea sigui telemàtica, a la convocatòria s’especificarà quin serà el
mitja per acreditar la representativitat dels assistents.
A la fi de cada sessió, s'aixecarà acta de l'Assemblea General, que serà signada pel
president, el secretari i la comissió de verificació de l’acta de l’Assemblea General.
Article 16è. Quòrum per a l´adopció d´acords a l´Assemblea General.
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Les qüestions sotmeses a votació es decidiran per majoria simple dels membres presents
i representats. En els casos en què la votació faci referència a la modificació dels Estatuts,
increment de les quotes ordinàries o a la baixa o expulsió d'un membre de la Federació,
es decidirà per majoria dels dos terços dels vots dels presents i representats.
Les votacions en el si de l'Assemblea es realitzaran en secret, si no és que unànimement
s'acorda de fer-les a mà alçada.
Títol V. LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FIEC.
Article 17è. Caràcter i composició de la Junta Directiva de la FIEC.
1. L'òrgan d'administració de la FIEC serà una Junta Directiva formada per un mínim
de 5 membres elegits per l'Assemblea General entre les persones designades per
les associacions o entitats membres de la FIEC que tinguin la qualitat de membre
de ple dret. El numero de membres de la junta directiva sempre haurà de ser senar,
per facilitar les votacions.
2. Qualsevol membre de la FIEC pot presentar a la Junta Directiva assumptes o
propostes, aquestes s'han d'adreçar al president o al secretari general.
3. L'Assemblea General podrà modificar en qualsevol moment el nombre de
membres de la Junta Directiva.
4. La Junta Directiva serà escollida per l´Assemblea General i aquesta tindrà un
mandat de quatre anys. Els membres sortints són reelegibles.
5. La Junta Directiva té expressament delegada per part de l´Assemblea General, la
capacitat d´anomenar nous membres de la Junta Directiva dins del període del seu
mandat, en cas que es produeixin baixes dins de la mateixa, que haurà de ratificar
la propera Assemblea general.
6. La Junta Directiva estarà formada per un mínim de:
a)
b)
c)
d)
e)

Un president.
Un vicepresident.
Un secretari general.
Un tresorer.
Un vocal.

7. Els socis de ple dret designaran candidats per tal que l’Assemblea elegeixi les
persones que desenvoluparan cada un dels càrrecs de la Junta Directiva.
8. La pèrdua de la condició de soci de la respectiva entitat, agrupació o associació no
donarà lloc a la pèrdua de la condició de membre de la Junta Directiva de la FIEC.
9. Els càrrecs de la Junta Directiva no seran retribuïts, però percebran les dietes que
l'Assemblea acordi i compensacions per les despeses realitzades en l'exercici de les
seves funcions.
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Article 18è. Funcions de la Junta Directiva de la FIEC.
1. Executar els acords de l'assemblea general de socis.
2. Presentar a l'assemblea general el balanç general i l'informe de gestió.
3. Crear els càrrecs administratius que consideri necessaris per al bon funcionament
de la FIEC, establir les seves funcions i determinar la seva remuneració.
4. Presentar a l'assemblea general els projectes que estimi convenients.
5. Autoritzar l'informe anual de la FIEC per a la Generalitat de Catalunya degudament
signat pel president, el secretari o el tresorer. La memòria anual d'activitats es
remetrà en el primer quadrimestre de l'any següent.
6. El nomenament de president de la FIEC s'ha de comunicar a màxim als vint (20)
dies a la Generalitat de Catalunya.
7. Triar dins dels membres de la junta directiva al representant legal suplent.
8. Nomenar nous membres de junta directiva, durant el seu període, quan es
produeixin vacants.
9. La junta directiva podrà nomenar comitès, les funcions es regiran a l'acordar la
constitució de cada comitè i s'encarregarà de regular els fins, durada i components
de cada comitè.
10. Promoure i organitzar fires, exposicions i mostres en conveni amb els organismes
competents de les administracions públiques dels diferents països del seu àmbit
d´actuació.
11. Realitzar estudis i publicacions, comissionar experts en la matèria, convenir i
aprovar remuneracions per als mateixos.
12. Quantes facultats poguessin ser delegades per part de l'assemblea general de socis
i sempre d'acord amb els termes concrets de la delegació.
13. Decidir sobre l'admissió, renúncia, expulsió i readmissió de socis.
14. Redactar i modificar el reglament general de la FIEC si n'hi ha.
15. Obrir o tancar delegacions regionals.
16. Convocar i atorgar premis.
17. La junta directiva podrà conferir títols de socis d´honor i càrrecs d´honor a aquelles
persones físiques i jurídiques que consideri mereixedores d´aquesta distinció.
Article 19è. Elecció de la Junta Directiva de la FIEC.
L´elecció dels membres de la Junta Directiva de la FIEC per part de l´Assemblea General
es realitzarà mitjançant la presentació de llistes integrades per un mínim de cinc candidats
on s’informarà de la funció proposada de cada membre de cara a la composició a la
corresponent Junta Directiva candidata. La candidatura de Junta Directiva que
aconsegueixi major número de vots entre els socis de la FIEC presents a l´Assemblea
General corresponent serà la guanyadora i tindrà un mandat de quatre anys.
El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions
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mitjançant un Certificat, emès per el secretari sortint amb el vistiplau del president
sortint, que ha d’incloure també l ‘acceptació del nou president i secretari.
Article 20è. Convocatòria i reunions de la Junta Directiva de la FIEC.
1. Les reunions de la Junta Directiva podran ser ordinàries o extraordinàries i s´hauran de
convocar per qualsevol mitjà electrònic on estiguin inclosos tots els seus membres.
2. Les Juntes Directives ordinàries es realitzaran amb una periodicitat mínima de cada
dos mesos. Aquestes juntes podran ser convocades pel president, qualsevol dels
vicepresidents, el secretari o el tresorer.
3. Les Juntes Directives extraordinàries podran ser convocades pel president o una
tercera part dels membres de la junta qualsevol sigui la seva condició.
4. En la citació a les Juntes Directives s'ha d'indicar sempre data, hora, ordre del dia i lloc
de reunió o el mitjà si és virtual.
5. Les reunions de la Junta Directiva tindran lloc allà on siguin convocades i també podran
desenvolupar-se mitjançant qualsevol mitjà informàtic, telemàtic o electrònic que
permeti mantenir una simultaneïtat de comunicació entre els membres de la Junta
Directiva.
6. Les sessions de la Junta Directiva seran dirigides pel president de la FIEC, en la seva
absència qualsevol dels vicepresidents o qualsevol dels membres de la Junta Directiva.
7. De totes les sessions s'aixecarà acta, que firmaran el president i el secretari i que serà
aprovada al final de la sessió o a la següent Junta Directiva que se celebri. El secretari
general de la FIEC actuarà com a secretari de les Juntes Directives o qualsevol dels
membres de la Junta Directiva en absència d´aquest.
Article 21è. Quòrum per a l´adopció d´acords de la Junta Directiva.
Tot acord de Junta Directiva serà adoptat per majoria simple dels membres assistents, el
quòrum mínim per adoptar acords, ha de ser de com a mínim el 25% de la junta.
Article 22è. Funcions del president de la Junta Directiva de la FIEC.
1. Ser el representant legal durant el període per al qual va ser elegit.
2. Convocar i presidir l'Assemblea General de socis en les seves reunions ordinàries o
extraordinàries.
3. Convocar i presidir les reunions de la Junta Directiva en les seves reunions ordinàries
o extraordinàries.
4. Vigilar l'execució dels acords adoptats per l'Assemblea General i la Junta Directiva.
5. Autoritzar amb la seva signatura les actes de les reunions de Junta Directiva i la
correspondència de la FIEC.
6. Celebrar convenis a nom de la FIEC previ vistiplau per part de la Junta Directiva.
7. Vetllar perquè els documents legals i reglamentaris estiguin en ordre i al dia.
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Article 23è. Funcions del vicepresident de la Junta Directiva de la FIEC.
1. Substituir al president en les seves obligacions i atribucions quan fos necessari per
absència temporal.
2. Complir les tasques i responsabilitats que li delegui el president o la junta directiva.
Article 24è. Funcions del secretari general de la FIEC.
1. El secretari general custodiarà la documentació estatuària i social de la FIEC i en
concret:
- el llibre d'actes de la Junta Directiva.
- el llibre d'actes de l'Assemblea General de la Federació.
- el llibre de registre de membres i de les seves signatures si n´hi ha.
2. El secretari general redactarà i estendrà les actes de la Junta Directiva i de
l'Assemblea General, i lliurarà certificacions en relació amb el contingut dels llibres
esmentats en el punt anterior.
3. Podrà elevar a públics els acords de l'Assemblea General i de la Junta Directiva,
amb el vistiplau del president.
4. El càrrec de secretari general podrà tenir per delegació la representació jurídica de
la FIEC davant totes les autoritats i instàncies judicials i administratives de tota
mena.
Article 25è. Funcions del tresorer de la FIEC i administració econòmica.
1. Presentar els estats financers a la Junta Directiva i a l'Assemblea General.
2. Elaborar el pressupost anual d'ingressos i despeses i sotmetre'l a l'aprovació de la
junta directiva en el mes de gener de cada any.
3. Sotmetre a consideració de la junta directiva les modificacions necessàries als
pressupostos anuals aprovats.
4. Assistir a les reunions de la junta directiva i a l'assemblea general.
5. Gestionar i tenir signatura als comptes bancaris i la caixa menor.
6. Els préstecs, compres i alienacions no immobiliàries fins a la quantitat de 6.000
euros al trimestre, lloguers i altres actes d'administració són competència de la
Junta Directiva, i el president i el tresorer estan facultats per realitzar i executar
els actes d'aquesta naturalesa.
7. El tresorer cobra els ingressos i paga les factures. Ingressa o retira els fons del
compte corrent de la FIEC o de la caixa, amb la seva única signatura, amb el límit
de 1.500 euros per transacció. Quan els fons de què s'hagin de disposar superin
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aquesta quantitat de 1.500 euros, seran necessàries dues signatures, la del
tresorer amb alguna de les següents persones: del president o del secretari.
8. El tresorer és responsable dels fons de què és dipositari i també de la
comptabilitat de la FIEC, d'acord amb la normativa legal aplicable.
9. Només el patrimoni de la Federació respon dels compromisos concrets. Cap dels
membres de la Junta o de la Federació no podrà ser considerat responsable
d'aquests compromisos.
10. El tresorer tindrà al seu càrrec els llibres d'entrades i sortides de fons, i el llibre de
pressupostos i balanços de la FIEC si n´hi ha.
11. Representació davant de la Junta Directiva de les entitats assignades segons el
criteri de proximitat geogràfica.
Article 26è. Funcions del o dels vocals.
1. Col·laborar en l'organització de les activitats dels diferents comitès.
2. Acudir a totes les reunions de la junta directiva i de l´assemblea general.
3. Les altres funcions que li assigni la junta directiva.
Títol VI. REGIM ECONOMIC DE LA FIEC.
Article 27è. Recursos.
Tots els béns mobles i immobles de caràcter patrimonial de la FIEC tindran origen en els
següents recursos:
1. Quotes de fundació sufragades pels seus fundadors.
2. Quotes ordinàries. Les associacions i entitats integrades en qualitat de socis a la
FIEC satisfaran, amb la periodicitat i quantia que estableixi l'Assemblea General,
les quotes ordinàries necessàries per afrontar el pressupost de la Federació.
3. Béns que posseeix en l'actualitat i els que adquireixi en endavant sota qualsevol
títol.
4. Contribucions voluntàries que aportin els seus socis.
5. Quotes d'afiliació que fixi la junta directiva als nous socis.
6. Quotes extraordinàries que resolgui establir la junta directiva.
7. Qualsevol altre ingrés obtingut dins el desenvolupament de les seves activitats.
8. Ingressos per serveis prestats, procedents de cursos o lloguer de salons i mobiliari.
9. Recursos extraordinaris. Si és el cas, la FIEC es pot beneficiar també de qualsevol
donació, llegat, subvenció, regalies, drets, etc... També podrà rebre diners a títol
de préstec.
10. Qualsevol altre recurs lícit.
11. Si els ingressos anuals superen les despeses, la Junta Directiva pot decidir destinar
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tot aquest excedent, o una part, a un fons de reserva, que passarà a cobrir el
pressupost de l'any següent.
12. L'ús del fons de reserva està subjecte a la decisió de la Junta Directiva.
Títol VII. REFORMA DELS ESTATUTS DE LA FIEC.
Article 28è. Reforma dels Estatuts de la FIEC.
Les decisions sobre reforma d'estatuts han de ser aprovades en un sol debat, en reunions
ordinàries o extraordinàries de l'Assemblea General de socis i requereix el vot favorable
del dues terceres parts dels socis presents o representats en la reunió. Les reformes
estatutàries, un cop aprovades per l'assemblea general de socis, seran signades pel
president i el secretari de la junta directiva i seran remeses als organismes oficials que
dicti la llei.
Títol VIII. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ.
Article 29è. La dissolució de la FIEC.
Haurà de ser acordada en assemblea general extraordinària, convocada expressament
amb aquest únic punt de l’ordre del dia. La dissolució, necessitarà el vot favorable de dos
terços (2/3) dels vots dels socis presents.
Acordada la dissolució de la FIEC, l'Assemblea General de socis, ha d'acordar així mateix
la forma de liquidació. S’enviaran els arxius, actes, llibres de comptabilitat i altres
documents a la Generalitat de Catalunya, a la qual també passarà els fons sobrants de la
liquidació, els que quedaran a la seva disposició.

Títol IX. DISPOSICIÓ ADICIONAL
Els presents estatuts substitueixen als fundacionals de la FIEC inscrits al Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya en data 08-04-1998.
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