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Estatuts

Capítol I. La denominació, les finalitats i el domicili

Article 1. Denominació

Amb la denominació Associació Reagrupament Independentista es constitueix, per 
temps  indefinit,  una  associació  cultural  privada.  L’Associació  Reagrupament 
Independentista  regularà les seves activitats d’acord amb aquests estatuts i per allò 
que disposa  la Llei 4/2008 de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques (DOGC núm. 5123, de 2 de maig de 2008) i la Llei 
orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 
26 de març de 2002).

Article 2. Finalitats

Les finalitats de l’Associació Reagrupament Independentista (RI) són les següents:

1. La defensa, el foment, la difusió i l’estudi de l’independentisme i el republicanisme 
en l’àmbit de Catalunya.

2. L’enfortiment de la base social de l’independentisme als Països Catalans 

3. El debat a l’entorn de la regeneració de la vida política.

Les finalitats de l’associació s’assoliran mitjançant activitats de caràcter acadèmic, 
informatiu, de debat i participació i de foment de l’opinió.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3. Domicili i àmbit

1. El domicili de l’Associació Reagrupament Independentista s’estableix a Barcelona, 
carrer Providència, 41.

2. L’àmbit de l’associació ve determinat per la comunitat autònoma de Catalunya, per 
bé que l’activitat es podrà projectar arreu dels Països Catalans.

Capítol II. Els socis de l’Associació Reagrupament Independentista, els seus 
drets i les seves obligacions

Article 4. Condició de soci de l’Associació  Reagrupament Independentista

1.  Poden  formar  part,  com  a  socis/sòcies  de  l’Associació  Reagrupament 
Independentista  totes  les  persones  majors  d’edat  interessades  en  els  objectius 
fundacionals.

2.  Les  persones  interessades  a  adquirir  la  condició  de  soci  poden  formular  llur 
adhesió bé per escrit adreçat a la Junta Directiva,  bé per via telemàtica pels mitjans 
que es puguin crear a tal efecte i adquiriran aquesta condició de forma automàtica 
un cop verificada l’autenticitat de les dades aportades i el compliment dels requisits 
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establerts, tret que hi hagi decisió motivada de la Junta Directiva que haurà de ser 
notificada al o a la sol·licitant en els deu dies següents a la sol·licitud d’adhesió.

Article 5. Drets dels socis

Són drets dels socis els següents:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

2. Elegir i ser elegits per als llocs de representació o executius que es determinen en 
aquests Estatuts o els que es puguin establir en el futur.

3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.

4. Intervenir en la presa de decisions, l’organització, gestions,  serveis i  activitats de 
Reagrupament Independentista en els termes d’aquests Estatuts.

5. Exposar a l'Assemblea General i a la Junta Directiva tot el que considerin que 
pugui  contribuir  a  fer  més  eficaç  l’acció  de  l’Associació  Reagrupament 
Independentista per tal d’aconseguir els seus objectius fundacionals.

6.  Sol·licitar  i  obtenir  explicacions  sobre  l'administració  i  la  gestió  de  la  Junta 
Directiva o les persones o òrgans en què aquesta delegui les seves funcions.

7.  Rebre  informació  sobre  les  activitats  de  l'associació  així  com  els  butlletins 
electrònics, publicacions, estudis i documentació d’altra naturalesa que resultin de 
l’activitat de l’associació.

8. Formar part dels grups de treball.

9. Posseir un exemplar dels Estatuts.

10. Amb caràcter general, tots els drets descrits a l’art. 323-2, 323-3, 323-4 i 323-5 
del llibre III del Codi civil de Catalunya.

Article 6. Deures dels socis

Són deures dels socis els següents:

1. Comprometre's amb les finalitats de l’Associació Reagrupament Independentista i 
participar activament per assolir-les.

2. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

3.  Acatar  i  complir  els  acords  vàlidament  adoptats  pels  òrgans  de  govern  de 
l’associació.

4. Amb caràcter general, els deures descrits a l’art. 323-6 del Llibre III del Codi civil 
de Catalunya. 
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Article 7. Pèrdua de la condició de soci

Són  causes  de  pèrdua  de  la  condició  de  soci  de  l’Associació  Reagrupament 
Independentista:

1. La decisió voluntària de la persona interessada, que ha de comunicar per escrit o 
per  via  telemàtica,  en  aquest  cas amb acreditació  digital  de  la  identitat,  la  seva 
decisió a la comissió executiva.

2. No complir les obligacions estatutàries. En aquest cas, la pèrdua de la condició de 
soci haurà d’anar precedida de l’aplicació de procediment disciplinari contradictori, 
els principis del qual s’assenyalen a l’article següent.

Article 8. Procediment disciplinari 

La Junta directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin 
les seves obligacions.  Aquestes infraccions es qualificaran 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  que  s’ha 
d’elaborar en desenvolupament d’aquests principis.

El  procediment sancionador s’ha d’iniciar  d’ofici  o bé com a conseqüència d’una 
denúncia o comunicació. La Junta directiva nomenarà un instructor, que tramitarà 
l’expedient sancionador i proposarà la resolució, amb audiència prèvia de la persona 
presumptament  infractora.  La  resolució  final,  que  haurà  de  ser  motivada,  l’ha 
d’adoptar la Junta Directiva.

Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden 
sol·licitar  que s’hi  pronunciï  l’Assemblea  General,  que  les  confirmarà  o  revocarà 
segons estimi procedent. 

Capítol III. L'Assemblea General

Article 9. Facultats de l’ Assemblea General

1.  L'Assemblea  General  és  l'òrgan  sobirà  de  l’Associació  Reagrupament 
Independentista. Es regeix per aquests estatuts i  per allò que estableix l’art.  322, 
apartats 2 a 8 del llibre III del Codi civil de Catalunya i els seus membres en formen 
part per dret propi i irrenunciable.

2.  Les decisions de l’assemblea general  s’adopten per majoria simple dels socis 
presents.

3. Tots els socis queden subjectes als acords de l'Assemblea General.

4. L'Assemblea General té les facultats següents:

a) Aprovar i modificar els estatuts.
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b) Elegir i separar els membres de la Junta Directiva i controlar-ne l'activitat.

c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i aprovar la gestió 
feta per la Junta Directiva.

d) Acordar la dissolució de l’Associació Reagrupament Independentista.

e) Ratificar anualment la baixa o la separació de membres de la Junta Directiva 
acordada per aquest òrgan.

f) Totes aquelles establertes amb caràcter general per l’art. 322-2 del Llibre III del 
Codi civil de Catalunya

Article 10. Periodicitat de les reunions de l’Assemblea General

1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, 
entre els mesos de gener i juny.

2. La Junta Directiva pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari 
sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre de 
socis no inferior al 10%.

Article 11. Convocatòria de l’Assemblea General

1. L'Assemblea General  és convocada pel  president  o  presidenta mitjançant  una 
convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora 
de la reunió.

2. La convocatòria s'ha de comunicar a tots els socis i sòcies quinze dies abans de la 
data de la reunió, individualment bé per escrit, bé per mitjà telemàtic, al domicili que 
consti en la relació actualitzada de socis i sòcies de què ha de disposar l’Associació 
en tot moment.

Article 12. Constitució de l’Assemblea General

1. L'assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de socis 
presents. No s’admet la representació d’altri.

2. Un mínim del 10% dels socis  poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en 
l'ordre  del  dia  d'un  o  més assumptes.  Aquest  dret  també el  podrà  exercir  cada 
assemblea  comarcal  o  de  districte.  Si  ja  s’ha  convocat  l’assemblea  general,  la 
incorporació d’assumptes fora d’aquests terminis i regles haurà de ser acceptada per 
votació  a  l’assemblea  com assumpte  previ  abans  de  l’aprovació  de  l’acta  de  la 
sessió.

5



Estatuts

Article 13. Presidència i Secretaria de l’Assemblea General

1. Les reunions de l'Assemblea General són presidides pel president o la presidenta 
de la Junta Directiva o,  en cas d’absència,  la persona que el/la substitueixi,  que 
haurà de ser, per aquest ordre, el/la vicepresident/a o, en absència d’aquest/a, el/la 
vocal de més edat de la Junta Directiva.

2.  Exerceix  com a secretari/a  de l’assemblea qui  en faci  les funcions a la Junta 
Directiva. Ha de redactar l'acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i qui 
la presideixi, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el 
resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al  començament  de  cada  reunió  de  l'Assemblea  General  es  llegeix  l'acta  de  la 
sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Des de la data de la convocatòria, l'acta i 
qualsevol altra documentació relativa als assumptes a tractar ha d'estar a disposició 
dels membres al local social.

Article 14. Votacions a l’Assemblea General

1. En les reunions de l'Assemblea General,  correspon un vot a cada soci,  sense 
possibilitat de delegació.

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 15. Composició i funcions de la Junta Directiva

1.  La  Junta  Directiva,  com  a  òrgan  de  govern  de  l’Associació  Reagrupament 
Independentista,  la  regeix,  administra  i  representa,  i  es  regula  pel  que disposen 
aquests estatuts i per allò que preveu l’art. 322, apartats 9 a 18 del Llibre III del Codi 
civil de Catalunya.

2. La Junta Directiva serà integrada per un màxim de 30 vocals, entre ells,  un/a 
President/a, un/a vicepresident/a, un/a secretari/a i un/a tresorer/a.

3. La Junta Directiva exerceix les seves funcions de forma col·legiada. Sens perjudici 
d’això, ha de nomenar entre els seus membres un president o una presidenta, a qui 
correspondrà presidir l’assemblea i  la pròpia Junta. Es nomenarà, així mateix,  un 
vicepresident o vicepresidenta, un tresorer o una tresorera i un secretari o secretària, 
a qui correspondrà també l’exercici d’aquesta funció a l’assemblea.

4. L’elecció dels membres de la Junta directiva,  que han de ser necessàriament 
socis  de  l’Associació  Reagrupament  Independentista,  es  fa  per  votació  de 
l'Assemblea General.  Les  persones elegides entren  en  funcions després  d'haver 
acceptat el càrrec.
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5. Els membres de la Junta Directiva no rebran cap retribució, sens perjudici de la 
possibilitat de rescabalament de les despeses que es derivin de l’exercici de la seva 
funció, que hauran de ser degudament justificades.

6. Si algun membre de la Junta Directiva exerceix funcions de direcció o gerència o 
altres  que no siguin  les  ordinàries  de  govern  de  l’associació,  podrà  ser  retribuït 
sempre que s’estableixi una relació contractual, incloent-hi la de caràcter laboral. El 
nombre de membres de l’òrgan de govern que percebin qualsevol tipus de retribució 
de l’associació no pot superar el terç dels que integren aquest òrgan.

Article 16. Mandat dels membres de la Junta Directiva

1.  Els  membres de  la  Junta  Directiva  exerceixen  el  càrrec  durant  un  termini  de 
quatre anys i poden ser reelegits únicament per un altre període d’igual durada.

2.  El  cessament  dels  càrrecs  abans  d'extingir-se  el  termini  reglamentari  del  seu 
mandat pot esdevenir-se per:

a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit  en el  qual se n'exposin els 
motius

b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec

c) baixa com a soci de l’Associació Reagrupament Independentista, sens perjudici 
d’allò que estableix l’article 23.

Article 17. Facultats de la Junta Directiva

1. La Junta Directiva té les facultats i responsabilitats següents:

a) Representar, dirigir i administrar l’Associació Reagrupament Independentista de la 
manera  més  àmplia  que  reconegui  la  Llei.  Així  mateix,  li  correspon  complir  les 
decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i 
directrius que aquesta estableixi i, en general, l’execució de les accions necessàries 
per tirar endavant els objectius estatutaris.

b) Prendre els acords que calgui pel que fa a les relacions amb altres entitats, amb 
els mitjans de comunicació o amb la ciutadania en general.

c) Convocar les assemblees generals i  fer que es compleixin els acords que s'hi 
adoptin.

d) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General 
perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.

e) Establir grups de treball, de caràcter territorial o sectorial per aconseguir de la 
manera més eficient i eficaç les finalitats de l’associació i autoritzar els actes que 
aquests grups projectin dur a terme.
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f)  Obrir  comptes  corrents  i  llibretes  d'estalvis  a  qualsevol  establiment  de  crèdit 
d'estalvi i disposar dels fons en els termes establerts en aquests estatuts.

h)  Qualsevol  altra  facultat  que  no  estigui  atribuïda  d'una  manera  específica  a 
l’assemblea o que li hagi estat delegada per aquesta i, amb caràcter general, les 
establertes a l’art. 322.9 del Llibre III del Codi civil de Catalunya

Article 18. Periodicitat de les reunions de la Junta Directiva

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel o per la titular de la presidència o 
persona que el/la substitueixi,  s'ha de reunir  en sessió  ordinària amb periodicitat 
mensual

2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el/la 
titular de la presidència o bé si ho sol·licita una tercera part dels membres que la 
composen.

Article 19. Convocatòria de la Junta Directiva

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada  amb una 
antelació  de  10 dies  i  hi  ha un quòrum equivalent  a  una tercera  part  dels  seus 
membres de dret. En els supòsits d’urgència, degudament acreditada, el president o 
presidenta de la Junta pot convocar sessió amb una antelació mínima de 48 hores. 
En aquest cas, la junta haurà de ratificar per majoria la urgència de la sessió abans 
de començar el tractament dels punts inclosos a l’ordre del dia. 

2.  La  Junta  Directiva  pren  els  acords  per  majoria  simple  de  vots  dels  socis/es 
assistents.

3. Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de 
ser signats per la Secretaria. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de 
llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent. La 
lectura  no  serà  necessària  quan  l’esborrany  de  l’acta  hagi  estat  tramès 
telemàticament o per un altre mitjà als membres de la Junta.

Article 20. La Presidència de la Junta Directiva

El/La president/a de la Junta Directiva serà escollit per la Junta Directiva entre els 
seus membres i li correspondran les següents funcions:

1) Representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea i de la Junta 
Directiva.
2) Presidir l’Assemblea i la Junta Directiva i dirigir-ne els debats.
3) Emetre un  vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
4) Establir  la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General  i  de la Junta 
Directiva.
5)  Visar  les  actes  i  els  certificats  confeccionats  pel  secretari/secretària  de 
l’Associació.
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6)  Exercir  les  accions  administratives  i  jurisdiccionals  en  representació  de 
l’Associació.
7)  Aquelles   altres  que  li  siguin  delegades  per  l’Assemblea  General  o  la  Junta 
Directiva.

Article 21. La Tresoreria de la Comissió Executiva

El/La  Tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, 
com  també  l'elaboració,  si  calgués,  del  pressupost,  el  balanç  i  la  liquidació  de 
comptes,  portar  un  llibre  de  caixa,  altres  documents  de  tresoreria,  pagar  les 
despeses aprovades per la Junta Directiva i materialitzar el dipòsit dels ingressos en 
els comptes o llibretes oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 22. La Secretaria de la Comissió Executiva

El/la  Secretari/ària  ha  de  custodiar  la  documentació  de  l'associació,  estendre, 
redactar  i  signar  les  actes  de  les  reunions  de  l'Assemblea  General  i  la  Junta 
Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar i també portar el llibre 
de registre de socis i sòcies.

Capítol V. Les comissions de treball i els/les col·laboradors/es

Article 23. Les comissions i grups de treball

La Junta Directiva pot plantejar la creació i constitució de qualsevol comissió o grup 
de treball, a iniciativa pròpia o a petició dels membres de l’Associació Reagrupament 
Independentista que vulguin formar-los, que, en aquest cas, n'han d'assabentar la 
Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

Article 24. Els/Les col·laboradors/es

Sens  perjudici  del  que  estableix  l’art.  4,  es  pot  articular  la  col·laboració  amb 
l’Associació  Reagrupament  Independentista  de  persones  que  no  reuneixin  la 
condició  de  soci  de  ple  dret,  mitjançant  la  figura  del  col·laborador/a,  que  podrà 
participar  a  les  activitats  de  l’Associació  en  la  forma  que  es  determini 
reglamentàriament,  sense dret  a vot,  en qualsevol  cas,  en els òrgans decisoris i 
prèvia  incorporació  al  registre  de  personal  col·laborador  que  ha  de  portar 
l’Associació.

Capítol VI. El règim econòmic

Article 25. Patrimoni fundacional

L’Associació Reagrupament Independentista, per la seva naturalesa, no té patrimoni 
fundacional.
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Article 26. Recursos econòmics

Els recursos econòmics de l’Associació Reagrupament Independentista es nodreixen 
de:

a) les quotes dels associats,

b) les aportacions voluntàries,

c) qualsevol ajut econòmic que pugui percebre per a desenvolupar la seva activitat, 
en el marc de la normativa legal d’aplicació.

Article 27. Exercici econòmic

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 28. Facultats de disposició de recursos

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit  o 
d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president o presidenta, del tresorer o 
tresorera i del secretari o secretària.

Per  a  poder  disposar  dels  fons  serà  suficient  dues  signatures  de  les  tres 
autoritzades.

Capítol VII. La dissolució

Article 29. Acord de dissolució

L’associació  pot  ser  dissolta  si  ho  acorda  l'Assemblea  General,  convocada  amb 
caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

S’acordarà la dissolució en el cas de l’extinció de l’objecte fundacional.

Article 30. Comissió liquidadora

1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures 
oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets, si n’hagués adquirit,  com 
a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. En qualsevol cas, el romanent net que resulti de la liquidació, si n’hi hagués, s’ha 
de destinar a una entitat cultural sense afany de lucre amb seu a Catalunya, amb la 
qual existeixi coincidència total o parcial quant a les finalitats fundacionals.

3. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora si fos necessari.

4.  Les  funcions  de  liquidació  i  d'execució  dels  acords  a  què  fan  referència  els 
apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta directiva, tret 
del cas que l'Assemblea General conferís aquesta missió a una comissió liquidadora 
especialment designada.
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5. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva 
responsabilitat  queda  limitada  a  complir  les  obligacions  que  ells  mateixos  hagin 
contret voluntàriament.

Barcelona, ............de..........................de 2009

 

DILIGÈNCIA: Per a fer constar que aquests Estatuts incorporen les modificacions  
derivades del requeriment efectuat pel Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya,  notificat  en data 10 de setembre de 2009 en el  tràmit  d’inscripció de  
l’Associació  Reagrupament  Independentista,  i  que  han  estat  aprovades  per  
l’Assemblea General de l’Associació en sessió de....de .................de 2009.

....... de ............... de 2009.

El Secretari                                                                                 Vist-i-plau, 

                                                                                                     El President
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