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ESTATUTS  

  

  

Capítol  I.  Denominació,  fins,  domicili  i  àmbit  

 
Article 1 
Amb la Denominació «Associació d’Humanitats Digitals Catalanes» es constitueix una associació 
sense ànim de lucre que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, la 
Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE 73, de 26 de març) i 
els seus estatuts. 
 
Article 2 
Aquesta associació es constitueix per temps indefinit. 
 
Article 3 
Els fins d’aquesta associació són: 

a) Promoure i donar visibilitat als projectes que treballin des de les humanitats digitals 
desenvolupats sobre l’àmbit català. 

b) Crear una xarxa d’investigadors, professors, estudiants, gestors i curadors implicats i 
interessats en les Humanitats Digitals. 

c) Organitzar esdeveniments de difusió de les humanitats digitals mitjançant congressos, 
reunions i seminaris per intercanviar idees i generar sinergies de col·laboració. 

d) Promoure el desenvolupament de processos formatius vinculats a les humanitats digitals.  
e) Defensar el valor de la recerca i ensenyament digitals davant les institucions polítiques.  
f) Establir punts d’unió entre les universitats, el sector cultural i les indústries creatives a 

Catalunya. 
g) Oferir als membres d’AHDCat suport en els seus projectes, estudis i investigacions. 
En queda exclòs tot ànim de lucre. 
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Article 4 
Per al compliment d’aquests fins es realitzaran les següents activitats: 

a) Creació i manteniment d’un registre d’institucions —públiques o privades—, altres 
associacions, fundacions, empreses mercantils i persones físiques individuals l’activitat i 
interessos principals de les quals estiguin relacionats amb les Humanitats Digitals. 

b) Participació activa en projectes que coincideixin amb els fins de l’associació per potenciar la 
difusió dels resultats obtinguts entre tots els contactes registrats a la base de dades de 
l’Associació, amb l’objectiu de dinamitzar les sinergies que generin els nous projectes que 
se’n derivin. 

c) Aportació del coneixement en l’àmbit de la cultura i la fabricació digitals dels associats i les 
associades a tota aquella organització o persona que ho necessiti, tot facilitant la promoció 
de projectes que compleixin amb les finalitats recollides en aquests Estatuts. 

 
Article 5 
L’Associació estableix el seu domicili social a l’edifici de la Universitat de Lleida (Plaça de Víctor 
Siurana, 1 – 25003 Lleida), i el seu àmbit territorial en què va a realitzar principalment les seves 
activitats és el territori català. 
 
Capítol  II.  Òrgan  de  representació  

 
Article 6 
L’Associació serà gestionada i representada per una Junta Directiva formada per un/a President/a, 
un/a Vicepresident/a, un/a secretari/ària, un/a Tresorer/a i un/a vocal. En cap cas aquests càrrecs 
seran remunerats, seran designats i revocats per l’Assemblea General i el seu mandat tindrà una 
durada de quatre anys. 
 
Article 7  
Aquests càrrecs podran causar baixa per renúncia voluntària comunicada per escrit a la Junta 
Directiva o per incompliment de les obligacions que tinguin encomanades. 
 
 
 
Article 8 
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En el cas que els membres de la Junta Directiva causin baixa voluntària, continuaran ostentant els 
seus càrrecs fins al moment en què es produeixi l’acceptació dels que els substitueixin. 
 
Article 9  
La Junta Directiva es reunirà totes les vegades que ho determini la Presidència i a iniciativa o 
petició de la majoria dels seus membres. La Junta quedarà constituïda quan assisteixi la meitat més 
un dels seus membres i perquè els seus acords siguin vàlids hauran de ser presos per majoria de 
vots. En cas d’empat, el vot de la Presidència serà de qualitat. Si per algun motiu un membre de la 
Junta no pogués acudir-hi, pot delegar el seu vot en un altre membre, per escrit i amb la signatura 
tant del delegant com del delegat o delegada. 
 
Article 10 
Les facultats de la Junta Directiva s’estendran, amb caràcter general, a tots els actes propis de les 
finalitats de l’Associació, sempre que no requereixin, segons aquests Estatuts, l’autorització 
expressa de l’Assemblea General. Són facultats particulars de la Junta Directiva: 

a) Dirigir les activitats socials i portar la gestió econòmica i administrativa de l’Associació, tot 
acordant de realitzar els contractes i actes escaients. 

b) Executar els acords de l’Assemblea General. 
c) Formular i sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General els balanços i els comptes anuals. 
d) Resoldre sobre l’admissió de nous associats i noves associades. 
e) Nomenar delegats i delegades per a alguna determinada activitat de l’Associació. 
f) Qualsevol altra facultat que no sigui de l’exclusiva competència de l’Assemblea General de 

socis o sòcies. 
 
Article 11 
Atribucions de la Presidència: 

a) Representar legalment a l’Associació davant tota classe d’organismes públics o privats. 
b) Convocar, presidir i aixecar les sessions que celebri l’Assemblea General i la Junta Directiva, 

així com dirigir les deliberacions d’una i altra. 
c) Ordenar pagaments i autoritzar amb la seva signatura els documents actes i correspondència. 
d) Adoptar qualsevol mesura urgent que la bona marxa de l’Associació o per al 

desenvolupament de les seves activitats resulti necessària o convenient. 
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Article 12 
En cas d’absència del President o la Presidenta, serà el Vicepresident o la Vicepresidenta qui el 
substituirà fins a la seva reincorporació i tindrà les seves mateixes atribucions. Així mateix, 
assistirà de forma dinàmica al President o la Presidenta en la presa de decisions urgents per garantir 
la bona marxa de l’Associació. 
 
Article 13 
El Secretari o la Secretària tindrà les funcions següents: 

a) Dirigir els treballs administratius de l’Associació 
b) Expedir certificacions. 
c) Portar els llibres de l’Associació legalment establerts i el fitxer d’associat i associades. 
d) Custodiar la documentació de l’entitat i fer fent que es cursin als socis i a les sòcies les 

comunicacions sobre designació de Juntes Directives i altres acords socials inscriptibles als 
registres corresponents, així com el compliment de les obligacions documentals en els termes 
que legalment corresponguin. 

 
Article 14 
El Tresorer o Tresorera recaptarà i custodiarà els fons pertanyents a l’Associació i donarà 
compliment a les ordres de pagament que expedeixi la Presidència. 
 
Article 15 
Els vocals, quan es nomenin, tindran les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la 
Junta Directiva, així com les que neixin de les delegacions o comissions de treball que els 
encomani la mateixa Junta. 
 
Article 16 
Les vacants que es puguin produir durant el mandat de qualsevol dels membres de la Junta 
Directiva seran cobertes provisionalment entre els membres fins a l’elecció definitiva per 
l’Assemblea General convocada a l’efecte. 
 
Capítol  III.  L’assemblea  general  

 
Article 17 
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1.  L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per 
dret propi i irrenunciable. 
2.  Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen 
per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea. 
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, 
els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar. 
 
Article 18 
Les reunions de l’Assemblea General seran ordinàries i extraordinàries. L’ordinària se celebrarà 
un cop l’any dins dels quatre mesos següents al tancament de l’exercici; les extraordinàries se 
celebraran quan les circumstàncies ho aconsellin, segons el parer de la Presidència, quan la Junta 
Directiva ho acordi o quan ho proposi per escrit una desena part dels associats i/o associades. 
 
Article 19 
Les convocatòries de les Assemblees Generals es realitzaran per correu electrònic expressant el 
lloc, dia i hora de la reunió així com l’ordre del dia amb expressió concreta dels assumptes a tractar. 
Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l’Assemblea en primera convocatòria 
hauran de transcórrer almenys quinze dies; si procedís, s’hi podrà fer constar la data i hora en què 
es reunirà l’Assemblea en segona convocatòria, sense que entre una i una altra pugui haver un 
termini inferior a quinze dies. 
 
Article 20 
1. Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament 
constituïdes en primera convocatòria quan concorrin a ella un terç dels associats i/o les associades 
amb dret a vot, i en segona convocatòria qualsevol que sigui el nombre dels presents amb dret a 
vot. Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades quan els 
vots afirmatius superen als negatius i no seran computables a aquests efectes els vots nuls, en 
blanc, ni les abstencions. 
2. Caldrà majoria qualificada de les persones presents o representades, que resultarà quan els vots 
afirmatius superen la meitat d’aquestes, per a: 

a) La dissolució de l’entitat. 
b) la modificació d’Estatuts. 
c) la disposició o alienació de béns integrants de l’immobilitzat. 
 



 

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre d'associacions de
Lleida

Pàg. 6/ 11

Data: 14/05/2020

Amb el codi segur de verificació R1044E34W56B914 es pot consultar aquest document a l’adreça
http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

6  
  

3. El contingut de les Assemblees, les diferents opinions expressades sobre aspectes recollits en 
l’ordre del dia o aquells que —aliens a l’ordre del dia— resultin rellevants per a l’activitat de 
l’Associació, així com els acords adoptats, es reflectiran en una acta, que serà redactada de manera 
alterna i rotatòria entre els membres assistents a l’Assemblea i posada a disposició per a la consulta 
en un fitxer accessible per a tots els socis i sòcies. 
 
Article 21 
Són facultats de l’Assemblea General: 

a) Aprovar la gestió de la Junta Directiva. 
b) Elegir els membres de la Junta Directiva. 
c) Examinar i aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els 

acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l'associació 
i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern. 

d) Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries  
e) Acordar la dissolució de l’Associació. 
f) Modificar els Estatuts. 
g) Disposar o alienar els béns. 
h) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n. 
 
i) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública. 
j) Aprovar el reglament de règim interior. 
k) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les 

associades. 
l) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes 

d'associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva. 
m) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan 

de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament 
enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General. 

 
Article 22 
Requereixen acord de l’Assemblea General Extraordinària convocada a l’efecte: 

a) La modificació dels Estatuts. 
b) La dissolució de l’Associació. 
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Capítol  IV.  Els  membres  de  l’associació,  els  seus  drets  i  les  seves  obligacions  

 
Article 23 
Podran pertànyer a l’Associació aquelles persones amb capacitat d’obrar que tinguin interès en el 
desenvolupament dels fins de l’Associació. En tots els casos, la inscripció a l’associació és 
voluntària i l’ha de sol·licitar el soci mateix a través d’un formulari d’inscripció que trobarà a la 
pàgina web de l’associació, ahdcat.org 
 
Article 24 
Dins de l’Associació existiran les següents classes de socis o sòcies: 

a) Fundadors: els que participin en l’acte de constitució de l’Associació. 
b) De número: els que ingressin després de la constitució de l’Associació. 
c) D’honor: els que pel seu prestigi o per haver contribuït de manera rellevant a la dignificació 

i desenvolupament de l’Associació, es facin creditors a tal distinció. El seu nomenament 
correspondrà a l’Assemblea General. 

 
Article 25 
Els socis i/o sòcies causaran baixa per alguna de les causes següents: 

a) Per renuncia voluntària, comunicada per escrit a la Junta Directiva. 
b) Per no satisfer les quotes fixades. 
c) Per no complir les obligacions estatutàries. 
d) Per decisió majoritària de l’Assemblea General. 

 
Article 26 
Els socis i/o sòcies de número i fundadors tindran els següents drets: 

a) Prendre part en totes les activitats que organitzi l’Associació en compliment dels seus fins. 
b) Gaudir de tots els avantatges i beneficis que l’Associació pugui obtenir. 
c) Participar en les Assemblees amb veu i vot. 
d) Ser electors i elegibles per als càrrecs directius. 
e) Rebre informació sobre els acords adoptats pels òrgans de l’Associació. 
f) Fer suggeriments als membres de la Junta Directiva amb vista al millor compliment dels fins 

de l’Associació. 
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En cas de delegació de vot caldrà presentar a l’inici de l’Assemblea un document exprés amb les 
signatures del delegant i delegat. 
 
Article 27 
L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompeixen 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. La junta directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i 
proposa la resolució, amb audiència prèvia de la persona presumptament infractora. La resolució 
final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern. 
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 bé acordarà les resolucions de 
sobreseïment oportunes. 
 
Article 28 
Els socis i/o sòcies de número i fundadors tindran les següents obligacions: 

a) Complir els presents Estatuts i els acords vàlids de les Assemblees i la Junta Directiva. 
b) Abonar les quotes que es fixin. 
c) Assistir a les Assemblees i altres actes que s’organitzin. 
d) Exercir, si escau, les obligacions inherents al càrrec que ocupin. 

 
Article 29 
Els socis i/o sòcies d’honor tindran les mateixes obligacions que els fundadors i de nombre a 
excepció de les previstes en els apartats b) i d), de l’article 27. 
Així mateix, tindran els mateixos drets a excepció dels que figuren en els apartats c) i d) de l’article 
26, i podran assistir a les assemblees sense dret de vot. 
 
Article 30 
Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament dels fins i activitats de l’Associació seran 
els següents: 

a) Les quotes de socis i sòcies, periòdiques o extraordinàries, que puguin establir-se. 
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b) Les subvencions, llegats o herències que pogués rebre de forma legal per part dels associats 
i/o les associades o de terceres persones. 

c) Qualsevol altre recurs lícit. 
 
Article 31 
L’Associació no té Fons Social en el moment de la seva constitució. 
 
Article 32 
L’exercici associatiu i econòmic serà anual i el seu tancament tindrà lloc el 31 de desembre de 
cada any. 
 
 
Capítol  V.  Dissolució  

 
Article 33 
L’associació es dissoldrà voluntàriament quan així ho acordi l’Assemblea General Extraordinària 
convocada a tal efecte, d’acord amb el que disposa l’article 20 dels presents Estatuts. 
 
Article 34 
En cas de dissolució, es nomenarà una comissió liquidadora que, un cop extingits els deutes, i si 
romangués algun sobrant econòmic, el destinarà a fins que no desvirtuïn la naturalesa no lucrativa 
de l’associació. 
 
 
 
Aquests estatuts son els aprovats en assemblea fundacional de 20/06/2019 i posteriorment, 
modificats i aprovats en assemblea de 30/04/2020 
 
  

Disposició  addicional  

 
En tot el que no estigui previst en els presents Estatuts s’aplicarà la vigent Llei Orgànica 1/2002, 
de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i les disposicions complementàries. 
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A Barcelona, a 11 de Maig de 2020. 

Signatures de tots els socis fundadors: 

Pedro Fernàndez Dorado 

Joan Ramon Veny Mesquida 

Òscar Martínez Ciuró 
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Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 
Serveis Territorials de Lleida  

 

Certifico que aquests estatuts concorden amb els originals de l’entitat, 
les dades d’inscripció de la qual consten a continuació. 

 Núm. d’inscripció 67557 

 Data Resolució 13/05/2020 

 Secció 1a del Registre d’Associacions 

 
El director dels Serveis Territorials 

Data 14 de maig de 2020 
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