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ESTATUTS Societat Catalana de Comunicació: 

  

Estatuts 

Aquests Estatuts van ser aprovats per la Junta de Govern de la Societat Catalana 

de Comunicació el 19 de setembre de 2016 i ratificats a l’Assemblea General Extraordinària 

de l’entitat el dia 21 de desembre de 2016. 

Ratificats pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el 11 de maig de 2017  

Nota: 

Els estatuts vigents fins la data abans esmentada, havien estat aprovats per la Junta de Govern 

de la Societat Catalana de Comunicació el 17 de juliol de 1990 i ratificats pel Ple de l’Institut 

d’Estudis Catalans, el 28 de juny de 1991. Els primers Estatuts de la Societat van ser aprovats 

pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans l’11 de novembre de 1985. La Societat Catalana de 

Comunicació va quedar formalment constituïda el 2 de desembre de 1985. 

 

Títol I 

 

· Títol II. Dels membres de la Societat 

 

· Títol III. De l’actuació social 

 

· Títol IV. Dels òrgans de govern 

 

· Títol V. De la Junta de Govern 

 

· Títol VI. Dels recursos econòmics i de l’ordre intern 

 

· Disposició final 

 

· Disposició transitòria 

 

 

Títol I 

Article 1. Atès l’article 11 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans, aprovats pel Ple de l’IEC 

els dies 22 de gener i 2 d’abril de 2001, i atès també els articles 65 al 72 del Reglament de  

l’Institut d’Estudis Catalans, aprovat en el Ple del dia 22 de març de 2002, es modifiquen els 

Estatuts de la Societat Catalana de Comunicació en la Junta General extraordinària reunida 

en segona convocatòria el 21 de desembre del 2016, d’acord amb allò que estableixen els 

articles 23è, 24è, 25è, 26è i 27è dels Estatuts de la Societat i de l’article 16è del Reglament 

intern de la Societat, que fins ara han estat vigents. 
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Article 2. La Societat Catalana de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a 

la Secció de Filosofia i Ciències Socials, té per finalitat el conreu dels estudis que tenen per 

objecte la comunicació social, estendre llur coneixement i publicar els treballs dels qui s’hi 

dediquin. 

Article 3. El domicili d’aquesta filial és el de l’Institut d’Estudis Catalans, la primera corporació 

acadèmica nacional catalana, sota el patronatge de la qual fou fundada l’any 1985 la Societat 

Catalana de Comunicació. 

Article 4. La Societat desenvolupa les seves activitats en les terres de llengua i cultura 

catalanes. El català serà, doncs, la llengua pròpia de la Societat i la que serà usada normalment 

en tots els seus actes i publicacions. Les excepcions a aquesta norma general han d’ésser 

aprovades per la Junta de Govern. 

Títol II. Membres 

TÍTOL II. DELS MEMBRES DE LA SOCIETAT 

Article 5.  

Els membres de l’Associació es classifiquen en: 

1. Membres de número 

2. Membres d’honor 

3. Membres protectors 

4. Membres doctorands 

Article 6. 

Definició i deures dels membres: 

1. Membres de número.  Les persones físiques que dediquin les seves activitats científiques o 

professionals a les ciències de la comunicació. 

Els requisits per a l’admissió de membres numeraris són els següents: 

a) Tenir publicats treballs de recerca sobre comunicació social o presentar estudis inèdits 

sobre aquesta matèria. 

b) Obtenir aquesta sol·licitud el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la Junta 

de Govern, i que haurà de ser ratificada en la primera assemblea general. 

2. Els membres d’honor han d’ésser proposats per la Junta de Govern, i acceptats per majoria 

absoluta dels socis reunits en una assemblea general extraordinària, en la convocatòria de la 

qual figuraran els noms dels candidats a ingressar amb aquesta categoria. 
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3. Membres protectors. Són aquelles persones físiques o entitats que desitgin col·laborar amb 

els fins de l’Associació amb aportacions econòmiques o d’altra índole, amb l’aprovació de la 

Junta Directiva, i que respectin en tot cas el caràcter científic i independent, per la qual cosa 

no tindran vot en l’Assemblea General i ni en la resta dels òrgans de govern de l’Associació. 

4. Membres doctorands. Aquesta categoria està formada pels estudiants de doctorat, mentre 

mantinguin aquesta condició. Tindran veu, però no vot. 

Article 7. Tot membre serà donat de baixa quan hi concorri alguna de les circumstàncies 

següents: 

a) A petició d’ell mateix. 

b) Quan deixi de satisfer la quota fixada. 

c) Quan cometi dins de la Societat una falta greu a judici de la Junta de Govern. Abans de 

determinar la sanció caldrà escoltar el membre. Aquest podrà demanar la revisió de la decisió 

a l’Assemblea General mitjançant la presentació d’un escrit de recurs en el qual sol·liciti a la 

Junta de Govern la convocatòria d’una sessió extraordinària del primer òrgan esmentat per 

tal de tractar d’aquest assumpte. 

Article 8. Tot membre té dret a ésser ponent en les sessions científiques de la Societat, i a 

presentar, exposar o defensar els reports de treballs de recerca acadèmica que desitgi, si bé 

haurà de subjectar-se a l’ordre que disposi la Junta de Govern. 

Article 9. Tots els membres fundadors i numeraris hauran de pagar a la Societat les quotes 

i/o les aportacions que s’acordin en cada cas i tenen dret a examinar els comptes de la 

Societat si així ho demanen a la Junta de Govern. 

 

Títol III. Actuació social 

DE L’ACTUACIÓ SOCIAL 

Article 10. Els objectius que defineix l’article 2 d’aquests Estatuts de la Societat es 

desplegaran mitjançant un programa anual d’activitats, el qual regularà la celebració de 

sessions científiques i acadèmiques, plans de recerca, seminaris, cursos monogràfics, 

jornades de treball, debats, col·loquis i conferències; i mitjançant un pla de publicacions i de 

divulgació es donarà a conèixer el programa d’activitats als membres de la Societat  i al 

conjunt de la societat catalana.  

Article 11. La Societat també tindrà cura de promoure i de gestionar la convocatòria de 

premis, beques, borses per a l’ampliació d’estudis i línies de recerca que facilitin el conreu 

dels treballs sobre comunicació social, especialment entre la joventut i els estudiants. 

Article 12. La Societat tindrà un comitè de publicacions format pel president, el vicepresident, 

i un vocal que assumirà les funcions de coordinació en aquesta matèria. El Comitè elaborarà 
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el Pla de Publicacions, que haurà d’ésser  presentat a la Junta de Govern, abans del dia primer 

de novembre de cada any, per tal que sigui inclòs en el pressupost corresponent. 

Article 13. Les activitats acadèmiques de la Societat s’obriran al començament de cada curs 

amb una sessió plenària, la lliçó magistral de la qual serà encarregada per la Junta de Govern 

a una personalitat destacada en la recerca especialitzada. 

Article 14. La Junta de Govern inclourà en el programa d’activitats la convocatòria d’una 

sessió anual de la Societat en la qual tots els membres que ho anunciïn a la Junta de Govern 

podran sotmetre a debat les seves recerques, de la mateixa manera que podran participar en 

d’altres sessions d’intercanvi d’informació científica. Els socis doctorands també disposaran 

d’un espai en aquesta sessió per exposar els seus treballs de recerca. 

Article 15. La Societat tindrà cura de la publicació d’una memòria o un catàleg anual de totes 

les seves publicacions i tasques realitzades. 

Article 16. En el si de l’Institut d’Estudis Catalans, i d’acord amb les normes que el mateix 

Institut estableixi, la Societat promourà la inclusió de premis que fomentin la recerca en 

comunicació social en el cartell anual, en la línia del Premi Joan Givanel i Mas que l’any 1988, 

a proposta de la Societat Catalana de Comunicació, va instituir la Secció de Filosofia i Ciències 

Socials. 

Títol IV. Govern 

 

TÍTOL IV. DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 

Article 17. Els òrgans de govern de la Societat Catalana de Comunicació són l’Assemblea 

General i la Junta de Govern. Amb el caràcter d’òrgans consultius o de treball, la Societat 

podrà crear els seminaris, seccions i comissions que cregui convenients per a desenvolupar 

els seus objectius. 

Article 18. L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de la Societat, i està formada amb 

igualtat de drets per tots els membres que hi assisteixin. 

Article 19. L’Assemblea General de socis es reunirà, en sessions ordinària o extraordinària, 

quan la convoqui el president, o quan ho reclami una tercera part dels seus membres.  

Article 20. L’Assemblea General ordinària es s’haurà de reunir cada any, amb un ordre del dia 

on hi figuraran necessàriament els punts següents: 

— Elecció, si s’escau, de la Junta de Govern. Els membres elegits en aquesta Assemblea 

General ordinària prendran possessió dels seus càrrecs en la propera reunió de la Junta 

de Govern.  

— Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any que ha finit. 

— Aprovació, si s’escau, del pressupost de l’any que s’inicia. 
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Article 21. L’Assemblea General extraordinària es reunirà quan la convoqui el president, o 

quan ho sol·liciti per escrit una tercera part dels seus membres, sempre que en l’ordre del dia 

de la convocatòria hi figuri d’una manera expressa i explícita la relació dels assumptes que hi 

seran tractats. 

Article 22. En l’ordre del dia de les assemblees generals, de qualsevol mena figurarà, a més 

del lloc de celebració, el dia i l’hora de començament de les sessions en primera i en segona 

convocatòries. 

Article 23. Per a la primera convocatòria de l’Assemblea serà necessari comptar amb un 

quòrum de la meitat més un dels membres de la Societat, i per a la segona convocatòria no 

serà necessària l’existència de quòrum. 

Article 24. Tots els acords es prendran per majoria simple dels assistents, llevat dels relatius 

a la reforma dels Estatuts, els quals hauran de sotmetre’s als requisits que estableix la 

disposició final única d’aquests mateixos Estatuts; i llevat de les votacions per a l’admissió de 

nous membres, els quals hauran d’obtenir la majoria absoluta de vots favorables que regulen 

els articles 6 i 7 d’aquests Estatuts. 

Article 25. Correspon a l’Assemblea General l’adopció d’acords relacionats amb les qüestions 

i competències següents. 

a) Elegir els membres de la Junta de Govern. 

b) Aprovar l’estat de comptes de l’any anterior. 

c) Aprovar el programa anual d’activitats. 

d) Aprovar el pressupost anual. 

e) Ratificar l’admissió de nous membres. 

f) Decidir sobre l’expedient d’expulsió de membres en el cas previst a l’apartat c de l’article 8 

d’aquests Estatuts. 

g) Reformar els Estatuts de la Societat d’acord amb allò que estableix la disposició final única 

d’aquests mateixos Estatuts. 

h) Aprovar i reformar el Reglament intern, d’acord amb allò que estableix l’article 35 

d’aquests Estatuts. 

i) Decidir la dissolució de la Societat d’acord amb allò que estableixen els articles 36 i 37 

d’aquests Estatuts. 
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Títol V. Junta 

 

TÍTOL V. DE LA JUNTA DE GOVERN 

 

Article 26. La Junta de Govern és l’òrgan superior de gestió, representació i administració de 

la Societat, que actua com a òrgan executiu de l’Assemblea i al davant de la qual n’és 

responsable. 

 

Article 27. La Junta de Govern està integrada pels càrrecs següents: president, vicepresident, 

secretari, tresorer i tres vocals. Tots els càrrecs són reelegibles. 

Article 28. El mandat de la presidència i dels membres de la seva Junta serà de quatre anys, 

al terme dels quals s’elegirà un nou president i el seu equip en el transcurs de l’Assemblea 

General Ordinària, convocada formalment dos mesos abans. En cas de baixa d’algun o alguns 

membres de la Junta Directiva, el President tindrà la potestat de substituir les baixes. 

Des del moment d’aquesta convocatòria quedarà obert un període de presentació de 

candidatures que tindrà un mes de durada. Es presentaran candidatures amb llistes 

completes per a tots els càrrecs que surten a elecció. I s’enviarà a la Junta de Govern la 

candidatura i el programa que proposa. 

Durant el mes següent, les candidatures presentades podran comunicar a la resta de socis els 

seus objectius, el seu programa i les persones que es presenten per als diversos càrrecs. La 

Junta de Govern enviarà als socis una papereta amb tots els càrrecs i noms que s’hagin 

presentat. L’elecció es farà per majoria simple dels membres que hagin votat en el mateix 

acte de l’Assemblea General ordinària o que ho hagin fet per correu mitjançant un sobre 

signat. 

Article 29. La Junta de Govern es reunirà, si més no, una vegada al mes, i sempre que la 

convoqui el president o una majoria simple dels càrrecs. Quan, a parer de la Junta de Govern, 

s’observi una absència reiterada, i no justificada, d’algun dels càrrecs, caldrà procedir a la 

seva substitució. 

Article 30. Correspon a cadascun dels càrrecs de la Junta de Govern les funcions següents: 

1.  El president té assignades les atribucions en matèria de representació exterior, de direcció 

general en el funcionament i activitats dels diversos òrgans de la Societat, de convocar 

les reunions de les assemblees generals i de la Junta de Govern; assistirà amb veu i vot a 

les reunions de la secció corresponent i als plens de l’Institut d’Estudis Catalans, d’acord 

amb els Estatuts i el Reglament de l’Institut d’Estudis Catalans. El President és membre 

de la Comissió de Societats Filials. 

2.  El vicepresident té atorgada la funció de substituir el president en cas d’absència, o quan 

aquest li delegui les seves funcions, a més ha de vetllar d’una manera especial per 

l’elaboració i desplegament del pla anual d’activitats de la Societat. 
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3.  El secretari aixecarà l’acta de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta de Govern, 

serà el dipositari de la documentació de la Societat, de cursar les convocatòries de les 

assemblees generals i les de la Junta de Govern. El Secretari té l’obligació de notificar al 

Consell Permanent de l’Institut d’Estudis Catalans del programa mensual d’activitats i 

dels canvis en els càrrecs que es produeixin en la Junta de Govern de la Societat. En 

acabar el curs i per mitjà de la Secció corresponent trametrà la memòria anual al secretari 

general de l’Institut d’Estudis Catalans. En el cas que el Secretari sigui absent serà 

substituït pel tresorer. 

4.  El tresorer elabora el pressupost anual, autoritza les despeses i ingressos amb el vist-i-

plau del president, té cura dels comptes, i vetlla per l’adequat funcionament econòmic 

de la Societat. En cas d’absència, serà substituït pel Secretari. 

5.  Cadascun dels tres vocals assumirà, entre d’altres, les funcions que li siguin atribuïdes, 

relacionades, sobre les publicacions, els programes de recerca, i les relacions externes. 

 

Article 31. Un membre numerari o emèrit de l’Institut d’Estudis Catalans, elegit per la secció 

corresponent i ratificat pel Ple, actuarà com a delegat de l’Institut d’Estudis Catalans en el si 

de la Junta de Govern i també vetllarà per la qualitat científica de les publicacions i dels actes 

de la Societat. 

 

Títol VI. Economia 

 

TÍTOL VI. DELS RECURSOS ECONÒMICS I DE L’ORDRE INTERN 

 

Article 32. La Societat Catalana de Comunicació pot disposar de dues menes de recursos 

econòmics i materials: 

1.  Els recursos ordinaris, obtinguts de les quotes dels membres fundadors, dels numeraris, 

dels protectors i dels doctorands de la Societat, així com també de les aportacions de 

l’Institut d’Estudis Catalans. 

2.  Els recursos extraordinaris, provinents de les subvencions i dels donatius concedits per 

entitats o particulars. Aquests recursos poden ser  de béns mobles o immobles i entraran 

a formar part de la Societat. 

Article 33. La Societat Catalana de Comunicació podrà disposar d’un reglament intern, 

aprovat per l’Assemblea General extraordinària, en cas que calgués regular el funcionament 

de l’entitat en allò que no estigui previst en aquests Estatuts. 

Article 34. La dissolució de la Societat Catalana de Comunicació només podrà ser proposada 

per la Junta de Govern, per unanimitat, o bé a petició de les dues terceres parts dels membres 

de la societat. L’acord serà pres en una assemblea general extraordinària, però no tindrà 

efecte mentre no hagi estat informat i proposat a la secció de Filosofia i Ciències Socials i 
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dictaminat favorablement pel Consell Permanent de l’Institut d’Estudis Catalans, i aprovat pel 

Ple d’aquest Institut per majoria absoluta. 

Article 35. En cas de dissolució, la documentació, el patrimoni existent i els béns de la 

Societat passaran a integrar-se al patrimoni de l’Institut d’Estudis Catalans. 

 

Disposició final 

Aquests Estatuts podran ser reformats només en una assemblea general extraordinària de 

membres convocada a aquesta finalitat. Perquè la reforma sigui vàlida, caldrà que obtingui el 

vot favorable de les dues terceres parts dels membres de la Societat en primera convocatòria, 

i de les dues terceres parts dels assistents en la segona; aquesta segona convocatòria no 

podrà celebrar-se en un termini inferior a un mes després de la primera. La reforma també 

haurà de ser aprovada pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans. 

Disposició transitòria 

Els Estatuts de la Societat Catalana de Comunicació entraran en vigor vint dies després que el 

president de la Societat notifiqui, per escrit, a tots els membres que el secretari general de 

l’Institut d’Estudis Catalans ha comunicat al president de la Societat, d’una manera formal i 

fefaent, que el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans ha dictaminat, en sentit totalment favorable, 

el text d’aquests Estatuts. 

 

 


