
Estatuts de la Societat Catalana d’Estudis Hebraics 
 
 
 

Títol I 
Denominació. Naturalesa. Finalitat 

Article 1. D’acord amb l’article 8 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans i 
d’acord també amb els articles 58 i 65 del seu Reglament de règim interior, vigents 
actualment, es crea la Societat Catalana d’Estudis Hebraics. 

Article 2. La Societat Catalana d’Estudis Hebraics és una societat filial de l’Institut 
d’Estudis Catalans adscrita a la Secció Històrico-Arqueològica. Es regeix per aquests 
Estatuts i pels Estatuts i el Reglament esmentats a l’article 1. 

Article 3. La Societat té per finalitat: 

a) D’una manera general, el conreu dels estudis històrics i filològics relacionats amb la 
història del poble jueu i de la cultura hebrea (incloent-hi la producció literària en llengua 
aramea) des dels temps bíblics fins a l’època actual, arreu on aquests s’hagin desenvolupat 
o es desenvolupin; 

b) I d’una manera específica, la recuperació, la promoció, l’estudi i la difusió del 
patrimoni arqueològic i documental dels jueus catalans de l’edat mitjana i de llur història 
politicosocial, religiosa i cultural. 

Entre els objectius de la Societat figuren la celebració de jornades d’estudi, l’elaboració 
de projectes de treball, el foment de les publicacions i la constitució d’un fons bibliogràfic 
especialitzat. 

Títol II 
Àmbit. Seu. Organització 

Article 4. L’àmbit de la Societat s’estén a totes les terres de llengua catalana. 

Article 5. El domicili de la Societat és el de l’Institut d’Estudis Catalans. 

Article 6. Són òrgans de govern de la Societat: l’Assemblea General i la Junta de 
Govern. 

Article 7. La Societat podrà, si ho creu convenient, organitzar les seves activitats per 
mitjà de comissions o seccions que s’ocupin específicament d’alguna de les èpoques en 
què solen dividir-se els estudis hebraics: l’època biblicotalmúdica, l’edat mitjana o els 
temps moderns. 

Article 8. La Societat podrà disposar d’un comitè de publicacions, format per un 
nombre reduït de membres, especialistes en les diferents àrees d’estudi, el qual tindrà cura 
de les publicacions en tots els seus aspectes. 
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Títol III 
Composició. Idiomes 

Article 9. La Societat és composta de dues categories de membres: membres actius i 
membres associats. 

Article 10. Tenen la categoria de membres actius de la Societat aquelles persones 
físiques residents dins l’àmbit dels territoris de llengua catalana que hagin estat admeses 
per la Junta de Govern. Tenen igualment la categoria de membres actius aquelles persones 
jurídiques o institucions, amb domicili dins l’àmbit damunt esmentat, que hagin estat 
admeses per la Junta de Govern. 

Article 11. Tenen la categoria de membres associats aquelles persones físiques i 
jurídiques o institucions residents fora de l’àmbit expressat a l’article 10. 

Article 12. L’idioma oficial de la Societat és el català, que serà la llengua utilitzada 
normalment en els seus actes i en les seves publicacions. La Junta de Govern té, tanmateix, 
la facultat d’acceptar o de refusar l’ús d’altres llengües en les publicacions de la Societat. 

Títol IV 
Altes i baixes de membres 

Article 13. Qualsevol persona física o jurídica que vulgui formar part de la Societat 
podrà sol·licitar-ho a la Junta de Govern, la qual deliberarà sobre cada cas i n’acordarà 
l’admissió, si la considera convenient, tot lliurant a l’interessat l’alta com a membre actiu o 
com a membre associat, segons la seva condició. 

Article 14. La quota anual que els membres actius i associats de la Societat hauran de 
satisfer serà sotmesa per la Junta de Govern a l’aprovació de l’Assemblea General. La 
quota de les persones jurídiques o institucions serà el doble de la que sigui fixada als 
membres que són persones físiques. 

Article 15. La Junta de Govern té la facultat de cursar la baixa de qualsevol membre 
actiu o associat quan hagin transcorregut dos anys sense satisfer la quota. 

Títol V 
Òrgans de govern: l’Assemblea General 

Article 16. La celebració de jornades i sessions d’estudi és un dels objectius expressos 
de la Societat. Llevat que factors externs greus ho impedeixin, se celebrarà almenys una 
sessió d’estudi cada any. Data, localitat i actes de les jornades o sessions d’estudi seran 
determinades per la Junta de Govern i anunciats oficialment a tots els membres mitjançant 
una circular, almenys amb un mes d’antelació, el qual anunci servirà de convocatòria. 

Article 17. Dins el marc de les jornades o sessions d’estudi esmentades a l’article 16, 
tindrà lloc cada any una assemblea general, amb caràcter d’ordinària, amb l’ordre del dia 
explícit a la convocatòria o anunci. Els membres actius tenen el dret i —llevat que hi hagi 
un impediment justificat— el deure d’assistir-hi; els membres associats en tenen el dret, 
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però no el deure. A més dels punts que calgui tractar-hi, a l’Assemblea el secretari llegirà 
una memòria d’activitats i el tresorer exposarà l’estat de comptes. 

Article 18. L’Assemblea General es reunirà amb caràcter d’extraordinària quan les 
disposicions vigents ho exigeixin, quan ho acordi la Junta de Govern en consideració a les 
coses que hi hauran de ser tractades, o a petició d’una tercera part dels membres actius de 
la Societat. La convocatòria de l’Assemblea General extraordinària, amb ordre del dia, serà 
feta per la Junta de Govern amb un mínim d’un mes d’anticipació. 

Article 19. Tots els acords de les assemblees generals, llevat dels casos previstos 
expressament als presents Estatuts, s’adoptaran per majoria simple de vots dels membres 
presents, tant actius com associats, amb el vot diriment del president de la Junta de Govern, 
que ho és també de la Societat i de les assemblees, en el cas de paritat. El vot dels membres 
actius que són persones físiques pot ser delegat. 

Títol VI 
Òrgans de Govern: la Junta de Govern 

Article 20. La Societat és administrada per la Junta de Govern, que canalitza les 
iniciatives dels membres i és l’únic portaveu autoritzat de la Societat com a delegada 
immediata i exclusiva de l’Assemblea General. La Junta de Govern és composta del 
president, el secretari, el tresorer i quatre vocals. Tots els càrrecs de la Junta de Govern són 
elegits d’entre els membres actius pels membres presents a l’Assemblea General en què 
tingui lloc l’elecció. En el cas d’una vacant imprevista, els elements restants de la Junta 
decidiran la manera com ha de quedar assegurada la gestió encomanada al membre que ha 
deixat de complir-la, però el càrrec restarà vacant fins a l’Assemblea General en què es faci 
una nova elecció. 

Article 21. Són funcions del president representar la Societat, presidir la Junta de 
Govern i vetllar pel compliment dels Estatuts i dels objectius de la Societat. A més, assis-
tirà, amb veu i vot, a les reunions de la Secció Històrico-Arqueològica i als plens de 
l’Institut d’Estudis Catalans, d’acord amb els Estatuts i el Reglament de l’IEC. Serà mem-
bre de la Comissió de Societats Filials, i tindrà obligació d’informar la Secció Històrico-
Arqueològica, d’acord amb el delegat de l’IEC, de les activitats i el funcionament de la 
Societat. 

Són funcions del secretari convocar, a petició del president, les sessions de la Junta de 
Govern i aixecar l’acta de les reunions. Tindrà obligació de notificar al Consell Permanent 
de l’IEC el programa anual de les seves activitats i els canvis que es produeixin en els 
càrrecs de la Junta de Govern. En acabar cada curs, i per mitjà de la Secció Històrico-
Arqueològica, trametrà al secretari general de l’IEC la memòria anual. 

Són funcions del tresorer portar el control dels ingressos i les despeses de la Societat i 
presentar el balanç anual a l’Assemblea General. 

Article 22. El mandat dels càrrecs de president, secretari i tresorer de la Junta de Go-
vern dura quatre anys. Aquests càrrecs són reelegibles o renovables per una sola vegada, 
sense límit d’edat, incompatibilitats ni cap mena de drets adquirits. 

Article 23. Per a la renovació total o parcial de la Junta de Govern, el Secretari reuneix 
les propostes individuals de candidats que es presentin fins al moment de celebrar l’As-
semblea General en què correspongui fer l’elecció. Els membres presents a l’Assemblea 
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votaran secretament els càrrecs de president, secretari, tresorer i vocals. Fet l’escrutini 
públicament, el president proclamarà els candidats que hagin obtingut més vots. En cas de 
paritat de vots entre dues candidatures, serà proclamada la del candidat de més edat. Si 
s’esdevé que al moment d’iniciar l’Assemblea General no ha estat presentada cap candi-
datura, el mandat del càrrec corresponent quedarà renovat automàticament, excepte en el 
cas dels càrrecs de president, secretari o tresorer que ja hagin complert dos mandats. En cas 
que no hi hagi prou candidatures per a renovar tots els càrrecs de vocal que hagin de ser 
renovats, se substituiran en primer lloc els de més edat. 

Article 24. Un membre numerari o emèrit de l’IEC, elegit per la Secció Històrico-
Arqueològica i ratificat pel Ple, actuarà com a delegat de l’IEC prop de la Junta de Govern 
de la Societat, i serà convocat a les seves reunions. El delegat serà responsable, davant 
l’IEC, de les publicacions i de les activitats públiques promogudes per la Societat, i de la 
conveniència de realitzar-les. El Comitè de Publicacions —o la Junta de Govern, si no hi 
ha cap comitè— té, tanmateix, la facultat de dictaminar, en darrera instància, sobre la 
qualitat o el nivell estrictament científic dels treballs proposats. 

Article 25. La Junta de Govern actua com a delegada de l’Assemblea General en totes 
les qüestions que afecten el bon funcionament de la Societat entre les celebracions de les 
assemblees, i d’una manera expressa per a les altes i baixes de membres, per a la percepció 
de la quota anual, i per a la determinació del lloc, la data i els actes de les jornades i de les 
assemblees generals. 

Article 26. La Junta de Govern tindrà cura de dur a terme els plans de treball exposats i 
decidits a les assemblees. 

Article 27. Per al compliment dels objectius de la Societat, la Junta de Govern 
administra les aportacions que li acordi l’IEC, i així mateix els recursos, ajuts i subven-
cions que calguin, tant els ordinaris procedents de les quotes dels membres, com els que li 
arriben de les institucions o dels organismes que promouen empreses culturals i de parti-
culars interessats en les finalitats de la Societat. 

Article 28. Per a la validesa de les reunions de la Junta, cal que siguin convocades amb 
una setmana d’anticipació, per ordre del president, mitjançant el secretari, i han d’aplegar 
un mínim de quatre assistents, entre els quals hi ha d’haver el president o el secretari. 

Títol VII 
Modificacions dels Estatuts. Dissolució de la Societat 

Article 29. Qualsevol proposta de modificació dels presents Estatuts ha de ser 
tramitada a través de la Junta de Govern i sotmesa a l’aprovació d’una Assemblea General 
extraordinària. La convocatòria de l’Assemblea haurà de transcriure el text de la proposta. 
La proposta de modificació haurà d’obtenir la meitat més un dels vots emesos pels 
membres presents a l’Assemblea, i haurà de ser aprovada pel Ple de l’IEC. 

Article 30. Una eventual proposta de dissolució de la Societat ha de ser avalada 
almenys pels dos terços dels membres que componen la Societat. Serà tramitada per la 
Junta de Govern i constituirà l’únic punt de l’ordre del dia exprés a la convocatòria de 
l’Assemblea General extraordinària. Es convertirà en decisió ferma en el cas d’obtenir els 
dos terços de vots favorables dels membres de la Societat presents a l’Assemblea. Però 
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perquè la dissolució sigui efectiva haurà de ser acceptada pel Consell Permanent de l’IEC i 
aprovada pel Ple de l’Institut per majoria absoluta. 

Article 31. En cas de dissolució, els béns i recursos existents, i la documentació de la 
Societat passaran a integrar-se amb els de l’Institut d’Estudis Catalans. 

* 

Ratificats pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el 16 de juny del 1995 (primera redacció), el 13 de desem-
bre del 2010 (modificacions en els articles 16, 17 i 22) i el 16 de maig del 2019 (modificació dels articles 22 
i 23). 
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