ESTATUTS DE LA SOCIETAT CATALANA D’ESTUDIS JURÍDICS1
Article 1. D’acord amb l’article 8 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC),
aprovats pel Ple extraordinari del dia 25 d’abril de 1988, i d’acord amb els articles 58 al
65 del seu Reglament de règim interior, aprovat pel Ple de 27 de maig de 1988, es
modifiquen els Estatuts de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, que abans formava
part de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, Econòmics i Socials, segons els Estatuts
aprovats el 13 d’octubre de 1951.
Article 2. La Societat Catalana d’Estudis Jurídics (SCEJ), filial de l’Institut d’Estudis
Catalans i adscrita a la seva Secció de Filosofia i Ciències Socials, té per finalitat el
conreu de l’estudi i de la investigació del dret en general i d’una manera especial del
dret català, la difusió del seu coneixement, i la publicació de treballs relacionats amb la
matèria.
Article 3. El domicili de la Societat és el de l’Institut d’Estudis Catalans, carrer del
Carme, núm. 47, de Barcelona.
Article 4. La Societat desenvolupa les seves activitats en les terres de llengua i cultura
catalanes. El català és la llengua pròpia de la Societat i la que serà usada normalment
en tots els seus actes i publicacions. Les excepcions a aquesta norma han de ser
aprovades per la Junta de Govern.
Títol I
Dels òrgans de govern
Article 5. Els òrgans de govern de la Societat són l’Assemblea General i la Junta de
Govern.
a) Assemblea General
Article 6. L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de la Societat i està formada,
amb igualtat de drets, per tots els socis que hi assisteixen. Es reunirà, en sessions
ordinària o extraordinària, quan la convoqui el president o quan ho demani una
tercera part dels membres de la Societat.
Article 7. L'Assemblea General ordinària s'haurà de reunir cada any el primer
semestre, segons un ordre del dia en el que figuraran necessàriament els punts
següents:
a) Elecció si s'escau, els membres de la Junta de Govern
b) Aprovació dels comptes de l'any anterior
c) Aprovació del pressupost de l'any que s'inicia
d) Aprovació del resum d'activitats.
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Article 8. L’Assemblea General extraordinària es reunirà quan la convoqui el president
o quan ho sol·liciti per escrit una tercera part dels membres de la Societat. En l’ordre
del dia de la convocatòria hi haurà de figurar de manera expressa la relació dels
assumptes que hi seran tractats.
Article 9. En l’ordre del dia de les assemblees generals hi haurà de figurar el lloc de
celebració i el dia i hora de començament de les sessions en primera i segona
convocatòries.
Article 10. Per a la celebració de l’Assemblea en primera convocatòria serà necessari
comptar amb un quòrum de la meitat més un dels membres de la Societat, i per la
segona convocatòria no serà necessari aquest quòrum.
Article 11. Els acords es prendran per majoria simple dels assistents, llevat de quan es
tracti de la reforma dels Estatuts, per als quals regirà la disposició final d’aquests
Estatuts.
Article 12. Correspon a l’Assemblea General l’exercici de les funcions següents:
a) Elegir els membres de la Junta de Govern
- Aprovar l’estat de comptes de l’any anterior
- Aprovar el programa anual d’activitats
- Aprovar el pressupost anual
- Decidir sobre qualsevol altre assumpte que sigui sotmès a la seva consideració.
b) Junta de Govern
Article 13. 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 General i
és responsable davant d’ella
Article 14. La Junta de Govern està integrada pels càrrecs següents: president, vicepresident primer, vice-president segon, secretari, tresorer, vocal primer, vocal segon,
vocal tercer, i vocal quart.
La titularitat dels càrrecs és de quatre anys i poden ser reelegits, però en cap cas els
membres efectius de la Junta no podran ocupar el mateix càrrec de forma consecutiva
més de dos mandats complets.
Article 15. Els càrrecs de la Junta de Govern seran elegits per l'Assemblea General
ordinària que se celebri l'any que procedeixi el relleu de la Junta. L'Assemblea s'ha de
celebrar quan correspongui, i preceptivament dins el primer semestre de l'any.
Des de la data de convocatòria quedarà obert un període de presentació de les
candidatures que finiria quinze dies abans de la celebració de l'Assemblea.

Es podran presentar llistes completes per a tots els càrrecs, o parcials per a uns de
determinats encara que no completin la llista.
Aquell que encapçali una llista la remetrà a la Junta de Govern dintre el termini indicat,
indicant la seva candidatura i les seves propostes de gestió.
Cas que, malgrat tot, finalment no es presentés cap candidatura, en la celebració de
l’Assemblea convocada a l’efecte els seus assistents podran proposar i elegir els nous
integrants de la Junta entre els membres de la Societat.
Article 16. Durant el mes següent, les candidatures presentades es podran comunicar
a la resta dels 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. El vot pot ser
delegat per escrit en un altre membre de la Societat.
Article 17. A cadascun dels càrrecs de la Junta de Govern, els corresponen les funcions
següents:
1.
a)
b)
c)

President
La plena representació de la Societat
Convocar i presidir l’Assemblea General i la Junta de Govern
Les altres funcions que li siguin delegades i aquelles facultats no atribuïdes
expressament a l’Assemblea General o a la Junta de Govern
d) Assistir amb veu i vot a les reunions de la secció i als plens de l’Institut d’Estudis
Catalans, d’acord amb els Estatuts i Reglaments corresponents
e) Ésser membre de la Comissió de Societats Filials
f) L’obligació d’informar la secció que correspongui, d’acord amb el delegat de
l’Institut d’Estudis Catalans, de les activitats i el funcionament de la Societat
2. Vice-president
a) Substituir el president en casos d’absència d’aquest per qualsevol causa
b) Exercir les funcions que aquest li delegui
3. Secretari
a) Redactar la memòria, tenir cura de l’edició de l’anuari, estendre les actes de les
reunions i ressenyar els actes que se celebrin
b) Portar al dia el registre de membres de la Societat i rebre les comunicacions i
els escrits
c) Tenir cura de la notificació obligatòria al Consell Permanent de l’Institut
d’Estudis Catalans del programa mensual de les activitats a desenvolupar i dels
canvis que es produeixin en els càrrecs de la Junta de Govern
d) En acabar cada curs, i per mitjà de la secció corresponent, trametre al secretari
general de l’Institut d’Estudis Catalans la memòria anual

4. Tresorer
a) Proposar l’import de les quotes i ocupar-se de recaptar-les, i també d’altres
fonts de finançament
b) Pagar els rebuts autoritzats pel secretari
c) Portar els llibres i presentar la liquidació del pressupost i la proposta de
pressupost per a l’exercici següent
5. Vocals
A més de les funcions genèriques, exerceixen aquelles tasques que la Junta de
Govern els encarrega especialment
Article 18. Un membre numerari o emèrit de l’Institut d’Estudis Catalans, elegit per la
secció i ratificat pel Ple, actuarà com a delegat de l’Institut d’Estudis Catalans prop de
la Junta de Govern i vetllarà per la qualitat científica de les publicacions i els actes de la
Societat.
El delegat serà convocat a les reunions de la Junta de Govern de la Societat i actuarà de
nexe entre aquesta i l’Institut d’Estudis Catalans.
Article 19. La Societat nomenarà un comitè de publicacions format pel president o
membre de la Junta de Govern en qui delegui i tres membres de la Junta.
Títol II
Dels membres de la Societat
Article 20. Són membres de la Societat els fundadors i els membres numeraris que
hagin estat admesos i que estiguin al corrent en el pagament de les quotes. Tots els
membres tenen els mateixos drets i deures.
Article 21. Els requisits per a l’admissió de membres numeraris són els següents:
a) Haver publicat treballs de recerca sobre dret o acreditar-se activitats prou
destacades dintre aquest camp
b) Ésser proposat la Junta de Govern mitjançant sol·licitud raonada, per un mínim
de dos membres de la Societat
c) Obtenir l’aprovació de la sol·licitud mitjançant el vot favorable de la Junta de
Govern, la qual donarà compte a l’Assemblea General
Article 22. Són drets dels membres de la Societat:
a) Assistir a l’Assemblea General amb veu i vot
b) Elegir els membres de la Junta de Govern i presentar-s’hi com a candidats
c) Assistir als actes i activitats que organitzi la Societat
d) Rebre la informació i la documentació elaborades per la Societat
e) Participar en les tasques de la Societat i gaudir de les facultats i prerrogatives
que aquesta tingui reconegudes
Article 23. Són deures dels membres de la Societat:

a) Complir el que disposen els Estatuts i els acords de l’Assemblea General
b) Exercir el dret de vot en l’Assemblea General i observar les seves resolucions i
les de la Junta de Govern
c) Col·laborar en la realització de les activitats que, orientades als objectius de la
Societat, els siguin demanades per l’Assemblea General o per la Junta de
Govern
d) Pagar, dins el termini reglamentari, les quotes que siguin procedents i que
estableixi la Junta de Govern
Article 24. Els socis perden la seva condició per:
a) Defunció
b) Incapacitat legal
c) Renúncia voluntària comunicada per escrit a la Societat
d) Separació o expulsió per sanció disciplinària imposada per la Junta de Govern,
amb expedient previ
e) Incompliment de les obligacions econòmiques, amb requeriment previ de la
Junta de Govern
Títol III
De les activitats de la Societat
Article 25. Els objectius de la Societat que defineix l’article 2 d’aquests Estatuts es
desplegaran mitjançant un programa anual d’activitats que elaborarà la Junta de
Govern.
Article 26. Les activitats acadèmiques de la Societat s’obriran al començament de cada
curs amb una sessió pública, lliçó magistral de la qual serà encarregada per la Junta de
Govern a una personalitat destacada de l’àmbit del dret.
Article 27. La Societat, a través del comitè de publicacions, tindrà cura de publicar una
anuari, que a més de recollir la ressenya de les tasques realitzades, publicarà els
treballs més destacats del curs. Igualment, i en la mesura de les disponibilitats
econòmiques, editarà els textos elaborats per membres de la Societat realitzats segons
el programa d’activitats aprovat per la Junta de Govern i l’acord d’aquesta.
Títol IV
Dels recursos econòmics
Article 28. La Societat pot disposar dels recursos següents:
a) Els ordinaris, obtinguts de les quotes dels membres numeraris i de les
aportacions de l’Institut d’Estudis Catalans
b) Els extraordinaris, provinents de subvencions, donatius, quotes d’assistència als
cursos que s’organitzin i venda de les publicacions de la Societat

Títol V
Dissolució de la Societat
Article 29. La SCEJ podrà ésser dissolta a proposta de la Junta de Govern, per
unanimitat o per la petició de les dues terceres parts dels membres de la Societat.
L’acord serà pres per l’Assemblea General extraordinària i no tindrà efecte fins que no
hagi estat informat i proposat a la secció corresponent, dictaminat favorablement pel
Consell Permanent de l’Institut d’Estudis Catalans i aprovat pel Ple d’aquest per
majoria absoluta.
Article 30. En cas de dissolució, la documentació, el patrimoni existent i els béns de la
Societat passaran a integrar-se en el patrimoni de l’Institut d’Estudis Catalans.

Disposició Transitòria
La primera designació de membres de la Junta de Govern d'acord amb allò que
estableix la nova redacció de l'article 14 dels presents Estatuts, es realitzarà en una
Assemblea a celebrar abans de finalitzar el primer semestre de 2020. I la durada dels
mandants i límits dels articles 14 i 15 s'aplicaran a partir de la indicada renovació,
sense computar mandats anteriors.
Disposició Final
Els Estatuts només podran ser reformats en una assemblea general extraordinària
convocada expressament. I perquè la reforma sigui vàlida, caldrà que obtingui el vot
favorable de les dues terceres parts dels membres de la Societat en la primera
convocatòria o de les dues terceres parts dels assistents en la segona. Les dues
convocatòries poden celebrar-se el mateix dia amb una diferència horària de mitja
hora. I serà aprovada definitivament pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.
Disposició Final Segona
Aquests Estatuts entraran en vigor tan bon punt el president de la Societat notifiqui
per escrit a tots els membres haver rebut la comunicació del secretari general de
l’Institut d’Estudis Catalans en que li faci saber, de manera formal i fefaent, que el Ple
de l’Institut d’Estudis Catalans ha dictaminat en sentit favorable el seu text2.
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