
ESTATUTS

XXV ASSEMBLEA GENERAL
AMNISTIA INTERNACIONAL CATALUNYA

Granollers, 6 d'abril de 2019

NOMÉS PER A MEMBRES D’AIC



Estatuts d’Amnistia Internacional Catalunya aprovats a la XXII Assemblea General 

ESTATUTS D'AMNISTIA INTERNACIONAL CATALUNYA

TÍTOL I: DENOMINACIÓ I DURADA, ÀMBIT, DOMICILI I OBJECTIUS
CAPÍTOL PRIMER: DENOMINACIÓ I DURADA
CAPÍTOL SEGON: ÀMBIT
CAPÍTOL TERCER: DOMICILI
CAPÍTOL QUART: OBJECTIUS

TÍTOL II: DELS SOCIS/ES
CAPÍTOL PRIMER: DE L'ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE SOCI/A
CAPÍTOL SEGON: DELS DRETS I OBLIGACIONS DELS SOCIS/ES
CAPÍTOL TERCER: D'ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ

TÍTOL III: DE LES COMPETÈNCIES D'AMNISTIA INTERNACIONAL CATALUNYA, 
DELS ÒRGANS DE GOVERN I DE CONTROL I DE L'ORGANITZACIÓ INTERNA
CAPÍTOL PRIMER: DE LES COMPETÈNCIES D'AMNISTIA INTERNACIONAL CATALUNYA
CAPÍTOL SEGON: DELS ÒRGANS DE GOVERN I DE CONTROL
Secció primera: de l'Assemblea General
Secció segona: del Comitè Executiu
Secció tercera: del Comitè de control i assessorament financer
Secció quarta: del Consell Intergrups

CAPÍTOL TERCER: DE L'ORGANITZACIÓ INTERNA
Secció primera: dels Grups 
Secció segona: dels Equips
Secció tercera: de la Coordinació de l'Associació
Secció quarta: del personal empleat

TÍTOL IV: DE LES RELACIONS DE L'ASSOCIACIÓ

TÍTOL V: DEL RÈGIM ECONÒMIC

TÍTOL VI: DEL VOLUNTARIAT

TÍTOL VII: DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ D'AMNISTIA INTERNACIONAL CATALUNYA

TÍTOL VIII: DE LA MODIFICACIÓ ESTATUTÀRIA

 

2



Estatuts d’Amnistia Internacional Catalunya aprovats a la XXII Assemblea General 

TÍTOL I. DENOMINACIÓ I DURADA, ÀMBIT, DOMICILI I OBJECTIUS
CAPÍTOL PRIMER: DENOMINACIÓ I DURADA   

Art. 1.  

Primer. Sota la denominació Amnistia Internacional Catalunya, en endavant AIC, es constitueix a
Barcelona l'associació sense ànim de lucre que es regirà pel que estableix la legislació d'associacions
vigent, per aquests Estatuts i pels acords vàlidament presos per l'Assemblea General i els òrgans
de govern. 

Segon. AIC forma part de l’“Asociación Sección Española de Amnistía Internacional”, en endavant
la Secció Espanyola d’AI o la Secció,  com a estructura federada,  i  té els  drets i  deures que els
Estatuts, Reglament Intern i directrius de la Secció Espanyola d’AI reconeixen a aquestes entitats
territorials.  Amb  motiu  d’aquesta  pertinença  les  paraules  “Amnistia  Internacional”  formen  part
necessària de la denominació.

Tercer. En  tots  aquells  aspectes  no  previstos  en  aquests  Estatuts  s’aplicarà  el  que  disposin  els
Estatuts de la Secció.

Art. 2. La durada de l'associació serà indefinida i actuarà amb plena personalitat jurídica pel que fa a
tots aquells actes en què intervingui en relació amb els interessos que li són propis.

CAPÍTOL SEGON: ÀMBIT  

Art.  3. L’àmbit  d'actuació  d’AIC serà Catalunya.  No obstant  això,  podrà establir  relacions  amb
institucions  públiques  i  privades  i  persones  físiques  o  jurídiques  residents  fora  d'aquest  àmbit
territorial quan així s'acordi amb el Comitè Executiu Federal de la Secció (en endavant CEF).

CAPÍTOL TERCER: DOMICILI  

Art. 4. El domicili de l'associació s'estableix al carrer Alfons XII, 19-21, principal, 1a. de Barcelona,
però es podrà traslladar per acord de l'Assemblea General a qualsevol altre lloc. També es podran
establir  locals  als  llocs  que es considerin convenients  amb l'oportuna comunicació a la Direcció
General d'Entitats Jurídiques i de Dret de la Generalitat de Catalunya.

CAPÍTOL QUART: OBJECTIUS   

Art. 5. 

Primer. Visió i missió.  La visió d’Amnistia Internacional  Catalunya és la d’un món on totes les
persones  gaudeixin  de  tots  els  drets  humans  proclamats  en  la  Declaració  Universal  dels  Drets
Humans i en altres normes internacionals de drets humans. 
Animada per aquesta visió, la missió d’AIC consisteix en la realització de tasques d'investigació i
acció per tal d'impedir i posar fi als abusos greus contra tots aquests drets. 

Segon. Valors bàsics. AIC forma una comunitat global de defensors/es dels drets humans, i els seus
principis  són:  solidaritat  internacional,  actuació  eficaç  en  favor  de  víctimes  concretes,  cobertura
universal, universalitat i indivisibilitat dels drets humans, imparcialitat i independència, i democràcia
i respecte mutu.

Tercer. Mètodes. AIC es dirigeix des del seu àmbit competencial als governs, a les organitzacions
intergovernamentals, als grups polítics armats, a les empreses i a altres agents no estatals.

AIC tracta de fer públics els abusos contra els drets humans de forma precisa, ràpida i persistent.
El Moviment Internacional d'Amnistia Internacional investiga de forma sistemàtica i imparcial les
circumstàncies que es donen en casos concrets i en situacions generalitzades d'abusos contra els drets
humans i dóna publicitat als resultats d'aquestes investigacions. Els socis/es, els simpatitzants i el
personal empleat de l'organització mobilitzen la pressió de l'opinió pública sobre els governs i altres
per tal de detenir els abusos.
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A més de realitzar el seu treball sobre determinats abusos contra els drets humans, AIC insta tots els
governs a respectar l'Estat de dret i ratificar i aplicar les normes de drets humans; duu a terme una
àmplia gamma d'activitats d'educació en drets humans, i fomenta el suport i el respecte dels drets
humans  per  part  de  les  organitzacions  intergovernamentals,  els  particulars  i  tots  els  òrgans  de
la societat.

AIC podrà desenvolupar, per si mateixa o en col·laboració amb altres persones físiques o jurídiques,
aquelles activitats que contribueixin a la consecució dels objectius descrits i que acordin els òrgans
de govern. Queda prohibit  qualsevol tipus d’ànim de lucre o repartiment de beneficis  econòmics
entre els socis/es.

Quart.  AIC  podrà  comptar  amb  una  planificació  estratègica  que  abastarà  un  període  plurianual
inspirat en la planificació estratègica de la Secció Espanyola i del Moviment Internacional d'AI.

Cinquè. Els objectius fixats en aquest article s’hauran d’interpretar d’acord amb els Estatuts d’AI així
com els de la Secció, ambdós vigents en cada moment.

TÍTOL II: DELS SOCIS/ES
CAPÍTOL PRIMER: DE L'ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE SOCI/A  

Art. 6. 

Primer. Podrà ser soci/a d’AIC qualsevol persona física, major d'edat, amb plena capacitat d'obrar
que assumeixi aquests Estatuts i els de la Secció.

Segon. Els socis/es d’AIC ho seran automàticament de la Secció.

Tercer. En general seran socis/es d’AIC els socis/es de la Secció amb domicili a Catalunya i aquells
socis/es amb domicili fora de Catalunya que així ho sol·licitin expressament per escrit al Secretariat
Estatal. Recíprocament no es consideraran socis/es aquells residents a Catalunya que així ho expressin.

Art. 7.

Primer. Les persones que vulguin incorporar-se a AIC adreçaran la seva petició per correu postal,
correu electrònic,  a través de la web o telefònicament a AIC o al  Secretariat  Estatal  de la Secció
(en endavant  “el  SE”).  La sol·licitud es processarà d’acord amb els  reglaments  respectius  i,  en el
termini  de  20  dies  naturals,  es  resoldrà.  L'acord  adoptat  es  comunicarà  per  escrit  a  les  persones
interessades. AIC tindrà accés a la base de dades oficial de la Secció.

Segon. L’alta es considerarà definitiva quan s’hagi fet el primer pagament de la quota.

Tercer. Si la sol·licitud d’ingrés és rebutjada, l’òrgan que hagi dictat la resolució l’haurà de motivar
adequadament en la seva resposta.

Art. 8. Es causarà baixa a AIC per algun dels motius següents:

Primer. Per renúncia voluntària que s'haurà de dirigir per escrit, per telèfon o per correu electrònic al
SE o a AIC, que en aquest cas ho comunicarà al SE. L'efecte serà immediat. 

Segon. Per expulsió. Hi haurà dos supòsits:

a) Expulsió promoguda pel Comitè Executiu d’AIC (en endavant el “CE”). Els motius d’expulsió
seran els  expressament previstos als  Reglaments  d’AIC i  de la Secció.  El CE podrà acordar
l’expulsió, d’ofici o a instància de part. Caldrà l’obertura d’un expedient sancionador en què
s’hauran  d’especificar  expressament  les  causes  que  motiven  l’expulsió.  Del  tràmit  instat  es
donarà audiència a l’interessat/da mitjançant comunicació fefaent, perquè en el termini de 15
dies naturals addueixi el que en el seu dret convingui. L’interessat/da té dret a recórrer la decisió
davant l’Assemblea General que haurà de considerar els arguments que constin en l’expedient.
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b) Expulsió promoguda pel CEF. L’expulsió d’un soci/a podrà acordar-se pel CEF, bé d’ofici o a
instància de part,  i pels motius expressament previstos en el Reglament de la Secció. Caldrà
seguir el procediment previst al Reglament de la Secció. L’obertura de l’expedient haurà de ser
comunicada al CE d’AIC, facilitant-li tota la informació perquè en el termini de 15 dies naturals
pugui aportar els informes que cregui convenient. Es dictarà resolució per part del CEF en el
termini d’uns altres 15 dies naturals.

La decisió, que tindrà efectes immediats amb caràcter provisional, es podrà recórrer tant per part de
l’interessat/da  com pel  CE o  el  CEF davant  de  la  Comissió  Federal  d’Arbitratge  de  la  Secció
(en endavant la “CFA”) en un termini de 30 dies naturals i, en darrera instància, davant l’Assemblea
General Federal (en endavant “AGF”), que considerarà tant els arguments del soci/a expulsat/da,
com els del CE o CEF i l’informe de la CFA.

La pèrdua de la condició de soci/a portarà aparellada, de forma automàtica, el cessament immediat en
qualsevol nomenament que tingués el soci/a dins Amnistia Internacional.

Tercer. Per impagament de quotes. Aquesta baixa serà acordada pel CEF. Abans d’acordar-se la
baixa per falta de pagament, serà obligatori informar el soci/a de forma fefaent.

Quart. La baixa d’un soci/a a la Secció per qualsevol motiu reglamentat, i després que s’hagi seguit
el procediment establert, suposarà la baixa del soci/a a AIC.

CAPÍTOL SEGON: DELS DRETS I OBLIGACIONS DELS SOCIS/ES  

Art. 9. Són drets dels socis/es:

Primer: Assistir amb dret a veu i a vot a les Assemblees Generals i intervenir en els seus debats,
sempre que es compleixin els requisits establerts. 

Segon: Elegir o ser elegits membres del Comitè Executiu i dels altres òrgans de govern i de control
de l'associació, sempre que es compleixin els requisits establerts en el Reglament Intern. 

Tercer: Exposar per escrit al Comitè Executiu suggeriments i queixes respecte de l'associació i les
seves activitats.

Quart: Sol·licitar i rebre informació sobre la marxa de l'associació i les seves activitats.

Cinquè: Participar en tots els actes i les activitats que organitzi l'associació.

Sisè: Tenir un exemplar dels Estatuts vigents, del Reglament Intern i del Reglament d’Assemblees
Generals, tant d’AIC com de la Secció.

Setè: Rebre els documents i comunicacions bàsics en la llengua escollida entre català  o castellà.
Per defecte s’entendrà que és en català.

Vuitè: Tots els drets dels socis/es de la Secció.

Art. 10. Són obligacions dels socis/es:

Primer: Satisfer la quota que assenyali l'Assemblea General de la “Asociación Sección Española de
Amnistía Internacional”.

Segon: Complir el que s'expressa en aquests Estatuts i en el Reglament Intern.

Tercer: Complir els acords adoptats pels òrgans de govern.

Quart: No utilitzar el nom d'Amnistia Internacional o actuar com a portaveu de l'organització sense
autorització expressa dels òrgans competents.

Cinquè. Totes les obligacions dels socis/es de la Secció.
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CAPÍTOL TERCER: D'ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ  

Art. 11. Les persones jurídiques que vulguin formar part de l'associació podran fer-ho a títol  de
col·laboradors, sempre que els seus estatuts no entrin en contradicció amb els Estatuts d'Amnistia
Internacional Catalunya ni amb els de la Secció i hi col·laborin econòmicament en la manera que fixi
el  Reglament  d’AIC.  La  incorporació  de  col·laboradors  requerirà  l'acord  del  Comitè  Executiu.
La negativa  a  l'admissió  de  la  persona jurídica  haurà  de  ser  raonada i  es  podrà recórrer  davant
l'Assemblea General. Regiran per als col·laboradors les obligacions assenyalades a l'article 10.

Art. 12. 

Primer. Reglamentàriament es fixaran formes de col·laboració per a persones físiques no afiliades. 

Segon. En el cas de menors d’edat que sol·licitin col·laborar amb l'associació amb les formes fixades
reglamentàriament, ho podran fer com a col·laboradors/es juvenils en els termes que estableixi la
legislació vigent, sempre que hi figuri l’autorització dels seus pares, tutors o representants legals.

TÍTOL III: DE LES COMPETÈNCIES D'AMNISTIA INTERNACIONAL CATALUNYA, 
DELS ÒRGANS DE GOVERN I DE CONTROL I DE L'ORGANITZACIÓ INTERNA

CAPÍTOL PRIMER: DE LES COMPETÈNCIES D'AMNISTIA INTERNACIONAL CATALUNYA  

Art. 13. Són competències d'Amnistia Internacional Catalunya:
- Representar  Amnistia  Internacional  en  tot  tipus  de  relacions  institucionals,  quan  es  tracti

d'autoritats, institucions o organismes en l'àmbit de Catalunya.
- Desenvolupar la missió d’AI a Catalunya.
- Dirigir i mantenir la seu central i l’oficina d’AIC.
- Proposar,  i  en el  seu cas aprovar,  la  creació  a Catalunya  d’estructures  especialitzades:  grups

locals, grups universitaris, grups de joves, equips, etc., per assolir els seus objectius.
- Acordar la suspensió dels òrgans de govern de les estructures inferiors.

CAPÍTOL SEGON: DELS ÒRGANS DE GOVERN I DE CONTROL  

Art.  14. Aquesta associació es regirà  pel  sistema d'autogovern i  pel  principi  de representació,  a
través dels següents òrgans:

1. Assemblea General 
2. Comitè Executiu 
3. Comitè de control i assessorament financer
4. Consell Intergrups

Secció primera: de l'Assemblea General

Art. 15. L'Assemblea General és l'òrgan suprem de l'associació i serà constituïda per la totalitat dels
seus socis/es. Cadascun d'ells/es tindrà un vot, que pot delegar en un altre soci/a de la manera que
reglamentàriament es determini, en el cas de no poder assistir-hi. L’Assemblea General, en endavant
AG, podrà tenir caràcter ordinari o extraordinari. En una mateixa convocatòria es podran celebrar
ambdues assemblees. 

No seran vàlids els acords que estiguin en contradicció amb aquests Estatuts, llevat dels acords de
modificació.  Tampoc  seran  vàlids  els  acords  que  vagin  contra  els  Estatuts  del  Moviment
Internacional o contra els Estatuts o el Reglament Intern de la Secció.

Art.  16. L'Assemblea  General  Ordinària  es  reunirà  un  cop  l'any  durant  el  primer  semestre,  a
convocatòria del Comitè Executiu i tindrà les funcions següents: 

1. Examinar i aprovar la memòria anual de l'associació proposada pel Comitè Executiu.
2. Examinar i aprovar la memòria econòmica de l’any anterior proposada pel Comitè Executiu.
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3. Examinar i aprovar el pressupost anual de despeses i ingressos de l'any següent proposat pel
Comitè Executiu.

4. Establir les línies generals d'actuació que permetin a l'associació el compliment dels seus fins.
5. Elegir i separar els membres del Comitè Executiu.
6. Aprovar el Reglament Intern i el Reglament d’Assemblees i les seves modificacions.
7. Acordar o ratificar la baixa disciplinària d’un membre de l’entitat.

La relació de les facultats indicades en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no suposa
cap tipus de limitació a les àmplies atribucions de l'Assemblea General.
La convocatòria haurà d’arribar als socis/es amb una antelació mínima de 30 dies naturals i es farà
mitjançant el procediment establert en el Reglament Intern.

Art.  17. Tindrà  consideració  d’Extraordinària  tota  Assemblea  General  d’AIC  que  no  tingui  la
consideració d’Ordinària:

Primer. L'Assemblea General Extraordinària es podrà convocar: 
- Pel Comitè Executiu per majoria de dos terços dels seus membres
- Pel Consell Intergrups per majoria de 2/3 de vots
- Si ho sol·licita el 10% dels socis/es mitjançant escrit dirigit al President/a, degudament autoritzat amb

les signatures corresponents, i en el qual, de manera raonada, s'exposin els motius de la convocatòria.
En  aquest  cas,  l’Assemblea  s’ha  de  celebrar  en  el  termini  de  30  dies  naturals  des  de  la  seva
sol·licitud.

Segon. Són funcions de l’Assemblea General Extraordinària:

1. Qualsevol de les funcions previstes per a l’Assemblea Ordinària.
2. Dissoldre i liquidar l’associació. 
3. Modificar els Estatuts de l’associació
4. Destituir,  si  és  el  cas,  un  o  més  membres  del  Comitè  Executiu  i  del  Comitè  de  control  i

assessorament  financer,  mitjançant  el  mecanisme  de  moció  de  censura,  d’acord  amb  el  que
estableix el Reglament Intern.

5. Aprovar la incorporació o separació d’AIC a altres unions d’associacions, tant en la forma com
en el contingut.

6. Sol·licitar la Declaració d’Utilitat Pública.

La convocatòria haurà d’arribar als socis/es amb una antelació mínima de 20 dies naturals i es farà
mitjançant el procediment establert en el Reglament Intern.

Secció segona: del Comitè Executiu

Art. 18. El Comitè Executiu és l'òrgan col·legiat de govern d'AIC i els seus membres seran escollits
per l'Assemblea General en votació secreta i per majoria absoluta dels vots emesos.

Art. 19. 

Primer. El Comitè Executiu estarà format per un mínim de quatre membres i un màxim de nou i la
seva composició serà la següent: President/a, Vicepresident/a, Tresorer/a i Secretari/a i cinc vocals.
Els càrrecs de President/a i Tresorer/a seran elegits de forma directa per l’Assemblea General. En cas
que  aquests càrrecs quedin vacants, els membres del CE designaran entre els seus components els
càrrecs de President/a i Tresorer/a. També designaran els càrrecs de Vicepresident/a i Secretari/a. Els
càrrecs d’elecció directa, President/a i Tresorer/a, no podran coincidir en la mateixa persona. Tampoc
podran coincidir els càrrecs de President/a i Secretari/a.

Segon. L'exercici d'aquests càrrecs serà de forma gratuïta, sense que en cap cas es pugui percebre cap
retribució per a aquesta funció.
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Art. 20. El període de mandat dels membres del Comitè Executiu serà de dos anys, passats els quals
hauran de presentar una nova candidatura a l’Assemblea General si volen continuar en el càrrec.
Després de tres mandats successius hauran de transcórrer dos anys per poder ser novament elegit/da.
Si un membre del CE cessa abans d'esgotar el mandat es considerarà que l'ha completat a efectes de
la permanència màxima.

Si  entre  Assemblees  es  produeixen  vacants  dels  càrrecs  de  President/a  o  de  Tresorer/a,  el  CE
designarà a un dels seus membres per ocupar la vacant.

Qualsevol membre del Comitè Executiu que encara tingués un any de mandat,  podrà optar a les
vacants de President/a o Tresorer/a. Si surt escollit/da ocuparà el nou càrrec pel temps que li restava
de mandat. En cas de no ser escollit/da podrà continuar el mandat que tenia.

Art. 21.

Primer. Correspon al Comitè Executiu l'administració i la representació,  en la forma més àmplia
possible, de l'associació, de la qual n'és responsable davant l'Assemblea General.

Segon. Les funcions de cadascun dels seus càrrecs seran les que es determinin reglamentàriament,
sense perjudici de les delegacions que puguin atorgar-se. Correspon en qualsevol cas al President/a la
representació amb caràcter general de l’associació i la més àmplia representació institucional, legal i
jurídica davant de tota mena de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i podrà conferir
poders quan ho consideri necessari.

Tercer. El Comitè  Executiu es reunirà com a mínim, un cop cada dos mesos, i sempre que sigui
convocat pel President/a. El règim d'acords serà el que es determini reglamentàriament.

Quart. El Comitè Executiu podrà designar un Coordinador/a de l’associació i atorgar-li els poders
que cregui convenients per garantir el bon funcionament de l'associació i podrà també constituir els
organismes individuals o col·lectius que cregui convenients per a qüestions determinades.

Cinquè. La condició de membre del Comitè Executiu és incompatible amb la pertinença a qualsevol
altre  òrgan de govern o de control,  tant  en l'àmbit  d'AIC com en el  de la Secció.  Igualment,  és
incompatible  amb  l'exercici  remunerat  de  qualsevol  càrrec  de  l'associació  o  d'altres  feines
remunerades per compte d'Amnistia Internacional.

Art. 22.

Primer. El CE es reunirà cada cop que sigui convocat pel President/a, i com a mínim cada dos mesos.
També es reunirà quan ho sol·licitin com a mínim, dos dels seus membres. El CE es considerarà
vàlidament  constituït  quan  assisteixin  a  la  reunió  el  President/a  o,  en  absència  d'aquest/a,  el
Vicepresident/a, i almenys la meitat dels seus membres.

Segon. A les reunions del CE podran assistir altres persones, quan el CE ho consideri oportú. Tindran
dret a veu, però no a vot. El Coordinador/a de l'associació assistirà a les reunions amb dret a veu.

Tercer. De l'ordre del dia de la reunió del CE. Prèviament a cada reunió, el Secretari/a elaborarà un
ordre del dia provisional, tenint en compte els assumptes pendents des de la reunió anterior, així com
els assumptes proposats per la resta de membres del CE.

En l'ordre del dia hauran de figurar, com a mínim, els següents punts:
1. Aprovació de l'acta anterior.
2. Informació de vocalies.
3. Assumptes pendents.
4. Torn obert de paraules.

Per raons d'urgència, es podran incloure en l'ordre del dia assumptes que es proposin en el moment
de l'aprovació de l'ordre del dia, si així ho acorden per unanimitat els membres del CE.

Quart. Dels acords del Comitè Executiu. Els acords es prendran per majoria simple de vots; en cas
d'empat, el vot del President/a decidirà la votació.

Cinquè. De les actes del Comitè Executiu. En les actes del CE es farà constar com a mínim:
1. L'hora, el dia i el lloc de la reunió.
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2. Els membres assistents a la reunió, amb indicació expressa del President/a i del Secretari/a, o de
les persones que els substitueixin.

3. Els membres absents, si n'hi ha, indicant-ne els motius.
4. Altres persones que hi assisteixen, si n'hi ha.
5. Ordre del dia.
6. Els assumptes  tractats,  amb un resum del contingut  de les intervencions,  així  com d'aquelles

intervencions que qualsevol membre sol·liciti expressament.
7. Els acords adoptats. En el cas que algun membre ho sol·liciti, es farà constar el resultat de la

votació i, si n'hi ha, els vots particulars.
8. L'hora d'acabament de la reunió.
9. El dia, hora i lloc de la següent convocatòria.

El  Secretari/a  farà  arribar  l'esborrany de  l'acta  a  la  resta  de  membres,  que  podran  proposar  les
esmenes que considerin oportunes. L'acta s'aprovarà en un termini màxim de 5 dies naturals després
de la reunió del CE, i  es farà arribar  el  més aviat  possible als  Grups i Equips d'AIC i  al  vocal
corresponent del CEF.

Sisè. Del sistema de presa de decisions urgent o inajornables entre reunions. En cas de necessitat
urgent, el membre del CE proposant es posarà en contacte amb el President/a, que haurà de fer una
consulta amb la resta de membres del CE el més àmplia possible.

Si és imprescindible, el President/a podrà prendre la decisió en solitari i informar la resta de membres
del CE el més aviat possible; la seva decisió podrà ser modificada en la següent reunió del CE.

Secció tercera: del Comitè de control i assessorament financer

Art. 23. 

Primer: El Comitè de control i assessorament financer és l'òrgan de control del patrimoni i de la
comptabilitat  de l'associació.  Li correspon comprovar que les despeses es corresponguin amb els
pressupostos aprovats i amb les decisions que legalment adoptin els òrgans de l'associació. També li
correspon assessorar els Grups per harmonitzar la seva comptabilitat amb els criteris de l'associació.

Segon: El Comitè de control i assessorament financer estarà format per un mínim de dos i un màxim
de tres membres elegits per l'Assemblea General en votació secreta i per majoria simple. La durada
del seu mandat serà de dos anys i amb el límit de tres mandats consecutius. 

Tercer: El Comitè de control i assessorament financer es reunirà com a mínim dos cops l'any i les
seves sessions seran vàlides si hi són presents dos dels seus membres.

Quart: La condició de membre del Comitè de control i assessorament financer és incompatible amb
la pertinença a qualsevol altre òrgan de govern o de control, tant en l'àmbit d'AIC com en el de la
Secció. Igualment, és incompatible amb l'exercici remunerat de qualsevol càrrec de l'associació, o
d'altres feines remunerades per compte d'Amnistia Internacional.

Secció quarta: del Consell Intergrups

Art. 24. El Consell Intergrups és l’òrgan de representació directa dels Grups i Equips d’AIC. Està
format  per  representants  de  cada  grup  i  equip,  el  Coordinador/a  de  l’associació  i  pel  Comitè
Executiu. Té com a missió fonamental vetllar i verificar pel compliment dels fins d’AIC i de les
decisions de l’Assemblea General, així com afavorir el debat i la participació interna i l’intercanvi
d’experiències entre Grups i Equips. Excepcionalment i d’acord amb el quòrum que estableixi el
Reglament  Intern,  podrà  prendre  decisions  que  seran  vinculants  per  a  totes  les  instàncies  o
estructures d’AIC.

Els Grups, els Equips i el Comitè Executiu tenen dret a veu i vot, segons s'estableix al Reglament 
Intern. El Coordinador/a de l’associació té dret a veu. També podrà assistir al Consell Intergrups, 
amb veu i sense vot qualsevol soci/a d'AIC, així com el personal empleat. El Consell Intergrups es 
reunirà com a mínim dues vegades a l’any.

Art. 25. De les reunions del Consell Intergrups
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Primer. El Consell  lntergrups es reunirà com a mínim dues vegades l’any i  quan el  convoqui el
Comitè Executiu per pròpia iniciativa o a proposta d'almenys dos Grups o Equips d'AIC.

Segon.  Els  convocants  tindran  la  potestat  d'establir  el  lloc  de  reunió  i  seran  responsables  de
l'aixecament de l'acta i de la moderació de la reunió.

Tercer. Tant el Comitè Executiu com cada Grup o Equip tindran 2 vots. Els acords seran presos per
majoria simple de vots.

Quart. Excepcionalment, el Consell Intergrups podrà prendre decisions que seran vinculants per a
totes  les  estructures  d’AIC,  sempre  i  quan  concorrin  les  següents  circumstàncies:  que  hi  siguin
presents la meitat més un dels Grups i Equips constituïts i que la votació sigui favorable per majoria
absoluta dels vots.

Cinquè. Aprovació de l’acta. El Secretari/a del Consell Intergups farà arribar l'esborrany de l'acta a
tots els assistents en un termini màxim de 20 dies naturals, que podran proposar les esmenes que
considerin oportunes. L'acta s'aprovarà a l'inici del següent Consell Intergrups, i es farà arribar el més
aviat possible als Grups i Equips d'AIC.

CAPÍTOL TERCER: DE L'ORGANITZACIÓ INTERNA  

Secció primera: dels Grups 

Art. 26. Grups Locals

Primer. Els Grups locals són formes estructurades d'activisme sense personalitat jurídica, de manera 
que són, per tant, representats pels òrgans de l’associació. Els Grups locals estan formats per 
voluntaris/es d'un mateix àmbit territorial que es comprometen a participar activament i amb 
responsabilitat en la consecució dels fins de l'associació i de la Secció. 

Segon. La seva funció principal és dur a terme activitats a favor de la promoció i defensa dels drets 
humans i difondre entre la ciutadania i els mitjans de comunicació el treball d'AI al seu àmbit territorial.

Tercer. Es pot constituir un Grup local sempre que cinc socis/es d'un mateix àmbit territorial ho 
sol·licitin al CE, aquest ho autoritzi i el CEF ho ratifiqui. Un cop s'aprovi la constitució d'un nou 
Grup local poden formar part del Grup els voluntaris/es que es comprometin responsablement amb 
els fins de l'associació, siguin o no socis/es.

Quart. Cada Grup local haurà de designar Coordinador/a i Tresorer/a, els quals es responsabilitzaran 
del Grup local davant del CE de l'associació. 

Art. 27. Grups d'Acció 

Primer. Els Grups d’Acció són formes estructurades però flexibles d'activisme, sense personalitat
jurídica, de manera que són, per tant, representats pels òrgans de l’associació. Els Grups d'Acció
estan  formats  per  voluntaris/es  d'un  mateix  àmbit  territorial  que  es  comprometen  a  participar
activament i amb responsabilitat en la consecució dels fins de l'associació i de la Secció.

Segon. La seva funció principal és la realització d'actes públics de mobilització dins de les accions
prioritàries de mobilització de la Secció. Els Grups d'Acció dependran directament d'AIC, així com
també el seu pressupost.

Tercer. Es pot constituir un Grup d'Acció sempre que tres socis/es d'un mateix àmbit territorial ho
sol·licitin al CE, aquest ho autoritzi i el CEF ho ratifiqui. Un cop s'aprovi la constitució d'un nou
Grup d'Acció poden formar part del Grup els voluntaris/es que es comprometin responsablement
amb els fins de l'associació, siguin o no socis/es.

Art. 28. Grups Universitaris 

Primer. Els Grups Universitaris són formes estructurades d'activisme, sense personalitat jurídica, de
manera  que  són,  per  tant,  representats  pels  òrgans  de l’associació.  Els Grups Universitaris  estan

10



Estatuts d’Amnistia Internacional Catalunya aprovats a la XXII Assemblea General 

formats  per  estudiants  i  personal  docent  i  no  docent,  que  pertanyin,  majoritàriament  però  no
exclusivament, a una universitat. 

Segon. La seva funció és realitzar activitats  a favor de la promoció i defensa dels drets humans,
difondre  accions  i  campanyes  d'AI,  així  com aconseguir  el  suport  a  aquestes  de  la  ciutadania,
especialment dins de l'àmbit universitari, davant el qual és representant i portaveu d'AI. En el cas que
es comparteixi àmbit territorial s'establirà coordinació amb el Grup local.

Tercer. Es pot constituir un Grup Universitari sempre que cinc socis/es d'una mateixa universitat ho
sol·licitin al CE, aquest ho autoritzi i el CEF ho ratifiqui. Un cop s'aprovi la constitució d'un nou
Grup Universitari poden formar part del Grup els voluntaris/es que es comprometin responsablement
amb els fins de l'associació, siguin o no socis/es.

Art. 29. El Comitè Executiu de l'associació podrà proposar, amb raons fonamentades, la dissolució
de qualsevol Grup que serà ratificada pel CEF.

Secció segona: dels Equips

Art. 30. Els Equips de treball tenen com a finalitat donar suport al treball d’Amnistia Internacional
Catalunya  mitjançant  el  disseny,  la  coordinació  i  el  seguiment  de  l’acció  pel  que  fa  a  l’àmbit
específic de cada Equip. Són dirigits pel Coordinador/a de l’associació o per la persona que designi,
de la qual depenen directament, i proporcionaran assessorament i suport al CE i a altres òrgans i
estructures  d’AIC.  La  seva  creació,  les  característiques  i  el  funcionament  es  determinaran
reglamentàriament.

Secció tercera: de la Coordinació de l'Associació

Art.  31.  Entre  les  funcions  del  Comitè  Executiu  està  la  designació  d'un  Coordinador/a  de
l'associació, a qui pot atorgar-li els poders que cregui convenients per garantir el bon funcionament
de l'associació a través del disseny, coordinació i seguiment de l'acció a favor dels drets humans en
l'àmbit català, amb la finalitat de complir la missió de l'organització.

Proporcionarà assessorament i suport al CE, de qui depèn directament, i a altres òrgans i estructures
d'AIC,  la  qual  cosa  els  permetrà  prendre  decisions  informades  referents  al  treball  d'Amnistia
Internacional.

Secció quarta: del personal empleat d'AIC

Art. 32.  El personal empleat d'AIC està dirigit  pel Coordinador/a de l'associació,  i treballarà,  de
forma general, des de l'oficina d'AIC (domicili de l'Associació). El personal empleat té l'objectiu
d'impulsar accions a favor de la defensa dels drets humans en diferents àmbits, i donar suport al
treball de les diferents estructures d'AIC.

TÍTOL IV: DE LES RELACIONS DE L'ASSOCIACIÓ
Art. 33. 

Primer.  L'associació  AIC  participa  en  els  diferents  òrgans  de  govern  de  la  Secció  enviant
representants d'acord amb els Estatuts i els Reglaments tant d’AIC com de la Secció.

Segon. AIC es regirà pels mateixos principis i criteris d'actuació i desenvoluparà les seves activitats
en coordinació amb la Secció. AIC confeccionarà la seva planificació segons la planificació de la
Secció, tot adaptant-la a les seves possibilitats i recursos. 

Tercer. AIC haurà de retre comptes de forma periòdica davant la Secció, mitjançant la presentació
d’una memòria d’activitats o d’impacte i d’una memòria econòmica en la forma que s’acordi amb la
Secció. Aquests memòries s’incorporaran als informes de la Secció.

Quart.  La Secció ostentarà  la  representació  d’AIC en tota  mena de relacions  institucionals  quan
siguin d’àmbit estatal, llevat que AIC i la Secció acordin expressament una altra forma d’actuar.
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TÍTOL V: DEL RÈGIM ECONÒMIC
Art. 34. 

Primer. L’associació AIC tindrà patrimoni propi i independent del de la Secció.

Segon. L’exercici comptable correspon a l’any natural.

Tercer.  Les  disposicions  dels  comptes  oberts  a  favor  d’AIC es  realitzaran  sempre  mitjançant  el
sistema de signatures mancomunades i no solidàries, de manera que s’hi inclogui obligatòriament la
signatura del Tresorer/a d’AIC o, en el cas de Grups, de les persones autoritzades reglamentàriament
pel CE. En cas de produir-se canvis en els Grups, aquests hauran de comunicar-ho amb la major
brevetat possible a l’oficina d’AIC per tal que s’actualitzin les autoritzacions de manera immediata.

Art. 35. Els recursos d'aquesta associació seran els següents:
1. Les transferències de la Secció que, d’acord amb els criteris vigents, serveixin per garantir que

AIC pot dur a terme la seva activitat i assolir els objectius fixats. 
2. Les subvencions de caràcter públic o privat que s’ajustin als principis i requisits continguts en les

normes de l’organització. 
3. Els donatius, les herències i els llegats destinats a Amnistia Internacional Catalunya i aquells fets

per persones residents a Catalunya que no especifiquin cap altra estructura d'AI. Hauran de ser
acceptats  pel  CE.  En  el  cas  de  donatius  en  els  quals  hi  hagi  voluntat  expressa  del  donant
d'afavorir la tasca d'un determinat Grup o que sigui el resultat d'una gestió portada a terme per
aquest, s'atribuiran íntegrament a aquest Grup amb independència que existeixi un altre Grup en
el mateix àmbit  territorial.  Els donatius en els  quals no es donin les circumstàncies anteriors
s'atribuiran a AIC. 

4. Els  interessos  que  produeixin  els  fons  de  l'associació,  així  com els  ingressos  provinents  del
patrimoni que pugui tenir.

5. Els ingressos procedents d’activitats de captació de fons o patrocinis. Aquestes activitats hauran
de ser  coherents  amb les  directrius  de la  Secció  i  del  CEF amb l’objectiu  de  vetllar  per  la
imparcialitat, la independència i la credibilitat d’AI. 

6. La  participació  de  membres  d’AIC en  xerrades,  taules  rodones,  cursos  i  altres  actes  públics
similars, el contingut dels quals faci referència al treball d’AI, o en els quals s’utilitzin materials
d’AI, s’entendrà que es realitza en nom i representació d’AIC. Les remuneracions possibles que
se’n derivessin es consideraran percebudes en favor d’AIC.

En cap cas s’acceptaran fons dels governs autonòmics o de l’Estat.

TÍTOL VI: DEL VOLUNTARIAT
Art. 36. 

Primer. Podran ser voluntaris/es aquelles persones que desitgin col·laborar amb AIC en alguna de les
seves estructures existents duent a terme aquelles tasques que els responsables corresponents els
encomanin segons la planificació que aquesta estructura tingui assignada.

Segon. Els voluntaris/es respondran per aquelles accions o omissions que duguin a terme que no
corresponguin a les instruccions rebudes dels responsables corresponents.

Tercer. El voluntariat podrà donar-se per finalitzat en el moment en què el responsable de les tasques
assignades ho decideixi sempre que sigui de forma justificada i motivada.

TÍTOL VII: DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ D'AMNISTIA INTERNACIONAL CATALUNYA

Art. 37. L'associació es podrà dissoldre prèvia convocatòria de l'Assemblea General Extraordinària i
amb l'acord favorable de les dues terceres parts dels vots emesos.

Art. 38. En cas de dissolució actuarà com a Comissió Liquidadora el darrer Comitè Executiu en exercici
o les persones pertanyents a AIC que hagin estat designades per a aquesta funció per part de l’Assemblea.
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Aquesta comissió durà a terme el tancament dels comptes bancaris i l'alienació dels béns socials i,
amb el seu producte, liquidarà les càrregues d’AIC i destinarà allò que sobri a la Secció,  entitat
també acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de
lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, i aquesta a la vegada ho destinarà en favor dels Grups
d'Amnistia Internacional que continuïn actius en l'àmbit de Catalunya.

TÍTOL VIII: DE LA MODIFICACIÓ ESTATUTÀRIA

Art. 39. 

Primer. Aquests  Estatuts  només  podran  ser  modificats  per  acord  de  l'Assemblea  General
Extraordinària,  mitjançant  una  decisió  aprovada  per  majoria  favorable  de  dos  terços  dels  vots
emesos.

Segon. Aquests Estatuts, així com el Reglament Intern, hauran de mantenir una estricta coherència
amb el que disposin els Estatuts del Moviment Internacional, així com amb els Estatuts i Reglament
de la Secció Espanyola d’AI.

***************

DILIGÈNCIA  per  fer  constar  que  aquests  Estatuts  han  estat  aprovats  a  l'Assemblea  General
d'Amnistia Internacional Catalunya celebrada a Sant Cugat del Vallès el 9 d’abril de 2016.

Vist i plau

Secretària Presidència

Carme Vicente Xavier Burgués
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