Estatuts socials de fundació registrats al Tribunal d’Entitats de Brussel.les el 23
de maig de 2018.
Traducció literal dels capítols del document de registre publicat en francès al
“Moniteur belge” (Diari oficial de l’Estat belga).
El 28 de maig de 2019 es va registrar la modificació de domicili social,
passant de Brussel.les (domicili de l’UNPO, que ens l’a havien deixat utilitzar
administrativament temporalment) cap a Overijse (Flandes).

CAPITOL I – NOM I FINALITAT SOCIAL
Article 1
Amb el nom de Federació de Comitès Poble Català, en davant "la Federació", es constitueix,
baix la Llei belga d'associacions sense objectiu de lucre, una associació d'entitats, agrupaments
o comitès de persones membres del Poble català, residint en territori català o en tot altre territori
o país del món.
La Federació es constitueix per una durada no determinada i serà regulada pels presents
Estatuts.
Article 2
La finalitat social de la Federació es contribuir a promoure i facilitar l’organització de persones
que es consideren elles mateixes membres del Poble català, per fer valer directament la seva
legitimitat col·lectiva en tant que poble titular, en Dret internacional, del dret a l’autodeterminació;
per organitzar ls votacions, eleccions i altres formes de consultes democràtiques. A títol
d’exemples no limitatius, aquests vots i consultes democràtiques podran tenir per objecte que
les persones membres del Poble català participin a redactar, esmenar o adoptar un projecte de
Constitució catalana o que elles exerceixin el drt a l’autodeterminació; a fi de dotar el Poble català
d'instruments jurídics per presentar-se davant la Comunitat internacional per sers reconegut i
pres en consideració i protegit com subjecte de Dret internacional.
La Federació no té objectiu lucratiu i i les seves entitats membres tampoc.
Article 3
Per aconseguir la seva finalitat social, la Federació podrà realitzar, entre d'altres, les taques
següents:
- Encoratjar la presa de coneixement i de consciencia del fet que el Poble català constitueix una
nació i de tot el que aquest fet implica en Dret internacional en tant que poble, i d deures
individuals i col•lectius, d'actitud, de símbols i de presencia internacional directa.
- Tenir al dia i actualitzades les inscripcions individuals, lliures i voluntàries, rebudes, en la
denominada “Liste électorale nationale du Peuple catalan” (en català “Cens Nacional del Poble
Català”) i vetllar a la seva preservació i seguretat..
- Promoure inscripcions individuals, lliures i voluntàries de persones físiques membres del Poble
català al cens electoral citat.

Aquest cens podrà ser utilitzat per convocar les persones inscrites a participar a les reunions,
consultes o eleccions per decidir democràticament sobre les qüestions que siguin indicades en
la convocació corresponent.
Aquest cens no podrà ser comunicat a cap organisme, associació, empresa o persona, llevat qu
sigui per obligació o necessitat per les activitats i finalitats pròpies de la Federació.
Article 4
En conformitat amb normes de diverses organitzacions internacionals on el Poble català podria
demanar ser pres en consideració, reconegut o protegit, la Federació n'adopta ja les bases
generals següents:
- Creure en la igualtat de totes les nacions i tots el pobles i al dret inalienable a l’autodeterminació
- Adherir a les normes sobre els drets humans internacionalment acceptades, com la Declaració
universal dels drets humans. .
- Adherir al principi de pluralisme democràtic i rebutjar el totalitarisme i totes les formes
d'intolerància religiosa.
- Rebutjar el terrorisme com útil polític.
- Respectar tots els poble i totes les poblacions, incloses les minories i majories en territori català,
però que pertanyen a diferents pobles, nacions, grups ètnics, lingüístics o religiosos.
- Promoure la democràcia, la no-violència i les normes de Dret.
- Promoure i protegir l'entorn natural, tenint compte dels objectius de desenvolupament
sostenible de les Nacions Unides.
- Promoure la igualtat de generes i avançar vers una millor proporció entre generes en els òrgans
de direcció i representació.

CAPITO II – SEU I AMBIT TERRITORIAL D'ACIVITAT
Article 5
El domicili de la Federació es fixa (inicialment) a Brussel•les, carrer Du Pepin 54,1000
Brussel.les, (transferit el 28 de maig de 2019 a Stijn Streuvelslaan 7, 3090, Flandes), i es podrà
canvia per acord pres pel Comitè Executiu o pel Congrés de la Federació el qual es l'Assemblea
General de la Federació.
Per acord del Comitè Executiu, la Federació pot establir oficines, seccions, representacions o
correspondències en tot altre territori o país del món.
Article 6
El domini territorial d'activitat de la Federació serà principalment en territori català i també en els
països on hi hagi Comitès membres i en tot altre territori o país del món.

CAPITOL III - ELS MEMBRES, ADMISIÔ, DRETS, DEURES, EXPULSIÔ
Article 7
Els membres de la Federació són entitats o associacions portant, principalment, la denominació
genèrica "Comitè Poble Català" o similar i d'altres associacions o agrupacions de persones
declarant-se membres del Poble Català, residint a Catalunya o en tot altre territori o país del
món.
Article 8
Les entitats que volen esdevenir membres de ple dret de la Federació ho han de comunicar per
escrit de de la Junta o del President adreçat al Comitè Executiu de la Federació o al seu
President. En aquest escrit hauran de declarar conèixer aquests Estatuts i adherir particularment
a les finalitats i principis expressats en els articles 1 a 4.

Article 9
Els drets de les entitats membres són:
- Assistir a les reunions del Congrés, representades per una persona delegada membre de la
Junta de l'entitat. Aquesta persona delegada podrà ser acompanyada d'un màxim de dues
persones membres de la mateixa entitat, per intervenir i participar així a l’orientació de la
Federació per a la realització de les seves activitats i finalitats socials.
- Elegir i ser elegits, en la persona delegada al Congrés, als càrrecs del Comitè Executiu de la
Federació i a les eventuals funcions de representació de la Federació.
- Ser informats de les activitats del Comitè Executiu.
Article 10
Els deures de les entitats membres són:
- Assistir a les reunions del Congrés, representades per una persona delegada formant part de
la Junta de l'entitat.
- Pagar puntualment les contribucions fixades pel Congrés, si aquest n'ha fixat. Aquestes
contribucions, si el Congrés n’ha fixat, no poden superar un import màxim de 100.000 euros.
- Promoure i obtenir inscripcions al Cens electoral descrit a l'article 3.
- Executar els acords presos pel Congrés.
- Col•laborar, en la mesura de les possibilitats, amb el Comitè Executiu de la Federació pel seu
bon funcionament.
- Tenir i fer respectar per les persones associades a la seva entitat, una manera de procedir i un
comportament apropiats per la imatge, el bon funcionament i les finalitats de l'entitat i de la
Federació.
- Respectar l’aplicació d'aquests Estatuts.

Article 11
Una entitat pot cèsar de ser membre de la Federació per renuncia voluntària, desprès que la
seva Junta ho haurà comunicat per escrit adreçat al Comitè Executiu de la Federació o al seu
President. No obstant, la pèrdua per l'entitat de la seva condició de membre de la Federació, no
comporta pas, per aquest fet, que les seves persones associades perdin la seva condició
d'inscrites al Cens electoral descrit al article 3 d'aquests Estatuts. També poden ser motius de
pèrdua de la condició de membres de la Federació:
- El no pagament de les contribucions a la Federació, si aquesta en ha fixat.
- Tenir una manera de procedir i un comportament no apropiats per la imatge, el bon
funcionament i les finalitats de la Federació.
- No respectar els deures i l’aplicació d'aquests Estatuts.
En aquest cas, el Comitè Executiu el Congrés començarà un procediment d’expulsió en el qual
l'entitat afectada podrà recorre davant aquestes instancies de la Federació, de les quals la
decisió final serà sense recurs. En cap cas, l'eventual pèrdua per l'entitat de la seva condició de
membre de la Federació, no comporta, per aquest fet, que les seves persones membres
associades perdin la seva condició d'inscrites al Cens electoral descrit a l'article 3 d'aquests
Estatuts.

CAPITOL IV - El CONGRÉS (ASSEMBLEA GENERAL)
Article 12
El Congrés es l'òrgan suprem de la Federació, ell es composa de totes les entitats de ple dret
associades i que no són afectades per cap motiu de pèrdua de la condició de membre enumerats
a l'Article 11.
Article 13
Les entitats membre, reunides en Congrés, representades par les seves persones delegades,
decideixen per majoria simple (mitat mes una de les entitats presents) sobre els temes que

figuren a l'Ordre del Dia del Congrés, que no siguin la modificació d'aquests Estatuts o la
dissolució de la Federació.
Totes les entitats membres queden obligades pels acords presos en Congrés, incloses les
entitats absentes, les que estan en desacord i les que s'han abstingut de votar.
Article 14
El Congrés te les facultats següents
- Modificar aquests Estatuts.
- Prendre acords sobre les qüestions d’orientació general de la Federació en el marc de les seves
finalitats socials i d'aquests Estatuts i que figurin al Ordre de Dia de la reunió.
- Elegir i renovar les persones que composen el Comitè Executiu i controlar-ne l'activitat i la
gestió.
- Adoptar els pressupostos d'entrades i despeses i aprovar si s'escau, el balanç financer i
l'activitat.
- Fixar les contribucions que les entitats membre hauran d'aportar, si el Congrés en fixe.
- Prendre l'acord d'associar-se o adherir a una altra associació o federació.
- Ratificar, si s'escau, els acord presos pel Comitè Executiu, entre dues sessions del Congrés,
què no estarien en les facultats del Comitè Executiu.
Article15
El Congrés es reunirà en sessió ordinària al menys una vegada per any en el primer semestre
de l'any. I en sessió extraordinària quan ho decideix el Comitè Executiu o quan això sigui
sol·licitat, per escrit motivat adreçat al President o al Comitè Executiu, per al menys un terç de
les entitats membres de la Federació. En aquest cas, el President o el Comitè Executiu
convocaran el Congrés Extraordinari en un termini no superior a 20 dies a partir de la recepció
de la sol•licitud corresponent.
Article 16
El Congrés es convocat pel President, i en nom seu pel Secretari General, escrit adreçat a cada
comitè o associació membre, amb un termini de al menys 30 dies, indicant lloc, data i hora, així
com l'Ordre del Dia a tractar.
Article 17
Presidit pel President de l'Associació, el Congrés es vàlidament constitut al lloc, data i hora de la
convocació, sigui quin sigui el nombre d'entitats membres presents.
Article 18
Els acords del Congrés es prenen per majoria simple de la mitat mes un dels vots emesos per
les entitats presents; però els acords concernint la modificació dels presents Estatuts, la
separació d'entitats membres associades o la dissolució de la Federació, requereixen la majoria
absoluta de dos terços dels vots emesos per les entitats membres presents.
Article 19
Els acords del Congrés són inscrits en el llibre d'actes corresponent. Al inici de cada reunió serà
llegida l'acta de la reunió anterior, per ser aprovada o rectificada si s'escau.

CAPITOL V - El COMITÉ EXECUTIU
Article 20
El Comitè Executiu regeix, gestiona i representa la Federació, i està constituït par:
El/la President/a
El/la Vicepresident/a
El/la Secretari/a General
El/la Tresorer/a

Altres membres, si n'hi ha, en nombre no superior a quatre.
Article 21
El membres del Comitè Executiu són elegits per un any pel Congrés. Els càrrecs són renovables,
per elecció del Congrés, durant un màxim de quatre anys successius.
Article 22
El Comitè Executiu te les facultats següents:
- Organitzar i desenvolupar les activitats de la Federació orientades a arribar a les finalitats
socials descrites a l'Article 2 dels presents Estatuts i en aplicació dels acords presos pel Congrés.
- Portar a terme les gestions considerades necessàries prop d'organismes públics o privats,
d'entitats i altres persones morals o físiques, per obtenir suport, ajuda o col•laboració per arribar
a les finalitats de la Federació.
- Obrir comptes en banca i disposar de fons per a les finalitats de la Federació.
- Passar contractes, contractar i separar-se de persones físiques empleades que la Federació
podria tenir. Així com amb assessors, persones morals i empreses.
- Crear grups de treball o autoritzar-ne o impulsar-ne la creació.
- Presentar el balanç d'activitats i el balanç comptable al Congrés.
- Convocar el Congrés i establir-ne i'0rdre del Dia.
- Presentar-se davant d'organismes públics o privats per dur a terme tota mena d'accions legals
i interposar els recursos pertinents.
- Resoldre en primera instancia qualsevol cas no previst en aquests Estatuts i rendir-ne comptes
al primer Congrés que sigui celebrat.
-Tota altra facultat, en els les finalitats de la Federació, no atribuïda explícitament al Comitè
Executiu en els presents Estatuts o que li hagi estat delegada.
Article 23
El Comitè Executiu, convocat per el/la President/a es reunirà al menys una vegada per mes. I
està vàlidament constitut si hi ha almenys el quòrum de quatre dels seus membres amb dret de
vot presents, entre els quals el/la President/a o el/la Vicepresident/a.
Article 24
El Comitè Executiu pren els seus acords per majoria simple de la mitat més un dels vots dels
membres presents. En cas de igualtat de vots, el/la President/a, o en la seva absència, el/la
Vicepresident/a pot decidir la votació pel seu vot de qualitat
Article 25
Els acords del Comitè Executiu són inscrits en el llibre d'actes corresponent.
Article 26
El/la President/a del Congrés presideix també el Comitè Executiu. Les seves funcions son:
- La representació legal del Comitè Executiu i de la Federació.
- Presidir i moderar els debats del Comitè Executiu i de la Federació.
- Vetllar al compliment dels acords presos.
- Totes funcions i tasques pròpies del seu càrrec i les que li siguin delegades pel Comitè Executiu
o pel Congrés.
Article 27
El/la Vicepresident/a reemplaça i substitueix el/la President/a, en cas d'absència o malaltia, en
totes les seves funcions i tasques.
Article 28
El/la Tresorer/a té les funcions següents:
- La custòdia dels fons financers de la Federació.

- Lliurar rebuts dels cobraments.
- Fer els pagaments acordats pel Comitè Executiu.
- Registrar i conservar els documents de cobrament i de pagament.
- Portar la comptabilitat general.
- Presentar els comptes i balanços al Comitè Executiu i al Congrés.
El/la Tresorer/a pot delegar a una altra persona, sota la seva responsabilitat, algunes de les
seves funcions o tasques. Aquesta persona delegada podrà assistir a les reunions del Comitè
Executiu i del Congrés, amb veu i sense vot.
Article 29
El/la Secretari/a General te les funcions següents:
- Elabo les actes de reunions del Comitè Executiu i del Congrés, i inscriure-les en el llibre d'actes
corresponent i guardar-les.
El/la Secretari/a General pot delegar en una altra persona, baix la seva responsabilitat, algunes
de les seves funcions i tasques. Aquesta persona delegada podrà assistir a les reunions del
Comitè Executiu i del Congrés, amb veu i sense vot.
Article 30
Els altres membres del Comitè Executiu, si n'hi ha, poden tenir tasques que els hi siguin
confiades pel Comitè Executiu, i l'informaran en reunió.

CAPITOL VI - REGIM ECONOMIC
Article 31
Aquesta Federació es constitueix sense patrimoni ni capital inicial.
Article 32
El pressupost anual de la Federació es d'un màxim de 450.000 euros, aquest màxim podrà sr
modificat pel Comitè Executiu o pel Congrés.
Article 33
Els recursos econòmics de la Federació poden provenir de
- Contribucions dels Comitès Poble Català i altres associacions i entitats membres.
- Subvencions d'organismes públics o privats.
- Donacions i llegats d'organismes públics o privats i de persones morals o físiques.
- Rendes del patrimoni o altres recursos que legalment es puguin obtenir.
Article 34
L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural i serà tancat el 31 de desembre de cada any.
Article 35
Els comptes bancaris i totes operacions amb entitats financeres, seran al nom de la Federació i
en la seva representació hi tindran signatura el/la Tresorer/a i dos altres membres del Comitè
Executiu designats per ell. Per poder realitzar tot tipus d'operacions amb banques i altres entitats
financeres, seran suficients dos d'aquets tres membres del Comitè Executiu.

CAPITOL VII - Dissolució DE LA FEDERACIÖ
Article 36
La Federació podrà dissoldre's si el Congrés pren aquest acord, en les condicions fixades a
l'Article 18 dels presents Estatuts, convocat en sessió extraordinària amb aquest tema a l'Ordre
del Dia.

Article 37
En el cas que el Congrés de la Federació prengués l'acord de dissoldre-la, es podrà nomenar o
elegir una Comissió de liquidació. Si hi ha un remenant net patrimonial, econòmic o financer, en
serà fet do a una o varies entitats amb objectius o finalitats similars als de la Federació.

CAPITOL VIII - NOMINACIONS ADMINISTRADORS
Article 38
La Federació es administrada (inicialment) per:
- Albert Bertrana Bernaus, domicilia a Arenys de Mar (Regne d'Espanya)
- Daniel Prats Climent, domiciliat a Barcelona (Regne d'Espanya)
- Daniela Grau domiciliada a Elna (República Francesa)
Llur mandat es exercit a títol gratuït.
La Federació dona mandat a M. Kevin Dubois domiciliat a Wezembeek-Oppem (Bèlgica) per
depositar al Tribunal de Comerç i Associacions de Brussel.les els estatuts de l’associació.
CAPITOL IX - DISPOSICIONS GENERALS
Article 39
Tot el que no sigui previst en els presents Estatuts serà regulat pel Reglament d'Ordre Interior i
en conformitat amb la Llei.
Brussel.les, 12 d'Abril de 2018

Signatures dels representants de les entitats fundadores constituents:
Agència del Cens Nacional del Poble Català, Albert Bertrana
Comitè de l'Eixample per la Nació Catalana, Daniel Prats
Comitè Poble Català de Catalunya del Nord, Daniela Grau

