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ESTATUTS DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA 2009 

 

Article 1. Amb la denominació de SOCIETAT D’ONOMÀSTICA (que en el text 
d’aquests estatuts és esmentada com la Societat) és constituïda a Barcelona, des de 
l’any 1980 i per temps indefinit, una entitat cultural sense fins lucratius, acollida al 
règim jurídic de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret 
d’associació i regida per aquests estatuts. 
 
Article 2. L’objecte de la Societat és: 
 

a) El foment de l’inventari, l’estudi i la defensa de l’onomàstica, i en especial 
dels noms propis de persona (antroponímia) i dels de lloc (toponímia). 

b) La coordinació de les activitats dels investigadors. 
c) L’edició d’una publicació periòdica i de monografies especialitzades. 
d) L’assessorament tècnic a persones i col·lectivitats. 
e) L’establiment de relacions científiques amb societats o institucions 

similars. 
f) L’organització de col·loquis i conferències sobre els temes indicats en el 

punt a) i també el desenvolupament i la promoció d’activitats culturals 
afins. 

g) L’inventari de bibliografia i documentació. 
h) La conservació del patrimoni toponímic. 

 
Article 3. La Societat adopta com a àmbit d’actuació preferent l’àrea de la llengua 
catalana, sens perjudici que pugui dur a terme, també, en raó del seu interès 
fonamental per l’onomàstica, actuacions en altres àrees lingüístiques. 
 
Article 4. La Societat té el domicili a Barcelona (08009), carrer de la Diputació, 276, 
principal. Per canviar el domicili social és imprescindible l’acord d’una Assemblea 
General Extraordinària de Socis. 
 
La Junta Directiva pot establir delegacions o seccions de treball fora del domicili 
social. 
 
Article 5. La Societat té personalitat jurídica i capacitat plena com a subjecte de drets 
i obligacions. 
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Article 6. Les persones naturals o jurídiques interessades en l’objecte especificat a 
l’Article 2 poden ingressar a la Societat i obtenir la condició de socis actius o 
protectors. En el cas de persones jurídiques, aquestes hauran de nomenar una 
persona física que les representi a la Societat. 
 
Article 7. Seran socis de ple dret de la Societat aquells qui hagin estat admesos i 
estiguin al corrent de pagament de la quota.  
 
Són drets dels socis de ple dret: 
 

a) Elegir els membres de la Junta Directiva i ser elegits per a formar-ne part. 
b) Examinar durant el període comprès entre la convocatòria i el dia de la 

celebració de l’Assemblea General Ordinària de Socis els llibres de 
comptabilitat i els comprovants. 

c) Intervenir amb veu i vot en les reunions de les Assemblees Generals de 
socis i presentar-hi propostes i mocions. 

d) Promoure la reunió de l’Assemblea General de Socis de la forma prevista 
en aquests estatuts. 

e) Ostentar i, si escau, exercir els drets específics que puguin derivar-se 
d’aquests estatuts i de les normes generals. 

f) Fer ús dels serveis socials.  
g) Rebre les publicacions que editi la Societat. 
h) Instar l’actuació dels òrgans de govern per als assumptes compresos en 

l’objecte de la Societat i definits a l’Article 2n. 
i) Separar-se de la Societat mitjançant un comunicat de baixa. 

 
Són deures dels socis: 
 

a) La submissió a les normes dels estatuts i del reglament de la Societat. 
b) Col·laborar en les tasques socials. 
c) Liquidar puntualment les quotes periòdiques assignades i les aportacions 

complementàries que, en casos justificats, puguin fixar la Junta Directiva o 
l’Assemblea General de Socis, dins de les seves atribucions respectives. 

 
Article 8. Són socis protectors els qui per les seves aportacions de qualsevol tipus 
mereixin aquest qualificatiu per la Junta Directiva. Tenen els mateixos drets i deures 
que els socis actius. 
 
Article 9. El títol de soci honorari serà concedit per la Junta Directiva a les persones o 
entitats de mèrit rellevant en relació amb l’objecte de la Societat. 
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Article 10. El govern de la Societat correspon a l’Assemblea General de Socis i a la 
Junta Directiva, cadascuna en el camp de les seves competències respectives. 
 
Article 11. L’Assemblea General de Socis és l’òrgan superior de govern i és integrada 
per tots els socis que estiguin al corrent de les seves obligacions. 

 
Article 12. Les reunions de l’Assemblea General de Socis poden ser ordinàries o 
extraordinàries i les convoca el President. Les ordinàries se celebren anualment, 
dintre del primer semestre. Les extraordinàries se celebren per iniciativa del 
President o si ho demanen un mínim del deu per cent dels socis. Tant a les unes com 
a les altres, només es poden prendre acords sobre els assumptes esmentats a les 
convocatòries respectives. 
 
Article 13. Les funcions de l’Assemblea General Ordinària de Socis anual són: 
 

a) Examinar i aprovar si escau l’informe anual i la memòria presentats per la 
Junta Directiva sobre la seva actuació.  

b) Examinar i aprovar si escau el compte de resultats de l’any anterior i el 
pressupost d’ingressos i de despeses per a l’any en curs, preparats per la 
Junta Directiva. 

c) Examinar les proposicions consignades a l’ordre del dia i adoptar acords en 
aquest respecte. 

d) Fixar el nombre de membres que componen la Junta Directiva, i decidir 
sobre el nomenament de la renovació dels seus membres cessants o 
vacants. A la convocatòria de l’Assemblea haurà hagut de figurar 
inexcusablement aquest punt a l’ordre del dia. 

e) Aprovar el reglament intern de funcionament de la Societat per la majoria 
de vots dels presents. 

f) Atendre els precs i les preguntes. 
 
Article 14. Les funcions de les Assemblees Generals Extraordinàries de Socis són 
l’estudi de les proposicions incloses en l’ordre del dia de la convocatòria i la presa 
d’acords en aquest respecte. 
 
És  imprescindible  la  convocatòria  de  l’Assemblea  General  Extraordinària  de socis  
per a: 
 

a) La reforma dels estatuts que afectin l’estructura de la societat. 
b) La fusió o dissolució de la Societat. 
c) La remoció dels membres de la Junta Directiva. 
d) El canvi del domicili social. 
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Article 15. La Junta Directiva governa, administra i representa la Societat, seguint les 
normes establertes per l’Assemblea General de Socis, i executa els acords adoptant 
les mesures i resolucions que calguin. 
 
La Junta Directiva està composta per un mínim de 12 membres i un màxim de 16: 
President, fins a tres Vicepresidents, Tresorer, Secretari General, Sotssecretari 
General i Vocals. 
 
L’elecció és a títol personal i cessarà automàticament en el càrrec qui representi una 
persona jurídica si aquesta deixés de ser associada o en perdre aquell la seva 
representació. 
 
La renovació dels membres de la Junta Directiva es farà cada tres anys i els mandats 
estan limitats a dos consecutius, de manera que els membres només podran ser 
elegits dues vegades seguides per al mateix càrrec. 
 
A més del torn de renovació esmentat, a la reunió anual de l’Assemblea General 
Extraordinària de Socis podran ser coberts els càrrecs de membre que estiguin 
vacants, però només per al temps que falti per complir el període de tres anys en el 
càrrec. 
 
Per a poder ser elegit és imprescindible estar al corrent de les obligacions socials. 
 
Els càrrecs de la Junta Directiva no donaran dret a cap mena de retribució ni 
remuneració. 
 
Article 16. Els membres de la Societat que vulguin optar a qualsevol càrrec de la 
Junta Directiva hauran de presentar les seves candidatures acompanyades de l’aval 
de deu socis. La Junta fixarà el termini de presentacions, donarà als socis tota la 
informació sobre els candidats i convocarà els socis a participar en les eleccions. 
 
Les candidatures poden ser lliures per a qualsevol càrrec o en llista tancada, que 
inclourà obligatòriament els noms dels candidats a President i a Secretari General. En 
aquest cas, s’entendrà que un vot per a la llista equival a un per a cada un dels seus 
components. 
 
Els socis hauran de votar de forma presencial en Assemblea General Extraordinària 
convocada expressament per a aquestes eleccions o podran exercir el vot per correu.  
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Resultaran elegits automàticament per a cada càrrec els qui hagin tret més vots. Si 
algun càrrec no quedés cobert el decidirà la Junta formada entre els seus 
components mitjançant votació. 
 
Article 17. En cas de baixa, renúncia, defunció o pèrdua de condició de soci d’un 
membre de la Junta Directiva, aquesta designarà per votació el soci extern que 
l‘hagués de substituir, excepte si la baixa afectés el President o el Secretari General, 
en què assumirien els seus càrrecs, respectivament, el Vicepresident o el 
Sotssecretari General fins a les properes eleccions reglamentàries, designant-se 
igualment el seu respectiu substitut entre la Junta i un soci extern per a cobrir la 
vocalia vacant. 
 
Article 18. Correspon a la Junta Directiva: 
 

a) El govern directe de la Societat. 
b) Executar les resolucions de l’Assemblea General. 
c) Nomenar i separar el personal que calgui, fixant les atribucions 

corresponents i la compensació econòmica. 
d) Adaptar els estatuts a les normes oficials que no afectin l’estructura social.. 
e) Establir serveis exclusius o en comú amb altres entitats. 
f) Preparar els comptes de resultats anuals. 
g) Preparar els pressupostos ordinaris i extraordinaris d’ingressos i despeses i 

acordar les aportacions dels socis. 
h) Obrir, moure i cancel·lar els comptes bancaris, en els quals tindran firma el 

President i el Tresorer. 
i) Acordar, en cas d’urgència, mesures econòmiques extraordinàries de les 

quals donarà compte a la pròxima Assemblea General de Socis. 
j) Cobrir de forma provisional els llocs de membres vacants. 
k) Incoar i resoldre expedients a socis amb les formalitats prescrites en 

aquests estatuts. 
l) Proposar nous projectes, activitats i serveis que persegueixin els objectius 

de difusió i promoció de l’onomàstica (web, publicacions, congressos o 
jornades, etc.), i fer-ne el seguiment. 

m) Establir delegacions. 
n) Donar d’alta o baixa als socis, d’acord amb el Reglament. 
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Article 19. Les funcions del President són: 
 

a) Representar la Societat i actuar en nom seu amb plena capacitat 
contractual. 

b) Cercar recursos econòmics. 
c) Establir relacions amb entitats de l’àmbit de la Societat per obtenir 

finançament i/o impulsar i desenvolupar projectes i activitats 
conjuntament. 

d) Assistir als actes organitzats per la Societat o a aquells actes en els quals la 
Societat participi. 

e) Convocar la Junta Directiva i les Assemblees i assenyalar el dia i hora de la 
reunió. 

f) Presidir les Assemblees Generals de Socis i les reunions de la Junta 
Directiva i dirimir els empats en cas de votació. 

g) Firmar les actes de les Assemblees i Juntes que presideixi i les 
comunicacions a les autoritats i corporacions. 

h) Posar el vistiplau a les certificacions que expedeixi el Secretari. 
 
Article 20. Les funcions del Vicepresident són substituir el President en cas 
d’absència, impossibilitat o vacant o actuar per delegació del President si la Junta ho 
demana. 
 
Article 21. Correspon al Tresorer: 
 

a) Vetllar per la bona marxa econòmica de la Societat, revisant la situació 
patrimonial, les inversions, els comptes corrents i l’estat de caixa. 

b) Fer els pagaments i les transferències. 
 
Article 22. Les funcions del Secretari General són: 
 

a) Dirigir els projectes i fer acomplir els objectius de la Societat. 
b) Executar aquelles tasques assignades per la Junta Directiva amb el suport 

de la secretaria tècnica i administrativa. 
c) Organitzar reunions de treball amb aquelles entitats amb les quals la 

Societat col·labora. 
d) Presentar la memòria de la Societat. 
e) Redactar i firmar els documents que emanin de la Junta Directiva. 
f) Signar les actes de les reunions de la Junta Directiva i de les Assemblees 

Generals de Socis. 
g) Signar l’informe anual de l’actuació de la Junta Directiva. 
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Article 23. Correspon als vocals: 
 

a) Intervenir en el govern de la Societat mitjançant la seva assistència a les 
reunions de la Junta Directiva. 

b) Formar part de les ponències i comissions de la Junta Directiva i exercir les 
funcions específiques que els siguin confiades. 

 
Article 24. La Societat no té cap patrimoni fundacional. Els seus recursos econòmics 
estan constituïts per: a) recursos ordinaris: les quotes anuals dels socis actius; b) 
recursos extraordinaris: les aportacions dels socis protectors i les subvencions i els 
donatius que puguin ser-li concedits per mitjà de convenis amb altres entitats, i que 
la Junta Directiva accepti. 
 
Article 25. La modificació d’aquests estatuts, quan afecti l’estructura social de la 
Societat,  haurà de ser acordada per l’Assemblea General Extraordinària de Socis 
convocada amb aquesta finalitat. 
 
La simple adaptació del text d’aquests estatuts a normes oficials que no afectin 
l’estructura social podrà ser acordada per la Junta Directiva per unanimitat dels 
membres assistents a la reunió convocada amb aquesta finalitat, sempre que hi 
assisteixin la meitat més un dels membres de la Junta Directiva. Si no hi ha 
unanimitat, l’adaptació s’haurà de sotmetre a la primera Assemblea General 
Ordinària o Extraordinària de Socis que se celebri. 
 
Article 26. La dissolució o fusió de la Societat amb una altra requerirà la reunió de 
l’Assemblea General Extraordinària de Socis convocada exclusivament amb aquest 
objecte. L’acord s’haurà d’adoptar pel vot favorable de les dues terceres parts dels 
socis presents o legalment representats a l’assemblea. 
 
Un cop acordada la dissolució, una comissió de cinc membres designada amb 
aquesta finalitat actuarà com a liquidadora. Aquesta comissió establirà l’inventari-
balanç definitiu dels béns de la Societat i en durà a terme el procés liquidador. Si en 
acabar aquest procés existeix un romanent, aquest serà lliurat a l’entitat cultural que 
designi l’Assemblea General de Socis. 
 
Article 27. Un Reglament regularà el funcionament de la Societat en tot allò que no 
estigui previst en aquests estatuts, i haurà de ser aprovat per dues terceres parts de 
la Junta Directiva en la reunió convocada per a aquest efecte. 
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