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CAPÍTOL I. Disposicions generals. 

Article primer 

Amb la denominació de Federació Nacional 

d’Estudiants de Catalunya (FNEC) es constitueix 

aquesta entitat, que regula les seves activitats 

d’acord amb el que estableix el Llibre Tercer del 

Codi Civil de Catalunya i la Llei orgànica 1/2002, de 

22 de març. 

 

Article segon 
Primer punt. Els fins de l’associació són la defensa 

dels drets i interessos dels estudiants i per 

l’adequació de la Universitat i els altres àmbits de 

l’ensenyament a la societat i els temps actuals. 

Segon punt. Són finalitats de la Federació Nacional 

d’Estudiants de Catalunya, no exclusivament: (I) 

representar els estudiants i per tant, ser el seu 

interlocutor vàlid davant la Universitat i 

l’Administració Pública, (II) participar en els 

processos electorals que tinguin lloc a la 

Universitat, tot decidint, en cada moment, la 

conveniència dels mitjans a emprar per a accedir 

als òrgans de govern i fer-hi sentir la veu dels 

estudiants, (III) difondre i defensar els drets dels 

estudiants, (IV) treballar per la modernització de la 

Universitat en la seva globalitat, en la línia de 

treballar per fer de Catalunya un país culturalment 

obert, científicament avançat i socialment 

progressista, (V) aconseguir la normalització 

lingüística de la Universitat en tots els seus àmbits, 

fent que el català esdevingui la llengua de ple ús 

corrent més enllà de la simple oficialitat establerta 

pels Estatuts de les nostres Universitats, (VI) 

contribuir que la Universitat esdevingui peça 

activa en el camí de l’Alliberament Nacional de 

Catalunya partint del reconeixement del ple dret a 

l’autodeterminació com a dret irrenunciable de la 

Nació catalana, (VII) ser el marc d’enquadrament 

de tots els estudiants que vulguin treballar per una 

Universitat moderna, catalana i amb una elevada 

qualitat, (VIII) oferir serveis als seus socis i als 

estudiants en general, (IX) establir relacions amb 

associacions anàlogues dels altres Països Catalans, 

(X) establir relacions amb altres nacions de la 

nostra àrea sociocultural, (XI) impulsar la 

realització d’aquestes finalitats en altres àmbits de 

l’ensenyament, sigui en el mitjà o en el 

professional, (XII) afavorir la participació i la 

solidaritat de tots els estudiants a la vegada que es 

nega a acceptar qualsevol discriminació o opressió 

personal, social o nacional, (XIII) l’establiment d’un 

model d’Universitat pública on es pugui accedir 

sense cap classe de discriminació econòmica, 

social o d’origen, i (IX) totes les previstes en la 

Declaració Fundacional i les aprovades en els seus 

Congressos sense perjudici dels principis 

enumerats. 

Tercer punt. Per aconseguir les seves finalitats, 

l’associació durà a terme les activitats pertinents 

en seu universitària o ultrauniversitària, actes, 

col·loquis, trobades, reunions, presentacions i 

qualsevol altre tipus de convocatòria dels 

estudiants i membres rellevants de la societat civil 

i política en el temps i forma escaient. 

 

Article tercer 
Primer punt. El domicili social es fixa a Barcelona, 

i radica al Carrer de Ramón Trias i Fargas, 25-27. 

Segon punt. Les funcions de la Federació Nacional 

d’Estudiants de Catalunya s’exerceixen a 

Catalunya, sense perjudici de qualsevol altra 

actuació a la resta de territoris dels Països Catalans 

d’acord amb les finalitats novena i desena de 

l’Article Segon.
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CAPÍTOL II. Dels socis i adherits. 

Article quart 

Primer punt. Podran ser socis de la Federació 

Nacional d’Estudiants de Catalunya tots aquells 

estudiants que tinguin capacitat d’obrar que hagin 

estat matriculats en els darrers dos anys en 

qualsevol dels centres universitaris de Catalunya 

que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès 

en les seves finalitats, i anàlogament, les persones 

jurídiques associatives que, de manera lliure i 

voluntària, tinguin interès en les seves finalitats. 

Segon punt. Podran formar part de la Federació 

Nacional d’Estudiants de Catalunya com membres 

adherits els antics socis de la Federació Nacional 

d’Estudiants de Catalunya, així com els graduats 

universitaris i altres estudiants de centres 

educatius a Catalunya. 

Tercer punt. Podran formar part de la Federació 

Nacional d’Estudiants de Catalunya com a socis 

protectors els antics socis de la Federació Nacional 

d’Estudiants de Catalunya, els membres adherits, i 

qualsevol altra persona prèvia sol·licitud avalada 

per dos socis o membres adherits i el vistiplau de 

la Coordinadora Nacional. 

Quart punt. El Secretari d’Organització, o qui 

exerceixi les seves funcions, serà responsable per 

tot allò que escaigui i s’estableixi estatutàriament, 

en relació amb els membres adherits i els socis 

protectors. 

 

Article cinquè 

La condició de soci i la condició d’adherit 

s’adquireix mitjançant l’admissió pels òrgans 

competents de la Federació Nacional d’Estudiants 

de Catalunya, prèvia sol·licitud avalada per dos 

socis actius i el vistiplau del Nucli de Centre 

Universitat corresponent, o el vistiplau de la 

Coordinadora Nacional en cas que no hi hagi un 

Nucli natural. 

Article sisè 

Són drets dels socis: (I) tenir veu i vot als 

Congressos i a les Assemblees del seu Nucli de 

Centre i al òrgans pertinents de la Federació 

Nacional d’Estudiants de Catalunya, (II) ser elector 

i elegible als òrgans de govern i de representació, 

(III) participar en les activitats programades, (IV) 

beneficiar-se de l’activitat de l’associació, (V) ser 

informat de les actuacions de l’entitat i expressar 

la seva opinió mitjançant els òrgans de 

representació i d’acord amb els mecanismes que 

s’estableixin, (VI) sol·licitar i obtenir explicacions 

sobre l’administració i la gestió de la Coordinadora 

Nacional o dels mandataris de l’associació, (VII) ser 

escoltats prèviament a l’adopció de mesures 

disciplinàries, (VIII) rebre informació sobre les 

activitats de l’associació, (IX) fer ús dels serveis 

comuns que l’associació estableixi o tingui a la 

seva disposició, (X) formar part dels grups de 

treball, (XI) tenir un exemplar dels estatuts i (XII) 

consultar els llibres de l’associació. 

 

Article Setè 
Són deures dels socis: (I) acceptar i promoure les 

activitats de la Federació Nacional d’Estudiants de 

Catalunya, (II) assistir a les reunions que siguin 

convocats, (III) pagar la quota establerta i 

qualsevol altra aportació econòmica fixada pels 

estatuts i aprovada d’acord amb aquests, malgrat 

que en cap cas ningú no podrà ser discriminat per 

manca de recursos econòmics, (IV) complir els 

acords adoptats per la Federació Nacional 

d’Estudiants de Catalunya a través dels seus 

òrgans i (V) conèixer els presents Estatuts i tots els 

Reglaments que se’n derivin. 
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Article setè bis 

Primer punt. Els membres adherits gaudiran dels 

mateixos drets i deures dels socis, llevat del 

recollit en els punts I, II, V i IX de l’Article Sisè, i el 

punt III de l’Article Setè 

Segon punt. Els socis protectors gaudiran dels 

mateixos drets i deures dels socis, llevat del 

recollit en els punts I i II de l’Article Sisè, i en el 

punt III de l’Article Setè. 

Tercer punt.  Els membres adherits i socis 

protectors de la Federació Nacional d’Estudiants 

de Catalunya seran subjectes de qualsevol de les 

disposicions estatutàries que s’apliquin als socis, 

excepte quan s’indiqui el contrari. 

 

Article Setè ter. 
Primer punt. Seran drets addicionals i exclusius 

dels socis protectors (I) interpel·lar directament al 

Secretari de Finances, o qui exerceixi les seves 

funcions, en relació amb l’establert en el punt VI 

de l’Article Sisè, i (II) sol·licitar i obtenir un informe 

de tresoreria, encara que sigui parcial, a 

l’encarregat de la seva redacció. 

Segon punt. Serà deure addicional i exclusiu dels 

socis protectors contribuir econòmicament al 

sosteniment de la Federació Nacional d’Estudiants 

de Catalunya, en les quantitats acordades amb la 

Coordinadora Nacional, sense perjudici del mínim 

que es pugui acordar al Congrés Nacional. 

 

Article vuitè 

Primer punt. Són causes per ser donat de baixa de 

l'associació: (I) que ho decideixi la persona 

interessada, que ha de comunicar per escrit a la 

Coordinadora Nacional la seva decisió, (II) no 

satisfer les obligacions econòmiques fixades, i (III) 

no complir les obligacions estatutàries. 

Segon punt. Correspon al Congrés Nacional de 

decidir sobre l’expulsió d’un soci o adherit, d’ofici 

o a proposta del corresponent Nucli de Centre o 

de la Coordinadora Nacional. Caldrà, en qualsevol 

cas, un informe de la Comissió de Conflictes. La 

Coordinadora Nacional podrà suspendre 

temporalment un soci de la seva condició de tal 

fins a la celebració del següent Congrés Nacional. 

 

CAPÍTOL III. Organització i Funcionament. 

Article novè. 

L’estructura organitzativa de la Federació Nacional 

d’Estudiants de Catalunya compta amb: (I) el 

Congrés Nacional com a òrgan de representació, 

(II) òrgans de govern, que són la Coordinadora 

Nacional i els Coordinadors de Nucli, i (III) òrgans 

de consulta, que són la Comissió de Conflictes i les 

Comissions de Treball que creï el Congrés 

Nacional. 

 

Article novè bis. 

Primer punt. Tots els càrrecs d’elecció seran 

renovats cada any. Tots els càrrecs podran ser 

substituïts per l’òrgan que els ha elegit mitjançant 

la fórmula de la moció de censura en una votació 

que requerirà la majoria absoluta. Aquesta votació 

s’haurà de comunicar als socis amb dret a vot en 

aquell òrgan amb almenys 48 hores d’antelació. 

Segon punt. Els càrrecs vacants per cessament o 

dimissió hauran de ser renovats dins de les quatre 

setmanes següents en què es produeixi la vacant, 

llevat d’aquells càrrecs elegibles pel Congrés 

Nacional, en què el President podrà fer un 
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nomenament provisional que mantindrà vigor fins 

el Congrés Nacional immediatament posterior. 

Tercer punt. En cas de dimissió d’algun membre 

de la Coordinadora Nacional, sempre que no sigui 

el President, i el total de dimissions sigui inferior a 

la meitat dels seus membres, el President de la 

Coordinadora Nacional escollirà els seus substituts 

fins al Congrés Nacional immediatament 

posterior. Durant el període en què el càrrec 

queda vacant, les funcions seran exercides pel 

president o pel membre de la Coordinadora 

Nacional que ell designés. 

Quart punt. En cas de dimissió, renúncia o mort 

del President de la Federació Nacional 

d’Estudiants de Catalunya, es procedirà a l’elecció 

d’una nova Coordinadora. Fins a la celebració del 

Congrés Nacional, les seves funcions seran 

exercides pel membre de la Coordinadora 

Nacional amb més antiguitat en el càrrec o, en cas 

d’empat, al de més edat. 

 

Article desè. 

Primer punt. Els òrgans de govern, de 

representació i de consulta es consideraran 

constituïts en la forma que estatutàriament o 

reglamentària es fixi per cadascun d’ells. 

Segon punt. Les sessions dels òrgans de govern, de 

representació i de consulta es constituiran en 

l’indret que especifiqui la convocatòria, que podrà 

ser qualsevol dels Països Catalans. 

Tercer punt. Si s’escau, les sessions dels òrgans de 

govern, de representació i de consultar es podran 

constituir a través de l’ús de mitjans telemàtics. La 

convocatòria de la reunió haurà d’especificar 

quins seran els mitjans telemàtics a través dels 

quals es constituirà l’òrgan. Les sessions dels 

òrgans de govern que se celebrin telemàticament 

tindran les mateixes funcions i poders que les 

presencials, excepte aquelles que exigeixin un 

component personalíssim. 

Quart punt. La participació a les reunions per 

mitjans telemàtics no queda restringida a cap 

àmbit territorial concret. 

 

Article onzè. 

Primer punt. Per tal que els seus acords siguin 

vàlids, caldrà la majoria reglamentàriament 

establerta. En cas d’empat a les votacions dins dels 

òrgans de govern i de representació, llevat del 

Congrés Nacional, es farà una nova votació. Si, així 

i tot, l’empat persisteix, la votació es decidirà pel 

vot de qualitat del President de l’òrgan en qüestió. 

Segon punt. Les votacions en el Congrés Nacional 

es regiran pel Reglament del Congrés Nacional. 

Tercer punt. Les votacions que comportin l’elecció 

o censura de persones físiques hauran de ser 

secretes. 

 

CAPÍTOL III bis. El Congrés Nacional. 

Article dotzè. 

Primer punt. El Congrés Nacional és l’òrgan 

suprem de la Federació Nacional d’Estudiants de 

Catalunya. En formaran part la totalitat dels socis i 

adherits o els seus representants segons es 

determini reglamentàriament. Es reunirà una 

vegada a l’any amb caràcter ordinari, dins dels sis 

mesos següents a la data de tancament de 

l’exercici econòmic. Els membres de la 

Coordinadora Nacional podran convidar a 

participar en el Congrés Nacional a qui considerin, 

sigui o no soci, amb veu i sense vot. Podran exercir 

el càrrec de President o Secretari del Congrés, si 

així són elegits. 
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Segon punt. La Coordinadora Nacional podrà 

convocar-lo amb caràcter extraordinari mitjançant 

acord aprovat per majoria absoluta, d’ofici o per 

iniciativa d’una desena part dels Nuclis de Centre 

o d’una tercera part dels membres del Congrés 

Nacional. El Congrés Nacional haurà de tenir lloc 

dins el termini de trenta dies a comptar de la 

sol·licitud. 

Tercer punt. El Congrés Nacional és convocat per 

la Coordinadora Nacional per qualsevol de les vies 

establertes en el Segon Punt d’aquest article, 

quinze dies abans de la data de la reunió, 

individualment i per escrit, mitjançant una 

convocatòria que ha de contenir, com a mínim, 

l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió. 

El 10% dels socis poden sol·licitar a la 

Coordinadora Nacional la inclusió en l’ordre del 

dia d’un o més assumptes a tractar, fins tres dies 

abans de la data de la reunió. 

Quart punt. La Coordinadora Nacional aprovarà, 

en cada ocasió, el Reglament del Congrés, en el 

qual figuraran el procés de la seva constitució, el 

mecanisme d’elecció dels delegats, si n’hi ha, els 

procediments d’elaboració, discussió i aprovació 

dels dictàmens i propostes i la forma d’elecció dels 

càrrecs elegibles pel Congrés Nacional, tot 

respectant els preceptes que, en aquest article, 

estableixen els presents Estatuts. 

Cinquè punt. El Congrés Nacional únicament pot 

adoptar acords respecte als punts inclosos en 

l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb 

caràcter universal o que els acords es refereixin a 

la convocatòria d’una nova assemblea general.  

 

Article tretzè. 

Són funcions del Congrés Nacional: (I) la definició 

dels principis i postulats de la Federació nacional 

d’Estudiants de Catalunya, (II) la definició de les 

directrius, funcionament i línies generals de 

l’estratègia de la Federació Nacional d’Estudiants 

de Catalunya, (III) la modificació dels Estatus per 

majoria de dos terços, (IV) l’elecció dels membres 

de la Coordinadora Nacional, (V) la discussió de 

l’informe de gestió de la Coordinadora Nacional, 

que s’haurà de sotmetre a votació, (VI) la 

ratificació de l’acord de dissolució d’un Nucli de 

Centre, (VII) l’elecció dels membres de la Comissió 

de Conflictes, (VIII) l’aprovació i/o modificació del 

seu Reglament de funcionament, (IX) l’aprovació 

de resolucions que haurà de complir la 

Coordinadora Nacional, (X) el control de l’activitat 

de la Coordinadora Nacional, (XI) la revocació 

d’acord de la Coordinadora Nacional, (XII) la 

reprovació dels membres de la Coordinadora 

Nacional, (XIII) l’aprovació anual de la liquidació de 

comptes i del pressupost i la fixació de les quotes 

a abonar dels socis, (XIV) l’aprovació o modificació 

del reglament de la Comissió de Conflictes i del 

reglament de règim intern (XV) l’expulsió de socis, 

per majoria absoluta, i la dissolució de Nuclis de 

Centre, per majoria de dos terços, previ informe 

de la Comissió de Conflictes, i (XVI) sol·licitar la 

declaració d’utilitat pública. 

 

Article tretzè bis. 

L’elecció dels membres de la Coordinadora 

Nacional serà per llista tancada on constarà la 

relació de càrrecs i els candidats. Per la resta de 

càrrecs a elegir pel Congrés Nacional o per 

qualsevol altre òrgan en qualsevol altre procés 

electoral, regirà el principi de llista oberta. 

Segon Punt. Sense perjudici del que pugui regular 

el Reglament d’Incompatibilitats o qualsevol altre, 

en tot cas es limitarà la doble militància en 

associacions de caràcter polític per part dels 

membres de la Coordinadora Nacional, amb 

l’objectiu de garantir la independència d’acció de 

la FNEC. 
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Article tretzè ter. 
Primer Punt. El Congrés Nacional, a proposta de la 

Coordinadora Nacional o un terç dels socis, podrà 

investir la Presidència d’Honor si hi voten a favor 

un mínim de dos terços dels assistents. 

Segon Punt. La Coordinadora Nacional, o qui hagi 

fet la proposta, haurà de presentar un informe 

dels mèrits per a la concessió de la Presidència 

d’Honor i proposar la candidatura a votació del 

Congrés Nacional. 

Tercer Punt. El Congrés Nacional podrà revocar la 

Presidència d’Honor per mitjà de l’aprovació d’una 

moció a tal efecte, si hi voten un mínim de dos 

terços dels assistents. 

 

Article catorzè. 

Primer punt. Les reunions del Congrés Nacional 

les presideix qui esculli el Congrés Nacional, o bé 

el President de la Federació Nacional d’Estudiants 

de Catalunya. Si no hi és, l’han de substituir, 

successivament, el Secretari General o el vocal de 

més edat de la Coordinadora. Hi ha d’actuar com 

a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la 

Coordinadora Nacional, o bé, qui aquest nomeni. 

Segon punt. El Secretari estén l’acta de cada 

reunió, que ha de signar juntament amb el 

President. Hi ha de figurar un extracte de les 

deliberacions, el text dels acords adoptats, el 

resultat numèric de les votacions i la llista de les 

persones assistents. 

Tercer punt. Al començament de cada reunió del 

Congrés Nacional es llegeix l’acta de la sessió 

anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies 

abans, l’acta i qualsevol altra documentació ha 

d’estar a disposició dels socis. 

 

Article quinzè. 

El Reglament del Congrés Nacional haurà 

d’incorporar, necessàriament: (I) en les reunions 

del Congrés Nacional, correspon un vot a cada soci 

de la Federació Nacional d’Estudiants de 

Catalunya, (II) els acords es prenen per majoria 

simple de vots dels socis presents o representats; 

Per adoptar acords sobre la modificació dels 

estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució 

d'una federació amb associacions similars o la 

integració en una de ja existent, l’aprovació de 

Reglaments dels diferents òrgans de la Federació 

Nacional d’Estudiants de Catalunya, i la disposició 

o alienació de béns, es requerirà la majoria 

establerta estatutàriament, o bé, dos terços dels 

presents, i en qualsevol cas, l'elecció de la 

Coordinadora Nacional es regirà per les 

disposicions establertes estatutàriament, i (III) les 

candidatures que es presenten formalment tenen 

dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus 

domicilis i adreces de correu electrònic, sempre 

que se n’hagi obtingut l’autorització expressa. 

 

CAPÍTOL III ter. La Coordinadora Nacional. 

Article setzè. 
Primer punt. La Coordinadora Nacional és l’òrgan 

executiu principal, que es responsabilitza de la 

direcció de la Federació Nacional d’Estudiants de 

Catalunya en la seva globalitat, exercint aquelles 

funcions que li atribueixi la llei de la manera més 

amplia possible, així com: (I) la convocatòria del 

Congrés Nacional, (II) aprovar la federació amb 

altres associacions d’estudiants que comparteixin 

els mateixos objectius de la Federació Nacional 

d’Estudiants de Catalunya, que haurà d’ésser 

ratificada pel Congrés Nacional immediatament 
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posterior, (III) l’execució de les directrius i 

resolucions d’actualització i funcionament 

aprovades pel Congrés Nacional, (IV) la direcció 

general i la coordinació dels serveis de la Federació 

Nacional d’Estudiants de Catalunya, (V) el 

funcionament dels serveis administratius i de 

l’estructura organitzativa, (VI) la representació de 

la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya i 

les relacions externes, en especial amb les 

Universitats, les Administracions Públiques, les 

altres associacions d’estudiants i els mitjans 

d’informació, (VII) la definició de les línies generals 

de les campanes electorals, sense perjudici de 

l’autonomia de cada Universitat en la seva 

execució, (VIII) la representació legal a tots els 

efectes i l’exercici de la capacitat d’obrar de la 

Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya, (IX) 

l’administració del patrimoni, recursos econòmics 

i pressupostos, (X) el registre de socis i adherits, 

(XI) qualsevol de les obligacions que es derivin dels 

presents Estatuts, (XII) qualsevol altra facultat que 

no estigui atribuïda d’una manera específica a cap 

altre òrgan de govern de la Federació Nacional 

d’Estudiants de Catalunya o que li hagi estat 

delegada expressament, i (XIII) publicitar 

col·legiadament, i a títol personal, els presents 

Estatuts i tots els Reglaments que se’n derivin. 

Segon punt. La Coordinadora Nacional, convocada 

prèviament pel president o per la persona que 

l’hagi de substituir, s'ha de reunir en sessió 

ordinària amb la periodicitat que els seus 

membres decideixin, que en cap cas no pot ser 

inferior a una vegada cada trimestre. 

Tercer punt. S'ha de reunir en sessió 

extraordinària quan el president la convoqui amb 

aquest caràcter o bé si ho sol·licita un terç dels 

membres que la componen. 

 

Article dissetè. 

Primer punt. La Coordinadora Nacional queda 

constituïda vàlidament si s’ha convocat amb 

antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un 

dels seus membres. Els membres de la 

Coordinadora Nacional estan obligats a assistir a 

totes les reunions que es convoquin, encara que, 

per causes justificades, poden excusar-se'n. 

L'assistència del President o del Secretari General 

o bé de les persones que els substitueixin hi és 

necessària sempre. 

Segon punt. La Coordinadora Nacional pren els 

acords per majoria simple de vots dels assistents. 

Tercer punt. Els acords de la Coordinadora 

Nacional s'han de fer constar en el llibre d'actes i 

els han de signar el secretari i el president. En 

iniciar-se cada reunió, s'ha de llegir l'acta de la 

sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és 

procedent. 

Quart punt. Les deliberacions i acords que prengui 

la Coordinadora Nacional tindran consideració de 

secrets, i així s’hauran de guardar, excepte quan 

s’indiqui el contrari. L’incompliment del deure de 

guardar secret, la deslleialtat al Congrés Nacional 

de la FNEC i al seu President, o qualsevol altre 

deure que derivi dels Estatuts, suposarà l’obertura 

d’expedient disciplinari, sense la necessitat de 

previ acord de l’òrgan corresponent. 

 

Article divuitè. 

Primer punt. Formen part de la Coordinadora 

Nacional: (I) el President, que coordina, impulsa i 

presideix la seva actuació i n’ostenta la 

representació, (II) el Secretari General, que 

assisteix al President en el desenvolupament de 

les seves funcions, (III) el Secretari de Finances, a 

qui correspon la gestió econòmica i l’aplicació del 

pressupost, (IV) el Secretari d’Organització, que 
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s’ocupa del funcionament de l’estructura 

organització i administrativa de l’entitat, (V) un 

secretari que s’encarrega addicionalment de les 

qüestions de política lingüística, i que podrà 

delegar part de les seves funcions en unes 

comissions anàlogues, (VI) un Coordinador de 

Nucli per cadascuna de les Universitats on la 

Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya hi 

tingui presència, i (VII) un nombre variable d’entre 

dos i set Secretaris d’àrea, que actuaran com a 

vocals. 

Segon punt. Els membres de la Coordinadora 

Nacional, i qualsevol altre càrrec d’aquests 

Estatuts en què no s’estableixi el contrari, 

ocuparan el seu càrrec des de la seva elecció i fins 

la celebració d’un nou Congrés Nacional, i en cap 

cas més de 18 mesos, sense perjudici de tantes 

vegades que renovin el càrrec d’acord amb les 

disposicions estatutàries. 

 

Article dinovè. 
Primer punt. Són pròpies de la Presidència les 

funcions següents: (I) dirigir i representar 

legalment la Federació Nacional d’Estudiants de 

Catalunya, per delegació del Congrés Nacional i la 

Coordinadora Nacional, (II) presidir i dirigir els 

debats, tant del Congrés Nacional com de la 

Coordinadora Nacional, (III) emetre un vot de 

qualitat decisori en els casos d'empat, (IV) establir 

la convocatòria de les reunions del Congrés 

Nacional i la Coordinadora Nacional, (V) visar les 

actes i els certificats confeccionats pel Secretari 

General, i (VI) les atribucions restants pròpies del 

càrrec i les delegades pel Congrés Nacional i la 

Coordinadora Nacional. El president és substituït, 

en cas d'absència o malaltia, pel membre de la 

Coordinadora Nacional amb més antiguitat en el 

càrrec o, en cas d’empat, al de més edat. 

Segon punt. El Secretari General, conjuntament 

amb el Secretari de Finances i conforme la 

distribució de tasques que s’estableixi de mutu 

acord o pel Reglament corresponent, té com a 

funció la custòdia i el control dels recursos de 

l'associació, com també l'elaboració del 

pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. 

Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes 

i altres documents de tresoreria. Paga les factures 

aprovades per la Coordinadora Nacional, les quals 

han de ser visades prèviament pel president, i 

ingressa el que sobra en dipòsits oberts en 

establiments de crèdit o estalvi.  

Tercer punt. El Secretari General ha de custodiar 

la documentació de l'associació, aixecar, redactar 

i signar les actes de les reunions del Congrés 

Nacional i la Coordinadora Nacional, redactar i 

autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també 

portar el llibre de registre de socis. 

Quart punt. Les funcions de cadascun dels 

membres de la Coordinadora Nacional, en el que 

no estigui determinat en els presents Estatuts, es 

fixarà per la mateixa Coordinadora Nacional. 

 

Article vintè. 

La Coordinadora Nacional podrà proposar la 

creació de Comissions, dependents cadascuna 

d’elles d’un secretari, per tal d’agilitzar i 

complementar el funcionament de la 

Coordinadora Nacional. Aquestes Comissions 

compareixeran davant la Coordinadora Nacional a 

petició d’aquesta.

 
 
 
 



 

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre d'associacions de
Barcelona

Pàg. 10/ 14

Data: 11/08/2021

Amb el codi segur de verificació G1151v86Y52W54d es pot consultar aquest document a l’adreça
http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

 
 

 
 

 

 

 
10 

Capítol III quater. El Coordinador d’Universitat. 

Article vint-i-unè. 

A cada Universitat en què es constitueixi un Nucli, 

hi haurà un Coordinador d’Universitat elegit 

d’entre els socis adscrits a la respectiva 

universitat. Aquest càrrec concretarà la política de 

la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya 

en aquella Universitat, i reunirà el conjunt dels 

socis necessàriament abans de cada Claustre. El 

Reglament de cada Nucli de cada Universitat serà 

aprovat per l’Assemblea de socis de la Universitat, 

a proposta el Coordinador, amb el vistiplau de la 

Coordinadora Nacional. 

 

Article vint-i-dosè. 

Primer punt. Els Nuclis d’Universitat podran 

establir Nuclis de Centre, dels quals en formen 

part els socis de la Federació Nacional d’Estudiants 

de Catalunya matriculats en una mateixa Facultat, 

Escola o Campus. 

Segon Punt. La totalitat dels integrants d’un Nucli 

de Centre elegirà un Coordinador de Centre, amb 

les funcions de coordinar i impulsar les activitats 

del Nucli, així com representar-lo i fer d’enllaç 

entre el Nucli i els altres òrgans de la Federació 

Nacional d’Estudiants de Catalunya. 

Tercer punt. En tot cas, la Coordinadora Nacional 

redactarà un Reglament tipus per als Nuclis de 

Centre que no tinguin el seu, que haurà de ser 

aprovat pel Congrés Nacional. 

 

Capítol III quinquies. Les Comissions. 

Article vint-i-tresè. 

La Comissió de Conflictes es formarà ad hoc, quan 

(I) se sol·liciti un informe d’interpretació dels 

Estatuts o altres normatives de la Federació 

Nacional d’Estudiants de Catalunya, a petició de la 

Coordinadora Nacional, el Congrés Nacional, 

qualsevol Coordinador d’Universitat o un terç dels 

socis, (II) existeixi un conflicte entre Nuclis o entre 

aquests i altres òrgans de la Federació Nacional 

d’Estudiants de Catalunya, a petició de qualsevol 

dels òrgans implicats o del Congrés Nacional, o (III) 

es produeixi l’obertura d’expedient disciplinari a 

un soci o adherit de la Federació Nacional 

d’Estudiants de Catalunya, a petició de la 

Coordinadora Nacional, el Congrés Nacional, o 

qualsevol soci a títol individual quan un mínim de 

dos socis diferents avalin la petició. 

Article vint-i-quatrè. 

Primer punt. La Comissió de Conflictes estarà 

formada pel Secretari General, i una xifra variable 

de socis de cada Universitat a motiu d’un soci per 

cada deu membres o fracció superior a cinc, 

escollits en llistes tancades pel Congrés Nacional 

per majoria absoluta en primera volta i majoria 

simple en segona. Cada Congrés elegirà els 

membres de la Comissió de Conflictes, que 

mantindran el càrrec fins el Congrés ordinari 

immediatament posterior. 

Segon punt. El Secretari General presidirà la 

Comissió de Conflictes, i n’aixecarà l’acta. En cas 

d’empat, la votació es decidirà pel seu vot de 

qualitat. 
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Article vint-i-cinquè. 

Primer punt. El Consell Assessor és l’òrgan 

consultiu encarregat específicament de vetllar per 

l’ideari de la FNEC. 

Segon punt. El Consell Assessor està format per un 

màxim de cinc socis o adherits a la Federació 

Nacional d’Estudiants de Catalunya que hagin 

exercit càrrecs de responsabilitat en l’entitat o a la 

Universitat. 

Tercer punt. Els membres del Consell Assessor són 

proposats pel President o pels membres de la 

Coordinadora Nacional de la Federació Nacional 

d’Estudiants de Catalunya i elegits pel Congrés 

Nacional de manera que hi hagi almenys un 

membre o ex membre de cada Universitat. 

Quart punt. El Consell Assessor és convocat pel 

President de la Federació Nacional d’Estudiants de 

Catalunya.

Capítol IV. Patrimoni i recursos. 

Article vint-i-sisè. 
En el moment de constituir-se, la Federació 

Nacional d’Estudiants de Catalunya no disposa de 

patrimoni fundacional propi. 

 

Article vint-i-setè. 

Els recursos econòmics de la Federació Nacional 

d’Estudiants de Catalunya estaran formats per: (I) 

les quotes que abonin els socis i adherits, 

aprovades pel Congrés Nacional a proposta del 

Secretari de Finances, (II) les subvencions que 

atorguin estaments públics o privats, (III) els 

llegats i donacions que hom li destini, (IV) els 

interessos que produeixin els fons econòmics de la 

Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya, així 

com els derivats de l’explotació dels béns 

patrimonials, i (V) qualsevol altre ingrés que 

provingui d’activitats executades per la Federació 

Nacional d’Estudiants de Catalunya. 

 

Article vint-i-vuitè. 

Primer Punt. Tots els membres de l’associació 

tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, 

mitjançant quotes o derrames, de la manera i en 

la proporció que determini el Congrés Nacional.  

Segon Punt. El Congrés Nacional pot establir 

quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals, 

que s’han d’abonar per mesos, trimestres o 

semestres, segons el que disposi la Coordinadora 

Nacional, i quotes extraordinàries. 

 

 

 

Article vint-i-novè. 

L’exercici econòmic coincideix amb el curs natural 

i queda tancat el segon diumenge del mes de Juny. 

 

Article trentè. 
Primer punt. En els comptes corrents o llibretes 

d’estalvis obertes en establiments de crèdit o 

d’estalvi, hi ha de figurar les signatures del 

President, del Secretari de Finances i del Secretari 

General. 

Segon punt. La Coordinadora Nacional podrà 

aprovar a proposta del President, del Secretari de 

Finances o del Secretari General l’apoderament de 

qualsevol altre soci de la Federació Nacional 

d’Estudiants de Catalunya perquè hi consti la seva 

signatura en els comptes corrents o llibretes 

d’estalvis.  

Tercer punt. Les condicions de qualsevol 

apoderament o signatura seran acordades per la 

Coordinadora Nacional.
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Disposicions finals 

Primera. 

Els presents Estatuts podran ser modificats per acord del Congrés Nacional per majoria de dos 

terços dels vots emesos. 

 

Segona. 

Primer punt. En el cas de dissolució de la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya, que 

requerirà l’acord en el Congrés Nacional per majoria de dos terços, el patrimoni serà lliurat a 

l’entitat que, amb objectius i finalitats anàlogues, el Congrés Nacional determini. 

Segon punt. Un cop acordada la dissolució, el Congrés Nacional ha de prendre les mesures 

oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, 

l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent. El Congrés Nacional està facultat per 

elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari. 

Tercer Punt. Els socis de la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya estan exempts de 

responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que 

ells mateixos hagin contret voluntàriament. 

Quart punt. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats 

anteriors d'aquest mateix article, són competència de la Coordinadora Nacional si el Congrés 

Nacional no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a 

aquest efecte. 
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Jo, Guillem València Caballero, Secretari General de la FNEC, faig constar que són els estatuts 

aprovats en data 27 de febrer de 2021 i contenen les modificacions aprovades per acord del 

Congrés Nacional de data 1 de juliol del 2021. 

 

 

Signatura del Secretari      Signatura del President 
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Generalitat de Cataluny a 
Departament de Justícia 

Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació 

 

Certif ico que aquests estatuts concorden amb els originals de l’entitat, 

les dades d’inscripció de la qual consten a continuació.  

 Núm. d’inscripció: 79 

 Data de la Resolució 23/07/2021 

 Secció 2a del Registre d’Associacions 

 
La Responsable d’inscripcions i assentaments  registrals  

Data 10 d'agost de 2021 
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