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Capítol 1. ANTECEDENTS 

L’Associació Catalana d’Hamburg “El Pont Blau” es va constituir oficialment com a Comunitat 
Catalana a l’Exterior el dia 4 de maig de l’any 2007. Els estatuts amb data del 19 d’octubre de 2006, 
que n’eren prova constitutiva, inscrivien l’Associació amb la denominació “Katalanischer Verein 
Hamburg „El Pont Blau” e.V.” al Registre d’Associacions “Vereinsregister” per part del Govern 
d’Hamburg amb el núm. VR 19162. El dia 1 de novembre de 2015 s’aproven canvis als Estatuts de 
l’Associació Catalana d’Hamburg “El Pont Blau” en Assemblea General. 

Capítol 2. DISPOSICIONS GENERALS 

Art. 1 El nom oficial de l’associació és “Katalanischer Verein Hamburg „El Pont Blau” e.V.”. 
L’associació podrà utilitzar també el nom escurçat en català: El Pont Blau. 

Art. 2 El Pont Blau és una associació cultural catalana i de trobada per tots aquells catalans i 
catalanes a Hamburg i persones interessades en conèixer de més aprop la cultura i societat 
catalanes. L’associació no té ànim de lucre, és apolítica i aconfessional, és a dir, no està 
compromesa amb cap partit polític ni amb cap religió, respectant i tolerant però, qualsevol 
manifestació de les mateixes. L’associació no permetrà cap acte de discriminació per raó de 
naixement, sexe, origen o orientació sexual.  

Art. 3 L’associació té seu social situada a la ciutat d’Hamburg i disposa d’una adreça electrònica: 
info@elpontblau.de. 

Art. 4 La llengua oficial de l’associació és el català, però es pot fer ús d’altres llengües, sempre que 
les circumstàncies ho exigeixin. L’idioma alemany hi serà present en els documents escrits de 
caràcter oficial i en altres gestions que així ho requereixin, com ara convocatòries i actes 
d’assemblees. 

Art. 5 L’àmbit territorial d’acció de l’associació és principalment la Ciutat Lliure i Hanseàtica 
d'Hamburg. 

Art. 6 L’associació es regeix pels presents Estatuts, per les eleccions de l’Assemblea General de 
Socis, i en representació d’ella, per la Junta Directiva. L’Assemblea General de Socis reunida és 
l’autoritat màxima de l’associació. 

Art. 7 És d’aplicació també la legislació i normativa vigent per al funcionament de Comunitats 
Catalanes a l’Exterior, depenent de la Secretaria d’Afers Exteriors de la Generalitat de 
Catalunya. En tot cas, la legislació del Govern d’Hamburg serà d’aplicació en tots aquells 
aspectes legals que així ho requereixin. 

Art. 8 D'acord amb l'article 26 de la llei d'associacions, inclòs al codi civil alemany (§26BGB), el/la 
President/a, el/la Vicepresident/a i el/la Tresorer/a tenen el dret de forma individual, a 
representar l'associació tant judicial com extrajudicialment. 

Art. 9 L’associació té únicament objectius d’utilitat pública en el sentit del paràgraf “Objectius 
d’impostos reduïts” de l’ordre dels impostos. 

Art. 10 Els objectius de l’associació són la difusió i la promoció de la llengua i cultura catalanes, així 
com també establir ponts de comunicació i intercanvi entre la cultura alemanya i/o altres amb la 
cultura catalana. Aquests objectius queden recollits en activitats de diversa natura com poden 
ser culturals, socials, lúdiques o de servei. Per tal d’aconseguir aquests objectius s’organitzaran 
freqüentment actes culturals (per exemple exposicions, lectures de llibres, taules rodones, actes 
d’informació cultural, concerts, tallers, etc.) i excursions. Els objectius mencionats es realitzaran 
en el marc de les possibilitats de l’Associació i seguint amb atenció les disposicions de les lleis 
alemanyes. El caràcter de les finalitats culturals de l’associació es troba detallat en l’Art. 11.  
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Art. 11   
i. Cultura catalana/ heimatpflege: La Cura del país d’origen és la cura del vincle amb el 

país català en un espai social amb experiències i afiliació (amb la seva tradició cultura i 
històrica, amb les seves formes de vida) i el seu valor educacional. Queden incloses totes 
les empentes que hi hagi d’activitats per tal de recordar Catalunya segons la seva manera 
de ser natural i la seva raó històrica. Fomentar l’estudi de la geografia i història de 
Catalunya a través de la cura de la Llengua Catalana, les costums tradicionals, 
conservació de monuments culturals, activitats amb ponències històriques i celebracions 
de festes catalanes, etc. Divulgar els valors culturals dels Països Catalans sobretot entre 
els membres de l’Associació Catalana. D’aquesta manera es tindrà cura de la identitat i 
arrels catalanes.  

ii. Cultura alemanya: La Cultura i Llengua alemanyes també han de ser promogudes entre 
els membres de l’Associació amb la intenció de donar a conèixer la convicció internacional 
i la tolerància en tots els àmbits de la cultura i la comprensió entre els pobles. Aquest 
objectiu ja apareix mencionat a l’Art. 11.iii).  

iii. Intercanvi i comunicació: Amb l’objectiu de promoure la ja citada convicció internacional, 
la tolerància en tots els àmbits de la cultura i l’idea de l’acord entre els pobles es pretendrà 
un intercanvi i una comunicació entre la cultura catalana i les cultures d’altres pobles i així 
millorar l’objectiu de la convivència i la comprensió. Això requereix per exemple la 
divulgació de l’art, de la cultura, de la història, de la llengua, de l’ensenyança, de la religió, 
dels costums i dels usos, de les realitats polítiques, econòmiques i socials a través de 
discursos, lectures, actes d’informació, programes d’intercanvi, viatges culturals, 
workshops i actes culturals com exposicions, actes musicals etc. Aquests actes han de 
facilitar la comprensió entre els uns i els altres i les diferències existents, i així contribuir a 
la pau i l’amistat entre els pobles del món. 

Art. 12 El Pont Blau és una associació sense ànim de lucre. 

Art. 13 Els mitjans de l’Associació poden ser utilitzats únicament pels objectius que apareixen als 
Estatuts. Els socis no reben subvencions dels mitjans de l’Associació. 

Art. 14 Cap persona té el dret de generar despeses que siguin innecessàriament altes o que no 
tinguin res a veure amb els objectius de l’Associació.  

Art. 15 L’Assemblea General de Socis escull la Junta Directiva, la qual garanteix de manera solidària 
el pagament dels lloguers d’acord amb el contracte d’arrendament. 

Art. 16 L’associació es compromet a fer un ús correcte de les dades personals dels socis i sòcies 
d’acord amb la llei de protecció de dades d’àmbit territorial i d’aplicació vigent. 
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Capítol 3. SOCIS 

Art. 17 Els socis constitueixen els fonaments de l’associació. Seran socis/es totes aquelles persones 
que hagin abonat les quotes definides en l’Assemblea General de Socis.  

Art. 18 Els Amics del Pont Blau són persones no sòcies que no disposen dels beneficis i drets 
atorgats als socis de l’associació. L’associació permet l’admissió d’aquestes persones en 
aquelles activitats que decideixi la Junta Directiva. En qualsevol cas la Junta Directiva es reserva 
el dret d’admissió.  

Art. 19 Els socis d’El Pont Blau poden ser individuals, famílies o corporatius: 

Per soci família s’entèn tota aquella agrupació de persones que viuen conjuntament en el mateix 
domicili. Cadascun/a dels/de les membres serà reconegut/da com a soci de l’entitat de manera 
individual i tenint dret a vot, sempre i quan siguin majors de setze anys d’edat.  

Per soci corporatiu s’entèn qualsevol entitat, empresa o persona jurídica.   

Art. 20 Els socis d’El Pont Blau es classifiquen en les següents categories: (A) Ordinaris, (B) 
Protectors, (C) Honoraris: 

A- Podrà ésser soci ordinari tota persona o família que s’identifiqui amb els objectius de l’entitat i 
que es comprometi a respectar el reglament de la mateixa. Tot soci ordinari tindrà dret a veu i 
vot a les Assemblees Generals, reunions i a ésser elegit per a formar part de la Junta  
Directiva, sempre i quan sigui major d’edat en aquest últim cas. 

B- Serà considerat soci protector, tota persona, família o entitat que per la quantia en el 
pagament de la cotització es faci creditor d’aquesta distinció. Els socis protectors tindran dret 
a veu i vot a l’Assemblea General, excepte els socis corporatius o espònsors que només 
tindran dret a veu però no a vot. 

C- És qualificat de soci honorari tota persona, família o entitat que l’Assemblea General de Socis 
consideri mereixedora de tal qualificatiu, per la seva benefactora actuació envers els Països 
Catalans o la nostra associació en particular. És un títol simbòlic. Aquest soci no paga quota 
ni té dret a vot a l’Assemblea General de Socis. 

Art. 21 Tots els socis tindran dret a: 

i. Participar en totes aquelles activitats organitzades per l’associació, així com gaudir dels seus 
serveis. 

ii. Estar informats dels acords presos per la Junta Directiva. 

iii. Consultar les actes de les assemblees, que hauran d’estar a la seva disposició, en un termini 
no superior a 15 dies des del moment de la seva sol·licitud. 

iv. Denunciar la violació dels seus drets per part de la Junta Directiva o per part de qualsevol 
altre soci. 

v. Donar-se de baixa en qualsevol moment. La baixa voluntària s’ha de comunicar per escrit a 
la Junta Directiva i serà vigent des del moment de recepció per part d’aquest organisme.  
El dret de donar-se de baixa no implica recuperar la quota. 

vi. Assistir i votar a les assemblees ordinàries i extraordinàries de l’associació i formular precs i 
preguntes. 
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vii. Consultar l’estat de comptes i els justificants de les despeses presentats per la Junta 
Directiva a l’assemblea ordinària. Aquest documents hauran d'estar a la seva disposició 
en un termini no superior a 15 dies des del moment de la seva sol·licitud. El rebut del 
pagament de la quota anual serà l’acreditació com a soci del Pont Blau. 

viii. Presentar-se per a ser escollit com a membre de la Junta Directiva. 

ix. Delegar el seu vot a un altre soci per escrit. Aquest darrer soci dipositari d’un màxim de dos 
vots delegats, no podrà però delegar el vot dipositat a la seva confiança a terceres 
persones. El vot delegat no comptabilitza a efectes de quòrum d’acord amb l’Art. 52.  

x. El soci pot parlar en nom d’El Pont Blau sempre i quan compti amb el vist-i-plau de la Junta 
Directiva. 

Art. 22 Tots els socis hauran de complir les normes establertes en aquests Estatuts, així com els 
acords presos legítimament per la Junta Directiva i no sotmesos a impugnació. 

Art. 23 Els socis hauran de notificar per escrit el canvi de domicili, telèfon o correu electrònic. 

Art. 24 Els socis s'esforçaran en la defensa dels interessos i béns de l'associació, així com en la 
preservació d'una atmosfera d'harmonia entre els membres i amics de l’associació. 

Art. 25 Cada soci està obligat a abonar amb puntualitat la quota fixada a l’Assemblea General de 
Socis. En casos especials la Junta Directiva es reserva el dret de poder reduir la quota fixada. 

Art. 26 Perdrà el dret de soci: 

i. La persona que voluntàriament es doni de baixa per escrit i que estigui al corrent de 
pagament de la quota de soci. 

ii. La persona que no hagi satisfet la quota de soci obligatòria sense causa justificada i 
acceptada per la Junta Directiva, al final del mes de febrer de l’any en curs.  

iii. La persona que públicament i d’una manera ostensible perjudiqui l’entitat provocant 
perturbacions greus per al correcte funcionament de la mateixa. 

iv. La persona que es negui a complir aquest reglament i els acords presos a les reunions i a 
l’Assemblea General de Socis. 

v. En cas de mort del membre o desaparició de l'entitat o persona jurídica. 

Art. 27 Tot soci és responsable de la veracitat de les dades que consten en la seva sol·licitud 
d'admissió i en les d'aquells socis que figuren com a tutors legals. 

Art. 28 El soci donat de baixa no tindrà dret a reclamar cap import corresponent a quotes pagades i 
vençudes o el pagament d’activitats organitzades per l’associació.  

Art. 29 Un soci podrà ser expulsat de l’associació com a conseqüència d’una sanció de la Junta 
Directiva. 

Art. 30 Existeixen tres tipus de quotes fixades per l’Assemblea General de Socis i publicades al web 
d’El Pont Blau “www.elpontblau.de”. Aquestes són: Normal, Reduïda: per a estudiants, aturats i 
jubilats i Familiar. La quota del soci protector serà valorada en cada cas per la Junta Directiva. El 
període que cobreix la quota anual és de l’1 de gener al 31 de desembre. El preu de les quotes 
es fixarà a l’Assemblea General de Socis.  

Art. 31 Algunes activitats hauran de ser finançades pels socis i amics participants. Els preus 
d’aquestes activitats es comunicaran als socis i participants per escrit. 
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Capítol 4. LA JUNTA DIRECTIVA I ORGANITZACIÓ  

Art. 32 La Junta Directiva és l’òrgan executiu que dirigeix el funcionament de l’associació. 

Art. 33 La Junta Directiva està formada per: 

- President/a, vicepresident/a, secretari/a, tresorer/a i altres socis col·laboradors i/o 
responsables d’activitats sense necessitat d’especificar-ne l’atribució. Les funcions de 
tresorer i secretari es podran combinar amb la funció de vicepresident. 

- Qualsevol altra fórmula aprovada per l’Assemblea General de Socis. 

Art. 34 Les funcions dels principals càrrecs de la Junta Directiva es defineixen durant la primera 
reunió de la Junta Directiva un cop s’ha escollit aquesta per Assemblea General de Socis. Les 
funcions acordades dels membres de la Junta seran comunicades als socis.  

Art. 35 El mandat de la Junta Directiva serà d’un any. Cada any es celebrarà una Assemblea 
General de Socis on es reelegiran els diferents membres de la Junta Directiva. Els membres de 
la Junta Directiva han d’ésser escollits per majoria simple.  

Art. 36 Els càrrecs de la Junta Directiva inclòs el/la president/a podran ésser reelegits tantes 
vegades com es presentin fins a un màxim de 5 anys consecutius. A partir d’aquest període els 
càrrecs hauran de ser renovats, sempre i quan es presentin altres socis/es per aquests càrrecs.  

Art. 37 És potestat de la Junta Directiva proposar la incorporació d’un/a nou/nova membre de la 
Junta Directiva si és justificable o en el cas de dimissió voluntària o forçada d’un membre de la 
Junta Directiva i compta amb el suport i l’aprovació de la majoria dels i les membres que la 
componen. Aquesta persona haurà d’ésser confirmada en una Assemblea Extraordinària 
convocada en un termini màxim d’un mes després de la seva incorporació.   

Art. 38 Per formar part de la Junta Directiva és condició indispensable ser soci de l’associació, ésser 
major d’edat, estar al corrent del pagament de la quota i haver estat soci un mínim de 6 mesos 
consecutius. 

Art. 39 La dimissió del/la president/a o altres membres de la Junta Directiva pot ésser voluntària o a 
petició d’una Assemblea General extraordinària. 

Art. 40 En cas de renúncia al càrrec del president, tresorer o de tants vocals o representants que el 
nombre de membres de la Junta restant sigui inferior a 4, es convocarà una Assemblea 
Extraordinària per tal d’elegir una nova Junta Directiva.  

Art. 41 En cas de renúncia del càrrec de president i mentre no se celebra l’Assemblea 
Extraordinària, el/la membre de la Junta en funcions de vicepresident/a assumirà les 
responsabilitats del president.  

Art. 42 El/la president serà escollit per majoria. Anualment en l’Assemblea General de Socis es 
ratificarà la tasca i continuïtat del/la president/a. El/la president/a té la llibertat de proposar els 
altres membres de la Junta Directiva, l’acceptació dels quals ha d’efectuar-se durant la mateixa 
Assemblea. En cas d’absència justificada d’algun possible membre de la Junta Directiva, el 
president/a transmetrà la proposta a aquesta persona i n’haurà de rebre la resposta en el termini 
màxim d’un mes des de la celebració de l’Assemblea. 
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Art. 43 La Junta Directiva és competent per a tots els assumptes de l’associació. Altres funcions de 
la Junta Directiva són: 

A- Preparar i convocar Assemblees Generals de Socis i l’ordre del dia de les mateixes. 

B- Executar les decisions preses a les Assemblees Generals de Socis. 

C- Establir el pressupost, portar la comptabilitat i redactar l’informe anual de l’entitat. 

D- Administrar els béns de l’Associació. 

Art. 44 La Junta Directiva es reunirà periòdicament per controlar el funcionament de l’associació i 
resoldre els assumptes que puguin sorgir.  

Art. 45 Aquestes reunions es convocaran pel president o a petició de qualsevol membre de la Junta 
Directiva. Es notificarà per escrit als membres de la Junta Directiva i els acords es prendran 
sempre per majoria simple excepte aquelles qüestions que afectin als estatuts, les quals hauran 
de ser discutides en assemblees ordinària o extraordinària. 

Art. 46 Les decisions de la Junta Directiva seran preses per majoria simple, i en cas d’empat, la 
proposta serà resolta pel vot de qualitat del president/a, desfent l’empat. 

Art. 47 La Junta Directiva de l’associació té el dret de cancel·lar una activitat per manca de recursos 
econòmics o per manca d’assistència. 

Art. 48 Les activitats de l’associació es poden organitzar a partir de comissions d’organització. 
Aquestes comissions d’organització seran responsables de la planificació de l’activitat a la qual 
s’han compromès dur a terme, sempre amb la intenció de fer l’activitat tant econòmicament 
sostenible com sigui possible. Les comissions hauran de presentar una proposta de l’activitat 
amb pressupost inclòs, la qual haurà d’ésser aprovada per la Junta Directiva.  

Capítol 5. LES ASSEMBLEES GENERALS DE SOCIS 

Art. 49 L’Assemblea General de Socis reunida és l’autoritat màxima de l’associació i els seus acords 
són inapel·lables. 

Art. 50 Les Assemblees Generals de Socis podran ésser ordinàries i extraordinàries. L’Assemblea 
General ordinària es reunirà una vegada a l’any, per : 

A- Lectura de l’acta de l’Assemblea General anterior i aprovació de l’ordre del dia.  

B- Lectura de la memòria del passat exercici. 

C- Presentació i aprovació de l’estat de comptes. 

D- Presentació dels resultats de l’auditoria econòmica. 

E- Dissolució de la Junta Directiva i elecció de la nova entrant.  

F- Elecció de dos auditors per a l’exercici de l’any següent. 

G- Afers generals, precs i preguntes. 

L’Assemblea ordinària haurà de ser convocada amb un mínim de 30 dies d’antel·lació. Es 
realitzarà per escrit i/o correu electrònic, en català i alemany, a tots els socis i sòcies i inclourà 
l’agenda del dia.  
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Art. 51 Les Assemblees Extraordinàries podran ésser convocades sempre i quan hagin passat com 
a mínim 30 dies des de l’última Assemblea ordinària, per la Junta Directiva. També poden ésser 
sol·licitades a través d’un escrit signat pel 25% com a mínim de les persones sòcies amb dret a 
vot que ho demanin a la Junta Directiva. Aquestes assemblees hauran d’ésser convocades per la 
Junta Directiva dins del termini de quinze dies un cop rebuda la sol·licitud. 

Art. 52 Per tal que les decisions d’una Assemblea General de Socis siguin vàlides, és necessària 
l’assistència d’un mínim del 33% dels socis amb dret a vot en primera convocatòria. La Junta 
Directiva haurà d'estar com a mínim representada per tres dels seus membres. En cas que en la 
primera convocatòria no s’arribés a aquests mínims, en segona convocatòria, serien vàlids els 
acords presos en aquesta, independentment del nombre de socis i sòcies assistents. 

Art. 53 Les Assemblees Generals de Socis seran moderades pel president/a de l’associació i en cas 
que aquest sigui absent, pel/la vicepresident/a o el responsable a qui s’hagi delegat aquesta 
funció. El/la secretari/a serà la persona encarregada de redactar l’acta de l’Assemblea i el 
president, o substitut en cas d'absència, l'encarregat de signar-la. 

Art. 54 Tots els acords i ressolucions presos en una Assemblea General de Socis tant ordinària com 
extraordinària, hauran de ser comunicats a tots i cadascun dels socis amb el termini màxim d'un 
mes. 

Art. 55 Els acords i votacions només podran ser impugnats mitjançant la convocatòria d'una 
assamblea extraordinària, segons les normes establertes en els articles 51 a 57. Un acord només 
podrà ser impugnat en una assemblea extraordinària a celebrar abans de la següent assemblea 
ordinària. 

Art. 56 A les assemblees es podrà arribar a dos tipus d'acords: Vinculants i No vinculants. Els 
vinculants són aquells que afecten el contingut dels Estatuts o del canvi de la seu social. Aquests 
acords s'hauran de prendre per una majoria de 2/3 parts dels socis amb dret a vot.  

Art. 57 Els no vinculants són aquells que no afecten els estatuts o al canvi de la seu social. Es 
prendran per majoria simple, és a dir, la meitat més un dels socis presents. 

Art. 58 Un acord es prendrà en principi per votació a mà alçada. El/la secretari/a és l'encarregat de 
comptar els vots. La votació podrà tenir un caràcter secret si així és sol·licitat per algun dels socis 
o sòcies assistents.  

Capítol 6. DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ 

Art. 59 En cas de dissolució de l’associació, els seus actius seran utilitzats en primera instància per 
cobrir, si existís, qualsevol deute que aquesta tingui amb tercers, donant preferència als deutes 
que qualsevol dels membres de la Junta Directiva hagi contret en nom de l’associació. En cas de 
dissolució de l'associació o de perdre la reducció fiscal, el patrimoni d'aquesta passarà o bé a 
una persona jurídica o a una entitat que promogui l'art i la cultura i tingui reducció fiscal. 

Art. 60 Per la dissolució de l’associació es requereixen el vots a favor de 2/3 parts dels socis amb 
dret a vot.  

 

Aquests Estatuts han estat aprovats en l’Assemblea General celebrada el diumenge 1 de novembre 
de 2015 a la ciutat d’Hamburg.  


