FEDERACIÓ CATALANA D’ENTITATS CORALS
ESTATUTS
PREÀMBUL
Els estatuts fundacionals de la Federació Catalana d’Entitats Corals (anteriorment, Secretariat
dels Orfeons de Catalunya) foren aprovats en l’Assemblea celebrada a Manresa, els dies 28 i
29 de novembre de 1981, pel Secretariat dels Orfeons de Catalunya (SOC), del qual aquesta
Federació n’és continuadora.
La Federació Catalana d’Entitats Corals quedà inscrita, l’any 1981, al Registre d’Associacions
de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 44, de la Secció 2ª, del Registre de Barcelona.
ASSEMBLEA DE 29 DE NOVEMBRE DE 1981
Aprovats els Estatuts inicials es van considerar membres actius de la FCEC les entitats
inscrites al Secretariat dels Orfeons de Catalunya, i es van considerar membres fundacionals
totes les que en el termini d’un any a partir de la data de l’acta fundacional van regularitzar la
seva situació jurídica.
Les Demarcacions Territorials establertes en el moment d’aprovar els estatuts eren
les següents: Bages-Berguedà, Baix Llobregat, Barcelonès, Comarques Meridionals, Maresme,
Penedès-Anoia-Garraf, Terres de Lleida, Vallès i Vic-Girona.
ASSEMBLEA D’11 DE MARÇ DE 1990
En L’Assemblea General Ordinària celebrada l’ 11 de març de 1990 es decidí dividir la
demarcació Vic-Girona en dues: Osona-Ripollès-Cerdanya i Comarques Gironines.
ASSEMBLEA DE 17 DE MARÇ DE 2002
En L’Assemblea General Ordinària celebrada el 17 de març de 2002 es decidí dividir la
demarcació Comarques Meridionals en dues: Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.
Les Demarcacions Territorials establertes en el moment d’aprovar aquesta modificació
d’Estatuts eren les onze següents: Bages-Berguedà, Baix Llobregat, Barcelonès, Camp de
Tarragona, Comarques Gironines, Maresme, Osona-Ripollès-Cerdanya, Penedès-AnoiaGarraf-Baixa Segarra, Terres de l’Ebre, Terres de Lleida i Vallès.
ASSEMBLEA DE 8 de març de 2003
Es realitzà una modificació d’Estatuts per tal d’adaptar-los a la legislació vigent i es canvià el
sistema d’elecció dels membres del Consell: presentacions de candidatures unipersonals,
durada del càrrec de quatre anys i renovació per meitats cada dos anys.

Ara, amb data 24 de novembre de 2012, es procedeix a una nova revisió i actualització d’acord
amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril; del llibre tercer el Codi Civil de Catalunya,
relatiu a les persones jurídiques, que comprèn el règim jurídic privat de les associacions, de
conformitat amb la jurisprudència constitucional; i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març,
reguladora del dret d’associació i el seus estatuts.
El capítol I del títol II del Llibre tercer tracta de la naturalesa i la constitució de les associacions.
En ell s’hi recull el principi no lucratiu i es permet que les associacions duguin a terme activitats
econòmiques accessòries o subordinades a llur finalitat, que puguin ésser d’interès general o
particular.

CAPÍTOL I : DENOMINACIÓ, DOMICILI I ÀMBIT
1. L’Associació Federació Catalana d’Entitats Corals (en endavant FCEC en aquests estatuts),
fundada l’any 1981 com a continuadora del Secretariat dels Orfeons de Catalunya, i inscrita al
Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 44, de la Secció 2ª, del
Registre de Barcelona, és una entitat federativa autònoma creada per temps indefinit, com a
entitat cultural sense finalitat de lucre amb personalitat jurídica pròpia, i que regula les seves
activitats d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya,
relatiu a les persones jurídiques, la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret
d’associació, i per aquests Estatuts.
2. El domicili social serà a Barcelona, al carrer Via Laietana, núm. 54, 2n, despatx 213, i es
podrà canviar per decisió de l’Assemblea.
3. L’àmbit territorial en què la FCEC desenvoluparà principalment les seves activitats serà
Catalunya, podent-ne realitzar a altres territoris si l'activitat ho requereix.
Per a un millor acompliment de les seves finalitats, la FCEC agruparà les entitats en
Demarcacions Territorials, podent-se crear també Departaments temàtics i Comissions i podrà
associar-se amb altres organitzacions i entitats musicals i culturals, tant de Catalunya com de
fora d'ella.

CAPÍTOL II: FINALITATS I ACTIVITATS
4. Les finalitats essencials de la FCEC seran les d’impulsar i coordinar les activitats de tipus
col·lectiu i representatiu de les entitats federades, assessorar-les i orientar-les en tots els
aspectes relatius a llur vida musical i institucional, de promoure i ajudar la creació de noves
entitats corals, realitzar activitats formatives i creatives de música coral i editar i difondre
material formatiu i divulgatiu.
La FCEC prestarà sempre especial atenció al treball per la millora de la qualitat del cant coral,
als continguts sociològics i humanístics de la música coral en general i, en particular, a les
peculiaritats i necessitats del cant coral a Catalunya.
5. Per aconseguir aquestes finalitats, la FCEC organitzarà les activitats següents: cursos de
formació i jornades de treball per a directors, cantaires i directius; organització de concerts,
cicles de concerts i festivals, així com qualsevol altra activitat que ajudi a la preservació, difusió,
increment i millora de qualitat del cant coral; edició de partitures i CD’s, concursos de
composició i foment de la nova creació de repertori coral; edició de la Revista “Aquatreveus”,
edició d’un Butlletí informatiu de les corals. I altres activitats per fomentar l’ensenyament i la
difusió del cant coral, la seva renovació, les relacions intergeneracionals i també activitats
d’integració de diferents col·lectius socials.
En totes elles en queda exclòs tot ànim de lucre.
6. La FCEC té plena capacitat per a disposar i gestionar els seus béns patrimonials i per a
establir i formalitzar contractes amb terceres persones físiques i jurídiques, en nom propi i en el
d’aquells membres que l’apoderin o li confiïn determinades gestions.

CAPÍTOL III: ESTRUCTURA DE FUNCIONAMENT
7. Per a aconseguir les seves finalitats, la FCEC s’estructura en Demarcacions Territorials,
Departaments o Equips temàtics i Comissions de Treball.
Per a aconseguir les seves finalitats, la FCEC s’estructura en Demarcacions Territorials,
Departaments o Equips temàtics i Comissions de Treball
8. Actualment la FCEC té creat un Equip Tècnic o Musical, un Equip Territorial, format pels
Caps de demarcacions (actualment onze: Bages-Berguedà, Baix Llobregat, Barcelonès, Camp
de Tarragona, Comarques de Girona, Maresme, Osona-Ripollès-Cerdanya, Penedès-AnoiaGarraf-Baixa Segarra, Terres de l’Ebre, Terres de Lleida i Vallès) i aquests Departaments o

equips temàtics i Comissions de treball: Cant Gregorià, Cors Universitaris, Cors de Gent Gran,
Cors de Gospel, Espai Jove i Famílies Corals.
9. El col·lectiu de membres d'una Demarcació, Departament o Comissió serà representat pel
seu Cap respectiu.
Les activitats federatives de les entitats de cada Demarcació, Departament o Comissió, ja
siguin les generals de la FCEC o les pròpies de la Demarcació, Departament o Comissió, seran
coordinades pel Cap respectiu.
10. Per acord de l’Assemblea General, aquests Departaments, Demarcacions i Comissions
podran ser modificats, fusionats o dissolts, o se’n podran crear de nous.

CAPÍTOL IV : MEMBRES ACTIUS, I MEMBRES ADHERITS I D’HONOR
11. Els membres de la FCEC poden ser Actius de ple dret, i Adherits i d’Honor.
11.1.Podran ser membres Actius de ple dret de la FCEC totes les entitats corals, que de
manera lliure i voluntària tinguin interès amb les seves finalitats, i que les normes que regulen
la seva personalitat jurídica possibilitin formar part d’una associació.
11.2 Sol·licitaran la seva admissió, acordada per l’òrgan competent, per escrit al Consell
Directiu acceptant explícitament aquests Estatuts. El Consell decidirà sobre la seva admissió.
Cada coral haurà de comunicar i tenir al dia les seves dades de contacte i de representació.
11.3. Durant l'Assemblea General anual, i en la seva memòria, es donarà a conèixer el llistat
dels membres admesos i de baixes produïdes durant l'any.
11.4. Cada membre actiu estarà adscrit a una Demarcació Territorial, i participarà
en les
activitats i reunions d'aquesta. També podrà formar part de qualsevol Departament, Equip o
Comissió creats per la FCEC si treballa en l’àmbit del mateix.
11.5. La Federació tindrà constantment actualitzat el llistat de totes les entitats corals
associades, amb les dades del seu president o màxim responsable.
11.6. Podran ser membres Adherits de la FCEC les persones físiques o entitats (musicals o no)
que, per la seva relació amb el món coral, tinguin interès a pertànyer a la FCEC.
11.7. Els membres adherits no seran adscrits a cap Demarcació Territorial ni Departament en
concret, però podran ser convidats a participar en les seves activitats.
11.8. Ho sol·licitaran per escrit al Consell Directiu, acceptant explícitament aquests estatuts,
que decidirà sobre la seva admissió.
11.9. Podran ser membres d'Honor de la FCEC aquelles persones o entitats que, pels seus
mèrits en l'àmbit de la música coral o en l'àmbit social que s'hi relaciona, siguin proposades pel
Consell Directiu o per una entitat membre, acceptin aquesta proposició, i siguin admeses per
l'Assemblea.
12. Drets
12.1 Els membres actius de la FCEC tindran dret a:
12.1.1 Assistir representants seus amb veu i vot, a les Assemblees Generals; conèixer amb
anterioritat el seu ordre del dia; intervenir en les activitats, deliberacions i votacions que es
duguin a terme, i formular les propostes i esmenes que creguin oportunes per fer més plena la
vida de la FCEC i més eficaç la realització dels objectius socials.

12.1.2 Elegir i presentar candidats que podran ser elegits per a qualsevol càrrec dels òrgans de
la FCEC, formar part de grups de treball i intervenir en el govern, gestions, serveis i activitats
d’acord amb les normes legals i estatutàries.
12.1.3 Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
12.1.4 Sol·licitar i ésser informats de totes les activitats, resolucions, administració, situació
econòmica i comunicacions que realitzi la FCEC, i de la identitat dels altres membres i a
consultar els llibres de la FCEC.
12.1.5 Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries i a la imposició de
sancions.
12.1.6 Posseir un exemplar dels Estatuts.
12.2 Els membres adherits i els membres d'honor tindran els mateixos drets que els membres
actius, exceptuant el dret de vot i presentar-se com a candidats a càrrecs de representació.
13. Deures:
13.1. Els membres actius tindran els següents deures:
13.1.1 Comprometre's amb les finalitats de la FCEC i participar activament per a l'assoliment
d'aquestes.
13.1.2 Contribuir al sosteniment econòmic de la FCEC amb el pagament de les quotes,
derrames i altres aportacions econòmiques previstes i aprovades reglamentàriament.
13.1.3 Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries i els acords
vàlidament adoptats per l'Assemblea i pel Consell Directiu.
13.2 Els membres adherits tindran els mateixos deures que els membres actius, excepte el de
participació en les activitats de la FCEC. Podran ser eximits del deure de contribució
econòmica, per especials motius degudament justificats, sobre els que decidirà el Consell
Directiu.
13.3 Els membres d'honor estaran eximits del deure de participació en les activitats de la FCEC
i del de contribució econòmica obligatòria.
14. Per l'acceptació d'aquests estatuts, els membres de la FCEC es comprometen, amb
responsabilitat i exigència, a què llurs activitats corals siguin un mitjà de formació personal dels
seus cantaires i de servei a Catalunya.
15. Pèrdua de la qualitat de membre de la FCEC:
Els membres de la FCEC podran causar baixa pels següents motius:
a).- Per decisió pròpia, comunicada per escrit al Consell Directiu.
b).- Per incompliment dels estatuts o dels acords adoptats vàlidament per l'Assemblea o pel
Consell Directiu.
c).- Per manca de pagament de les quotes obligatòries.
En els casos b) i c) serà necessari seguir el procés sancionador previst en el capítol VI.

CAPÍTOL V: ÒRGANS DE GOVERN

16. Els òrgans de govern de la FCEC són l’Assemblea General i el Consell Directiu i, per
delegació del Consell Directiu, els caps de Demarcació en la seva respectiva demarcació
territorial.
17. L’Assemblea General
17.1 L’Assemblea General és l’organisme sobirà de la FCEC i la constitueixen tots els seus
membres.
17.2 Les Assemblees Generals podran ser ordinàries i extraordinàries.
Tant les unes com les altres hauran de ser convocades pel Consell Directiu amb una antelació
mínima de 15 dies, mitjançant una comunicació a tots els membres de la FCEC, a l’adreça
postal o electrònica que figuri a la relació actualitzada d’associats, i que ha de contenir com a
mínim: l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
17.3 La presidència de les Assemblees correspon al/la President/a del Consell Directiu (que pot
delegar successivament en el/la Vice-president/a o en el membre de més edat del Consell
Directiu). En el cas d'una Assemblea en la que aquell es presenti a reelecció, la presidència
correspondrà al/la Vicepresident/a (que pot delegar, també, en un altre membre del Consell
Directiu).
Actuarà com a secretari de les Assemblees el/la Secretari/ària de la FCEC, que redacta l’acta
de cada reunió, que ha de signar junt amb el president i que ha de contenir un extracte de les
deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les
entitats assistents. En el cas d'una Assemblea en la que aquest es presenti a reelecció, actuarà
de secretari un altre membre del Consell Directiu, designat per aquest.
17.4 Tots els membres de la FCEC hi tenen veu i els membres actius disposen cada u d'un vot,
que haurà de ser emès pel seu representant, degudament acreditat, present a l'Assemblea.
Cada entitat podrà portar la representació d’un màxim de dues entitats més, les quals ho
hauran d’haver comunicat a la FCEC, prèviament al dia de l’Assemblea, per escrit.
17.5 L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de socis
presents o representats.
17.6 Els acords es prendran per majoria simple dels membres actius presents o representats,
llevat en els acords de modificació d’Estatuts, de dissolució de l’associació, d’integració en una
altra federació o d’alienació de béns, en que cal que els vots afirmatius superin la meitat dels
emesos.
17.7 Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els
absents, els qui en discrepin i els presents que s’han abstingut de votar.
17.8 Són competències de l’Assemblea General:
a).- Modificar els Estatuts.
b).- Aprovar, si escau, la liquidació anual de comptes i la gestió del Consell Directiu.
c).- Aprovar el pressupost i els plans d’acció futura.
d).- Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
e).- Fixar la forma i l’import de la contribució al finançament de l’Associació.
f).- Acordar la transformació, fusió, escissió o dissolució de l’entitat i acordar la creació o
dissolució de confederacions.
g).- Aprovar els reglaments de règim intern.
h).- Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
i).- Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci i també les altes i baixes d’associats per
una raó diferent de la separació definitiva, i aprovar les propostes de membres d’honor.
j).- Ratificar, si escau, les baixes disciplinàries i les altres sancions imposades per la Junta
Directiva per faltes molt greus.
k).- Resoldre sobre qüestions no expressament atribuïdes a altres òrgans de l’Associació.

17.9 L’Assemblea General ordinària es reunirà obligatòriament una vegada a l’any, durant el
primer trimestre. La documentació de la mateixa ha d’estar disponible almenys cinc dies abans
a la secretaria, o bé els membres hi han de poder tenir accés en una part reservada del web de
la FCEC. Només pot prendre acords sobre els temes prèviament especificats en l’ordre del dia
entre els quals cal incloure necessàriament:
a).- Proposta d’aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior.
b).- Proposta d’aprovació de la liquidació anual de comptes i de la gestió del Consell Directiu.
c).- Proposta d’aprovació del pressupost i dels plans d’acció futura.
d).- Eleccions estatutàries quan correspongui.
e).- Propostes presentades per escrit per una entitat membre amb una antelació mínima de 15
dies a la celebració de l’Assemblea General.
f).- Torn de prec i preguntes.
El 10% dels socis poden sol·licitar la inclusió d’assumptes a tractar dins del primer terç del
període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de l’Assemblea.
17.10 L’Assemblea General extraordinària es reunirà quan ho consideri necessari el Consell
Directiu o quan així ho sol·liciti un mínim del 10 % dels membres actius de la FCEC. En tot cas,
serà obligada la convocatòria de l’Assemblea Extraordinària per a modificar els Estatuts i per a
una eventual dissolució de la FCEC.
18. El Consell Directiu. Estructura, competències, accés i elecció:
18.1 El Consell Directiu ostenta la representació jurídica i pública de la FCEC, en dirigeix el
funcionament d'acord amb les decisions de l'Assemblea General, decideix sobre les altes dels
membres actius i adherits, sobre les baixes de membres, sobre fer-se soci o donar-se de baixa
de qualsevol tipus d’associació musical o cultural i sobre la creació o modificació de noves
Demarcacions Territorials, Departaments o Equips temàtics, Comissions i grups de treball que
consideri necessàries per a un funcionament eficient.
18.2 També contracta les persones, serveis i treballs necessaris per a l'acompliment de les
seves finalitats previstes als Estatuts, n'administra els béns.
18.3 El Consell Directiu pren els acords per comparèixer davant dels organismes públics i per
exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents, proposa a l’Assemblea
General la defensa dels interessos de l’Associació, i fa les gestions necessàries davant
d’organismes públics i privats per aconseguir subvencions o ajuts, l’ús de locals o edificis,
convenis de col·laboració i activitats conjuntes.
18.4 També nomena els representants que s’han d’encarregar de cada grup de treball, a
proposta d’aquests grups.
18.5 Així mateix convoca les assemblees general i proposa a la mateixa les quotes que els
membres de l’associació han de pagar, la proposta de pressupost i plans d’actuació futura, la
proposta de liquidació anual dels comptes i de la gestió del Consell Directiu, i proposa a
l’assemblea l’aprovació de reglaments interns
18.6 Correspon al Consell Directiu la interpretació d’aquests Estatuts i la dels reglaments
interns i, d’una manera general, la de tenir cura constant de la correcta observança de tots ells.
18.7 El Consell Directiu està integrat per les persones que ocupen els càrrecs de President,
Vice-president, Secretari, Tresorer, dos vocals, sis membres que formen l'Equip Tècnic, tots
els Cap de Demarcació Territorial que formen l'Equip Territorial i els Caps dels Departaments
Temàtics i Comissions.
18.8 L’accés al Consell Directiu es fa a través de dues vies complementàries:
a) El/la President/a, el/la Vicepresident/a, el/la Secretari/ària, el/la Tresorer/a, els dos vocals i
els membres de l'Equip Tècnic són elegits directament per l'Assemblea General. Amb
l’antelació suficient s’obrirà, a tots els membres de les corals associades, el període de

presentació de candidatures als càrrecs assenyalats, quan calgui la seva renovació
reglamentària.
b) Els Caps de Demarcació Territorial, de Departaments Temàtics i de Comissions són
membres nats del Consell Directiu, elegits pels membres actius de la FCEC de les respectives
Demarcacions Territorials, Departaments i Comissions, i ratificats per l'Assemblea coincidint
amb les eleccions al Consell Directiu.
18.9 L'elecció per l'Assemblea dels càrrecs del Consell Directiu s'efectua mitjançant votació
secreta.
Caldrà votar sobre una única llista en la qual figuraran tots els candidats presentats, agrupats,
per ordre alfabètic, pel càrrec al qual opten. Els candidats a President o Vicepresident, segons
correspongui, figuraran en el primer lloc de la llista.
Quedaran elegits per a cada càrrec els candidats que obtinguin major nombre de vots.
18.10 Podran ser membres del Consell Directiu totes les persones físiques, majors d'edat,
vinculades a entitats membres de la FCEC, que siguin proposades com a candidats pel Consell
Directiu o per una entitat membre activa.
19. Durada, renovacions i incorporacions al Consell Directiu:
19.1 La durada de l'exercici dels càrrecs del Consell Directiu elegits per l'Assemblea serà de
quatre anys i podran ser reelegits quantes vegades ho vulgui l'Assemblea.
La seva renovació es farà per meitats cada dos anys. El càrrec de President es renovarà
sempre conjuntament amb el de Secretari, i el de Vicepresident es renovarà sempre amb el de
Tresorer.
19.2 En cas de produir-se alguna baixa en els esmentats membres del Consell Directiu, aquest
mateix pot designar-ne provisionalment un substitut fins a la propera Assemblea General, en
la qual, mitjançant elecció lliure, hom cobrirà els llocs vacants. Aquests nomenaments només
tindran la durada que li resta al càrrec que ocupava la persona que ha causat baixa.
19.3 Els Caps de Demarcació Territorial, cada dos anys i coincidint amb les eleccions, elegiran
d'entre ells
el cap de l'Equip Territorial, que presentaran a l'Assemblea per a la seva
ratificació.
19.4 El reglament de cada Demarcació estipularà la durada de l’exercici del càrrec del Cap de
Demarcació, que tindrà un límit màxim de quatre anys, encara que renovables, si així es
decideix.
19.5 Els membres de l’Equip Tècnic, cada dos anys i coincidint amb eleccions de canvi de
Junta, escolliran o ratificaran, d’entre ells, el Cap de l’equip.
19.6 El Consell Directiu pot incorporar al seu si, per a missions i responsabilitats específiques,
fins a un màxim de cinc membres adjunts. Aquests membres adjunts del Consell hi tenen veu
però no vot.
19.7 Si, abans d'acabar el mandat, una Assemblea General no aprovés la gestió del Consell,
aquest haurà de sotmetre la seva continuïtat a un vot de confiança de la mateixa Assemblea.
En cas de vot negatiu o de dimissió del Consell, l'Assemblea General designarà una Comissió
Gestora amb la missió de no paralitzar les activitats de la FCEC i de convocar, abans de tres
mesos, una Assemblea General extraordinària per a l'elecció d'un nou Consell Directiu.
20. Reunions del Consell Directiu:
20.1 El Consell Directiu es reunirà en sessió ordinària almenys quatre vegades a l'any, i en
sessió extraordinària quan ho sol·liciti una tercera part dels seus membres. Serà convocada pel
President amb una antelació mínima de 15 dies. Els membres del Consell Directiu estan
obligats a assistir-hi encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n.

20.2 Perquè la reunió del Consell sigui vàlida és necessària l'assistència d'almenys la meitat
més un dels seus membres i que hi siguin presents el President i el Secretari o les persones
degudament delegades per aquests. S’aixecarà acta de les reunions que ha de ser signada pel
Secretari i President. Aquesta s’haurà d’aprovar a la reunió següent després d’haver-la llegit o
enviat prèviament a tots els membres.
20.3 Els acords es prendran per majoria simple dels membres presents. El President decidirà
en cas d'empat.
21. Funcions dels membres del Consell Directiu:
21.1 El/la President/a dirigirà la FCEC i ostentarà la representació legal i jurídica de la FCEC,
establirà la convocatòria i presidirà les reunions del Consell i de l'Assemblea General (amb les
excepcions esmentades a l'article 12), complimentarà llurs acords i signarà tots els documents
necessaris a tal fi, i emetrà un vot de qualitat decisori en cas d’empat. Dels actes de
representació, haurà de donar comptes al Consell Directiu de la seva actuació.
21.2 El/la Vicepresident/a actuarà per delegació de la Presidència, quan aquesta així ho
determini i comptarà amb les mateixes facultats, en els casos d’absència en què el/la
President/a no les pugui exercir per sí mateix.
21.3 El/la Secretari/ària redactarà les actes corresponents de les reunions del Consell Directiu i
de l'Assemblea; complimentarà i conservarà els llibres corresponents; expedirà les
certificacions que corresponguin en nom de la FCEC, així com les comunicacions, les
convocatòries i la documentació escaient.
21.4 El/la Tresorer/a custodiarà i gestionarà els fons de la FCEC; confeccionarà anualment els
comptes i el pressupost i vetllarà per a l'acompliment d'aquest; autoritzarà, juntament amb el/la
Secretari/ària o amb el/la President/a, tots els pagaments i operacions econòmiques que
s'hagin de realitzar per compte de la FCEC; passarà comptes al Consell Directiu, i anualment a
l'Assemblea, de totes les activitats de contingut econòmic realitzades durant l'exercici.
21.5 El Cap de l'Equip Tècnic convocarà i presidirà les reunions d'aquest equip; vetllarà pel
compliment de les seves resolucions i de les missions que el Consell Directiu li encomani.
21.6 El Cap de l’Equip Territorial convocarà i presidirà les reunions d'aquest equip; vetllarà pel
compliment de les seves resolucions i de les missions que el Consell Directiu li encomani.
21.7 La resta de membres dels equips Tècnic o Musical, Territorial, Departaments i Comissions
cooperaran en l'estudi i discussió dels temes del consell i propis dels equips corresponents, i
portaran a la pràctica les missions acordades en llurs reunions.
21.8 Els membres de l'Equip Territorial, a més, convocaran i presidiran les reunions dels
membres de llurs Demarcacions Territorials; vetllaran per l'acompliment dels acords presos en
aquestes reunions; representaran aquestes entitats davant l'Equip Territorial i el Consell
Directiu.
21.9 Tots els càrrecs de la FCEC seran exercits a títol gratuït. Els membres del Consell podran
ser indemnitzats per les despeses originades en el desenvolupament de les seves missions.
22. La Comissió Executiva:
22.1 Per a assegurar la continuïtat de la gestió i activitats de la FCEC, per a preparar les
reunions del Consell Directiu i per a portar a terme orientacions i acords, el Consell Directiu
delega la seva actuació, durant el període entre reunions, a una Comissió Executiva.

22.2 Integren aquesta Comissió les persones que ocupen els càrrecs de President, Vicepresident, Secretari, Tresorer, Cap de l'Equip Territorial, Cap de l'Equip Tècnic o Musical i els
dos Vocals. Eventualment, poden col·laborar a les tasques i reunions de la Comissió Executiva
(amb veu però sense vot) altres membres del Consell, així com vocals de comissions creades
pel Consell, convocats especialment per a tal fi.
23. Els Equips:
23.1 Correspon a l’Equip Tècnic o Musical coordinar i assessorar tots els aspectes músic/corals
de les activitats de la FCEC. En especial l’assessorament musical de les activitats de les
demarcacions i les actuacions en els àmbits de formació, edició de partitures i l’establiment del
programa comú.
23.3 El funcionament dels Equips Tècnic i Territorial, així com el desenvolupament de les seves
missions, s'establiran en els seus propis reglaments, aprovats en Assemblea.

CAPÍTOL VI: RECURSOS ECONÒMICS
24. Recursos econòmics i la seva administració.
24.1 Al moment de la seva fundació la FCEC no tenia cap patrimoni material.
24.2 El pressupost de la FCEC serà fixat anualment per l’Assemblea, sense cap límit.
24.3.Els recursos econòmics de la FCEC seran:
a).- Les quotes ordinàries, extraordinàries i derrames dels membres.
b).- Els donatius, subvencions, herències i llegats que accepti el Consell Directiu.
c).- Qualsevol altres ingressos com les rendes del patrimoni o els obtinguts a través de les
activitats realitzades per la FCEC.
24.4 Tots els membres de la FCEC tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament d’acord amb
el que determini l’Assemblea General.
24.5 L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques i quotes
extraordinàries.
24.6 L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre de cada
any.
24.7 El/la President/a, el/la Secretari/ària i el/la Tresorer/a, de forma mancomunada (dos d’ells
conjuntament), tindran signatura per a poder disposar dels fons de la FCEC sense limitació de
cap mena i, en conseqüència, obrir, seguir i cancel·lar llibretes d’estalvi, comptes corrents i de
crèdit; sol·licitar préstecs i crèdits previ aval del Consell; efectuar imposicions a termini; lliurar,
acceptar, endossar i protestar lletres de canvi, i tot allò que fos necessari en la pràctica
bancària.
24.8 El règim econòmic de les Demarcacions territorials serà regulat en els propis reglaments, i
els seus ingressos i despeses, que hauran de ser ratificats pel Consell Directiu, s’incorporaran
als comptes generals de la FCEC, dins de l’exercici comptable corresponent, a mida que es
meritin.

CAPÍTOL VII: RÈGIM DISCIPLINARI
25. El Consell Directiu pot sancionar les infraccions comeses pels membres que incompleixin
les seves obligacions.

25.1 Les infraccions podran ser qualificades de lleus, greus i molt greus, i les sancions
corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el
que estableixi el reglament de Règim intern.
25.2 El procediment sancionador s’iniciarà d’ofici a proposta del Consell Directiu o bé com a
conseqüència d’una denúncia o comunicació. El Consell Directiu nomenarà un instructor, que
tramitarà l’expedient sancionador i proposarà la resolució. El Consell Directiu, prèvia audiència
de l’interessat, adoptarà la resolució final, que ha de ser motivada, i la comunicarà a
l’interessat.
25.3 Els membres sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades podran
sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà, modificarà o bé acordarà
les resolucions de sobreseïment oportunes.

CAPÍTOL VIII: DISSOLUCIÓ DE LA FCEC
26. Dissolució de la FCEC
26.1 La FCEC només podrà ser dissolta per resolució de l’autoritat competent o per acord
d’una Assemblea General extraordinària convocada expressament per a aquest fi.
26.2. Aquesta Assemblea no podrà acordar la dissolució mentre hi hagi un mínim de vint-i-cinc
entitats membres actives disposades a prosseguir-ne les activitats, i que es comprometin
formalment a assumir les obligacions que la Federació hagi contret.
26.3 En cas de dissolució de la Federació, actuarà com a comissió liquidadora el darrer Consell
en exercici, el qual procedirà a l’alienació dels béns socials i, amb el producte d’aquesta venda,
extingirà les càrregues de la Federació. Si hi ha sobrant, aquest serà adjudicat a una entitat
cultural pública o privada sense afany de lucre, que actuï amb finalitats similars.
Diligència per a fer constar que aquests Estatuts s’han aprovat per acord de l’Assemblea
General extraordinària celebrada a Barcelona el dia 24 de novembre de 2012, amb l’objectiu
d’adaptar-ne el redactat al marc legal associatiu, establert per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
Antoni Prat, Secretari

Vist-i-plau: Montserrat Cadevall i Vigués, Presidenta

