
ESTATUTS DE L’ ASSOCIACIÓ WAGNERIANA 
 
Objecte de l’ “Associació” 
 
Art I. L'objecte de l'«ASSOCIACIÓ WAGNERIANA» és conservar aplegats els admiradors de l'Art 
de Richard Wagner per a: 
A)- Publicar les Partitures catalanes de totes les obres escèniques de Richad Wagner, amb les 
traduccions fetes per encàrrec de l'«ASSOCIACIÓ» i editades per aquesta. 
B)- Publicar totes les Obres teoriques y Escrits de Richard Wagner, com també els principals estudis 
dels seus comentadors.  
C)- Seguir fomentant l'Art Wagnerià, a la nostra terra, amb els actes que es considerin convenients, 
segons els elements de què es disposi. 
Art. II. L'atenció de l'«ASSOCIACIÓ WAGNERIANA» podrà fer-se extensiva a tota obra artística 
que constitueixi una manifestació de vertadera cultura. 
 
Dels associats 
 
Art. III. El nombre d'associats serà ilimitat, classificant-se en honoraris, protectors, de número i 
adjunts. 
Art. IV. Seran associats honoraris els que ho són actualment, y els que d'aquí endavant, per llurs 
mèrits contrets envers l'«ASSOCIACIÓ», nomeni la Junta General, sempre a proposta del Consell 
Directiu. Aquests associats no estaran obligats a pagar cap quota. 
Art. V. Seran associats protectors aquells que vulguin contribuir al sosteniment de l'«ASSOCIACIÓ» 
amb la quota mínima de 40 EUROS afavorint així d'una manera notable la publicació d'obres. 
Art. VI. Seran associats de número tots els que contribueixin al sosteniment de l'«ASSOCIACIÓ» 
amb la quota de 38 EUROS. 
Art. VII. A fi d'extendre el nostre radi d'acció, s'admetran associats adjunts, que pagaran la quota 
anyal de 36 EUROS.. 
Art. VIII. Els que d'aquí endavant ingressin a l'«ASSOCIACIÓ», no pagaran drets d'entrada, més 
tampoc tindran dret a les obres publicades anteriorment. Els que vulguin adquirir-les, es beneficiaran 
d'un descompte de 10%. El Consell Directiu està autoritzat pera fixar drets d'entrada quan 
circumstàncies extraordinàries ho imposin. 
Art. IX. Els adjunts no tindran dret ni a la rebaixa en l'adquisició de les obres publicades, esmentada a 
l'Art. VIII, ni al descompte a que es refereix l'article XXVIII, en les que es facin per suscripció 
pública. 
Art. X. Les quotes es pagaran per anualitats avançades. Mentre l'associat no estigui al corrent del 
pagament, no podrà disfrutar dels beneficis socials. Serà donat de baixa qui s'atrassi de sis mesos. 
Art. XI. Queda prohibit el canvi de títol disminuint la quota dintre d'un mateix any econòmic. Qui ho 
exigeixi serà donat de baixa. Dintre l'any económic sols podrà augmentar-se la quota passant a un títol 
superior. 
Art. XII. Per a ingressar a l'«ASSOCIACIÓ» caldrà ser proposat per dos associats i admès pel Consell 
Directiu. 
Art. XIII. Tots els associats rebran les mateixes obres. Per a compensar quelcom els protectors llur 
generositat, sols fara donació de un llibre o d’un qualsevol altre objecte, si ho considera convenient, el 
Consell 
Art. XIV. Per a tornar a entrar a l'«ASSOCIACIÓ» abans de dos anys d'haver-ne sortit, caldrà pagar 
tots els rebuts atrassats. 
Art. XV. Serà expulsat de l'«ASSOCIACIÓ» el que, per qualsevol concepte, perjudiqui la bona 
marxa d'aquesta després d'ésser avisat pel Consell Directiu. 



Art. XVI. Els associats venen obligats a comunicar per escrit al Secretari llur canvi de domicili o llur 
baixa de l'«ASSOCIACIÓ». Aquesta no serà responsable dels perjudicis que l'incumpliment d'això 
causi a l'associat. 
 
Del Consell Directíu 
 
Art. XVII. L'ASSOCIACIÓ serà regida per un Consell Directiu, compost de tres individus: President, 
Tresorer i Secretari, que seran elegits, en Junta General, per majoria de vots. 
Art. XVIII. Els càrrecs duraran tres anys. Cada any se’n renovarà un. Es començarà pel President, 
seguint l'any següent el Tresorer, i després el Secretari. 
Art. XIX: El Consell Directiu, sense altra limitació que els acords de la Junta General, exercirà 
l'absoluta direcció i administració de l'«ASSOCIACIÓ», acordant i executant tot allò que cregui bo 
per a la bona marxa d'aquesta. 
Art. XX. Els cárrecs del Consell Directiu seran gratuits i reelegibles tantes voltes com la Junta 
General ho cregui convenient. 
Art.XXI. En cas de quedar vacant qualsevol dels tres càrrecs, haurà de convocar-se seguidament 
Junta General extraordinària per a cobrir la vacant. El substituent cessarà quan hauria hagut de fer-ho 
el substituit. 
 
De les Juntes Generals 
 
Art. XXII. El Consell convocarà cada any Junta General ordinària per a donar compte de sa gestió 
total, aprovar l'estat de comptes que presentarà, i tractar de tot allò que aquell o els associats proposin. 
També la convocarà amb caràcter d'extraordinària en els casos següents:  

Primer.- Quan arribi el cas previst a l'art. XXI; 
Segon.- Quan ho demanin per escrit deu o més socis; i 
Tercer.- Quan el Consell ho cregui convenient per tractar-se d'assumptes que, per llur 
importància, no vulgui resoldre per si sol. 

Art. XXIII. La Junta General Ordinària es reunirà en la data que el Consell ho cregui convenient 
durant l’any,i serà convocada, al menys, deu dies abans, data desde la qual s'exposaran als socis el 
llibre i el balanç. 
Les Juntes Generals extraordinàries es convocaran, al menys, tres dies abans, i no podrà tractar-s'hi 
d'altres assumptes que els que hagin sigut objecte de la convocatòria. 
Tant les unes com les altres es convocaran per comunicació a domicili, indicant tot el que s'hagi de 
tractar-hi. 
Art. XXIV. L'elecció del Consell Directiu es fara per votació nominal i secreta. Les demés votacions 
seran per aclamació,a menys que qualsevol soci demani que sigui nominal, o que la mena d'assumpte 
aconselli que sigui secreta. 
Art. XXV. Tant les Juntes Generals ordinàries, com les extraordinàries, resoldran a la primera 
convocatòria, sigui quin sigui el nombre dels socis que hi assisteixin; i els acords que es prendran, 
sempre per majoria absoluta de vots, obligaran per igual a tots els associats. 
Per al cas de dissolució, dita majoria haurà d'equivaldre a les dues terceres parts dels socis, de 
conformitat amb l'Article XXXIV. 
 
Del funcionament de l’Associació 
 
Art. XXVI. L'«ASSOCIACIÓ» es reunirà amb caràcter ordinari per a la celebració de conferències i 
audicions musicals. Quan el Consell ho consideri oportú, podrà acordar celebrar-ne amb els elements 
i local de què es pugui disposar. 
S'activarà tot el possible la publicació de les obres a què es refereix l'Art. I. El Consell dedicarà a 



aquest objecte els recursos de què es disposi.  
Art. XXVII. El nombre d'obres que aniran apareixent dependrà dels ingressos de l'«ASSOCIACIÓ». 
Els socis no tindran, per aquest concepte, altre dret que el de ser enterats, pel Consell, de I'.estat de 
caixa. 
Art. XXVIII. Tots els associats rebran, com fins ara, les obres que es publiquin per compte de 
l'«ASSOCIACIÓ» . Respecte de les altres, o sigui de les partitures que s' editen per suscripció 
pública, es farà, pels associats honoraris, protectors i de número, un descompte sobre eI preu general 
de suscripció i que fixarà el Consell per a cada obra. El tant per cent que fixi el Consell que s'ha de 
rebaixar pels socis de número, serà més petit que el dels protectors, a criteri del Consell Directiu. 
Art. XXIX. Per a cuidar degudament de la conservació i administració dels llibres i publicacions que 
formen l'existència social, i dels que successivament aniran apareixent, el Consell nomenarà un 
administrador de llibres. 
 
Disposicions generals 
 
Art. XXX. L' idioma oficial de l'ASSOCIACIÓ WAGNERIANA serà el català. No obstant, podrà 
fer-se ús de qualsevol altra llengua sempre que el Consell estimi que la conveniència d'aquella ho 
reclama. 
Art. XXXI. Queda rigorosament prohibit tractar de qüestions i matèries purament polítiques i 
religioses que no tinguin cabuda en l'objecte de l'Art. I. 
Art. XXXII. L'any econòmic es considerarà que comença l’ú de Gener, acabant el 31 de Desembre. 
Art. XXXIII. Aquests Estatuts podran ser reformats quan la conveniència de l'«ASSOCIACIÓ» ho 
reclami. La proposta de reforma, podrà presentar-la el Consell Directiu o bé un nombre de socis que 
no baixi de la quarta part, i haurà de discutir-se en Junta General convocada amb tal objecte. Per al cas 
d'una reforma d'aquests Estatuts, aquesta modificació ha d'estar exposada per espai de deu dies, a 
disposició dels socis, abans de la reunió de la Junta convocada a aquest objecte. 
Art. XXXIV. Sols podrà ser disolta aquesta ASSOCIACIÓ si la Junta General convocada a l' efecte 
acorda procedir a la dissolució de la mateixa per una majoria de vots igual, al menys, a les dues 
terceres parts dels socis de l’ASSOCIACIÓ. 
Art. XXXV. Arribat el cas de disoldre l'ASSOCIACIÓ, es nomenarà, a la Junta General en que aixó 
s'acordi, una comissió liquidadora. Aquesta, després de formar un inventari de tot allò que sigui de 
lliure disposició de l'«ASSOCIACIÓ», ho aplicarà al pagament dels comptes pendents i a 
l'indemnització dels crèdits que contra la mateixa consti en el llibre de comptes. 
De totes les existències en llibres que sobrin, se’n farà. donació a l'institució de cultura artística que 
tingui més afinitat amb aquesta «ASSOCIACIÓ», a judici del Consell Directiu. Les existències en 
metàlic es destinaran a beneficència. 
Art  XXXVI. El Consell Directiu queda facultat per a suspendre temporalment el pagament de quota 
quan l' estat de caixa ho aconsselli. 
Art. XXXVII. En tots els casos no previstos en aquests Estatuts, el Consell Directiu queda facultat per 
a obrar segons consideri que convingui als interessos de l'«ASSOCIAClÓ», estant obligat a donar-ne 
compte a la Junta General immediata. 
 
Disposicions Addicionals 
 
Art. XXXVIII: El domicili de l’Associació és a Barcelona, correponent al domicili del Secretari de 
l’Associació. 
 
Art XXXIX: L’àmbit territorial de l’Associació s’exten a la Comunitat Autònoma de Catalunya 
 
Art XL: L’ Associació no disposa inicialment de Patrimoni fundacional. El pressupost anual es fixa 



en 3.000 euros, i serà sotmés anyalment a l’aprovació de l’Assamblea General. No podrà ser superior 
a 5.000 euros. 
 
Art XLI: Les fonts de financiació seran únicament les quantitats que en forma de quotes aportin els 
associats. 
 
Barcelona, 20 Octubre 2004 
 


