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ESTATUTS de la INSTITUCIO CATALANA D'HISTORIA NATURAL
aprovats per la Junta Directiva en sessio de 2 de mare de 1917
1 pels sods fundadors en la de 30 de maig. Aquests Estatuts
foren donats a coneixer a la Societat en ple en la /unta
extraordinaria de 3 de Jun y del passat any, i foren aprovats
pel Governador de la Provincia en 3 de Desembre 1917.

ARTICLE l.eC El fi que es proposa realitzar la INSTITUCIO CATA-
LANA D'HISTORIA NATURAL, es l'estudi integral dels essers naturals
de Catalunya en primer terme, i els de fora, que li permeti la seva
activitat, i el foment de tota mena d'investigacions cientifiques histo-
rico-naturals.

ART. 2.(111 La Institucio sera integrada per quatre menes d'ele-
ments:

A) Membres de la Institucio, amb caracter honorific.
B) Membres corresponents, del mateix caracter que els anteriors,

pert amb residencia fora de Barcelona.
C) Membres supernumeraris, amb caracter transitori.
D) Socis adjunts, els admesos com a tals segons aquests Estatuts.

El nombre dels primers queda limitat a quaranta, i el dels corres-
ponents i adjunts es il•limitat.

ART. 3.ef Els aspirants a membre de la Institucio, seran proposats
per escrit per tres que ho siguin, el dia de la reunio general del
Consell de Membres, i seran elegits en votaciO secreta en la proxima
reunio general del Consell.

Per esser proposat membre de la Institucio, caldra que hi hagi una
vacant i que el proposat hagi publicat algun treball d'historia natural
referent a Catalunya, que presentara junt amb tots els seus merits a
la consideracid de la Societat.

Per esser elegit membre de la Institucio caldra obtenir un minimum
de vint-i•un vots.

Per esser elegit membre corresponent caldra igualment esser pro -
posat per tres membres de la Institucio i votat per majoria en Concell
General.
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Els socis adjunts reran proposats tambe per tres membres de la

Instituci6 i seran admesos per majoria de vots pel Conseil Directiu,

havent de ratificar el nomenament el Conseil General.

ART. 4 art Els membres de la Institucio i els corresponents no

seran obligats a pagar cap mena de quota i rebran totes les publica-

tions de Ia Societat. Unicament els primers seran electors i elegibles

.per a formar part del Consell Directin.

Els socis adjunts rebran de la mateixa manera totes les publications

de la Instituci6, podran visitar i consultar la Biblioteca i el Museu,

perb no seran electors ni elegibles. Pagaran la quota anyal de deu

pessetes.
El soci adjunt que deixi de pagar la dita quota durant dos ant's

sera donat de baixa de la Societat.
ART. 5."t Els membres de la Institucio que per qualsevol circun' -

tanscia abandonin In seva residencia de Barcelona, continuaran com

a tals amb els mateixos drets i honors, per6 no podran pendre part

en les votacions i acords de la Institucio mentres no fixin novament

la seva residencia en aquesta ciutat i ho comuniquin aixi per escrit.

Durant la seva absentia, el Conseil General elegira els membres

supernumeraris amb caracter temporal; tot entenent que acabaran la

seva missi6 quan el membre que representin torni a la ciutat. Els mem-

bres supernumeraris podran pendre part en les votacions i acords de

la Institucio amb veu i vot.
ART. 6.J Un Conseil directiu format per President, Vice-presi-

dent, Secretari, Vice-secretari, Bibliotecari, Conservador del Museu

i Tresorer, tindra la direcci6 i administraci6 de la societat. Aquest

Conseil Directiu es renovara parcialment cada bienni, en la reuni6

ordinaria de desembre del Conseil General, trey dels seus membres

una vegada i els altres quatre una altra, aixi alternativament. Tots

els que ocupin o hagin ocupat carrecs del Conseil Directiu podran

esser reelegits.
ART. 7 1 El President representara la societat, presidira els seus

actes i sessions,I en el cas de votacions indecises, decidira el seu

vot; tots els documents oficials portaran la seva firma. En cas d'absen-

cia o malaltia el Vice-president el substituira.

ART. 8.-' El Secretari donara cumpliment als acords del Conseil

Directiu i de la societat, i estara encarregat de les relations exteriors.

El Vice-secretari el substituira en cas d'absencia o malaltia, i I'ajudara

en el seu treball.
ART. 0 El Tresorer tindra al seu encarrec la caixa de la socie-
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tat, recaptara les quotes dels socis i els altres ingressos i efectuara
els pagaments acordats pel Conseil Directiu; portara els ilibres corres-
ponents i els comptes, i presentara en el Conseil General de fi d'any
un balanc detallat de l'estat de la caixa social.

ART. 10.e El Conservador del Museu curara de tot allo que es
refereix a la formacio i conservacio de les col'leccions de la Institucio
portant en deguda forma el llur inventari.

ART. I1.6 El Bibliotecari curara de la Biblioteca, tramesa del
Butlleti, i tot alto que tingui relacio amb el canvi de publicacions amb
altres societats, En la darrera sessio de l'any donara compte de l'estat
de la Biblioteca i dels canvis.

ART. 12.e El Conseil Directiu resoldra totes les questions que
afectin a la societat i obrara amb plena sobirania, reunint-se sempre
que ho cregui convenient. Sera executiu i els seus acords seran
refrendats pel Conseil General o be en les seves sessions ordinaries
o en les extraordinaries a que fos convocat. El Conseil Directiu
s'haura de reunir en sessio extraordinaria sempre que ho sol'liciti un
dels seus membres.

El Conseil General celebrara dues sessions anyals ordinaries, una
a la primera setmana de juny i una altra a la darrera setmana de i'any.
S'haura de reunir en sessio extraordinaria sempre que sigui convocat
per a aixo pel Conseil Directiu.

La Institucio en pie, rnembres de la Institucio, membres correspo-
nents que es trobin a Barcelona, adjunts i membres supernumeraris,
tindra cada mes una reunio, exceptuant juliol, agost i setembre, i
aquestes reunions seran purament cientifiques, i les comunicacions
que s'hi presentin nodriran el Butlleti i aixi mateix les que acordi el
Conseil Directiu, el volum o volums de treballs. En les dites reunions
sera demes tractat i resolt tot allb que es refereixi a excursions i els
altres assumptes d'aquest ordre.

ART. 13.e' La Societat publicara un Butlleti mensual , exceptuant
juliol, agost i setembre, on hi haura inscrites les comunicacions cien
tifiques i les novetats d'interes historico-natural, demes de la Seccio
Oficial de la Institucio. La publicacio del Butlleti i la del volum o
volums de treballs estara a l'encarrec d'un Conseil de Redaccio, for-
mat pel President i Secretari de la Societat i per tin membre que
podra esser o no del Conseil Directiu, elegit expressament per a
aquell fi pel Conseil General, cada bienni.

Tant dels treballs publicats en el Butileti com dels que ho siguin
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en el volum de treballs, cada autor en rebrfi cinquanta exemplars de

tiratge apart , sempre que ho soliciti.

ART. 14.E Aquests Estatuts nomes podran esser modificats per

acord de les tres quartes parts dels membres de la Institucio , convo-

cats expressament en Conseil extraordinari per a aquest objecte.

ARTICLES TRANSITORIS

ARTICLE A.- Per constituir la Institucio en la forma detallada,

quedaran com a membres de la Institucio per dret propi :

a) El socis fundadors de la Institucio.

b) Els actuals socis honoraris que resideixin a Barcelona.

c) Tots els actuals socis numeraris que tot residint tambe a Bar-

celona, pertanyin a la Societat de fa set anys.

ART. B. - La Institucio constituida aixi, procedira tot seguit al

nomenament, corn a membres seas, mentre hi hagi vacants, d'aquelles

persones, que, o be dins de la Societat o be fora, siguin mereixedo-

res de tal honor.

ART. C. - Els membres que vinguin aixi a integrar la Institucio

formaran un escalafo, en primer lloc els socis fundadors i despres els

que procedeixin dels socis honoraris actuals per ordre d'antiguitat en

el nomenament, i finalment, els que hagin estat fins ara numeraris

tambe per ordre d'antiguitat. Dels elegits, ocuparan els liltims llocs

en primer terme els precedents de la Institucio.

ART. D.-Els socis honoraris actuals residents fora de Barcelona,

quedaran membres corresponents. Tots els altres continuaran corn els

socis adjunts i aixi seran considerades igualment les Corporacions que

figuren ara corn a numeraris.

ART. E.- La Institucio espera dels seus membres que Ii voldran

prestar el seu ajut economic com Ii han prestat fins ara, i mentre la

fermesa de la caixa de la Societat no permeti altra cosa.

El Secretari , El President,

FONT QUER. IGNASI DE SAGARRA.


