ESTATUTS SOCIALS DE LA
F E D E R A C I ~CATALANA
D'ASSOCIACIONS DE PROPIETARIS
FORESTALS

Estatuts aprovats a 1'Acta fundacional de la Federació
Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals,
de data de 9 de juny de 2008

Capitol 1 Denominació, finalitat i doniicili

Aiiib el noin de FEDERACIO CATALANA D'ASSOCIAC1C)NS DE
PROPIETARIS FORESTALS (en endaviint Federació) , es constitueis cina
fkderacib. que regulari les se\,es activiiats dmc-icoi.d
ririib 1;i Llei 7/1997. de
18 de juiiy. d'associacions. la Ilei orginica li3002. de 23 de iiiarq.
repuladora (le1 dret d'associació. 13 Llsi 412008. de 24 d'abril, del Llibre
tercer del Codi Ci\..il de CataIunya. i-elaiiu a persones j~irídiq~ies
i aiiib els
selis eslatuts.
,4rlic/c 2.

Els fins de In Sederació sbn:
Representar i delknsar els iiiteressos de les Associacions de propie~aris
Iorestals Sederades davant de les institiiciolis publiques i privades.
Recolz;ir la tasca que realitzen les Associacions de propieiaris en els
Ambits del planejail~enti gestió forestal.
1

Fomeniai- la coi~stitucicid'Associricions de pi-opistaris hrcstals.
Assessorrir ais S ~ U nieiiibses.
S
quail ho sol-licitin. en els assuinptes que l i
sicuin soin~ecos.
-

i-er de mediador per Iiüniionitzar i conciliar les diferencies que
snr_~eil;ii~
entre les Associacioiis ineiiibi-es de la Ftidsració.
Estrin!.er rls \.incles entre les Associacioiis fedeirdes i ssiablir enti-s
e1les iiiter.cnn\.is d'inSorin;ició.
Divulgar 1;i tasca yuti desen\.nluprn les Associacioi~s.
Desen\,olup~ir qualse\.cil d i r e acti\.it;it concordaiit üi~ib ~iqutists
objectiiis.
En qiiedri esclos tot ii~iiilide Iiicre.

El domicili social de la Federació. s'estableix Gaia, i radica a placa de
1' Ajuntament, s/n. Codi postal 08672.
..4 rtic le 4.

L'a~nbiti extcnsió territorial de la Federacib es el de les Associacions que Is
coinposen i es concerneix ron;tnien~alnienta la Coniunitat autonoma de
Catalunya.
Capitol TI. Membres de la Federació
.4rriclt7 5

Poden pertinyer a la federació totes les Associacioils de propirtaris
forestals existents a Catalunya ainb personalitat jurídica constituida.

Son drets dels membres de la Federació:
1. Assistir a les reunions de I'Asseiiiblea General anib veu i vot.

3. Elegir o ser elegits per als llocs de i-epresentació o per esercir cirrecs
directius.
3 . Esercir la representació que se'ls confereixi en cada C ~ S .

4. Intervenir en el govern i les gestions. en els seneis i activitats de la
Federació. d'acord anib les normes legnls i estatutiries.

5. Esposar a I'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que
pugui contribuir a fer més plena la vida de la federació i mes eticac la
realització dels seus objectius.
6. Sol-licitar i oh~enirrxplic;icions sobre I'adniinistració i
.Iiin~;iDirecti\.s o dels insndataris de la Federació.

13

gestió de la

Capítol3. L'Assemblea General

l . L'Asseinblea General 2s l'brgan suprem de la Federació i esla cons~ituida
pels representants de cada una de les Assnciacions rederades per dret propi
I irrenunciable.
2. Els niembres de la Federació. reunits en Asseinblea General legalrnent
constituida. decideixen per rnczjoria els assumptes que són competencia de
1'Asssinblea

3. Tots els membres queden subjectes als acords de 1'Assemblea general,
incloent-hi els absents. sls qui en discrepen i els presents que s'han
abstingut de votar.

LtasseniFlea General t i les facultats següents:
a ) Modificar els Estatuts de la Federació.
b ) Controlar l'activiiat i gestió de la Junta Directiva.
C)

Elegir els ii~ernbresde la Junta Directiva i tamhé substituir-los,

d ) Aprovar els pressupostos anuals, la seva liquidació i la memoria anual
dIaciiviiaís.
e ) Discutir i decidir tors els assuinptes que li siguin sotmesos a proposta de
la Junta Direciiva o d'un gnip d'associats no inferior al 250j.L del total.
t) Acordar la dissolució de la Federació.

Acordar la briixa o la separació de ti ni ti\,^. arnb un expedient previ. dels
associars.
gj

C

h ) Resoldre sobre qualsevol slltra qiiestió que no estigui directament
atrib~iidria cap altre organ de la federacici.
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Vigilar el desenvolupaintilit de la Federació. recaptant i ridrninistrant el
fons.

C)

d ) Designar el pcrwnal tkcnic i adininistiatiu de la Fcderació.
e ) Resoldre sobre Ifadinissió de noves Associacions i propasar les baises a
I'Asseiiiblea General.
on\.ocar eleccions pttr proveir els can-ecs de 13 Junta Directi\,a.
Acordar Iri celsbr;~ció d'Asseiiibless Generals. tan ordiniries coi11
extraordiniries.

P)

L

Adoptar les inttsui-es adieiits per I'aconiplin~eiit deis acords de
1'Asssmblea sriitiral.
Ii)

i ) Mantenir actualitzada la Ilista de federats.

i)Dur a teniie les psstions necessaries davant d'organismes piiblics. entitats
i altres persones per aconseguir:
- Subvrricions o altres ajiiis
- L'ús de locals o editicis per el funcionament de la FederaciO
j ) Tota la resta d'atribucions qiie li assignin els presents Estatuts.

l . La Junta i%recti\-a. convocada pr&.iailíent psi President o per ia pei-son3

que el siibsiitueis. es reuniri en sessi8 oi-diniria aiiib la pttriodicitat que els
seus menibres decidsisin, i que eii cap cas seri interior a durs vegades
I'an)' (cada seinrstrr).
2. La Juiita Directiva es reuniri e n sessi0 esti-aordiniria quan la coi~voqui
ainb aquest caricter el President o bé si IIO sol.licitttii i i r i ter< dels inenibrrs
que la coinposen.

7. La Junta Directiva q~iedaricoristituidn \lilidainent si ha estat con\:ocada
ainb antelacio i hi 1ia iin qubriini de la iiltiitat 111th iin
4. Les decisioiis de la .liiilta Directi\'ri sfaprovsran per iil,?joi-ia siilipltt. ainb
el vot de qualitrit del President.

Capitol V. El presidcnt i el vicepresidenl
,J!.ti~/tv1 7.

1 . Correspon al President les fiincions següents:

a) Les de direcció i representació legal de la Federació amb totes les srves
relacions amb autorilais, corporacions, tribunals i particulars. sense
perjudici que en casos concrets pugui tainbé la Junta Directiva encornanar
aquestes funcioiis a deierininades co~nissions,constituides a aquest esecte.
b) La presidencia i la direcció dels debats, tan de IIAssemlilea General com
de la Junta Directiva.

c ) La supervisió de I1execiició i I'acompliinent dels acords de IIAsseniblea
General i de la Junta Directiva.
d) Enletre

Lin

vot de qualitat decisori en casos d'empat.

e) Establir la convocatbria de les reunio~isde 1'Assemblea General i de la
Junta de Govern.

t ) Les atribucions restants propies del carrec i les que l i deleg~ii
I'Assemblea General o la Junta Directi\:a.

2 La duració del seu mandat sera de quatre anys. i podra ser reelegit a
proposia de la Junta Directiva corn inasiin per quatre anys mes.
2. El president sera substituii. en cas d'absencia o malaltia. pel
vicepresideni o el vocal de n ~ é edat
s de la Junta per aquesi ordre.
Capitol VI

El tresorer i el secretari

1. El cirrec de Secretari recaura en un menlbre de la FederaciO. i podri

ienir el recolzamenr de unla administrativa.
2. Correspon al secrsiari de la Federació:
a ) Redactar i custodiar les ficies de les sessions.
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l. Per acord de llAsseinblea general o de la Junta Directiva. es podraii crear
comissic~nssobre aspectes especifics, assistides pel rnembre de la Junta
Directiva que es desigi~i.
3. Són funcions d'aquestes cornissions:

a ) Assessorar 1'Assem blra general o la Junta Directiva y uan ho sol.licitin.

//

b) Desenvolupar les activitats que se'ls ei-icomani.
Proposar iniciatives a la Junta Directiva i si s'escau a I'Assemblea
General.
C)

3. La Junta Directiva deliberari sobre les propostes forn~uladesper les
Coinissions respecte les que no sstimi oportunes adoptara acord motivat. i
respecte a les aprovades disposara dels niit-jans pertinents per a la seva
exscucio.

Capítol VII. El regim econhmic de la federació

Aquesta Federació no te patrirnoni fundncional

Els recursos econbniics de la Federació es nodriran de:
a ) Les quotes que fisi I'Assemblea General per els seus memhrss
b) Les subvencions oficials o ajuts que l i concedeisi I'administració.
c) Donacions, herencies o llegats.
e ) Qualsevol altrr ingris licit qiie acordi 1'Assem blea general.
d) Els con\lsnis de col-laboracici qiie es puguin signar entre la Federació i

altres institucioiis.
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Capítol IX. RCgim disciplinar¡

1. C'organ de govern pot sancioilar les infraccions coineses pels socis que

incompleixen les seves obligacions. Aq~iestes infraccions es poden
qualiticar de Ileus. greus o molt greus, i les sancions corresponents
poden anar des d'una anionestnció 17ns a I'sspuIsió de la Federació.
segons el que estableis el rrglament intern.
2. Es qualifiqiien coin a lleus els incompliments per pari de Ics
associacions federades i dels seus represer~tmtsde les obligacions
establertes en I'article 7 apartat 1 d'aquests estatuts.
I

3. Es qualiílquen corn a greus els inco~npliments per part de les
associacions federades o dsls seus represei~tantsde les obligacions
establertes en l'article 7 apartats 2 i 3 d'aquesis estatuts. Igualment una
sanció Ileu, quan ja s'estigiii amonestat en ferm per una altra sanció lleu.

4. Es qualifiquen com a niolt greus els incon~pIinientsper part de les
associacjons federades o dels seus representants de les obligacioi~s
establertes en I'articls 7 apartats 3 i aquelles accions o oiíiissions qiie
atrmptin contra la consecució de les finalitats de la Federació establsrtcs
en I'article 2 d'aquests estatuts. lgualment una sanció greu, quan ja
s'cstigui amonestat en ferm per una altra sanció greu.
5. Les

sancions en fernl qualificades coma lleus seran objecte
d'anionestacio. ¿es greus. seran objecte d-amonestaci6 i retirada de la
capacitat de vot en els brgans de govern de la Federació, durant I'any en
curs de la resolució de la sanció. Finaln~entles sancions molt greus
iinplicaran 1 'espiilsió de la Federació.

6. El procedimsnt sancionador s'inicia d'oííci o bé com a conseqüincia
d'una denuncia o comunicacjó. La junta directiva nomena un instiucior.
que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució. amb
audihcia previa del representant de l'associació interessada. 1.a
resolució tinal. que ha de ser i~íotivada.la resoldri aquest organ de
govern en una votació on el repressntant de 11associaci8 inieressada. si
tos menlbre de la Junis Directiva, tindri veu pero no vot.
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Documenl L0227P16247n82S signat
eiecironicament i validal per CATCen

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

Direcció General de Dret
i dlEntitats Jurídiques

Expedient instruit arran de la sol-licitud, presentada pel senyor Jaume ~a,beyaCasellas i
altres, d'inscripció de I'associació denominada Federació Catalana d'~ssociacionsde
Propietaris Forestals en el Registre d'Associacions de la Direcció Gdneral de Dret i
dlEntitats Jurídiques
Relació de fets

1. En data 1211112008, el senyor Jaume Rabeya Casellas va presentar una sol.licitud
d'inscripció, en el Registre d'Associacions, de I'associació denominada Federació
Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals , juntament amb I'acta de constitució i
els estatuts de I'entitat.
1.1 Durant la tramitació de I'expedient, aquesta Direcció General va instar I'associació
perque esmenés determinades deficiencies. L'entitat va respondre a aquest requeriment
en data 18/03/2009 i 29/04/2009.
2. Els estatuts inclouen els següents aspectes prescrits legalment:
2.1 Els fins de I'associació, que són: Representar i defensar els interessos de les
Associacions de propietaris forestals federades davant de les institucions publiques i
privades Recolzar la tasca que realitzen les Associacions de propietaris en els ambits
del planejament i gestió forestal Fomentar la constitució d'Associacions de propietaris
forestals Assessorar als seus membres, quan ho sol.licitin, en els assumptes que li
siguin sotmesos
Fer de mediador per harmonitzar i conciliar les diferencies que
sorgeixin entre les Associacions membres de la Federació Estrenyer els vincles entre
les Associacions federades i establir entre elles intercanvis d'informació Divulgar la
tasca que desenvolupen les Associacions
Desenvolupar qualsevol altre activitat
concordant amb aquests objectius. En queda exclos tot anim de lucre
2.2 El domicili, que I'associació ha fixat a Gaia (Barcelona), Placa de I'Ajuntament , s/n.
2.3 L'ambit d'actuació, que sera principalment el territori de Catalunya.
2.4 Eis drets i deures dels associats; els procediments d'admissió i cessament d'aquests;
la direcció i I'organització de I'entitat; el seu patrimoni i els recursos economics de que
disposa, i I'aplicació dels béns en cas que es dissolgui.
Fonaments de dret

L'article 22 de la Constitució espanyola.
L'article 118.1 de I'Estatut d'autonomia de Catalunya.
Llei organica 112002, de 22 de marc, reguladora del dret d'associació
La Llei 412008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques.
Pau Claris, 81
08010 Barcelona
Tel. 93 316 41 00
Fax 93 316 41 33
dgdej.dj@gencat.net
w.gencat.neffjusticia
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El Decret 20611999, de 27 de juliol, pel qual
funcionament del Registre dlAssociacions.

/

Pel fet que a la documentació presentada no consta cap referencia al títol relatiu al
domicili social, no es pot justificar ni presumir, basant-se només en aquesta Resolució,
cap dret de I'entitat sobre el domicili esmentat.
L'associació denominada Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals
compleix els requisits assenyalats en les disposicions esmentades per poder ser
considerada com una manifestació del dret d'associació reconegut a la Constitució i, per
tant, és procedent inscriure-la en el registre corresponent, considerant que les activitats
relacionades amb els seus fins es duran a terme segons les normes que específicament
les regulin, mitjancant I'obtenció, si escau, dels permisos o Ilicencies pertinents.
Per aixo,
RESOLC:
lnscriure a la Secció 1a del Registre dlAssociacions de la Generalitat I'associació
denominada Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals , de Gaia
(Barcelona).
Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, lalles personales
interessadales hi potlden interposar recurs d'alcada davant de la consellera de Justícia,
en el termini d'un mes a comptar de I'endema de la seva notificació, o qualsevol altre
recurs que consideriln convenient per a la defensa dels seus interessos.
El recurs d'alcada es podra entendre desestimat si al cap de tres mesos d'haver-se
interposat no se n'ha notificat la resolució. Només en aquest cas, lalles personales
interessadales podralan interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de sis
mesos a comptar de I'endema que s'hagi produit I'acte presumpte desestimatori del
recurs, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya.
Barceiona, 7 4 ue maig de 2009
Directora general de Dret i dlEntitats Jurídiques

Elena Lauroba Lacasa

Pau Claris. 81
08010 Barcelona
Tel. 93 316 41 00
Fax 93 316 41 33
dgdej.dj@gencat.net
www.gencat.neW~usticia
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