ASSOCIACIÓ D’ENTITATS LOCALS PROPIETÀRIES FORESTALS DE
CATALUNYA

ESTATUTS

ARTICLE 1.- DENOMINACIÓ.- Amb la denominació Associació d’Entitats Locals
Propietàries Forestals de Catalunya: ELFOCAT, es constitueix aquesta entitat,
que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix 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 els seus estatuts.

ARTICLE 2.- FINALITAT I OBJECTIUS.-

ELFOCAT és una associació d’ens locals públics amb patrimoni forestal o amb
una gran vinculació en aquest sector, amb els següents objectius i finalitats:

2.1.- Millorar en general l’acció forestal als boscos propietat d’ens locals i als
municipis, mitjançant, entre altres, les següents línies de treball:

1.- Representació i defensa d’interessos del bosc propietat d’ens locals;
2.- Coordinació de polítiques de gestió forestal comunes i compartides;
3.- Promoció de legislació i ajuts que beneficien la gestió dels boscos propietat
d’ens locals;
4.- Potenciació del mercat de la fusta i dels productes forestals;
5.- Millora de gestió, coneixement i noves tecnologies d’aplicació a la gestió
forestal;
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6.- Coordinació de politiques de defensa de la forest pública propietat d’ens
locals;
7.- Divulgació i promoció dels valors del bosc davant la societat;
8.- Activitats de formació forestal a electes i treballadors del bosc.

2.2.- Implicar els governs locals en la gestió i en la política forestal local i
nacional.

2.3.- Realitzar una estratègia de massís i de regió, davant les institucions i
organitzacions europees i euromediterrànies, col·laborant si s’escau amb altres
entitats de finalitats similars i promoure la participació en programes i projectes,
d’interès pel sector forestal i pel bosc, de la Unió europea i d’altres
organitzacions internacionals

2.4.- Representar i defensar els interessos dels ens locals titulars de boscos
davant la resta d’administracions i de la societat

2.5- Qualsevol altra activitat que promogui i benefici la situació i el rendiment dels
boscos dels ens locals, i contribueixi a la seva conservació i utilitat.

ARTICLE 3.- ÀMBIT TERRITORIAL.- L'Associació exercirà les seves activitats
majoritàriament en territori català. No obstant podrà col·laborar amb entitats de
finalitats similars de fora de Catalunya.

ARTICLE 4.- DOMICILI SOCIAL.- El domicili social de l'Associació es fixa a la Pl.
de la Trobada s/n, nucli de Montferrer, 25700- Montferrer i Castellbó, Alt Urgell,
Lleida.
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ARTICLE 5.- VIGÈNCIA.- La vigència de l'Associació és indefinida, sens
perjudici del que preveuen aquests estatuts pel que fa a la dissolució.

ARTICLE 6.- MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ.- Podran ser membres de
l'Associació tots els municipis, les entitats municipals descentralitzades (EMD) i
les entitats locals de dret públic, així com les associacions o agrupacions de les
mateixes, que siguin titulars de terrenys forestals, o que demostrin una gran
vinculació amb el sector forestal; compresos dins l’àmbit territorial de Catalunya.

ARTICLE 7.- ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA QUALITAT DE SOCI.-

7.1.- L'Associació és de caràcter voluntari. Per adquirir la qualitat de soci serà
necessari que les entitats que ostenten el dret de ser-ne membres, segons el
que disposa l'article anterior, adrecin una petició per escrit al President de
l'Associació indicant les dades de l’entitat així com les seves propietats forestals
o la seva vinculació amb el sector i siguin acceptats expressament per acord de
la Junta de Govern de l'Associació. En el cas d’entitats no propietàries, però que
acreditin la seva vinculació amb el sector, la seva acceptació com a soci
requerirà del acord de l’Assemblea a proposta de la Junta de Govern.

7.2.- La qualitat de soci es perdrà:
7.2.1.-Per separació voluntària, mitjançant renúncia expressa, comunicada per
escrit a la Junta directiva.
7.2.2.- Automàticament quan el soci transmeti o perdi la titularitat sobre la
propietat sobre els terrenys forestals o la vinculació amb el sector forestal.
7.2.3.- Quan així ho acordi l’Assemblea General de l'Associació per majoria dels
membres de l’Associació, prèvia justificació suficient de l’incompliment per part
de l'associat d'alguna de les obligacions que imposen els Estatuts als associats
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o de les que es derivin d'acords ferms de l'Assemblea General o de la Junta de
Govern.

ARTICLE 8.- DRETS I OBLIGACIONS DELS ASSOCIATS.- A més d'aquells
drets i obligacions que resulten del contingut global d'aquest estatuts i dels que
resulten expressament de disposicions legals aplicables, els membres de l'
entitat tindran els següents:

8.1.- Drets.
8.1.1.- Assistir amb veu i vot a les sessions de l’Assemblea General, en les
condicions que es fixen en l'article 12 d'aquest Estatuts.
8.1.2.- Ser elector i elegible per als càrrecs dels Òrgans de l'Entitat, si reuneixen
les condicions i requisits de capacitat que s’assenyalen en l'article 12 esmentat.
8.1.3.- Presentar mocions o proposicions d'acords per al millor funcionament i
eficàcia de l'Entitat en el compliment dels seus fins i objectius.
8.1.4.- Conèixer la situació econòmica de l’Associació, mitjançant el dret a
examinar la comptabilitat de la mateixa.
8.1.5.- Promoure per escrit temes o assumptes per a l’Ordre del Dia de
l’Assemblea General.
8.1.6.-Utilitzar els serveis de l’Associació, i participar de les prestacions que els
proporcioni aquesta.
8.1.7.-El dret permanent d’informació sobre l’Associació i les seves activitats.

8.2.- Obligacions.8.2.1.- Assistir a les sessions.
8.2.2.- Pagar les quotes i derrames que s'acordi.
8.2.3.- Exerciran els càrrecs per als que fos elegit.
8.2.4.- Col·laborar amb el President per a l’òptima gestió dels interessos de
l'Entitat.
8.2.5.- Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
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ARTICLE 9.- ÒRGANS.-

9.1.- Seran òrgans de govern de l'Associació:
9.1.1.- L’Assemblea General.
9.1.2.- La Junta de Govern.
9.1.3.- El President.

9.2.- Composició:
9.2.1.- L’Assemblea General estarà composada per tots els associats.
9.2.2.- La Junta de Govern estarà composada del President, dos Vicepresidents, fins a un màxim de catorze vocals, un Secretari i un Tresorer.
La composició de la Junta reflectirà en la mesura que sigui possible, la
representativitat dels diferents territoris i de les diferents entitats.
9.2.3.- El President de l' Associació ho serà també de l’Assemblea General i de
la Junta de Govern. El President podrà ser substituït per un Vice-President,en
cas d’absència o per delegació expressa. Els Vice-Presidents l’auxiliaran a més
en l’exercici del càrrec.
9.2.4.- El Secretari de la Junta de Govern ho serà també de l’Assemblea
General.

9.3.- Mandat:
9.3.1.- El càrrec de President recaurà sobre el candidat que sigui elegit per
l’Assembla General, en sessió especial i per sufragi general, directe i secret, per
majoria absoluta dels membres presents. El seu mandat durarà quatre anys i
podrà ser reelegit.
9.3.2.- Els altres membres de la Junta de Govern seran nomenats per
l’Assemblea General per un període de quatre anys. Podran ser reelegits.
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La renovació de la Junta es farà per meitats cada dos anys. Per la primera Junta
que s’anomeni, s’especificaran els membres elegits per quatre anys, i aquells
amb un mandat de dos anys per a possibilitar la primera renovació parcial
9.3.3.-El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del
seu mandat pot esdevenir-se per:
a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció en
el cas de les jurídiques
b) incapacitat o inhabilitació
c) renúncia notificada a l’òrgan de govern
d) separació acordada per l’assemblea general
e) pèrdua del càrrec per raó del qual varen ser designats, si en el termini de dos
mesos des la constitució del nou òrgan de govern no es produeix la ratificació
expressa per part del ens local corresponent.
f) qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.
9.3.4.- Tots els càrrecs seran voluntaris i gratuïts, si be es podrà preveure el
pagament de dietes i/o indemnitzacions per les despeses produïdes per l’exercici
del càrrec. Les persones que els ostentin hauran de reunir la condició de soci de
ple dret.

Si algun membre del òrgan de govern exerceix funcions de direcció o gerència,
podrà ser retribuït en el marc de la corresponent relació contractual. En cap cas
el nombre de membres del òrgan de govern que exerceixin funcions retribuïdes
podrà excedir de la meitat.

ARTICLE 10.- ATRIBUCIONS DELS ÒRGANS.-

10.1.- De l’Assemblea General:

a)- Elegir i separar els membre de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
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b) - Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, com també
adoptar els acords per a la fixació de la forma i el import de la contribució al
sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.
c) Aprovar el pla d’actuació anual de l’associació.
d) - Declarar la pèrdua de la qualitat de soci.
e) - Modificar els Estatuts
f) - Acordar la transformació, fusió, escissió o dissolució l’associació.
g) - Acordar la incorporació o la baixa a altres federacions o confederacions.
h) - Ordenar les despeses extraordinàries no previstes en el pressupost.
i) - Aprovar el reglament de règim interior i les seves modificacions.
j) - Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
k) - Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les
altes i les baixes de associats i associades.
l) - Altres previstes en els presents Estatuts.
m) - Qualsevol altra que sigui necessària per al compliment dels fins i objectius
de l'Associació i no estiguin assignades expressament al President o a la Junta
de Govern.

10.2.- De la Junta de Govern:

a) Representar i administrar l’associació de la manera més àmplia que
reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea
General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta
Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels
organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els
recursos pertinents.
c) Proposar defensa dels interessos de l’associació.
d) Proposar l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han
de satisfer.
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e) Convocar les assemblees generals ordinàries y extraordinàries i controlar
que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea
General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici
següent.
g) Elaborar un pla d’actuació anual de l’associació, que aprovarà l’Assemblea
General.
h) Proposar a l’Assemblea General la contractació d’un gerent i contractar els
empleats que l’associació pugui tenir.
i) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb
normalitat.
j) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els
fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a
terme.
k) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada
grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
l) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i
altres persones, per aconseguir:
-subvencions o altres ajuts
-l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i
comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
m) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit
o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit.
n) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i
donar-ne compte en la primera reunió de l’assemblea General.
o) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a
algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada
expressament.

10.3.- Del President:
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a) - Representar a l'Associació.
b) - Presidir les reunions de l’Assemblea General y la Junta de Govern
c) - Ordenar les despeses i autoritzar els pagaments.
d) - Dirigir, orientar i inspeccionar totes les activitats de l’associació
e) - Portar la signatura social
f) - Executar els acords de l’Assemblea General i els de la junta de Govern.
g) - Despatxar els assumptes de tràmit.

10.4.- Del Secretari:
a) - La direcció i vigilància de les funcions tècniques i administratives
b) - El tràmit de la correspondència i assumptes de l’Associació, de conformitat
amb el President
c) - La responsabilitat de l’arxiu de tots els documents relatius a l’Associació, així
com de registres i fitxers.
d) - Redactar les actes dels òrgans de govern, autoritzant-les amb la seva
signatura i el vist-i-plau del President, i assegurar la seva custòdia.
e) - Cursar les convocatòries per a les reunions dels òrgans de govern, i
l’organització material de les mateixes.
f) - Dirigir, si s’escau, el personal de l’Associació.

10.5.- Del Tresorer:
a) - La custòdia dels bens socials.
b) - Verificar i intervenir els ingressos i pagaments, administrant els recursos de
l’Associació en la forma que determini la Junta Directiva.
c) - Organitzar la comptabilitat, en la forma oficialment determinada, informant
sobre la mateixa als òrgans de govern de l’administració.
d) - Confeccionar i realitzar els inventaris,

balanços i pressupostos de

l’Associació, per a la seva presentació a la Junta Directiva.

ARTICLE 11.- FUNCIONAMENT.-
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11.1.- Règim de les sessions.
11.1.1.- De l’Assemblea General.- Es reunirà una vegada a l’any en sessió
ordinària per aprovar, si s’escau, la gestió del òrgan de govern, el pressupost i
les comptes anuals i serà convocada amb una antelació mínima de 15 dies i
mitjançant citació personal als associats.

L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari
sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10%
dels associats. En aquest darrer cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini
de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria
que inclourà l’ordre del dia, lloc, data i hora, assenyalant la data en la qual es
celebrarà en segona convocatòria, si s'escau. Entre ambdues convocatòries hi
haurà un termini mínim de mitja hora.

Per celebrar vàlidament la sessió en primera convocatòria caldrà que hi
assisteixin con a mínim la majoria dels associats.

Si no hi concorren es celebrarà en segona convocatòria i serà vàlida si
assisteixen un mínim de tres associats. En ambdós casos hauran d' assistir el
President i al Secretari o els substituts legals.
El 10% dels associats poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre
del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat
l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la
recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir.
L’Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre
del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es
refereixin a la convocatòria d’una nova Assemblea General.
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11.1.2.- De la Junta de Govern.- es reunirà en sessió ordinària un mínim de tres
vegades l’any i serà convocada pel president o per la persona que la substitueixi
amb una antelació mínima de deu dies en primera convocatòria, mitjançant
citació personal als seus membres.
Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el
president o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la composen. En cas
d’urgència es podrà convocar amb un mínim de quaranta vuit hores d’antelació.
Per a poder celebrar vàlidament sessió en primera convocatòria, serà necessària
l’assistència de la meitat més un dels seus membres. Si no concorren en nombre
suficient es celebrarà en segona convocatòria transcorregut el termini de mitja
hora, i serà vàlida sigui qui sigui el nombre d'assistents. En ambdós casos serà
precisa l' assistència del President i del Secretari o dels seus substituts legals.

11.1.3.- Disposicions comuns.- El President i el Secretari podran delegar les
seves funcions en un dels Vice-presidents i en un vocal, respectivament.
En les sessions que es celebrin en segona convocatòria no podran tractar-se
altres assumptes que els inclosos en l'ordre del dia. Igual limitació regirà per a les
sessions extraordinàries.

11.2.- Adopció d'acords.- Els acords s’adoptaran por majoria simple dels vots
dels assistents, tant en l’Assembla General com en el Junta de Govern, llevat
que els presents estatuts estableixin una altra majoria. En cas d’empat el vot del
President serà diriment.
Per adoptar acords sobre la constitució d'una federació amb associacions
similars o la integració en una de ja existent, o sobre la disposició o alienació de
béns, es requereix el vot de la majoria dels associats.

11.3.- Actes.- De totes les sessions s'aixecarà un acta pel Secretari. Aquesta
acta es transcriurà a un llibre foliat. En l'Acta hi figuraran com a mínim, el dia i
l'hora de la sessió, el lloc de celebració, el seu caràcter i convocatòria, el nombre
d’assistents en les de la Junta de Govern, els acords adoptats, amb els vots
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particulars si escau, i els incidents que es produeixin i siguin dignes de menció a
judici del Secretari.

Les actes seran firmades pel Secretari i pel President.

11.4.- Executivitat.- Els acords seran immediatament executius i dels mateixos es
podrà expedir certificació pel Secretari, amb el vist i plau del President, a petició
d'autoritats o de qualsevol associat.

ARTICLE 12.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ DELS ASSOCIATS.-

12.1.- Per poder exercitar directament els dret de vot, elector i elegible, i assumir
les obligacions que es deriven de l’aplicació dels estatuts serà necessari:

a.- ser major d'edat.
b.- tenir el dret de plena capacitat d'obrar.
c.- estar al corrent del pagament de quotes.
d.- tenir vigent el càrrec per raó del qual var ser designat o haver estat ratificat
com a representant per l’ens local corresponent.
Els membres de l'Entitat que no reuneixin els requisits A i B hauran d'actuar per
mitjà dels seu legal representant.
Es podrà delegar el vot en favor d’un altre associat mitjançant escrit adreçat al
President. La delegació només es podrà ostentar fins a un màxim d'altres dos
associats. La delegació es farà per a cada sessió.

12.2.- Atribució de vots.- En les sessions de l’Assemblea General cada membre
de l’Entitat ostentarà un sol vot.
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ARTICLE 13.- REGIM ECONÒMIC DE L’ASSOCIACIÓ.- Atesa la seva
naturalesa, aquesta Associació no té patrimoni fundacional.

ARTICLE 14.- Els recursos econòmics de l'Associació es nodriran:

a.- de les quotes que pugui fixar l’Assemblea General als seus membres.
b.- de les aportacions voluntàries o extraordinàries que puguin fer els seus
membres.
b.- De les subvencions d’entitats públiques o particulars.
c.- de les donacions, herències o llegats.
d.- de les rendes del patrimoni mateix o bè

d'altres ingressos que puguin

obtenir-se, en particular per la prestació de serveis als associats o a terceres
persones.

ARTICLE 15.- Tots els membres de l'Associació tenen l'obligació de sostenir-la
econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció
que determini l’Assemblea general, a proposta de la Junta Directiva.
L’Assemblea General podrà establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques
mensuals, -a abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la
Junta de Govern- i quotes extraordinàries.

ARTICLE 16.- L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural i quedarà tancat el
31 de desembre.

ARTICLE 17.- En els comptes corrents o llibretes d'estalvi obertes en
establiments de crèdit o d'estalvi, hi figuraran la signatura del President, dels dos
Vice-presidents, del Tresorer i del Secretari.

13

Per poder disposar dels seus fons n'hi haurà prou amb dues firmes, de les quals,
una haurà de ser necessàriament la del Tresorer o bé la del President.

ARTICLE 18.- RÈGIM DISCIPLINARI.-

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis.

Aquestes infraccions es poden qualificar 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 intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una
denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta de Govern nomena un
instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini
de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que
ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta
de Govern, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta de
Govern, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern
estableix el procediment per fer-ho, davant la primera Assemblea General que
tingui lloc.
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ARTICLE

19.-

MODIFICACIÓ

DELS

ESTATUTS

I

DISSOLUCIÓ

DE

L’ASSOCIACIÓ.-

19.1.- Per a modificar els estatuts de l'Entitat es requerirà l'acord de la majoria
dels

membres

de

l'Associació,

adoptat

en

Assemblea

Extraordinària,

degudament convocada al efecte.

19.2.- Per a dissoldre l’Entitat es requerirà:

a.- Que no restin obligacions pendents de compliment.
b.- Que ho acordi l’Assemblea General, en sessió extraordinària, convocada a
aquest únic efecte i adoptat per la majoria qualificada de les dues terceres parts
dels membres de fet de l'Associació. El patrimoni de l'Entitat es repartirà seguint
les mateixes bases utilitzades per al repartiment de les quotes i derrames i fins a
la mateixa quantitat que cadascun hagi aportat. Si restessin excedents es
destinarien íntegrament a

la entitat o entitats sense finalitat de lucre i amb

objectius similars a la present Associació que acordés l’Assemblea. Aquesta
liquidació es durà a terme per una Junta especial nomenada en la mateixa
sessió i amb aquesta única finalitat.

19.3.- Els presents Estatuts seran registrats per l'Administració competent, així
com els noms dels membres de la Junta i els seus càrrecs.

Montferrer, 5 de juliol de 2010
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