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El sotasignat Josep Maria Jové i Aresté en qualitat de Secretari del Patronat de 
la Fundació Privada de la Pagesia de Catalunya 

CERTIFICA 

Que el Patronat de la Fundació Privada de la Pagesia de Catalunya es va 
reunir a Barcelona el día 14 de- desembre de 2012 amb I'assisténcia deis 
membres del Patronat relacionats en I'ordre del día. Una vegada formada la 
llista d'assistents a la sessió, que va ser signada i aprovada per tots els 
presents es va acordar per unanimitat la celebració del Patronat amb el 
segOents punts de I'ordre del dia: 

1. Actualització i revisió Estatuts per a la seva adaptació a la lIeí 7/2012. 
2. Elevació a públic d'aquests acords. 

Van assistír a la sessió del Patronat: 

Joan Cabal! Subirana 
'\'¡ Josep Cuscó Moyes 
\~ Jaume Pedrós Palau 

'.>' l Sergi Palay Azoz 
.:X:I Immaculada Puigmulé Recasens 

,'.)'1 Josep Antoni Lucas Trilles 
'>----JI Josep Maria Jové Aresté 

1; Josep Capdevila Rovira 
\'1 Jordi Martl Galbis 9. ii Josep ~ere ~olat Clua 

--2J.~ Jordl Vives Xlol 
Albert Castelló Miró 

Després de la deliberació del ordre del dia i sense que s'hagin produn 
intervencions particulars, el Patronat adopta per unanimitat els acords que es 
transcriuen: 

Primer: Adaptacíó deis estatus a la lIeí 7/2012 que queden redactats de la 
següent manera: 

CAPiTOL 1.- Denominació, natura/esa, durada, domicili, ambit d'actuació i régim 
jurídíc 

Arlicle 1_- Denominació, natura/esa ¡durada 
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La Fundació Privada de la Pagesia de atalunya és una enfitat de caracter privat i 
sense anim de lucre, que té el petri oni, els rendiments i e/s recursos obtínguts 
afecfals de forma permanent a la realít ció de les fina/itats d'interes general previstes 
en aquests estatuts. La fundació es 'denomina Fundació Privada de la Pagesia de 
Catalunya. 

La Fundació té vocació de permanén ia i es constitueix amb durada indefinida. 

Arficle 2. Domicili 

El domicili de la Fundació queda fi at a la ciutat de Barcelona-OB03B, carrer UI/decona 
núm. 33, a rEdifici de la Casa de /' gricultura. 

Article 3. Ambit d'actuació 

La Fundació exerceix les seves fu cions majoritariament a Catalunya. 

Artic/e 4. Regim juridic 

La Fundació té persona/itat jurídi a propIa i gaudeix de plena capacitat jurídica i 
d'obrar per /'atorgament de la s va carta fundacional en escriptura pública i la 
inscripció en el Registre de Fundaci ns de la Generalitat de Catalunya. 

La Fundació es regeix per les decla cions contingudes a la carta fune/acional, per les 
disposicions lega/s que Ii són d'aplic ió, per les establertes en aquests estatuts i pels 
acords que adopti el Patronat en I'exe cici de les seves funcions. 

CAPíTOL 11.- Finalíta fundacionals i activitats 

Article 5. Finalitats fundacionals 

La Fundació té per objecte. 

a) Gestionar en forma e/irecta el fons comú onstitui't amb e/s béns, (irets i obligacions 
provinents del procés de liquidació del pat 'moni i deIs béns, drols i oblígacions que 
foren tifularitat ele les cambres agraries local , o bé el producte de la seva venela. 

b) Gestionar fes rendes del cepital fUl1dacion 
c) Adscríure /'ús i aplícació deIs recursos de 
d'interes agrario 

i ele les clo/aeians que s'hi apol1in. 
funda ció a acUvitats, finalítats i serveis 

d) Gestionar en forma directa els recursos cqncretats en les líetres a) i lJ) d'aquest 
article a/s efectes de constitUIr la Ca~ qB /'Agricultura, seu o inclrei, on les 
organitzacions professionals agrarios més representativos en I'ámbit de Cata/unya i les 
federacions de cooperatives agrarios que exercoixin principalmenl a Cata/lInya les 
seves activitats economiques i socia/s, disposin d'espai suficíent per a satisfer les 
necessitats própies de cadascuna cj'aquestes 

e) Vetllar pel compliment de /'interes general agrari i agroalimentarí. 
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f) Posar a disposició de les organitzacions professionals agrartes en /'ambit de 
Catalunya i de les federacions de cooperatives agraries que exerceixin principalment a 
Catalunya les seves activitats económiques i socials, m;tjans per exercir les seves 
respectives fina/itats i serveis d'interes general agrari i agroa/imentari que e/s hi són 
propis, reconeguts a I'arficle 7 de la Constítució EspanyoJa í assenya/ats de forma 
expressa en la L/ei 17/93, de 28 de desembre, de cambres agraries, i en el Decret 
Legis/atiu 1/92, de 10 de febrer,' pe/ qua/ s'aprova el text refós de /a L/ei de 
cooperatives de Catalunya, respectivament. 

h) ~sser un fórum de debat i trobades del sector agrari. 

Article 6. Activitats 

Per a la consecució deIs fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que 
el Patronat considera necessaries directament i/o en co¡'¡aboració amb altres entitats, 
institucíons o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. 
En coneret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa totes 

/<\ les actívitats que dirigides a perseguir les finalitats i serveis própies de /'interes general 

i 
} agrari i agroalímentari. Entre altres, les de: 

/ • Gestió de la Casa de I'Agricultura. 
; • Elaboraeíó d'Estudis sobre el sector. 
_/ • Actuaeions de formacíó, comunicacíó i promocíó del sector agrari i alimentarí. 

( . • Jornades i conferencies. 
"j • Publicacions impreses o electróniques. j Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les t'.1 normes que les regulen especfficament, miljan{:ant I'obtenció. si eseau, deIs permisos 

': I o /licencies pertínents. 
"~~_ ¡,~~' j ,'7 

Arlicle 7. Regles básiques per a I'aplícació deIs recursos a les finalitats 

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui I'entitat s'han de destinar al 
complíment deIs fins fundacíonals dins els límits establerls per la legisla ció vigent. 

La Fundació pot rea/ilzar tot tipus d'activitat económica, actes, contractes, operacions 
i negocis líeits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable. 

Arlic/e 8. Regles básiques per a la determínacíó deIs beneficiaris 

Són beneficíaris de la Fundació els co¡'¡ectius següents: 

- Els sector s económics j professionals vínculats amb el món agrari í agroa/imentari 
cata/a. 

L 'elecció deis beneficiaris I'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb e/s principis 
d'imparcialitat i no-discriminació. 

cAPírOL 111.- Régim economíc 
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Artiele 9. Patrímoni de la Fundació i actí tats economiques 

El palrimoni de la Fundació queda 
patrimoni esta integrat: 

fundacionals. El 

a) pel capital fundacional, cons ¡tui't per la dota ció inicial, que consta a la carta 
fundacional; 

b) per tots els béns í drets de ontingut economic que accepti i rebi la Fundació 
amb la fina/ital d'incrementa el capital fundacional, i 

c) per tots els rendimen!s, frUl s, rendes i productes, í e/s altres béns incorporats 
al patrimoni de la Fundació er qua/sevol títol o concepte. 

Article 10. Actes de Disposició 

10. 1. E/s béns que integren la do ció i e/s destínats directament al compliment de les 
fínalitats fundacionals només pod n ésser alienats o gravats a titol onerós i respectant 
les condicions posades pe/s fun dors o e/s aportants. El producte obtíngut amb I/ur 
a/ienació o gravamen s'ha de rein ertir en /'adquisició o el millorament d'altres béns tol 
aplicant el princípi de subrogaeíó r al. 

10.2. Sí es donen circL/mstancies excepciona/s que impedeixen complir tota/ment o 
parcía/ment el deure de reínver, 'ó, el patronat, abans de dur a terme racte de 
disposició, ha de presentar l/na eclaració responsable al protectorat en qué faci 
constar que es donen aquestes ci umstancies i ha d'aportar un informe subscrít per 
técnics independents que acredíti I necessital de /'aete de disposícíó í les raons que 
justifiquen la no-reinversió. També 11 ele justificar la destinació que es doni al producte 
que 110 es reinverteixi, que ha d'estar empre dins de les fínalítats de la fundació. 

10.3. En tois els casos, els actes d'a/ienació o gravamen de béns immobles, 
establiments mercantils o béns mobl ,amb un valor de mercat superior a 15.000 
euros, s'l7an do comunicar al protecto t abans d'executar-Ios. Si el valor ele mercal 
supera els 100 000 euros o el 20% d /'actiu de la fundació que resulti del darrer 
balan y aprovat, el patronat, abans de la erfecció del contracte, ha de presentar una 
declaració responsable al protectorat en Jé fae; constar que !'operació és beneficiosa 
per a la funda ció i ha eI'aportar un info e subscrit per Mcnics independents que 
acrediti que /'operacíó respon a eriter; economico-financers i de mercat. Se 
n'exceptuen els actes d'alienació de béns n ociats en mercats oficials si ra/ienació es 
fa almenys pel preu de cotitzaciá. 

10.4. Les persones que hagin intervingut en 
cJ'alienació o gravamen que pugui éssor 
so¡.¡icitar sense demora la inscripció en e/ Re 
escaigui per raó de /'objecte. 

'epresentació eJe la fundació en un acte 
ifecte de publicitat registral n'han e/e 
'stro de la Propietat o el1 el registre que 

10.5 Les alteracions patrimonia/s derivades de actes d'a/ienació o gravamen han de 
quedar reflectídes en /'inventar; de /a fundació. La reafitzélció d'aquesls actes també 
s'ha de fer constar en la memoria deis comptesmm/s. 

i 

10.6. L 'autorització previa del protectoratper-'a fer actes de disposició, gravamen o 
administració extraordinaria és necessaria en efs casos segOents. 

a) Si el clonant ho ha exigit expressament. 
b) Si 110 estableix una disposició estatutaria. 



c) Si els béns O drets objecte de disposició s'han rebut d'institucíons públiques o s'han 
adquirit amb fons públics. 

10. 7. Si, en el termini de dos mesos a partir de la presenta ció de la soUicitud 
d'autorització, el protectorat no ha dictat una resolució expresséJ, opera el si/enci 
administratiu positiu i I'objecte de la sol, licitud es té per autoritzat, lIevat que el 
protectorat hagí requerit al soJ./icitant determinada documenta ció relativa a la soUicitud 
d'autorització. 

Article 11. Régim comptable i documental 

11.1. La Fundació ha de portar un /libre diari i un /libre d'ínventari i de comptes anuals. 

11.2. El Patronal de la Fundació ha de fer /'inventari i ha de formular els comptes 
anuals de manera simultania i amb data del dia de tancament de I'exercici economie, 
de eonformitat amb els prineipis de eomptabílifat generalment admesos i amb les 
disposicions que en cada cas siguin aplicables. 

L'exerciei s'ha de tancarel31 de desembre. 

11.3. E/s eomptes anuals formen una unitat i estan integrats per: 

a) el ba/any de sifuació, 
b) el compte de resulta/s, 
e) el compte d'estat de situació de can vis en el patrimoni net, 
d) el compte d'estat de situació de fluxos en efeetiu i 
e) la memóría, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació 

continguda en el balanq i en el compte de resultats, i s'han de detallar les 
acluacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar 
el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els 
recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les 
societats participades majoritariamenl, amb indicació del percenfatge de 
participació. 

11.4. El Patronat ha d'aprovar dintre deis sis meso s següents a la data de tancament 
de I'exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista 
legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu diposit en el termini 
de 30 dies a comptar de la seva aprovació. 

11.5. El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres 
lemporals que realitzi en el mercat de va/ors, un informe anual sobre el grau de 
compliment del codí de conducta que han de seguir les entitats sense anim de lucre, 
de conformitat amb la normativa vigenl o 8mb el que disposi I'autorilat reguladora. 

11.6. Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les 
circumstáncies legalment previstes. 

Encara que no es produeixin les circumsláncies legalment previstes perqué els 
comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si unéJ tercera part deIs patrons la 
demana per raons justificades, perque considera que hi ha alguna circumstancia 
excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de 
convocar una reunió del Patronal en el termini máxím de un mes a comptar de la 
pelició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no-rea/ització de I'auditoría de 
comptes sol·licilada. Sí no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop 
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convocat amb aquesta fina/itat, s acorda no dur a terme I'audítoria, e/s patrons 
interessats poden adreQar la se va etició al Protectorat, d'acord amb el que estableíx 
/'article 332.8.4 de la Llei 41200 , de 24 d'abrif, del /libre tercer del Codi civil de 
CataJunya, relatiu a les persones j rídiques. 

11. 7 L 'adopció de declaracions ,., sponsables pel patronal ha d'ésser acordada amb el 
vot favorable de dos tergos del ombre total de patrons, sense computar e/s que no 
puguin votar per raó de conflicl d'interessos amb la fundaci6. En !'acta de la reunió í 
en els certifícats que deixin co t¿ncia d'aquests acords s'ha de ter constar el senm 
del vot deIs palrons. Les declar, cions responsables s'han de formular d'acord amb un 
model norma/itzat ¡acreditar mit angant un certifica! signal pel secretar; amb el vistip/au 
del presídent. 

Previament a fadopció de I'aco d sobre la declaració responsable, e/s patrons han de 
dísposar deis infOlmes exigits p r la {fei i de la resta d'informació rel/evan!. E/s mode/s 
normalitzats de les declaracions responsables del patronat, signats per tots els patroos 
que les han adoptades, s'han e presentar al protectorat, jantament 8mb una cópia 
deis informes qae escaiguin, a ans d'execatar facte o alargar el contracte que és 
objecte de la decfaració resp nsable. També s'han d'adjuntar a la declaració 
responsable les objeccions a la e nlractació que flagi formulat qualsevol deIs membres 
elel patronat competent en la mal ixa acta o en un escrit separat. La presenfació de la 
declamció responsable davant d protectorat ha de fenir /loe en el termin; d'un mes a 
comptar de la dala en que el patro at I'flagi acordada. 

La realització de /'acle o contr cte objecte de la declara ció responsable s'ha 
d'acredilar davanl del protectorat, Tlb la presentació del document que el formalitzi, 
en el lermini de dos mesas a co pIar des de la dala en qué s'ha presentat la 
declara ció responsable al protectorat. Si I'acte o contracte es forma/itza per mitja d'una 
escriplura püblica, s'ha de protocol·lit r la dec/aració responsable. 

La informació sobre les declaracions sponsables i sobre la perfecció de/s actes o 
contractes que en són objecte ha de fe part del eontingut mínim de la memória de/s 
comptes anuals, juntament amb la resta 'informació a que fa referencia I'arfiele 333-
8.e. 

El protectorat ha de posar a disposició de es fundacíons els models normaJitzats de 
declara ció responsable. 

La inexactitud, fa/sedat O omíssió, de caract r essencial, en qua/sevol manifestació, 
ciada o document que consti en una decl aeió responsable o que I'acompanyi 
comporten, amb J'audíencia previa del patrona, la denegacíó de la facultal cj'atorgar 
racte o contracte i, si aquesl ja 11a estal at rgat, s 'aplica el que /'artic/e 312-10 
estableix sobre la ineficacia d'acords, decisions i ctes í es poden iniciar les actuacíons 
que corresponguin per a exigír les responsabi 'tats que estableix la logislaeió. Els 
patrons que tacin constar en acta lIur vot contran resten exempts de la responsabi/itat 

. que en pugui cJerivar. 

Aflicle 12. Recursos anua/s ( 
E/s recursos económics anuels de la Func!ació "9/1 d'estar integrats pero 

a) los rondes i rendiments produils per ('actiu, 
b) e/s saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundaciona/s i 



Arlicle 17. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre 

El Patronal és un órgan col'legial integrat per persones físiques o jurídiques i constitui't 
per trelze membres amb el següent reparliment: 

- Set (7) membres en representació de les Organitzacions Professionals Agraries més 
representatives en /'ambit de Catalunya que seran nomenats pe/s órgans de govern 
d'aquestes. L 'assignació del nombre de palrons de cada organització es realitzara 
proporcionalment en funció deIs criteris de representa ció d'organitzacions 
professiona/s que estiguin vigents en cada momento 

- Tres (3) membres en representació de les federacions de cooperatives agraries que 
realítzin principalment a Catalunya les se ves activitats económiques i socia/s, 
nomenats pe/s seus órgans de govern. 

- Dos (2) representants de la Genera/itat de Catalunya, nomenats pe/ Consel/er 
competent en materia de política agraria. 

- Un (1) representant de I'Ajuntament de Barcelona, en tant que és {'enfilal pública que 
ha cedit el sol on s'ha construí't l'immoble destinat a seu de la Fundació. 

Les persones jurídiques han d'estar representades en el Patronat, d'una manera 
estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d'acord amb les normes que les 
regu/in, o per la persona que designi a aquest efecte e/ corresponent órgan competent. 

Arlicle 18. Designació, renovació i exercici del earree 

Els patrons exereeixen els seus earrees de manera indefinida, podent ésser substítuí't 
quan així ho deierminín e(s órgans de govern de les organitzaeíons representades en 
el Patronal.. 

Els patrons que per qua/sevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van 
ser desígnats, podran ser substituils per nomenament de/ Patronat. La persona 
substituta sera designada pel temps que faJti perque s'exhaureixi el mandat del patró 
substituí't, peró podra ser reelegida pels mateixos terminis estab/erls per a la resta deis 
membres. 

E/s membres del Patronal entren en funcions després d'haver acceptat expressament 
el carree mitjanqant alguna de les formes eslablerles en la legis/aeió aplicable. 

Arlicle 19. Gratui'tat 

Els patrons exereeixen el carree de eonfiam;a i gratuilament, sens perjudíei del dret a 
ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnítzacíó pels 
danys que e/s ocasioni el desenvolupament de les funcions propies del carrec. 

Arliele 20. Facu/iais i delega ció de funeions 

Corresponen al Patronat totes les faeultats que té estatutariament atribuides i, en 
general, les que requereixi per a la consecució deIs fins fundaeiona/s, sense més 
exeepcíons que les estab/ertes en la legislacíó aplicable i en aquests estaluts. 
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c) les subvencions i altres liberalit ts rebudes amb aquesta fina/itat que no hagin 
d'incorporar-se al capital funda ional. 

Artícle 13. Ap/icació obligatória 

La Fundació ha de destinar al co liment deIs fins fundacionals a/menys el setanta 
per cent de les rendes i altres ingre sos nets anuals obtinguts. La resta I'ha de destinar 
o bé al compliment difen"t de les ti alitats o bé a l'increment deIs seus fons propis. El 
Patronat ha d'aprovar I'aplicació d s ingressos. 

Si la Fundació rep béns i drets se se que se n'especifiqui la destina ció, el Patronal ha 
de decidir si han d'integrar la dot ció o han d'aplícar-se directament a la consecució 
deIs fins fundaciona/s. 

L 'aplica ció de almenys el setanta er cent deIs ingressos al compliment de les finalitats 
fundaciona/s, s'ha de fer efectiva en el tennini de quatre exercicis a comptar de l'inicí 
del següent al de l'acreditació co ptable. 

Article 14. Despeses de funcionam nt 

Les despeses derivades del funcio ament del Patronat i deIs seus órgans delegats, 
sense complar a aquest efecte el co t de les funcions de direcció o gerencia, no poden 
ser superiors al 15% deIs ingressos ls obtinguts duranf I'exercici. 

Article 15. Participació en socíetats 

La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d'autorització 
previa, I/eval que aixó comporti /'assum ció de responsabilitat personal pe/s deutes 
socials. 

La FUfldació ha de comunicar al Protect at en el ter mini de 30 dies /'adquisició i 
tinem;a d'accions o participacions soc Is que li confereixin, directament o 
indirectament, el control de societats que lim in la responsablJítat deIs socis. 

En tol cas, /'exercici per pat1 de la Funda ció d tasques d'administració de societats ha 
de ser compatible amb el complimenl deIs fins undacionals. 

Arficle 16. El Patronal i el Consell de Direcció J 
/ 

El Patronal i el Consel/ de Direcció són~gans de govern i d'administració de la 
Fundació, la representa i gestiona, í assumeix totes les facu/tats i funcions necessaries 
per a la consecució deis fins fundacionals. 
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El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la 
/egis/ació aplicable. En tol cas, són indelegab/es i corresponen al Pa/ronal amb 
earacter exclusiu les..facultats següents: 

a) La modifica ció deIs estatuts. 
b) La fusió, /'escissió o la díssolució de la Fundaciá. 
e) L 'elaboració i l'apr6vació del pressupost i deIs documents que integren e/s comptes 
anuals. 
d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individua/ment, tinguin un valor 
superior a una vintena part de I'acliu de la Fundació, lIeval que es tracti de la venda de 
títo/s valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotítzació. 
Tanmateix, es poden fer apoderaments per a I'atorgament de I'acte corresponent en 
les condicions aprovades pel Patronat. 
e) La con§titució o la dotació d'una alira persona jurídica. 
f) La fusió, I'escissió i la cessió de tots o d'una part deIs actius i els passius. 
g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques. 
h) Els que requereixen I'autorització o I'aprovació del Protectorat o adopció 
formalització d'una declara ció responsable. 
i) L 'adopció j formalització de les declaracions responsables. 

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions del 
Protectorat que siguin necessaríes o de les comunicacions que se Ji hagin de fer de 
conformitat amb la legis/acjó vigent. 

Article 21. Regim de convocafóría 

21.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinaria a/menys dues vegades /'any, i 
obligatoriament durant el primer semestre de I'any natural amb la finalitat d'aprovar els 
comptes anua/s de I'exercici anterior. 

S'ha de reunir en sessió extraordinaria, previa convocatoria i a iniciativa del seu 
President/a, tantes vegades com aquestla ho consideri necessari per al bon 
funcionament de /a Fundació. 

21.2. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjanqant videoconferencia, 
multiconfertJncia o qua/sevol allre sistema que no impliqui la presencia física deIs 
patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació deis assislents a la 
reunió, la continui"tat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les delíberacíons i 
/'emissió del voto La reunió s'ha d'enfendre celebrada allloc on es trobí el Presidentla. 
En les reunions virtuals s'han de considerar Patrons assistents aquells que hagin 
participat en la multiconferencia ilo videoconferencia. La convocatória de les reunions 
correspon al Presidentla i ha de contenir I'ordre del dia de tots aquells assumptes que 
s'han de tractar en la reunió, fora deis quals no es pOden prendre acords vallds. 

21.3. La reunió s'ha de convocar almenys amb quínze díes d'antelació respecte de la 
data prevista perque tingui /loc; ; també quan ha soUicitin una quarta part deis seus 
membres, en tal cas s'haura de convocar dintre deIs quinze dies segOents a la 
recepció de la soUícitud per part del Presidentla. 

Article 22. Carrecs 

El Patronat nomena entre els seus membres un Presidentla, un Vicepresidentla, el 
qual substituira al Presidentla en casos d'absencia, mala/tia o impossibilitat. Tanmateix 
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s 'escollira un secretarí/aria, el 
ocupen cap d'aquests carrees 

no caldra que sigui pairó. Els patrons que no 
la condició de voca/s. 

Article 23. El President o 

Rn.<::Rinf:¡·R, el Vicepresidentla tenen les facultats segOents: 

a) Representar Fundaciá. 
b) Ordenar la convocatoria, tlv.::W~nQ I'ordre del dia í presidir, suspendre í aixecar les 
sessions del Patronat, així com les deliberacíons. 
c) Decidir amb el seu vot de el resultat de les votacions en cas d'empat. 
d) La resta de facultats en aquests estatuts i aquel/es que Ii siguin 
expressament encomanades Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa 
aplicable. 

Article 24. El Secretari o ""'t:>l"r'~T;>ro", 

El Secretari/ária convoca, en 
les actes. conserva ell/ibre d 
o per ordre, en la seva absencia, 

del Presídentla, les reuniof1S del Patronat i n'estén 
i lliura e/s certifícats amb el vistiplau del Presiden tia 

Vícepresidentle. 

Així mateix exerceix les altres 
aquests estatuts. 

que són inherents al seu carree i li atribueixen 

E/ Patronal queda validamenl 
reunió, en persona o represenlats en 
deIs patrons En segona convocatoria 

en primera convocatoria quan assiste¡)(en a la 
forma lega/ment permesa, eom a mínim deu 

necessaria I'assistencia de set deIs seus 
patrons. 

Els membres del Patronal poden delegar 
respecte d'actes concrets. Si un patró !Jo 
instítució, pot actuar en nom seu la 
d'organització de la mateixa institucíá. 

Cada patró té un vol j e{s acords s'adopten 
presents i representats, a la reunió. En cas 
Presidentla. 

Ef Patronat també pot convidar a assistir a 
persones que consideri convenient. També 
veu i sonso vot, les persones que el Patronal 

Article 26 Majoria qualifícacJa 

escrit a favor d'altres patrons el seu vot 
perque té la titularitat d'un carrec el'una 
que pugai substituir-lo segons les regles 

majoria simple de vols deIs assistents, 
decicfeix el vot de qualitat del 

reuníons, amb veu i sense vot, les 
assistír a aquestes reunions, amb 

convenient convicJar-hi. 

Sera necessari el vol favorable de unanimitat deIs membres dé'l Patronat per a 
radopció, a banda deIs altres casos ja referits, deIs segiíents acords: 

a) La modificfJGÍó deis estatuts, escissió, exlinció de la FuncJació o fusió arnl) l/niJ élitra 
fundació. 



b) Assignació deIs mitjans f{sics i materials de la Fundació a les organitzacions 
professionals agraries més representatives en !'ambit de Catalunya i a les federacions 
de cooperatives agraries que realitzin principalment a Catalunya les seves activitats 
eeonomiques i socials. 
e) Integració d'entitats alienes al sector agrari com a nous membres del Patronato 

Artiele 27. De les actes 

De cada reunió, el Seeretari/aria n'ha d'aixeear !'acta corresponent, que ha d'inc/oure 
la data, el l/oc, I'ordre del dia, les persones assistents, un resum deIs assumptes 
tractats, les intervencions de que s'hagi soUicitat que quedi constancia i e/s acords 
adoptats, amb indica ció del resultat de les votacions i de les majories. 

Les actes han de ser redactades i firmades pel Secretari/aria amb el vístiplau del 
Presidentla i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la 
sessió corresponent o bé en la próxima reunió. No obstant aixo, els acords tenen forr;a 
executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts 
o a I'hora d'adoptar racord, que no són executius fins a J'aprovació de racta. Si són 
d'inscripció obligatoria, tenen forr;a executíva des del moment de la inscripci6. 

La Fundació ha de portar un /libre d'actes en el qual constin totes les que hagin estat 
aprovades pel Patronal. 

Article 28. Conflicte d'interessos 

Atenent a la naturalesa de la Fundació i per tal de evitar conflictes entre /'interes de la .. ~.\r) Fundació i els interessos personals o professionals deis patrons, les persones amb 
". funcíons de direcció o els empleats de la (undació que s'estableixen les següents 

\ \ il normes per resoldre els conflictes d'interessos: 

\\1 -Els patrons í les persones indicades en I'article 312.9.3 de la L/eí 4/2008, de 24 
'-. .J,~! .. d'abril, del /libre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, 

. I han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats (inanceres que puguin 

. I comprometre I'objectivitat en la gestió de la Fundaci6. 
ÍJ ./ 

.'''"-, ........-",,/ 

--r _ Els pa/rons i les persones indicades en I'article 312.9.3 de la Llei, no manten en 
relació professional o laboral retribuida amb la Fundació amb excepció de que el 
Patronat ho autorilzi expressament. 

- E/s patrons i les persones indicades en I'article 312.9.3 de la L/ei no poden participar 
en societats constituí'des o participades per la Fundació. No es poden establir 
contractes de compra venda o arrendament de béns immobles o de béns mobles 
d'extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribui'ts entre la 
Fundació i els patrons i les persones indicades en tarticle 312.9.3 de la Llei. 

- Deure d'inhibició: durant I'any següent al cessament com a patró no es poden 
desenvolupar serveis en empreses o societals privades participades per la Fundaci6. 

Article 29. Cessament 

1. Els patrons cessen en el carree per les causes següents: 
a) Mort o declara ció d'absencia, en el cas de les persones fisiques, o extinció, en el 
cas de les persones jurídiques. 
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b) Incapacitat O inhabilita ció. 
e) Cessament de la persona en el C8ffi per raó del qua/ forma va part del Patronato 
d) Finafifzació del terminí del manda!, l vat que es renov;. 
e) Renúncia notificada al Patronato 
f) Sentencia judicial ferma que estimi 'acció de responsabilitat per danys a la Fundació 
o que decreti la remoció del carrec. 
g) Les altres que estableixen la /fei o /s estatuts. 

2. La renúnc;a al carree de patró ha de constar de qualsevol de les formes establerfes 
per a I'acceptació del carrec, pe . produeíx efectes davant tercers quan 
s'inscriu en el Registre de Fundacio 

Anicfe 30. El Consell de Direcció 

El Consell de Direcció esta integrat e/s segi.ients cinc membres: 

- Tres (3) en representació de fes organitzacions professionals agraries mes 
representatives en /'ambit de Cata/u a. L 'assignació del nombre de membres de cada 
organització s'efectuara proporcion Iment en funció deIs críterís de representació 
d'organítzacions professionals agrarí s que estiguin vigents en cada mament. 

- Un (1) en ropresentació de les fe racíons de cooperatíves agraries que realitzin 
principafment a Catalunya fes seves a ivítals económiques i socials. 

- Un (1) en representaeió de /a Genera 'tat de Cata/unya que assistira a les reunions 
amb veu i sense voto 

El Consell de Direcció prendra e/s acords nint en compte que els vots es ponderaran 
de la següent forma: 

- organitzacions professionals agraries mes representatives en 1'8mbit de Calalunya: 
70%, percentatge que es distribuirá prop 'CÍonalment, en funció deIs crileris de 
representació d'organitzacions professionals grafies que estiguin vigents en cada 
momen!. 
- federacions de cooperatives agráries que r alitzin principalment a Catalunya les 
seves aclivitats económiql.les i socials: 30% 

El Consell de Direcció com a órgan que s'en rrega de la gestió ordinaria de /a 
FunrJació ha d'executar e/s acords del Patronal s se perjudici de les delegacions que 
aquest órgan pugui efectuar. U correspon així m te ix la direcció administrativa de la 
Fun da ció, la direcció del personal i de la com¡ tabi/itat. Te així mateix, tates les 
facultats que el Patronat li delegui, a excepció de le indelegables. 

El Consell de Direcció s'ha de reunir almenys, qua e vegades !'any, i a mes, sempre 
que ho requereixin dos membres de cJiferents organitzaciol7s representades en 
/'esmenlat órgan. Les reunions han d'ésser onvo des amb un mínim de qUli7Ze dies 
d'antelació i queden vaJidament constituides quan i Goncorren tots e/s membres en 
primera convocatória i el 50% deIs vots en segona convocatoria. 

CAPíTOL VI.- Modificacions estatutaríes i estructurals í díssolució 
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Article 31. Modificacions estatutaries i estructurals i dissolució 

El Patronat, mitjanr;ant un acord adoptat de conformitat amb I'eslablert en /'article 26 
d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i previa convocatória expressa, pot 

/! modificar e/s estatuts, acordar la fusió, I'escissió o la dissolució o extinció de la 
Fundació, amb I'auforització del Profectorat d'acord amb la legisla ció aplicable. 

Article 32. Causes de dissolució 

La Fundacíó es díssoldrá per les causes següents: 

a) Compliment integre de la finalitat per a la qual s'ha constituit o impossibílitat 
d'assolír-/a, I/evat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi la 
modifica ció. 
b) I/'Iicitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentencia 
ferma. 
c) Obertura de la fase de Iiquidació en el concurso 
d) Les altres que estableixen la lIei o els estatuts. 

Article 33. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni 

1. La dissolució de la Fundació requereix racord motivat del Patronat adoptat de 
conformital amb I'establert en /'article 26 d'aquests estatuts i ha de ser aprovada pel 
Protectorat. 

2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquida ció, la qual han de dur a 

+" terme el Patronat, e/s líquidadors, si n'hi ha, o, subsidiariament, el Protectorat. 

< ' : ' /-i. 'extinció determina la cessió global de tots e/s actius i els passius de la Fundació. 
" ,,' Aquesta cessió global, un cop determinats I'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els 

termes exigits per la normativa vigent i, amb I'autorització previa del Protectorat, s'ha 
d'adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats sense anim de lucre amb finalitats 
ana/agues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tol cas, les entitats 
destinataries del patrimoni han de ser entitats beneficiaries del mecenatge d'acord 
amb la legisla ció fiscal vigent. 

3. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la líquida ció deIs actius í els 
passius, i a /'haver que en resulta se Ií ha de donar I'aplicacíó establerfa en J'apartat 2. 
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Segon: Facultar al Secretar patró per a que realitzi quants actes i atorgui 
quants documents públics i rivats siguin precisos perqué els anteriors acords 
quedin revestits de la maxim eficacia jurídica. 

Com consta en la docume tació que se conserva en aquesta secretaria, ho 
signo amb el beneplacit del President, perqué tingui els efectes que 
corresponguin, a Barcelona I dia 24 de desembre de 2012. 

Josep Maria Jové Aresté 
Subirana 
Secretari 

J~~n Cabal! 

President 


