Estatuts Socials

Article 1. Denominació, durada, domicili, objecte social, responsabilitat i
identificació de la SAT.
1.1. La denominació de la SAT és “Cunicultors de Catalunya”.
1.2.Té el domicili social al carrer Ull de Llebre, número 13, baixos D, de la
localitat d’Olèrdola, codi postal 08734 en la comarca de l’Alt Penedès.
1.3. La durada de la SAT és indefinida.
1.4. L’objecte social consisteix en la prestació de serveis comuns a les
explotacions cunícoles dels socis.
1.5.La responsabilitats dels socis davant de tercers és limitada al capital social.
1.6.En tota la documentació de la SAT figurarà el nom de la societat,
l’expressió “Societat Agrària de Transformació” o, abreujadament, “SAT”, i la
mena de responsabilitat davant de tercers. També hi figurarà el número
d’inscripció en el Registre de SAT de Catalunya.
Article 2. Capital Social.
El capital social és 900 euros, representat per 180 resguards nominatius de 5
euros cada un.
Els resguards estaran autoritzats amb les firmes del President i dels Secretari i
hi constaran les dades citades en el núm. 1.6 de l’article anterior, la identitat del
titular, la data de l’acord d’emissió, el valor nominal de cada un, els terminis, la
quantitat dels desemborsaments i la data de lliurament.
A cada soci li seran lliurats els resguards que li corresponguin pel valor total de
la seva aportació.
El Llibre-Registre de socis s’anotarà l’aportació de cada un al capital de la SAT,
en nombre de resguards i els desemborsament realitzats.
Article 3. Participació del socis en les activitats socials.
Las participació dels socis en les activitats socials comunes tindrà lloc
mitjançant l’exercici dels drets reconeguts i l’exacte compliment de llurs
obligacions, d’acord amb el que disposin els òrgans de Govern, dintre de les
seves competències.
Article 4. Socis fundadors i ingrés de nous socis.
4.1. La SAT es constitueix amb els seus socis fundadors. L’Assemblea General
decidirà sobre qualsevol ampliació posterior i n’establirà les condicions.
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4.2. Per a ingressar com a soci de la SAT, a més de les condicions generals
exigides, caldrà reunir-ne les següents:
A. Dedicar-se a l’activitat pròpia de l’objecte social.
B. Subscriure’n la seva participació i realitzar-ne els desemborsament i les
aportacions establertes.
C. Reunir les altres condicions particulars que esta l’Assemblea General.
D. Acceptar les obligacions contingudes en l’Acta Fundacional i en els
Estatuts Socials.
Article 5. Baixa dels socis.
5.1. Son causa de baixa des socis les següents:
A. La separació voluntària feta de bona fe i amb temps oportú.
B. L’exclusió forçosa.
C. La transmissió total de la participació per actes “intern vivos” feta d’acord
amb les normes dels pressents Estatuts.
E. La mort o incapacitat legal del soci.
5.2. El soci que pretengui separar-se voluntàriament de la Societat haurà de
demanar-ho per escrit adreçat al President, el qual traslladarà a la propera
Assemblea General, amb l’informe de la Junta Rectora sobre les causes i
possibles conseqüències de la separació.
Si la separació del soci és aprovada per l’Assemblea General, sense que
comporti la dissolució de la SAT, l’acord de l’Assemblea declararà
expressament la pèrdua de la condició de soci sen perjudici de què continuï
responent, davant la Societat, de les obligacions contretes fins al dia de la
baixa. L’acord de l’Assemblea fixarà la data en què la baixa tindrà efecte i
ordenarà practicar la liquidació de la seva participació, la qual es farà tenint en
compte l’aportació desemborsada pel soci i el balanç de l’exercici en què es
produeixi la baixa, i deduint de la liquidació la part que li pertoqui de les
obligacions pendents i els danys que la baixa pugui haver ocasionat a la
Societat.
5.3. Es podrà acordar l’exclusió forçosa del soci en el cas que aquest vulneri de
forma greu i reiterada la normativa de la SAT o les disposicions estatutàries,
incompleixin acords socials o incorri en conducta deslleial, perjudicial o
incompatible amb els interessos comuns, econòmics o socials de la SAT.
5.4. Per a l’exclusió forçosa, la Junta Rectora instruirà l’expedient contradictori
amb audiència del soci inculpat. Si allò que s’hagi instruït, se’n dedueix
responsabilitat a judici de la Junta Rectora, aquesta formularà proposta de
baixa a l’Assemblea General. L’acord d’exclusió serà adoptat per l’Assemblea
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General per majoria absoluta. En l’acord, a més dels requisits i pronunciaments
expressats en l’anterior apartat, pel que fa a la pèrdua de la condició de soci,
s’acordarà practicar la liquidació en els termes abans esmentats, deduint a
més, com a clàusula penal, el 30% de la participació que resulti al seu favor en
la dita liquidació, sens perjudici dels danys que s’estimin en practicar-la.
5.5. La liquidació per baixa del soci es practicarà en un termini màxim de sis
anys, sens perjudici que l’Assemblea que acordi el cessament pugui fixar un
altre d’anterior.
Articulo 6. Variacions del capital per altes i baixes de socis.
En els acords d’ingressos i baixes de socis que suposin variacions en el capital
social es faran constar els augments o disminucions que es produeixin, i també
la nova xifra del capital social.
Article 7. Transmissió de resguards nominatius.
7.1. La transmissió de resguards per actes “inter vivos” o mortis causa” entre
persones que ja siguin socis no estarà subjecte a més limitacions que les que
resultin dels articles 5,6 i 8.5 del Reial Decret 1776/1981.
7.2. Per a transmissió de resguards a persones alienes per actes “inter vivos”,
el soci interessat haurà de comunicar les condicions econòmiques completes i
la identitat de l’adquirent, mitjançant escrit amb justificant de recepció adreçat la
President de la SAT. El president, en el termini màxim de 30 dies ho farà saber
als restants socis, perquè aquests, dintre del termini de 10 dies naturals des
que rebin la comunicació puguin optar per la compra del resguards. Si són
diversos els socis que desitgen adquirir-los es distribuiran a prorrata. Aquesta
adquisició no podrà alterar el percentatge màxim de participació establert en el
Reial Decret 1776/1981, article 8.5.
Si sorgeix discrepància en el preu entre el venedor i el/s soci/s que hagin
exercit el dret de compra preferent, el preu serà fixat mitjançant valoració feta
per petits, titulars professionals o experts en la matèria.
7.3. Transcorregut el termini concedit als socis per a exercir el dret d’adquisició
preferent sense que cap n’hagi fet ús, o acreditada formalment la renúncia de
tots els possibles interessats en l’adquisició dels resguards, l’Assemblea
General podrà acordar-ne l’adquisició amb reducció del capital social. En cas
de discrepància pel que fa al preu pretès pel venedor, es fixarà un preu just
segons el procediment previst en l’apartat 7.2.
7.4. Les transmissions de resguards a persones alienes a la Societat que
contravinguin aquest article no seran vàlides.
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Article 8è. Transmissió de resguards nominatius a títol “mortis causa”.
En cas de mort d’un soci que no impliqui la dissolució de la societat aquesta
podrà continuar amb l’hereu testamentari o designat per la totalitat dels hereus
“abinstestato” per a representar l’herència indivisa que reuneixi els requisits
legals i estatutaris per a soci de la SAT, sens perjudici del dret que pugui
correspondre als hereus e mantenir la unitat d’explotació de l’herència. Els
resguards nominatius s’entendran a nom de tots els titulars dels béns afectats
per l’activitat de la SAT en “proindivisió” i amb l’obligació d’actuar en la societat
sota representació única i un sol vot.
Si l’hereu no reuneix les condicions personals exigibles per a substituir el difunt
en l’activitat de la SAT i aquesta pot continuar complint el seu projecte social,
es valorarà la participació del difunt en la data de la mort, segons els tràmits
establerts en aquests Estatuts per a la liquidació de la Societat, i es liquidarà
als successors, en el termini fixat en l’article 5.4, amb la corresponent
disminució del capital social.
Article 9. Òrgans de Govern
Els òrgans de govern de la SAT són:
a) L’Assemblea General
b) La Junta Rectora
c) El president
Article 10. Assemblea General
10.1 L’Assemblea General, constituïda per tots els socis, l’òrgan suprem
d’expressió de la voluntat de la SAT. Les seves competències exclusives són:
A. Modificar aquest Estatuts.
B. Examinar el desenvolupament de les activitats socials, la Memòria de
cada exercici, els comptes i el balanç anual i aprovar-los, i també els
pressupostos de les actuacions previstes per a l’exercici següent.
C. Acordar l’ampliació o disminució del capital social.
D. Establir quotes o derrames.
E. Alinear o gravar instal·lacions, patrimoni, mobiliari i béns d’equip.
F. Acordar l’ ingrés i exclusió forçosa de socis, i també els efectes de les
baixes.
4	
  
	
  

G. Elegir o cessar membres de la Junta Rectora i establir altres òrgans de
la SAT.
H. Acordar l’associació o integració amb altres SAT, o la participació en
societats o agrupacions semblants.
I. Acordar la dissolució, elegir la comissió liquidadora i aprovar-ne el
balanç final.
10.2. Les reunions de l’Assemblea General seran ordinàries o extraordinàries.
L’Assemblea es reunirà amb caràcter ordinari un cop a l’any, com a mínim,
dintre dels tres mesos següents al tancament de l’exercici, per examinar i
aprovar la Memòria, els comptes i el balanç. Les reunions extraordinàries de
l’Assemblea seran convocades a iniciatives de la Junta Rectora, i d’una tercera
part del socis.
10.3. Les reunions de l’Assemblea General es convocaran en primera i en
segona convocatòria amb un hora de diferència.
Tret dels casos que per l’ indole dels temes a tractar, calgui una majoria
especial a l’hora de prendre acords, l’Assemblea es considerarà vàlidament
constituïda en primera convocatòria, qualsevol que sigui el nombre d’assistents.
L’Assemblea es convocarà amb una antelació mínima de 15 dies llevat que
sigui constituïda amb caràcter universal. En la comunicació convocant
l’Assemblea General constarà la data, el lloc, l’hora de la reunió, i l’ordre del
dia.
10.4. L’Assemblea adoptarà els acords per majoria simple, excepte en els
supòsit expressament establerts en aquests Estatuts. Cada soci tindrà un vot.
Article 11. Junta Rectora
La Junta Rectora és l’òrgan col·legiat de Govern, representació i administració
ordinària de la SAT. Li correspon la direcció de la gestió econòmica i de les
activitats a desenvolupar. La seva competència s’estén a tot allò que no estigui
atribuït a l’Assemblea General. Per a considerar-la vàlidament constituïda i
poder adoptar acords, caldrà l’assistència de la meitat dels seus membres, com
a mínim.
La Junta Rectora estarà composta per 5 membres, que seran elegits per un
períodes de 4 anys, entre els socis de la SAT.
Si els socis de la SAT són 10 o menys, l’Assemblea General (encara que tingui
menys de 5 socis) assumirà les funcions de la Junta Rectora.
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Els càrrecs a exercir en la Junta Rectora són el de President i Secretari i
vocals. L’elecció s’efectuarà per majoria simple.
La renovació es realitzarà cada 4 anys i afectarà a la totalitat dels membres.
Article 12. President, Secretari i Vocals
12.1. Al president de la SAT, que tindrà la presidència dels òrgans de govern
de la Societat, li correspon:
A. La representació de la SAT, que exercirà sempre conforme als acords
del òrgans de govern i a l’ interès de la Societat.
B. Convocar les reunions dels òrgans de govern. Presidir i dirigir els debats,
dirimir amb el seu vot els empats de les votacions, aixecar les sessions i
vetllar pèl respecte a les normes i acords.
12.2. El Secretari de la Junta Rectora és responsable d’estendre les actes de
les reunions dels òrgans de govern i les certificacions amb el vist-i-plau del
President i de portar i custodiar la documentació social.
12.3. Els vocals de la Junta realitzaran les funcions que els siguin
encomanades, se’n perjudici de les atribuïdes al President i al Secretari.
Article 13. Dissolució de la SAT
La SAT es dissoldrà per qualsevol de les causes indicades en les seves
normes regulades i conformement a les seves prescripcions.
L’Assemblea General acordarà la dissolució, en reunió expressament
convocada amb aquesta finalitat, per majoria de dos terços del socis en primera
convocatòria, i per majoria simple en segona convocatòria. Caldrà, en tot cas,
que hi estigui representat el 50% del capital com a mínim.
La Comissió designarà per a les operacions de liquidació, des del seu
nomenament, s’encarregarà de concloure les operacions en curs, d’abonar els
deutes i de realitzar els cobraments pendents. També haurà de confeccionar el
balanç definitiu, compte de resultats, que permeti conèixer el resultat final i
l’haver social resultant. El balanç final haurà de se aprovat per l’Assemblea
General.
Abans de distribuir als socis el valor net de la liquidació de la SAT
proporcionalment a les aportacions del capital, s’hauran de cobrar tots els
crèdits a favor de la SAT, pagar tots els deutes, inclosos els deutes als socis
que no tinguin el caràcter d’aportacions al capital, i vendre els béns i drets.
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En cas de dissolució, els socis que hagin aportat béns immobles a la SAT
tindran dret preferent en la seva adjudicació, encara que calgui compensar en
diners les possibles diferències de valor.
Article 14. Règim econòmic comptable
Per a realitzar l’objecte social i desenvolupar les activitats, la SAT comptarà
amb els mitjans patrimonials següents:
A. Les aportacions dels socis.
B. Els béns i els drets adquirits per la pròpia SAT destinats a l’acompliment
de les seves finalitats.
C. Els crèdits, els préstecs i els ajuts concedits.
D. Les subvencions, les donacions i les altres liberalitats atorgades a la
SAT.
14.2. Els socis gaudiran de les coses comunes d’acord amb la seva
naturalesa i finalitat social. Els resultats s’atribuiran als socis de la SAT en
proporció a llurs participacions en les activitats de la SAT, amb
independència de la retribució que fixi al capital social.
Si no hi hagués coincidència entre la participació del socis en les activitats
socials i llurs aportacions al capital, la proporcionalitat de llurs percepcions
s’establirà segons les activitats desenvolupades en la Societat,
independentment de les assignades per llurs aportacions al capital.
14.3. L’exercici econòmic de la SAT comprendrà l’any natural. La Junta
Rectora sotmetrà a l’aprovació de l’Assemblea General: la Memòria, el
compte de resultats i el balanç de l’exercici dintre dels tres mesos següents
al tancament.
14.4. La SAT portarà la comptabilitat per partida dobles i es formalitzarà en
els llibres “Diari” i”d’inventari i Balanços” o mitjançant un altre sistema
comptable autoritzat.
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