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ESTATUTS DE LA UNIÓ  DE PAGESOS  DE CATALUNYA (XII   CONGRÉS  / 
Anoia, 23  de gener del 2016) 

 
CAPITOL I- 
Àmbit territorial d’actuació del sindicat. 

 
 
1.1. L’àmbit territorial del sindicat Unió de Pagesos és Catalunya. El sindicat es 
coordinarà a escala estatal amb  la  Unió d’ Unions  de Pagesos (Unió d’Unions). 

 
1.2. La Unió de  Pagesos mantindrà especial relació  amb  la Unió de  Joves  
Pagesos, i també amb  la Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià  i les 
Unions  de Pagesos de les Illes, i amb  els agricultors de  Catalunya Nord,  per  
raons històriques i de  la comuna agricultura mediterrània.  I  en  l’àmbit  
internacional  es  relacionarà  preferentment  amb   els  sindicats pagesos de la 
conca mediterrània  més  similars a la Unió de Pagesos. 

 
1.3. La Unió de  Pagesos fa seva  la divisió  comarcal aprovada pel  Parlament de  
Catalunya, entenent-la  no  de  forma  rígida  sinó  a títol  indicatiu,  i l’adaptarà  a 
les  necessitats  actuals per  raons d’operativitat i eficàcia  en els moments i casos 
en què  sigui necessari. 

 
1.4. El domicili  social de la Unió de Pagesos de Catalunya és a Barcelona al carrer  
Ulldecona números 21-33,   segona planta.  Però   l’òrgan  democràtic  
competent,  que   és  el  Consell Nacional, pot  decidir de  traslladar-lo si ho  
considera convenient per  les  necessitats del sindicat. 

 
 

CAPITOL  II  
Definició i objectius. 

 
 
2.1. La Unió  de  Pagesos és  un  sindicat professional, nacional català,  
democràtic, unitari, independent i progressista, on s’apleguen els empresaris 
agraris siguin  pagesos, ramaders i silvicultors,   “homes o  dones”,  que   treballi n  
directament  la  terra   o  les  granges,  com   a propietaris,  arrendataris,  parcers,  
masovers  o  sota   qualsevol  altre   règim   de   tinença  o relació   contractual  
(integrats),  sense  cap   mena de   discriminació  per   motius  de   sexe, 
ideològics, religiosos o polítics. 



2  

 
Tant en els presents Estatuts com  en qualsevol document o activitat de la Unió 
de Pagesos per  referir-se a les persones membres, afili ades o mili tants, homes o 
dones, i als càrrecs en els  òrgans de  la Unió  de  Pagesos, es  podran usar  
indistintament els  noms que  els  o  les designen en masculí  o femení o en els 
corresponents plurals. 

 
2.2. D’acord amb  el seu caràcter progressista, el sindicat té com  a objectius: 

 
 
2.2.1.  Defensar els  interessos de  les  persones afili ades i de  tota la  pagesia 
en  general, explicitats oportunament en les resolucions aprovades pels òrgans 
de govern del sindicat. 

 
2.2.2. Promoure el canvi  d’estructures socials  al camp perquè aquest quedi en  
mans de  la pagesia  i en  sigui  l’eix  bàsic  l’explotació  familiar.  La  Unió  
mantindrà  per  tant,  una  línia anti-monopolista.  Per  assolir   aquest objectiu  la  
Unió  utili tzarà  la  concertació  amb   les institucions  i en  cas  de  no  obtenir  els 
resultats suficients  pressionarà amb  la mobili tzació per  assoli r-los. 

 
2.2.3.  Defensar  una   política  agrària  que   faci  possible,  a  partir   dels   canvis  
estructurals necessaris,  el  manteniment  de   les  rendes  de   la  pagesia  de   
totes  les  comarques  de Catalunya. 

 
2.2.4. Defensar una  política de rendes global. per  a les capes socials  més  
desfavorides de la societat. 

 
2.2.5. Proporcionar tots  els serveis  relacionats amb  l’activitat professional 
agrària i el món rural  en  general,  ja  sigui  a  nivell  individual o  col·lectiu.  Per    
assolir  aquest objectiu  el sindicat podrà crear  l’estructura que  consideri més  
adient en  cada  cas,  fins i tot  adoptant personali tat  jurídica  a part  del  sindicat.  
Així mateix  el sindicat  podrà subscriure  convenis amb  entitats públiques o 
privades per  a la consecució dels  fins esmentats en aquest punt. Quan   la  Unió  
de  Pagesos creï  i aporti la  majoria de  recursos caldrà   assegurar que   els 
òrgans  democràtics  del   sindicat  conservin  el  control  efectiu  de   qualsevol  
empresa o fundació  que   es  pugui  crear   mitjançant  la  tinença  de   la  
majoria  de  les  accions  o  la designació de  patrons, i per  tant  mitjançant la 
presència àmpliament majoritària al Consell d’Administració o Patronat. 
Prevaldran pel  davant dels  objectius  definits en  aquest article. 
 
2.2.5. els altres  objectius definits en aquest capítol II . 
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2.2.6. Representar   les persones membres davant dels  organismes privats  i 
oficials amb  els que  tingui  relació. 

 
2.2.7.  Fomentar  activitats  culturals  i socials  lli gades  directament  amb  la 
pagesia  i el món rural,  i  situar   aquests en  la  dinàmica  d’avenços  socials   i  
econòmics  de  la  resta   de  la societat. 

 
2.2.8. Treballar  per  la igualtat de la dona pagesa i fomentar la seva participació 
activa  en la vida professional, sindical,  social, cultural i econòmica. 

 
2.3. Donada la importància que  té la formació en l’activitat professional, la Unió 
de Pagesos s’imposa com  a una  tasca molt  prioritària la de  treballar per  tots  els 
mitjans al seu  abast i els  aliens  que  li puguin ser  subministrats, per  la millora  
de  la capacitat professional dels pagesos  i  pageses  a  través   de   la  formació  
i  en   tots   els  camps  que   poden  afectar directament o indirectament a 
l’activitat agrària. 

 
2.4. La Unió de Pagesos treballarà per  ajudar en la conservació del medi  ambient 
en la qual la  pagesia  tenim  un   paper  fonamental  i  insubstituïble.  Així 
mateix   col·laborarà  amb obertura i generositat amb  les institucions, públiques 
o privades, i les entitats de la societat civil en  totes les  iniciatives   adreçades a  
la  conservació  del  medi   i  a  l’assoliment  d’un desenvolupament sostenible. 

 
2.5.  Per  a  la  consecució  dels   seus   objectius,  la  Unió  de   Pagesos podrà  
col·laborar  o associar-se amb  altres  entitats o institucions, públiques o privades, 
que  coincideixin total  o parcialment amb  els  objectius definits en  els  presents 
Estatuts, per  tal  d’exercir aquesta col·laboració es podran formali tzar els 
corresponents convenis o associacions. 

 
2.6.  La Unió de  Pagesos es constitueix, com  entitat sense afany  de  lucre,   a 
l’empara de  la Llei  19/1977,  d’1  d’abril,  sobre regulació  del  dret   d’associació  
sindical   i  es  regeix   per aquests Estatuts  i, en  tot  el que  no  hi   estigui  previst,  
per  les  altres    disposicions  que  li siguin  d’aplicació. 

 
 
 
CAPITOL.-   III Persones membres del sindicat 

 
 
3.1.  Pot ser persona membre de la Unió de Pagesos: 

 
 
3.1.1. Tota persona, de més  de setze anys, si compleix les condicions de l’article 
2.1. i que  li sigui  aprovada la  seva  admissió per  l’Assemblea Local    o  en  el  
seu  defecte el  Consell Comarcal. 
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3.1.2.  Per  enquadrar el col·lectiu  de  persones jubilades  dins  de  l’activitat  de  la 
Unió,  és definirà  un  estatut especial  que   contempli   la  reali tat  professional  i  
empresarial  de  les persones  jubilades i la seva  articulació en el funcionament 
del  sindicat sempre en  el marc  del que  preveu l’article 2.1. d’aquests estatuts. 

 
3.2. Tota persona membre de la Unió de Pagesos té dret  a : 

 
 
3.2.1.  Elegir  les  seves   persones representants en  els  organismes  de  govern 
propis  del sindicat. 

 
3.2.2.  Participar  en  els  debats que   es  produeixin  a  les  assemblees  i  
prendre decisions mitjançant  el  seu  vot,  així  com   també proposar els  nous 
temes a  debatre que   cregui convenient. 

 
3.2.3. Ser persona elegida per  formar part  dels  organismes de  govern propis del  
sindicat, tenint en compte les incompatibili tats recolli des en aquests Estatuts. 

 
3.2.4.  Utilitzar   els  serveis   de   què   disposa  el  Sindicat   d’acord  amb   la  
normativa  que s’estableixi. 

 
3.2.5.  Apel·lar  fins  al  Consell   Nacional  o  la  Comissió  de   Garanties  
Estatutàries  contra qualsevol sanció o resolució que  l’afecti. 

 
3.3. Tota persona membre de la Unió de Pagesos està  obligat a: 

 
 
3.3.1.  Fer  efectiva  la  cotització  establerta  pels   organismes  de  govern 
pertinents  per  a contribuir al finançament del sindicat. 

 
3.3.2. Aportar el seu  esforç  per  a contribuir a l’acompliment dels  objectius que  
la Unió s’ha fixat. 

 
3.3.3. Acceptar i compli r els acords presos democràticament, per  majoria, en els 
òrgans de govern propis  del  sindicat,  de  manera que   prevaldran  sempre els  
de  nivell  superior,  i mantenir la disciplina sindical  en totes les accions. 

 
3.3.4. Difondre els principis,  alternatives i propostes de  la Unió de  Pagesos que  
conformen la línia sindical,  formada pels acords  aprovats ens els òrgans 
democràtics de la Unió. 

 
3.3.5.  No  obstaculi tzar d’una manera premeditada i/o manifesta el normal 
funcionament democràtic dels òrgans del sindicat. 
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3.3.6. Mantenir una  conducta que  s’ajusti al contingut d’aquests Estatuts i que,  
en cap  cas, deteriori la imatge pública del sindicat. 

 
3.4. Les persones membres de  la Unió de  Pagesos que  siguin  nomenades per  
representar el sindicat davant de  qualsevol organisme extern al mateix  han  
d’exercir, en  tot  cas, el seu càrrec   sota   l’observança  del  contingut  dels   
apartats 3.3.2,  3.3.3,  3.3.4,  3.3.5  i  3.3.6.  La responsabili tat de cadascuna de les 
persones membres que  representin la Unió de Pagesos i que  s’apartin del 
compliment d’un o més  apartats anteriors és individual. 

 
En cas  de  presumpte incompliment  d’un  o  més  apartats esmentats,  l’òrgan  
competent podrà  iniciar   el  corresponent  procediment  sancionador  i  
adoptar  la  mesura  cautelar consistent en la suspensió de l’exercici d’afili ació i, 
per  tant,  del/s càrrec/s de representació pel/s qual/s ha estat nomenada per  la 
Unió de  Pagesos. En aquest cas, la persona membre de  la Unió de  Pagesos serà  
substituïda provisionalment del  seu  càrrec  per  la persona que acordi l’òrgan 
competent. 

 
Les persones membres del  sindicat que  el representin en  organismes externs al 
mateix  i siguin    sancionats,   previ    procediment   oportú,   en   motiu   que    la   
seva    actuació   de representació no s’ha ajustat als Estatuts,  hauran de reparar 
moral  i/o econòmicament pels danys i perjudicis causats al sindicat. 

 
3.5.  La Unió  de  Pagesos es  compromet a  emparar moral   i/o econòmicament 
totes les persones membres que,  per la seva actuació en matèria sindical  i 
d’acord amb  les directrius preses en el sindicat, en rebin  algun perjudici. 

 
3.6. Es perd la condició de persona membre de la Unió de Pagesos per: 

 
 
3.6.1. Exclusió voluntària expressada personalment al Consell  Local o al Consell  
Comarcal. 

 
 
3.6.2. Deixar de  fer efectiva la cotització establerta pels  organismes de  govern 
pertinents, prèvia  comunicació del sindicat. 

 
3.6.3.  Deixar  de   ser   pagès,  ramader,  o  silvicultor,   “home  o  dona”  en   les  
condicions expressades a l’article 3.1. prèvia  comunicació del sindicat. 

 
3.6.4. Ser sancionat amb  l’expulsió, previ procediment 
oportú. 

 
 
3.7. Registre de socis: 
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3.7.1.  Les persones   afili ades que  compleixin el que  estableixen els  articles  
3.1.1  i 3.3.1. estaran inscrites en  un  Registre d’Afili ats Nacional, resultat de  
l’aplegament dels  Registres d’Afili ats  Comarcals,  confeccionat  i  conservat  de   
conformitat  amb   la  normativa  de protecció de dades de caràcter personal, on 
hi constaran entre d’altres dades els sectors de producció  en   què   
desenvolupen  la  seva   activitat  agrària  i  la  data  de   naixement  de 
cadascuna de les persones afili ades esmentades. 

 
 
CAPITOL IV Estructura interna del Sindicat  i òrgans de govern. 

 
 
4.1. L’estructura de la Unió de Pagesos es regirà  pels següents principis: 

 
 
4.1.1.  El principi  d’elecció dels  òrgans de  govern per  les  persones   afili ades 
en  els  seus àmbits corresponents. 

 
4.1.2.    El principi  de revocabili tat de les persones elegides per les persones 
electores. 

 
4.1.3. El dret  a tendència, per  a l’exercici del  principi  de  la lliure expressió a 
l’ interior del sindicat, però respectant sempre la necessària unitat orgànica en 
relació  al programa i línia majoritària per  a l’acció comuna. 

 
4.1.4.  Tots  els  òrgans democràtics  de  la  Unió,  a  excepció  de  la  Comissió de  
Garanties Estatutàries, es consideraran vàlidament constituïts en primera 
convocatòria quan, després de  la convocatòria deguda en  temps i forma,  hi 
siguin  presents almenys la meitat de  les persones membres de  dret.  En 
segona convocatòria  estaran vàlidament  constituïts  sigui quin  sigui  el nombre 
de  les  persones delegades presents, a excepció de  la Comissió de Garanties  
Estatutàries    que   en  primera  convocatòria  hi  hauran  de   ser  presents  les  
5 persones membres i en segona convocatòria almenys 3 persones membres. 

 
4.1.5.    Per modificar parcialment o adaptar decisions preses als Congressos de  
la Unió de Pagesos,  excepte  la  modificació  d’Estatuts,  el  Consell   Nacional  
podrà fer-ho,  però en aquest cas,  caldrà   que   l’acord  sigui  pres   almenys  per  
2/3  de  les  persones   delegades presents a la reunió i, a més,  el Consell  haurà 
d’estar constituït almenys per  la meitat de les persones membres de  dret,  tant  
si és en  primera com  en  segona convocatòria. En tot  cas serà  preceptiu  que  
aquest acord sigui  ratificat  en  el Congrés següent que  se  celebri  amb 
posterioritat a la seva aprovació. 

 
4.1.6  Per  als  casos  diferents  als  contemplats  en   l’apartat  anterior,  en  tots   
els  àmbits territorials organitzatius de  la Unió, serà  suficient la majoria simple  
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per  aprovar els acords, tant   si  és   en   primera  com   en   segona  convocatòria,  
amb   els  quòrums  establerts  al precedent apartat 4.1.4. 

 
4.1.7.    Es farà  excepció del  que   preveu l’article anterior en  els  casos en  què   
un  acord important  modifiqui  la línia  sindical  mantinguda  en  la qüestió  que  
sigui,  sobretot si ha estat feta  pública oficialment per  la Unió. També es farà 
excepció si es tracta de  modificar un acord en l’àmbit comarcal o local que  afecti  
de manera especial el poble o la comarca o d’altres pobles o  comarques. En 
aquests casos excepcionals, per  aprovar els  acords serà suficient  la  majoria  
simple,   però en  la  reunió  de  l’òrgan  corresponent  hauran d’estar presents 
almenys la meitat de  les   persones  membres de  dret,  independentment  de  
que es tracti  de primera o segona convocatòria. 

 
4.1.8  En les reunions dels  òrgans de  la Unió  de  Pagesos, la segona 
convocatòria serà  30 minuts després de  la primera, a  no  ser  que  la 
convocatòria   deguda en  temps i forma determini un temps més  ampli. 

 
 
4.2.  Es consideraran òrgans de govern propis del sindicat: En l’àmbit local: 
l’Assemblea i el Consell  Locals. 
En l’àmbit comarcal: l’Assemblea, el Consell  i la Comissió Permanent  Comarcals. 
Pel que  fa els sectors de producció, l’Assemblea i la Sectorial Comarcals . 
En l’àmbit nacional: el Congrés, l’Assemblea de  Delegats, el Consell  Nacional i 
la Comissió Permanent  Nacionals.  Pel  que   fa  els   sectors  de   producció,  la  
Sectorial  i  l’Executiva Nacionals. 

 
Són  òrgans de  govern decisoris:  l’Assemblea  Local,  l’Assemblea  i  el  Consell   
Comarcal, l ’Assemblea  de   Delegats,  el  Congrés  i  Consell   Nacionals.  Pel  que   
fa  els  sectors  de producció, l’Assemblea i Sectorial Comarcals i la Sectorial 
Nacional. 

 
Són  òrgans de  govern executius:  el  Consell  Local,  la Comissió Permanent  
Comarcal  i la Comissió Permanent   Nacional. Pel que  fa  els sectors de 
producció, l’Executiva Nacional. Respecte  els  sectors socials  s’estarà  al que  
estableixin  els  seus  respectius  Reglaments  de funcionament.  En tot  cas,  els  
acords adoptats per  cadascun d’aquests  òrgans de  govern hauran  de   
compli r  els  acords i  la  línia  sindical   aprovada  als  Congressos  i  al  Consell 
Nacional. 

 
4.3.       L’Assemblea Local. 

 
 
4.3.1     Es  l’òrgan  bàsic   del   sindicat,  on   s’apleguen  tots    les   persones  
membres  de l’Agrupació Local. L’Assemblea Local és  pot  constituir a partir  
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d’un mínim  de  5 persones afili ades d’un  municipi. És podran ajuntar diversos 
municipis per  constituir una  Assemblea Local, sempre que  ho  acordin la 
majoria de  les persones afili ades dels  municipis  afectats reunides en  
Assemblea. Vetllarà  pels  temes propis del  seu  àmbit territorial, sempre i quan 
els   seus   acords  no   s’oposin  als  dels   d’altres  òrgans  superiors.  Elegeix   
les   persones delegades locals i el Consell  Local. 

 
4.3.2.  Es reunirà un cop  l’any de forma  ordinària, i cada  vegada que  la 
convoqui el Consell Local o bé  una  quarta part  de  les  persones membres, 
prèvia  petició escrita.  L’Assemblea Local serà  convocada a les urnes cada  
quatre anys  per  elegir  el Consell  Local i les persones delegades al Consell  
Comarcal a raó de: -fins a 15 persones afiliades,  1 persona delegada, - de  16  a  
40  persones afiliades,  2 persones   delegades, -de  41  a  75  persones afiliades,  
3 persones delegades, -més de 76 persones afiliades,  4 persones delegades. 

 
4.3.3. La votació serà  a través  de llista oberta entre totes les persones 
afili ades locals. 

 
 
4.3.4. Les decisions es  prendran per  majoria simple  en  votació secreta. L’acte 
de  votació i l ’escrutini seran públics. 

 
4.4. El Consell  Local: 

 
4.4.1.  Es l’òrgan de  govern executiu que  fa complir,  en  l’àmbit de  la locali tat, 
els  acords presos per l’Assemblea Local o pels òrgans de govern superiors. 

 
4.4.2 El Consell  Local és  elegit,  per  votació directa i secreta, per  l’Assemblea 
Local. Té un mandat de  4 anys  i el nombre de  les persones membres variarà  
entre 3 i 11 a criteri   de  la pròpia  Assemblea  Local  Les  dimissions  seran 
cobertes  per   les  persones  afili ades  que segueixin en  número de  vots  de  les  
darreres eleccions abans que  es  compleixin els  tres mesos de produïdes. 

 
4.4.3.  El Consell  Local pot  ser  revocat per  votació de  2/3  de  l’Assemblea 
Local. Aquesta votació ha  de  ser  demanada, com  a mínim,  per  la meitat de  les 
persones  afiliades.  Acte seguit es convocaran noves eleccions. 

 
4.5.      El Consell  Comarcal: 

 
 
4.5.1. Es el màxim  organisme representatiu de  la comarca i vetllarà  pels  temes 
propis de  la comarca. Tindrà  plena autonomia en  el seu  àmbit territorial, 
d’acord amb  la línia sindical aprovada als Congressos i al Consell  Nacional. 
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4.5.2.   El composen la Comissió Permanent  Comarcal i tots  les persones 
delegades de  les Assemblees locals,  a més,  les persones  representants 
comarcals de  sector i una  persona delegada escolli da per la Unió de Joves 
Pagesos i una  delegada de les Dones de la Unió de Pagesos. 

 
4.5.3.  Es reunirà com  a mínim  cinc  vegades a l’any i sempre que  la Comissió 
Permanent Comarcal ho  cregui oportú. Té l’obligació de  convocar l’Assemblea 
Comarcal formada per totes les persones afili ades de  la comarca durant els 
tres  primers mesos de  cada  any, a fi de  presentar el balanç sindical  de  l’any 
anterior, així com  les propostes d’actuació futures, tan  a nivell comarcal com  
nacional, amb  la finalitat  que  totes les persones afili ades siguin coneixedores de  
les  actuacions de  la Unió  de  Pagesos. L’Assemblea Comarcal elegirà la 
Comissió Permanent  Comarcal. 

 
4.5.4   La  Comissió  Permanent   Comarcal  és   qui   convoca  el   Consell   
Comarcal  i  serà l’encarregada d’executar tots  els acords presos per  aquest 
òrgan. Ha de informar i aplicar  a la comarca els  acords del  Consell  Nacional. 
Té un  mandat de  quatre anys.  La Comissió Permanent Comarcal haurà de  
presentar, perquè ho  aprovi  el Consell  Comarcal, el Pla de Treball   de   la  
comarca  conjuntament  amb   el  pressupost,  un   balanç  de   situació  i  el 
tancament de l’exercici anterior dintre dels tres primers mesos de l’any. 

 
4.5.5.  La  Comissió  Permanent   Comarcal  estarà composada  per   entre 6  i  10  
persones membres,  que   es   distribuiran  les  diverses  responsabili tats,  entre  
elles   la  de   persona Coordinador  Comarcal  i la  de  les  persones delegats  
suplents  al  Consell   Nacional  que hauran  de   ser   ratificades  pel   Consell   
Comarcal.  La  persona  Coordinador  Comarcal convocarà cada   mes,  de  
forma ordinària,  la  Comissió Permanent  Comarcal  i de  forma extraordinària 
sempre que   ho  consideri  necessari. A més  en  formarà part   una  persona 
membre  designat  per   la  unió   de   Joves   Pagesos  de   la  comarca  que   
vetllarà   per   la coordinació de  les  activitats entre la Unió  de  Pagesos i la Unió  
de  Joves  Pagesos i pels problemes específics de l’estatut professional de la 
pagesia jove. 

 
4.5.6.  El Consell  Comarcal ratificarà les persones delegades comarcals al Consell  
Nacional a raó   de:  -fins  a  100  persones   afili ades  1  persona delegada  
comarcal,  -de   101  a  400 persones afili ades   2 persones delegades comarcals, 
-de  401  a 650  persones afili ades   3 persones delegades  comarcals,  -més de  
650  persones afili ades    4  persones delegades comarcals.  Així  mateix    el   
Consell   Comarcal  escollirà    les   persones  delegades  a   les Assemblees i 
Congressos. 
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4.5.7.  La  Comissió Permanent  Comarcal  podrà ser  revocada per  votació  de  
2/3  de  les persones membres del Consell  Comarcal, la votació haurà d’haver 
estat sol·licitada com a mínim  per  la  meitat  de  les  persones membres.  
També  podrà ser  revocada per  majoria simple  de l’Assemblea Comarcal que  
però haurà de tenir  un quòrum mínim  d’un terç de les persones afili ades. 

 
4.5.8. Per la necessitat evident de coordinar, a la demarcació territorial 
corresponent, l’acció sindical  aprovada pels  òrgans competents, els sectors de  
producció, les relacions amb  les administracions  i institucions  territorials,  els  
serveis,  la  gestió i l’àrea d’imatge,  donada l’experiència que  tenim,.  es creen 
les Agrupacions Intercomarcals que,  a part  de  proposar el  candidat a  
Coordinador Territorial  perquè el  ratifiqui  el  Consell  Nacional, tindran un 
caràcter merament funcional pels  conceptes definits i mai  caràcter decisori que  
correspon a l’Assemblea Local, als Consells  Comarcals o Nacionals cadascun en 
el seu àmbit i amb  les seves   competències  ja  definides  en  aquests Estatuts.  
L’Agrupació  Intercomarcal  estarà formada pel  Coordinador  Territorial,  pels  
Coordinadors  Comarcals  i pels  responsables  de les comissions permanents 
comarcals dels temes a tractar. 

 
4.5.9.  El Consell   Nacional  de  la  Unió  de  Pagesos establirà  una     divisió  
territorial  que distribueixi totes  les comarques de  Catalunya en  sengles 
Agrupacions Intercomarcals,  les quals    seran  Girona,   Àrea   Metropoli tana  de   
Barcelona,  Catalunya  Central,   Camp   de Tarragona,  Terres  de  l’Ebre,  Plana   
de  Lleida  i  Muntanya.  Per  canviar   la  pertinença  de qualsevol de   les 
comarques a les diferents Agrupacions caldrà  fer una  proposta al Consell 
Nacional i que  el Consell  l’aprovi per  majoria quali ficada de  2/3  dels  
assistents. El Consell Nacional i la Comissió Permanent  vetllaran la reali tzació de  
tot  el procés de  constitució de les Agrupacions Intercomarcals des  dels seus  
inicis. 

 
4.5.10.   L’Agrupació  Intercomarcal  proposarà  quina    persona  membre  de   
la  Comissió Permanent Nacional serà  candidata per  a  la responsabili tat de  
Coordinador Territorial  a ratificar   pel  Consell   Nacional.  Per  fer  aquesta 
elecció,   a    convocatòria  de  la  Comissió Permanent  Nacional,   les   
comarques  ostentaran  la   mateixa   proporció   en   persones membres amb  
dret  a vot a l’Agrupació Intercomarcal que  els que  tenen al Consell  Nacional en 
base a l’article 4.5.6. d’aquests Estatuts. 
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4.5.11. L’Agrupació Intercomarcal serà  convocada per  la persona Coordinador 
Territorial  de la Comissió Permanent Nacional, que    vetllarà  pel seu 
funcionament. Les persones Coordinadores Territorials  ostentaran la 
representació legal  per  delegació expressa de  la persona Coordinador 
Nacional i exclusivament en  les  qüestions que  només afectin a  la demarcació  
corresponent,  les  seves  funcions  són  l’organització  i la dinamització  sindical. 
Les relacions institucionals i la imatge i la coordinació de  l’Agrupació 
Intercomarcal a  la demarcació territorial corresponent. 

 
4.6. El Consell  Nacional: 

 
 
4.6.1. És l’òrgan de  govern suprem de  la Unió de Pagesos de  Catalunya entre 
Congressos i Assemblees  de   delegats,  on   són   representades  totes  les   
comarques  mitjançant  les persones delegades  i tots  els  sectors de  producció  
mitjançant  les  persones responsables de sector degudament escolli des segons 
el procediment establert. La persona Coordinador Nacional de  la Unió  de  Joves  
Pagesos i la responsable de  ‘Dones de  la Unió  de  Pagesos’ seran persones  
delegades nates al Consell  Nacional. A més  en  formarà part  una  persona 
membre que   la  Unió  de  Joves  Pagesos designarà per  ser  persona delegada 
al  Consell Nacional  de   la  Unió  de   Pagesos  i  la  persona  responsable  
nacional  del   sector  social d’Integració o qui designi el sector. 

 
 
 
4.6.2. Els Consells  Nacionals són  oberts a totes les persones afili ades al sindicat, 
que  poden assistir-hi amb veu, però sense vot. 

 
4.6.3.  El Consell  Nacional es  reunirà com  a  mínim  6  vegades a  l’any i 
sempre que   la Comissió Permanent  ho  cregui oportú, o prèvia  petició per  
escrit  per  part  del  30 per  cent de les persones delegades comarcals d’un mínim  
de 4 comarques. 

 
4.6.4. Les decisions seran preses per  majoria simple  en acte  públic  amb  les 
excepcions que prescriuen els articles  4.1.5, 4.1.6, i 4.1.7. Per a decisions 
importants, i sempre  que  així hagi estat fixat,  les  comarques   hauran de  
portar acta   de  les  decisions  preses amb   el  vot vinculant per a les persones 
delegades. 

 
4.6.5.  Durant els  tres  primers mesos de  l’any haurà d’aprovar el  pressupost 
de  la Caixa Nacional. El Consell  Nacional aprovarà el  reglament propi,   per  al  
seu  funcionament, les comissions  de   treball,   el  calendari  d’actuacions,  i  el  
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període  d’eleccions  a  persones delegades comarcals i persones responsables 
dels sectors de producció. 

 
4.7.       Assemblea de Delegats. 

 
 
4.7.1.  És  formada  per   persones  representants  de   les  persones  afiliats   de   
la  Unió  de Pagesos, escolli des per  elecció i de  forma  proporcional al nombre 
de  persones afili ades de cada  comarca,  al corrent de  pagament a  la Caixa  
Nacional  en  tots  i cadascun dels  anys transcorreguts entre Assemblea  i  
Assemblea  segons el  reglament  aprovat  pel  Consell Nacional a qui 
correspon convocar-la. 

 
 
4.7.2.   Els   acords  de    l’Assemblea   de    Delegats   seran  vinculants   entre  
Congressos. L’Assemblea de Delegats només es reunirà per qüestions de molta 
importància que  puguin significar  una  modificació substancial de l’estratègia 
sindical  i, per  raons de  pes,  no puguin esperar a ser discutides en un Congrés. 

 
4.8.       Congrés Nacional i fusió i dissolució del sindicat. 

 
 
4.8.1. Es el màxim  òrgan de  govern de  la Unió de  Pagesos. En el Congrés es 
marquen les grans línies  d’actuació  del  sindicat,  s’aprova  la  modificació  dels   
Estatuts  i  s’elegeix  la Comissió Permanent  Nacional i la Comissió de  Garanties 
Estatutàries. Els seus  acords són duts  a terme pel Consell  Nacional i executats 
per  la Comissió Permanent. 

 
4.8.2.  El Congrés es  reunirà  cada  quatre anys  i segons les  normes aprovades 
pel  Consell Nacional. 

 
 
4.8.3. El Congrés es podrà reunir  amb  caràcter extraordinari per  motius 
excepcionals, si així ho consideren les 4/5 parts del Consell  Nacional, segons les 
normes prèviament establertes per  al Consell  Nacional. 

 
4.8.4.  La distribució de  persones delegades al  Congrés, la  farà  la  Comissió   
Permanent Nacional  amb  l’aprovació del  Consell  Nacional i en  proporció a les 
persones afili ades   de les  comarques al corrent de  pagament a la Caixa 
Nacional en  tots  i cadascun dels  anys transcorreguts entre Congrés i Congrés. 

 
4.8.5.  La  fusió  de  la  Unió  de  Pagesos amb   d’altres  sindicats  ha  de  ser  
aprovada en  un Congrés o Assemblea, si cal, convocats amb caràcter 
extraordinari. 

 
 
4.8.6 La dissolució de  la Unió de  Pagesos es produirà només si ho  demanen 
2/3  del  total de les persones  mili tants al corrent de pagament, i per  
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materiali tzar-la serà  preceptiu, si la votació amb  l’esmentada majoria 
quali ficada de  2/3  de  les  persones mili tants ha  estat a favor de la dissolució, 
convocar un Congrés extraordinari que  determini la forma  exacta de dissolució 
del patrimoni i extinció  dels drets i obligacions de la Unió. 

 
4.8.7. Per  aprovar una  proposta de  modificació dels  Estatuts sempre serà  
necessari el vot favorable dels 2/3 de les persones delegades presents en el 
Congres o l’Assemblea, 

 
4.9.  Comissió Permanent  Nacional. 
4.9.1.  La  Comissió  Permanent  Nacional  és  l’òrgan  executiu  del  sindicat,  i és  
el  màxim responsable del  seu  funcionament intern així com  de  la seva  
representació davant de  les institucions, els ciutadans, l’opinió pública i les 
diverses administracions territorials. 

 
4.9.2. Com  a direcció executiva del  sindicat, ha  d’intervenir en  tots  els àmbits 
del  sindicat per   a   una   correcta  aplicació  de   la   política  sindical   i  
estatutària  aprovades  en   els Congressos, Assemblees de Delegats i Consells  
Nacionals. 

 
4.9.3. L’ elecció d’una persona afiliada  com  a persona membre de la Permanent 
suposarà la seva  dimissió immediata de  qualsevol altra  responsabili tat en  el  
sindicat, i serà  persona membre de  ple  dret,  amb  veu i vot del  Consell  
Nacional i serà   persona delegada nata als Congressos i Assemblees de 
Delegats. 

 
4.9.4.  La Comissió Permanent  convoca  el Consell  Nacional, tant  de  caràcter 
ordinari com extraordinari   i   així   mateix    el    presideix,   n'ordena   els    
debats,   i   en    modera   el desenvolupament del seu funcionament. 

 
4.9.5.  Les persones membres de  la  Comissió Permanent  Nacional seran 
elegides en  els Congressos de  la Unió i només excepcionalment, per  causes de  
força  major  contemplades en aquests Estatuts, en Assemblees de Delegats o 
Consells  Nacionals. 

 
4.9.6. la Comissió Permanent estarà composada per  13 persones membres més  
1, aquesta altra  designada per  la  Unió  de  Joves  Pagesos i 1 dona designada 
per Dones de la Unió de Pagesos que   seran responsables de  gestionar les 
funcions que  se citen  a continuació no  pas  enteses com  a àrees de  definició 
tancada, sinó com  a orientatives o  indicatives  de  les necessitats a cobrir.  En les 
reunions i negociacions amb  les administracions o davant d’altres entitats 
públiques o privades no hi anirà  mai una persona  membre  tota  sola.   Així 
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doncs  seran  les  necessitats  del   sindicat  i  la  pròpia consideració de  les 
persones membres elegides per  constituir la CPN, a excepció del  que preveuen  
els   articles    4.5.8.   i   4.5.10.   qui   determinarà   el   cartipàs   de   les   diferents 
responsabili tats que  s'atorguin : 

 
a) Coordinació Nacional 
b) Coordinació Territorial. 
c) Organització Interna, comunicació  i Imatge. 
d) Administració, serveis, finances i personal. 

e) Relacions institucionals. 
f) Sectors de producció agrícoles. 
g) Sectors de producció ramaders. 
h) Polítiques estructurals i socials. 
i) Medi Ambient, Aigua i regadius. 
j) Sectors socials 
k) Formació / Recerca +Transferència tecnològica. 
l)  La Unió d’Unions  i relacions interestatals i internacionals. 

m) Política territorial i rural. 
n) Política alimentària i de mercats. 
o) Cooperativisme. 
p) Assegurances. 

 
 
4.9.7. La persona Coordinador Nacional de  la Unió  de  Pagesos ostentarà la 
representació legal,  a tots  els efectes, de  la Unió  de  Pagesos de  Catalunya. així 
com  serà  l’encarregada directa de les relacions institucionals. 

 
4.9.8.  La responsabili tat de  la  Comissió Permanent  Nacional és  col·lectiva 
com  a  òrgan executiu que  és  dels  acords programàtics adoptats en  els 
Congressos i Assemblees de  la Unió i així mateix  dels  acords de  funcionament 
que  adopta l’òrgan decisori de  la Unió que és   el  Consell   Nacional.  La  
responsabili tat  també  és   individual,  de   cadascuna  de   les persones 
membres de  la Comissió Permanent,  pel  que  fa  a  les  àrees de  
responsabili tat que  el Consell  Nacional els ha atorgat  mitjançant el cartipàs 
d’atorgament de  les funcions establertes en l’article 4.9.6 anterior. 

 
4.9.9. La persona  Coordinador Nacional vetllarà  per  estimular i coordinar que  
l’activitat de les   persones   membres  de    la   Comissió   Permanent    
respongui   a       aquesta  doble responsabili tat: individual i col·lectiva. Ella i 
totes les  persones membres de  la Comissió Permanent  en respondran en 
qualsevol moment davant del Consell  Nacional de la manera que  
reglamentàriament s’estableixi. 
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4.9.10.  D’acord amb  la línia sindical  establerta als Congressos i Assemblees i 
als Consells Nacionals cada  any la Comissió Permanent  presentarà dins del 
primer bimestre de l’any, o millor   abans,  un   Pla   de   Treball   per   al   conjunt  
del   sindicat  que    haurà  d’incloure necessàriament la seva  traducció 
pressupostària en  el pressupost de  Caixa Nacional de  la Unió de Pagesos de 
Catalunya. 

 
4.9.11.   Per   ser   escolli des  en   el  Congrés  com   a  persones  membres  de   la  
Comissió Permanent seran persones electores i elegibles totes les persones 
Delegades o Suplents al Congrés,  també  seran  elegibles  les  5  persones  
membres  titulars   de   la  Comissió  de Garanties Estatutàries. Les que  es  
presentin hauran d’anar avalades amb  10 signatures de les persones delegades 
presents les quals  hauran de  ser com  a mínim  de  dues comarques diferents. 
Amb  totes les persones  candidates es  configurarà una  llista oberta per  tal  
que les persones electores puguin votar,  mitjançant vot secret, un màxim  de 13 
noms. L’acte de votació serà  públic.  Seran  designats persones membres de  la 
Comissió Permanent  les que hagin obtingut més  vots d’acord amb  el sistema 
majoritari. 

 
4.9.12.  En  cas   de   baixa   d’alguna  persona component  de   la  Comissió  
Permanent   per qualsevol motiu, aquesta podrà optar entre assumir la 
responsabili tat deixada o convocar el Consell  Nacional perquè cobreixi  la 
vacant mitjançant una  nova  elecció.  Si la Comissió Permanent quedés reduïda a 
la meitat de  les seves  persones membres inicials, el Consell Nacional convocarà 
una  Assemblea de Delegats o Congrés. 

 
La  Comissió  Permanent   podrà  delegar  funcions  de   responsabili tat  
específiques,  per necessitats puntuals, per  al bon  funcionament del  sindicat. La 
seva  decisió haurà de  ser referendada  pel  Consell   Nacional.  Les  persones 
responsables  amb   funcions  Delegades només  podran  assistir   a  les  
reunions  de   la  Comissió  Permanent   Nacional  quan  se’ ls convoqui per 
informar sobre les gestions que  han  dut  a terme. 

 
4.10.  Quan   en  l’àmbit  d’una locali tat,  comarca o  d’un  sector de  producció 
o  social  es produeixi  un  buit   de   poder ocasionat  per   la  dimissió  o  
cessament  de   la/s   persona/s corresponent/s, perquè no  s’hagi presentat 
ningú a les eleccions oportunes, o bé  per  una altra causa similar, es constituirà 
una  comissió gestora, amb  les característiques següents: 

 
- Substituirà els  òrgans executius, mai  els  decisoris. - Tindrà  una  composició 
mixta  (amb persones, segons el cas,  de  la locali tat, comarca, dels  sectors de  
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producció o  social  i del Consell  Nacional), amb   número  imparell. Les    seves   
persones membres hauran de  ser designades pel Consell  Nacional, a proposta 
de la Comissió Permanent  Nacional 

 
La duració del  seu  mandat serà  com  a  màxim  de  6 mesos, prorrogables, per  
acord del Consell   Nacional.  Al final  del  seu   mandat  haurà de  presentar  al  
Consell   Nacional  un informe sobre la valoració de la situació concreta i les 
propostes de solució. 

 
4.11. Incompatibili tats. 

 
 
4.11.1  La Unió  de  Pagesos com   a  sindicat  independent  de  l’Administració,  
dels  partits polítics  i dels  grups econòmics, ha  de  tenir  cura  de  mantenir 
aquesta independència i de crear  les condicions necessàries per  evitar  
manipulacions o falses  interpretacions, així com per  garantir la màxima 
responsabili tat. Per tant,  és necessari establi r com  a criteri  general, les següents 
incompatibili tats: 
-  per  a  exercir  un  càrrec  de  responsabili tat dins  el  sindicat per  a  les  
persones afili ades condemnades per  sentència judicial  ferma  en  relació  a  
qüestions contràries als  principis regulats  en   aquests  Estatuts.  Aquesta  
incompatibili tat     durarà  fins  a  la  convocatòria electoral  interna  que  doni  
accés  al referit  càrrec,  derivada  del  proper Congrés,  sempre i quan la persona 
afiliada  hagi  executat la pena. 
-  per   a  ser  persona  membre  del   Consell   Nacional  per   a  les  persones  
afili ades  amb retribucions a càrrec  de  l’Administració Pública,  per  motiu 
d’ocupar-hi llocs provinents –o no-  directament del  resultat de  convocatòries 
electorals que  donin accés  als mencionats càrrecs. 
- per  a ser portaveu públic  de la Unió de Pagesos per  a tota persona membre 
del sindicat amb  càrrec  polític o oficial, llevat que  la delegui el Consell  Nacional. 

 
4.11..2. Per  ser persona membre de la Permanent Nacional, és incompatible: 
a)  Ser    persona candidata  a  diputat  o  diputada,  senador o  senadora,    
parlamentari  o parlamentària, des  del moment de presentar-se fins a les 
eleccions. 
b) Ser senador o senadora, diputat o diputada, parlamentari o parlamentària, o  
conseller o consellera. 

c) Ser persona membre d’un òrgan executiu d’un partit polític a nivell nacional o 
estatal. d) Ostentar qualsevol càrrec  polític per  designació o elecció a nivell 
nacional o estatal. 
e)  Per  qualsevol altra  qüestió que  el Consell  Nacional, en  votació majoritària, 
ho  cregui oportú, prèvia  informació a les comarques de la incompatibili tat. 
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f)  No  pot   ser   persona  membre  representativa  del   sindicat  qui   no   
obtingui  els  seus ingressos majoritaris del treball directe de la terra  o les 
granges i que  en el marc  de la seva explotació familiar no dediqui més  del 50 
per  cent  del temps a aquestes feines. 

 
4.11.3.   El Consell  Nacional  podrà,  en  casos excepcionals, i prèvia  discussió 
àmplia,  fer-ne les excepcions necessàries. 

 
4.11.4.   Les persones  representants que  el Consell  Nacional designi per  a 
formar part  dels Consells  d’Administració de  les empreses de  Serveis  i dels  
Patronats de  les fundacions que la Unió de Pagesos pugui constituir, són 
incompatibles amb: 
a) Mantenir relació  laboral amb  les dites  empreses, fundacions o i amb  
l’estructura sindical. 

 b) Mantenir relació  mercantil  mitjançant un conveni de col·laboració. 
 c) Desenvolupar activitat empresarial o mercantil que  comporti una  competència 
amb  les activitats de les empreses i fundacions de la Unió de Pagesos. 

 
4.11.5 Es incompatible desenvolupar qualsevol càrrec  de  responsabili tat sindical  
de la Unió de  Pagesos i, alhora,  tenir  alguna  vinculació laboral  amb  les 
empreses i fundacions  de  la Unió de Pagesos. 
 
4.11.6 Es incompatible desenvolupar responsabilitats sindicals de la Unió de 
Pagesos que tinguin entre les seves funcions la gestió directa de les empreses i 
fundacions de la Unió de Pagesos i, alhora, tenir familiars per consanguinitat, 
afinitat o adopció fins a segon grau que tenen alguna vinculació laboral amb 
aquelles mateixes. 

 
 
 
CAPITOL V. Sectors de Producció. 

 
 
5.1. Els sectors de producció són  un objectiu important per  a la Unió de 
Pagesos perquè la incidència directa del  sindicat en  els  factors de  producció 
que  faciliten  l’existència a  la pagesia  és  bàsica  i decisiva   per  a  una  
organització  com  la  nostra.  Per  aquesta raó  els sectors de producció 
conformen una  estructura clau dins el nostre sindicat. 

 
5.2. Els sectors de  producció elaboraran i estudiaran les  alternatives concretes 
per  al seu producte, per  tal de presentar-les al Consell  Nacional. Proposaran la 
prestació de serveis  al seu  sector. Negociaran amb  l’Administració, d’acord amb  
la Comissió Permanent  Nacional del sindicat, les reivindicacions del sector i 
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seran consultats preceptivament pels òrgans del sindicat  sempre que   aquest  
hagi   de   prendre  qualsevol  actitud  que   afecti   determinat producte. 

 
5.3. Els sectors de producció s’estructuraran tal i com  s’especifica en els 
següents apartats: a)  Sectorial   Comarcal,  la  composen  les   persones  
Responsables   locals.   Les   Sectorials Comarcals  són  obertes a les  persones 
afili ades  comarcals  del  sector,  les  quals  hi tindran dret   a  veu.  Es  reunirà  
com   a  mínim   dues  vegades  a  l’any  i  sempre  que   la  persona Responsable  
Comarcal  o la Comissió Permanent  Comarcal  ho  cregui  oportú.  La  Sectorial 
Comarcal  escollirà  d’entre  les persones membres la persona Responsable 
Comarcal  i   les persones  representants  sectorials  comarcals  a  la  Sectorial  
Nacional.  Té  l’obligació  de convocar l’Assemblea  Comarcal  formada per  
totes les  persones afili ades  del  sector de  la comarca durant els tres  primers 
mesos de cada  any, a fi de fer balanç sindical  del sector de producció  de  l’any  
anterior  i fer  propostes d’actuació;  l’Assemblea  Comarcal  pot  decidir assumir  
les  funcions  de  la Sectorial  Comarcal  i junt  amb  altres  Assemblees  Comarcals  
la creació del Consell  Intercomarcal. 

 
b) La Sectorial Nacional és  l’òrgan màxim  decisori del  sector de  producció, la 
composen: l’Executiva Nacional i totes les  persones representants sectorials 
comarcals a  raó  de  la ponderació establerta en  l’article 5.7.  d’aquests 
Estatuts per  a  cada  sector en  funció  de l’afili ació. És reunirà com  a mínim  
dues vegades l’any i sempre que  ho  consideri oportú l’Executiva Nacional  o  la  
Comissió Permanent  Nacional.   La Sectorial Nacional  escolli rà d’entre les 
persones membres una  Executiva  Nacional, i ratificarà,  a proposta d’aquesta, la 
persona Responsable Nacional i les altres  responsabili tats atribuïdes. 

 
c) L’Executiva Nacional és l’òrgan executiu del sector de producció. Es reunirà 
com  a mínim 6 vegades a l’any i sempre que  ho  consideri oportú la persona 
Responsable Nacional   o la Comissió Permanent  Nacional. Convocarà la 
Sectorial Nacional  i executarà els seus  acords. 

 
 
d)  Pel  que   fa  als  quòrums  s’aplicaran  els  mateixos  que   s’estableixen  per   
als  òrgans territorials de la Unió de Pagesos. 

 
5.4.   Els sectors de  producció com  a  peça importantíssima d’una estructura 
sindical  de pagesia molt  professionali tzada, rebran una  atenció preferencial per  
part  del  conjunt del sindicat i es finançaran d’acord amb  el que  està  previst  al 
capítol de Finançament. 

 
5.5.  La  persona Responsable  Local  serà   elegida,  per   votació  directa  i  
secreta,  pe   les persones afili ades  de  sector de  la  locali tat.  Té  un  mandat de  
quatre anys.  En  cas  de renuncia, aquesta s'haurà de  presentar a la persona 
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Delegada Local, i aquesta serà l'encarregada de convocar una  nova  elecció per 
al temps restant del mandat. 

 
5.6.   La   Sectorial   Comarcal   escollirà    la      persona  Responsable   Comarcal,  
que    serà l'encarregada   d'efectuar   les   convocatòries   tant    de   la   Sectorial   
Comarcal,  com    de l'Assemblea Comarcal de  sector i de  conduir i moderar-
ne les  reunions. Es procedirà de forma anàloga en els casos que  es creïn 
Sectorials Intercomarcals. 

 
5.7.  D'acord amb   el  que   estableix el  punt b)  de  l'article 5.3.  dels  Estatuts 
s'estableix la ponderació de les persones membres de les Sectorials Nacionals 
en funció  de l'afili ació, les Sectorials Comarcals elegiran les persones 
Representants Sectorials a raó de: 

 
Sectors  amb   menys  de   50  persones  afili ades:  d'1  a  2  persones  afiliades,   
1  persona Representant  Sectorial  ; de  3 a 4 persones afiliades,  2 persones 
Representants  Sectorials; de  5 a 9 persones afiliades,  3 persones Representants 
Sectorials; i amb  més  de  9 persones afiliades,  4 persones Representants 
Sectorials. 

 
Sectors amb   nombre de  persones afili ades de  51  a  200: d'1 a  8  persones   
afiliades,  1 persona Representant Sectorial; de  9  a  20  persones afiliades,  2  
persones Representants Sectorials; de 21 a 36 persones afiliades,  3 persones 
Representants Sectorials; i amb  més  de 36 persones afiliades,  4 persones 
Representants Sectorials. 

 
 
Sectors  amb   nombre persones  afili ades  de  201  a  500:  d'1 a  16  persones  
afiliades,   1 persona Representant Sectorial de  17  a  40  persones afiliades,  2 
persones Representants Sectorials; de 41 a 72 persones afiliades,  3 persones 
Representants Sectorials; i amb  més  de 72, 4  persones Representants 
Sectorials. 
 

Sectors amb   nombre   persones afili ades de  501  a  1.000: d'1 a  32  persones 
afiliades,  1 persona Representant Sectorial; de  33 a 80   persones afiliades,  2 
persones Representants Sectorials; de  81 a 144  persones afiliades,  3 persones 
Representants Sectorials; i amb  més de 144 persones afiliades,  4 persones 
Representants Sectorials. 

 
Sectors amb   més  de  1.000  persones afili ades: d'1 a  64    persones afili ades , 
1  persona Representant   Sectorial;  de   65   a   160   persones  afiliades,    2   
persones  Representants Sectorials; de 161 a 288 persones afiliades,  3 persones 
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Representants Sectorials; i amb  més de 288 persones afiliades,  4  persones 
Representants Sectorials. 

 
5.8.  Les Executives  Nacionals estaran constituïdes per  un  mínim  de  3  i un  
màxim  de  7 persones membres. Les Executives  Nacionals podran delegar 
funcions de  responsabili tat específica quan ho  creguin oportú, la seva  decisió 
haurà de  ser  ratificada per  la Sectorial Nacional. 

 
5.9.   L’Executiva  Nacional  serà  l’encarregada  de  representar el sindicat  en  tots  
els òrgans de  representació  sectorial  que  estableixi  l’Administració,  i en  altres  
institucions  sectorials tan  publiques com  privades. Té un mandat de quatre 
anys. L’Executiva Nacional presentarà al  Consell  Nacional  el  Pla  de  Treball  del  
sector,  conjuntament  amb   el  pressupost i un balanç de l’acció sindical  de 
l’any anterior, dintre dels tres  primers mesos de l’any. 

 
 
5.10   La persona Responsable Nacional assumirà les funcions de coordinació i 
de  portaveu del  sector de  producció.  Sempre actuarà coordinadament  amb   
la  Comissió  Permanent Nacional a  través  de  la persona responsable de  
sectors d’aquella, i les  seves  actuacions públiques no transcendiran els 
objectius fixats, tant  pel sector com  pel Consell  Nacional. La persona 
Responsable  Nacional  serà   persona membre nata amb   veu  i  vot  del  
Consell Nacional i podrà tenir  persones suplents per  aquesta funció  concreta. 
En qualsevol supòsit ser  persona Responsable Nacional o persona suplent és 
incompatible amb  ser  designada persona Delegada Comarcal al Consell  
Nacional. 

 
5.11.  La  Comissió  Permanent   Nacional  de  la  Unió  de   Pagesos  convocarà  a  
les  seves reunions per  a  informar de  forma  periòdica i quan ho  consideri 
oportú a  cada  persona responsable nacional de  sector. Així mateix,  com  a  
màxim  cada  tres  mesos, la Comissió Permanent convocarà tots   les  persones   
responsables de  sector per  debatre la  política sectorial  i la  línia  sindical   a  
seguir.   Els acords presos   en  aquest Consell   Intersectorial hauran de ser 
ratificats pel Consell  Nacional. 

 
5.12. Els sectors de  producció podran arribar  a acords amb  altres  sectorials i a 
la formació d’interprofessionals  per   tal  de   defensar  millor  els  interessos  del   
sector,  però  sempre restaran lligats al Sindicat   i els seus  acords hauran de ser 
ratificats pel Consell  Nacional. 
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CAPITOL VI. Sectors Socials 

 
6.1. Els sectors socials  de  la Unió de  Pagesos s’organitzaran com  a tals sectors, 
ja que  són un pilar bàsic  del sindicat en la seva defensa del dret  de la pagesia a 
aconseguir el mitjà de producció com  a  propietat,  privada  o  cooperativa.  Per  
a  la  seva  organització interna i funcionament s’adoptarà en un reglament de 
funcionament, la proposta del qual  cadascun d’ells elevarà al Consell  Nacional 
per a la seva ratificació. 

 
6.2. Els sectors socials  rebran el suport econòmic i tècnic  que  determini el 
Consell  Nacional, i podran organitzar Assemblees Nacionals i Jornades d’Estudi. 

 
6.3.  Dins  dels   sectors socials   es  fa  del  tot   necessari  posar un  interès  
especial  en  les persones  joves que  continuïn l’activitat agrària i, en 
conseqüència, la sindical.  per  això i per la coincidència d’ interessos, de  la 
voluntat  sindical  i de  les formes de  dur-la a terme en la pràctica en la Unió de 
Joves  Pagesos, cal establir amb  aquesta organització els lligams  més estrets 
possibles  pel  que  fa a activitats  comunes i suport mutu en  tots  els vessants 
de  la tasca sindical. 

 
6.4. Per  al desenvolupament de  la Unió  de  Pagesos com  a  sindicat d’homes i 
dones es potenciarà les Dones d’Unió de Pagesos afili ades al sindicat i per  això 
es donarà suport a la seva  tasca i  es  faran   els  possibles  per   incorporar  els  
seus   components als  òrgans de direcció del sindicat en l’àmbit territorial, 
sectorial i/o de  serveis  en l’àmbit local, comarcal, de demarcació i/o nacional. 

 
6.5. Es potenciarà l’organització del  sector de  l’agricultura i la ramaderia 
integrades per  la seva  creixent implantació en  cada   vegada més  sectors de  
producció,   tot  defensant al mateix  temps els drets dels integrats i dels que  
volen  fer el pas  cap a un sistema lli ure. 

 
 
CAPITOL VII. Reglament de Règim Intern. 

 
 
7.1. Per tal de  millorar  la gestió dels  recursos humans i econòmics, la Comissió 
Permanent podrà  nomenar una   persona Director  Gerent  que   haurà de   ser  
ratificada  pel  Consell Nacional. 

 
7.2.  Per  tal  d’assegurar un  bon  funcionament del  sindicat la Comissió 
Permanent  podrà presentar per  a la seva aprovació en el Consell  Nacional un 
reglament de règim  interior. 

 
 



22
22 

 

 
 
CAPÍTOL  VIII. Procediment sancionador. 

 
 
8.1.  En  cap   cas   es  podrà imposar  una   sanció  sense  que   s’hagi  tramitat  
el  necessari procediment.  No  es  podran atribuir  a  un  mateix   òrgan 
competències  d’instrucció i de resolució. 

 
Són  òrgans competents per  acordar la incoació del  procediment sancionador 
la Comissió Permanent Nacional  i aquells  als  quals   pertanyi  la  persona 
afiliada,  excepte  el  Consell Nacional. 
 
L’òrgan competent per  aprovar les sancions és el Consell  Nacional. 
 
Transcorreguts 6 mesos a comptar des  de  la data d’inici del procediment sense 
que  s’hagi dictat i notificat resolució expressa, es produirà la seva caducitat, 
excepte en els supòsits en què  el procediment s’hagi parali tzat per causes 
imputables a les persones interessades. 

 
8.2. Infraccions: 

 
 
8.2.1. L’incompliment/s per  part  d’una persona afiliada  dels  apartats, 3.3.2 i/0 
3.3.3 i/o 3.3.4 i/o  3.3.5 i/o 3.3.6   d’aquests Estatuts, serà  considerat infracció,  la 
qual  pot  ésser,  lleu, greu o molt  greu. 

 
8.2.2. Es consideraran infraccions lleus: 

 
 

-   Obstaculi tzar   de   manera  premeditada   o   manifesta   el  normal   
funcionament democràtic dels òrgans del sindicat. 

 
 
8.2.3. Es consideraran infraccions 
greus: 

 
 

a).- Entorpir  a l’acompliment dels objectius que  la Unió s’ha fixat. 
 
 

b).-  Incomplir  els  acords presos democràticament  en  els òrgans de  
govern propis del sindicat i  trencar la disciplina sindical. 

 
c).-  Difondre  fora   dels   àmbits  del   sindicat  principis,   alternatives  i  
propostes contràries a les establertes per  la Unió de  Pagesos que  
conformen la línia sindical, amb  excepció de  la lli bertat d’expressió que  
les persones afili ades tenen garantida al sindicat. 
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d).- Obstaculi tzar de manera premeditada i manifesta el normal 
funcionament democràtic dels òrgans del sindicat. 

 
e).-  Deteriorar  la  imatge  pública  del  sindicat  mitjançant  una   
conducta que   no s’ajusti al contingut dels Estatuts. 

 
8.2.4. Es consideraran infraccions molt  greus: 

 
 

-    La reiteració de les conductes constitutives 
d’ infracció greu. 

 
 
8.2.5.  Si concorren dues infraccions o  més  imputables a  una  mateixa persona 
afiliada  i alguna  d’aquestes  infraccions  és  el mitjà  necessari  per  cometre l’altra  
o una  de  les altres, s’ha d’imposar a aquesta persona afiliada,  com  a sanció 
conjunta, la que  correspongui a la infracció  més  greu. 

 
8.2.6. Les infraccions molt  greus prescriuen al cap  de 3 anys, les infraccions 
greus al cap  de 2 anys i les infraccions lleus al cap de l’any. 

 
 
8.3. El procediment sancionador s’iniciarà d’ofici com  a  conseqüència de  la 
iniciativa  de l’òrgan  de   govern a  què   pertanyi  la  persona afiliada     o    de   
la  Comissió  Permanent Nacional.  A  l’acord  d’iniciació  de   l’expedient  
sancionador  es   nomena  una   persona instructora i aquesta formula el plec  
de  càrrecs. El plec  de  càrrecs i l’acord d’iniciació es notificaran a  les  persones   
interessades, concedint un  termini de  15  dies  naturals per  a formular 
al·legacions i proposar les proves que  es considerin oportunes. 

 
Només en  el cas  que  la presumpta persona infractora reconegui 
voluntàriament la seva responsabili tat, la persona instructora elevarà 
directament l’expedient al Consell  Nacional. Per la resta  de  casos,  transcorregut 
el termini assenyalat de  15 dies  naturals, i després de l’eventual  pràctica  de  la 
prova,  la persona instructora  formularà la corresponent proposta de resolució. 

 
 

La proposta de  resolució s’ha de  notificar a les persones interessades perquè 
en el termini de 15 dies naturals puguin presentar-hi al·legacions. 

 
Un cop  complerts els tràmits anteriors, la persona instructora elevarà 
l’expedient al Consell Nacional per  tal que  acordi,  mitjançant resolució, aprovar, 
denegar o modificar l’esmentada proposta  de   resolució.  La  resolució  haurà  
de   ser   motivada,  decidirà  sobre  totes  les qüestions que   plantegin les  
persones interessades i les  que   derivin  de  l’expedient i es notificarà de 
manera fefaent als les persones interessades. 
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La resolució es  podrà apel·lar a la Comissió de  Garanties Estatutàries o bé  a la 
jurisdicció ordinària. 

 
La resolució serà  executiva quan hagi  transcorregut el termini d’apel·lació a la 
Comissió de Garanties Estatutàries sense que  aquesta s’hagi produït o  bé  una  
vegada hagi  recaigut resolució del recurs  d’apel·lació per  part  de la Comissió de 
Garanties Estatutàries. 

 
8.4  Mesures cautelars: 
Iniciat el procediment, l’òrgan competent per  resoldre’l, podrà adoptar, d’ofici o 
a instància de   part,   mitjançant  acord  motivat,  mesures  cautelars     per   
assegurar  l’eficàcia  de   la resolució que  recaigui, sempre i   quan  existeixen 
elements de  judici  suficients i per  tal d’evitar danys al sindicat. 

 
Abans  de  l’ inici del  procediment, l’òrgan competent,   d’ofici o a instància de  
part,  en  els casos d’urgència i per  la protecció provisional dels  interessos de  la 
Unió  de  Pagesos de Catalunya,  podrà  adoptar,  mitjançant  acord  motivat,  les  
mesures  cautelars.  Aquestes mesures hauran de ser confirmades,   modificades 
o alçades en l’acord d’iniciació del procediment,  que   haurà  d’efectuar-se  dins   
dels   15  dies   naturals  següents  a  la  seva adopció. 

 
Aquestes  mesures  quedaran  sense  efecte  si  no   s’inicia  el  procediment  en   
el  termini esmentat  o  quan l’acord  d’iniciació  no  contingui  un  
pronunciament  exprés  sobre  les mateixes. 

 
Les mesures provisionals podran ser  modificades o  alçades al  llarg  de  la  
tramitació del procediment, en virtut de circumstàncies sobrevingudes o que  no 
van poder ser tingues en compte en el moment de la seva adopció. 

 
En tot  cas,  s’extingiran amb  l’eficàcia de la resolució que  posi fi al procediment . 

 
 

Les  mesures  cautelars  consisteixen  en   la  suspensió  d’afili ació  i,  
conseqüentment,  de l’exercici del/s càrrec/s de  representació pel/s qual/s ha  
estat designada per  la Unió  de Pagesos. En aquest cas, la persona afiliada  serà  
substituïda provisionalment del seu  càrrec, per  la persona que  acordi l’òrgan 
competent. 

 
 

L’acord  d’adopció  de     mesures cautelars  podrà ser  recorregut per   la  
persona afili ada afectada davant de  la Comissió de  Garanties Estatutàries, en  el 
termini de  15 dies  naturals des  de la notificació fefaent de la seva adopció. 
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8.5. Sancions: 
 
 
8.5.1. Les infraccions greus seran sancionades mitjançant l’aplicació d’una 
suspensió d’afili ació d’ 1 mes  a 1 any i la inhabili tació posterior per  exercir  
càrrecs de  responsabili tat per  un període de fins a 5 anys. 
 
Les infraccions molt  greus seran sancionades mitjançant   l’aplicació des  de  la 
inhabili tació per  exercir càrrecs de responsabili tat per  un període superior a 5 
anys a l’expulsió. 

 
 
8.5.2.  Per  a  determinar  concretament  la  sanció  que   correspon  d’aplicar,  
dins   el  tram assenyalat per a cada  infracció,  s’han de tenir  en compte els criteris 
següents: 

a)  L’existència d’intencionali tat. 
b) La reiteració. Als efectes d’aquests Estatuts es considera reiteració la 

concurrència de més  d’una infracció  que  se sancioni en un mateix  
procediment. 

c) Naturalesa dels perjudicis causats. 
d) Reincidència. Als efectes d’aquests Estatuts es considera reincidència la 
comissió en el termini de 2 anys, de més  d’una infracció  de la mateixa 
naturalesa, si s’han declarat per  resolució ferma. 
e) El reconeixement i l’esmena substancial de les infraccions abans que  es 
resolgui el procediment sancionador corresponent. 

   
 
CAPÍTOL IX. Comissió de Garanties Estatutàries. 

 
 
9.1. La Comissió de  Garanties Estatutàries és  l’òrgan de  naturalesa arbitral de  
la Unió  de Pagesos encarregat d’entendre en  els  casos de  conflictes interns, 
impugnacions d’actes i acords, i interpretació dels Estatuts i d’altres textos 
degudament aprovats pel sindicat. 
 
La Comissió de  Garanties Estatutàries és  l’ intèrpret suprem dels  Estatuts i 
d’altres textos degudament  aprovats pel  sindicat, i com  a  tal  és  independent 
dels  altres  òrgans i està sotmesa només als Estatuts i al Reglament de Règim 
Intern. 

 
El sotmetiment a  l’arbitratge de  la  Comissió de  Garanties Estatutàries (prèvia  
sol·licitud expressa de les parts)  de les qüestions referents a conflictes interns i 
impugnacions d’actes i acords, comportarà l’obligació de  les parts i de  tots  els 
òrgans del  sindicat a complir la resolució i dictamen del procediment arbitral e 
impedirà als tribunals ordinaris conèixer de les qüestions sotmeses a arbitratge. 
Quan  la part  demandada sigui  un  òrgan del  sindicat, aquest estarà obligat a 
sotmetre’s a l’arbitratge de la Comissió de Garanties Estatutàries. 
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9.2. El domicili  social de la Comissió de Garanties Estatutàries és el mateix  que  el 
de la Unió de Pagesos. 

 
El termini per impugnar un acte  o acord de nivell local, comarcal, nacional o 
l’equivalent de sector si  es  tracta d’un  sector social  o  de  producció  davant 
la  Comissió de  Garanties Estatutàries, serà  d’1 mes,  a comptar a partir  de la 
seva aprovació. 

 
La persona afiliada  afectada per  una  mesura cautelar podrà presentar recurs   
davant la Comissió de  Garanties  Estatutàries  contra l’acord de  la seva  
adopció,  en  el termini  de  15 dies naturals des  de la notificació fefaent d’aquest 
acord. 

 
Així mateix,  la persona afiliada  sancionada  podrà presentar recurs  davant la 
Comissió de Garanties Estatutàries contra la sanció que  li hagi  estat imposada 
pel  Consell  Nacional, en el termini d’1 mes  des  de la notificació fefaent de la 
sanció. 

 
9.3   La Comissió de  Garanties Estatutàries estarà integrada per  5 persones 
membres, amb dues persones suplents, elegides totes elles  a  cada  Congrés 
per  a aquesta fi d’entre les persones afili ades que  compleixin els requisits 
establerts en el Reglament de  Règim  Intern de  la  Unió  de  Pagesos per  a  ser-
ho. Les 5  persones candidates més  votades seran les integrants  de  la  
Comissió,   i  les  dues que   les  segueixin  en  nombre de  vots  seran les 
suplents. 

 
En cada  Congrés, la Comissió de Garanties Estatutàries sortint serà la legitimada 
per: 
 
a) Dirimir qualsevol conflicte que  sorgeixi  en  el si del  Congrés, així com  de  
redactar, de manera extraordinària,  el dictamen i resolució relatiu  a l’esmentat 
conflicte. 

 
b) Finalitzar tot  encàrrec que  se li hagi  fet durant el seu mandat. 
 
La condició de  persona membre de  la Comissió de  Garanties Estatutàries és 
incompatible amb   ser   persona  membre  del   Consell   Nacional.     I   també  ho   
és   si  es   percep  una remuneració econòmica per  una  relació  contractual o de 
prestació de serveis   a càrrec  dels pressupostos de  la Unió de  Pagesos i de  les 
seves  empreses. Les persones membres de  la Comissió de  Garanties  
Estatutàries  seran convocades al Consell  Nacional,  on  tindran  veu però no vot. 
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Les  candidatures  seran individuals i no  per  representació  de  comarques,  i es  
presentaran de  la forma i dins  dels  terminis que  es fixin per  a cada  Congrés, i 
es presentaran avalades per   les  signatures  de   10  persones  delegades  al  
Congrés  de   com   a  mínim   de   dues comarques diferents, i dins dels terminis 
que  es fixin. 

 
9.4. Si una  de les parts implicades en un conflicte considera i demostra al Consell  
Nacional, previ a l’encàrrec a intervenir la Comissió de  Garanties, o  a 
l’ immediatament posterior si l ’encàrrec l’ha fet  la Comissió Permanent, que  
alguna persona membre de  la Comissió de Garanties és  part  interessada, 
aquesta serà  substituït per  una  de  les  persones suplents nomenats el seu  dia 
pel Congrés Nacional. En cas d’acabar-se les persones suplents, si no és per  
acord del Consell  Nacional no podrà ser exclòs  cap  altra  persona membre. A 
petició pròpia  de  qualsevol  persona membre que  justifiqui  ser  part  
interessada  davant la pròpia Comissió de Garanties, es podrà fer substitució per  
una  persona suplent. 

 
 
9.5. Quan  la Comissió de  Garanties Estatutàries hagi    d’entendre en  casos de  
conflictes interns i impugnacions d’actes i acords, presentarà per  escrit  el seu  
dictamen i resolució, degudament raonada, al Consell  Nacional en  el termini 
màxim  de  4 mesos, excepte en  els supòsits  en  què   el  procediment  s’hagi  
parali tzat  per  causes imputables  a  les  parts en conflicte. 

 
Quan    la   Comissió  de   Garanties   Estatutàries  rebi   l’encàrrec   d’intervenir   
en   un   cas d’interpretació dels  Estatuts i d’altres textos degudament aprovats 
pel  sindicat, tindrà un termini    màxim   de  2  mesos   per   presentar per   escrit   
el  seu   dictamen  interpretatiu  i resolució, degudament raonada, al Consell  
Nacional. 

 
Els terminis assenyalats començaran a comptar a partir  de  la data en  què  les 5 
persones membres de  l’esmentada  Comissió disposin,  de  manera fefaent,  a  
les  seves   mans del corresponent recurs  o encàrrec. 

 
El dictamen i resolució seran inapel·lables  i vinculants  per  a les parts 
interessades  i per  a tots  els òrgans del  sindicat que  vetllaran per  al seu  
compliment o aplicació. El dictamen i resolució  un cop  presentats al Consell  
Nacional seran notificats fefaentment, per  part  de la Comissió Permanent  
Nacional, en un termini de 10 dies  naturals, a les adreces  de les parts 
interessades  que   consten en  el  Registre  de  Persones Afiliades.  La Comissió 
Permanent Nacional queda exonerada de qualsevol responsabili tat si 
l’esmentada notificació no es pot dur   a  terme perquè la  persona afiliada   ha  
canviat   de  domicili   i  no  ho  ha  comunicat degudament. 
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El dictamen i resolució ferms  produeixen efectes de  cosa  jutjada, és a dir 
només es podrà sol·licitar la seva revisió a la justícia  ordinària en base a 
l’establert en la normativa aplicable per  les sentències fermes. 

 
9. 6.     En els supòsits de conflictes interns i impugnacions d’actes o acords la  
Comissió de Garanties Estatutàries escoltarà preceptivament les  parts en  
conflicte, i els  seus  esforços aniran,   en  primer  terme,  a  buscar una   
conciliació  entre  les  parts,   sense  desviar-se de l’esperit dels acords 
fonamentals de la Unió de Pagesos. 

 
9.7. Les decisions dins  de  la Comissió de  Garanties Estatutàries es  prendran 
per  votació, i guanyarà la proposta que  obtingui la majoria del vots -o sigui 
persones membres presents. Ara bé,  l’adopció de  la resolució i el  dictamen 
només es  podrà efectuar quan hi siguin presents les  5 persones membres 
que  la composen, en  primera convocatòria, o  quan hi siguin  presents almenys 
3 de  les persones membres en  segona convocatòria. S’adoptaran el dictamen i 
resolució que  obtinguin la majoria absoluta dels  vots.  La convocatòria es farà 
de   manera    que   cada   persona  membre  en   tingui   coneixement  amb   una   
setmana d’antelació. 

 
9.8. La Comissió de Garanties Estatutàries escollirà  d’entre les seves  persones 
membres una persona Coordinador  que   actuarà com   a  portaveu davant   
del  Consell   Nacional  o  la Permanent Nacional,  dels  quals  ha  de  rebre les  
peticions  d’ intervenir  en  algun  conflicte, així com  en  un  moment donat,  
informar  de  l’estat  dels  seus  treballs.  Així mateix  s’elegirà una  persona 
secretari  que   prendrà actes de  les  reunions amb   les  parts i redactarà els 
informes oportuns. 

 
9.9. La Comissió de Garanties Estatutàries podrà demanar a tots  les persones 
afiliades,  i en particular a qualsevol càrrec  de  responsabili tat del  sindicat, el seu  
concurs per  dur  a terme la seva  tasca específica. El personal administratiu i de  
serveis  de  la Unió de Pagesos, estarà sempre que  se li demani, al servei  de la 
Comissió de Garanties Estatutàries. 

 
 

CAPITOL  X Finances. 

 
10.1  La Unió  de  Pagesos de  Catalunya disposarà dels  registres oportuns 
d’acord amb  les disposicions legals  vigents i els principis generals de la 
comptabili tat, en els quals  figuraran els   ingressos,  les   despeses  i  les   
balanços  econòmics  de   la  Unió.   La  responsabili tat d’aquesta tasca la tenen 
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la Comissió Permanent  com  a òrgan executiu, i el Consell  Nacional com  a 
decisori. 

 
10. 2.   Qualsevol  persona  afiliada   a   la  Unió   de   Pagesos  podrà  sol·licitar  
l’accés  als esmentats registres  de  la forma  que  reglamentàriament  s’estableixi  
per  a fer la sol·licitud als òrgans responsables, que  necessàriament haurà 
d’incloure l’al·legació de  motius que  la mouen a  fer  la  sol·licitud.  Aquesta  
facultat  és  aplicable  a  tots   els  nivells  organitzatius territorials de la Unió. 

 
10.3.  Els Consells   Comarcals  tindran  plena  autonomia  en  la  gestió  dels   
seus   recursos econòmics. Les Comissions Permanents Comarcals presentaran a 
la Comissió Permanent Nacional, durant el primer trimestre de l’any, el 
pressupost de l’exercici en curs i el balanç i compte  de   resultat  de   l’exercici  
anterior,  que   hauran  de   ser   ratificats  pels   òrgans competents del sindicat, a 
través  de l’Àrea d’Administració Interna. 

 
10.3.1.  En tot  cas,  si els Consells  Locals i/o comarcals i les sectorials nacionals 
decideixen donar assessorament i serveis,  directament o a traves  de  tercers, a 
les persones afili ades, s’haurà de  vincular  al Projecte Nacional de  Serveis,  
d’acord amb  el  que    estableixen els articles  2.2.5  i 2.5 d’aquests Estatuts. 

 
10.4. Prèvia autorització de la Comissió Permanent  Nacional,  els Consells  
Comarcals poden autoritzar  als  Consells   Locals  l’obertura  de  comptes 
d’estalvi  o  corrents d’àmbit  local, aquests  comptes  formen part   integrant  
de  la  Caixa  Comarcal.  La  Comissió  Permanent Comarcal   comunicarà   a   la   
Comissió  Permanent    Nacional   l’obertura,   modificació  o cancel·lació de  
qualsevol compte dels  que   integrin la  Caixa  Comarcal. Aquest comptes 
estaran subjectes al que  estableix l’article  10.3 d’aquests estatuts. 

 
 
10.4.1.  Tots els fons  monetaris o patrimonials acumulats pels  diferents òrgans 
territorials del   sindicat  seran  gestionats  pels   corresponents  territoris,  però  
en   cas   d’emergència sindical,  restaran a disposició del Consell  Nacional. 
Perquè sigui considerada situació d’emergència ho haurà d’aprovar els 2/3 d’un 
Consell  Nacional Extraordinari convocat a tal efecte. 

 
10.5.     La Comissió Permanent  Nacional tindrà l’obligació de  presentar, 
trimestralment, un balanç provisional de  la comptabili tat de  la Unió de  Pagesos 
a nivell Nacional. Tanmateix, caldrà  que  presenti anualment un balanç definitiu 
de cada  exercici econòmic. 
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10.6.     Els recursos de  tota mena amb  què  compti el sindicat seran dedicats 
exclusivament a assolir  els objectius expressats en el Capítol  II d’aquests 
Estatuts. 

 
10.7.    El Consell  Nacional de  la  Unió  de  Pagesos establi rà anualment la  
quota general mitjançant la qual  la persona afiliada  contribuirà al sosteniment 
de  l’estructura bàsica del sindicat. Reducció de  quota: Per tal d’afavorir 
l’afili ació de  la Unió de  Pagesos de  totes les persones  membres  de   
l’explotació  familiar   agrària,  el  Consell   Nacional  podrà  establi r quotes 
diferenciades voluntàries en  aquells casos que  la situació especial de  les 
persones afili ades així ho faci recomanable. 

 
Els Consells  Comarcals, per  la seva  banda podran establi r una  quota 
suplementària a fi i efecte de cobrir  les despeses originades per  l’activitat 
sindical  especifica de la comarca. Les empreses de  serveis  del  sindicat tindran 
economia financera independent del  sindicat i estaran sotmeses a les directrius 
que  anualment aprovi  el Consell  Nacional. 

 
Els sectors de  Producció rebran del  pressupost general del  Sindicat  una  
partida, part  de  la qual  serà  proporcional a l’afili ació de cada  sector, i un altre  
percentatge a parts iguals  entre tots  els sectors, a fi efecte de ser solidaris amb  
els sectors més  minoritaris. 

 
Els sectors més  dinàmics que  vulguin  avançar en  la línia de  donar un  nivell més  
elevat  de serveis  i d’informació, i amb  un  cost  no  contemplat en  el pressupost 
de  Caixa Nacional, poden establi r una  quota sectorial a  les  persones afili ades 
del  seu  sector que  seran els receptores  directes  dels   serveis   o  informació  
sectorial.  Aquesta  quota  sectorial  serà aprovada  per   la  Sectorial  Nacional,  
prèvia   consulta  als  àmbits  territorials  inferiors   de sectors,  i ratificada  pel  
Consell  Nacional  de  la Unió  de  Pagesos en  ocasió  de  l’aprovació dels 
pressupostos del sindicat. 

 
La gestió de tots  els recursos econòmics dels  sectors serà  tutelada pels  òrgans 
competents designats  a   tal   efecte  pel   Consell   Nacional.  Els  Sectors  
Socials   seran  finançats  pel pressupost de Caixa Nacional. 

 
 
 
Anoia,  23 de g e n e r   del 2016 


