Estatuts de la Federació Europea d' Espais Naturals i Rurals Metropolitans i Periurbans:
FEDENATUR
Aprovats per l’ Assemblea Ordinària de Vitòria (5-7-2007)

Preàmbul
Des de fa alguns anys, les ciutats europees han començat a implementar polítiques actives de
preservació i de valorització dels espais naturals del seu territori, en particular dels grans espais
situats en la perifèria urbana.
Es fa evident, cada vegada més, que aquests espais naturals juguen un important rol en la
millora de la qualitat de vida dels ciutadans i que contribueixen activament a la preservació de
la biodiversitat.
Certes ciutats converteixen fins i tot aquest tema en un element principal de la seva política de
comunicació, enfocada a reforçar el seu atractiu econòmic i la seva projecció internacional.
Per a posar en pràctica aquestes orientacions, aquestes ciutats han impulsat la creació
d’estructures públiques l’objecte de les quals és el d’assegurar la correcta gestió dels seus
enclavaments naturals.
Els gestors d’aquests fràgils espais sotmesos a una forta pressió urbana, han sentit, des del
principi dels anys 90, la necessitat d’intercanviar experiències de gestió entre ells.
Així, la xarxa FEDENATUR va ser creada en 1997 per a desenvolupar intercanvis entre els
seus membres i assegurar la promoció dels espais naturals periurbans en les instàncies
encarregades de les polítiques públiques d’aquest àmbit, a tots els nivells.
FEDENATUR atendrà al mandat dels objectius anteriorment apuntats i s’articularà sobre la
base del següent règim estatutari.

Estatuts
Article 1.- Constitució i Denominació
Es constitueix una Associació Europea d’Entitats Gestores d’Espais Naturals i Rurals
Metropolitans i Periurbans. La seva denominació serà: Federació Europea Espais Naturals i
Rurals, Metropolitans i Periurbans (FEDENATUR).
L’associació no té ànim de lucre i no pot distribuir beneficis. Això respon als principis i a
l’esquema jurídic previst en la Llei de 18 de juny de 1997 núm. 7 del Parlament Català, relativa
a les Associacions amb seu en territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya (Espanya).

Federació Europea d’Espais Naturals i Rurals Metropolitans i Periurbans
Crtra de l’Església 92 E-08017 Barcelona www.fedenatur.org
Tel: +34 93 280 0672 Fax: +34 93 280 6074

Article 2.- Àmbit
L’àmbit territorial de FEDENATUR comprèn tots els Estats europeus.
La federació integrarà aquells espais que posseeixin una qualitat ambiental rica i variada que
disposin d’una delimitació mitjançant una figura jurídica protectora, de caràcter urbanístic,
mediambiental o l’equivalent en cada ordenament jurídic dels diferents estats europeus. Una
condició addicional serà que aquests espais comptin amb un determinat nivell d’organització de
la seva gestió, i estiguin dotats d’un poder real de decisió.
Les activitats principals de FEDENATUR es desenvoluparan en el lloc on radiqui la seva seu
central, que d’acord amb el que estableixen els presents estatuts (Art. 4) es fixa a Barcelona,
Carretera de l’ Església, 92.

Article 3.- Objectius de la Federació
1.-- Crear una organització emparada legalment i dotada de total autonomia patrimonial de
manera que de les obligacions assumides respongui únicament la Federació amb el seu propi
patrimoni.
2.-- Promoure la protecció i la valorització d’espais naturals i rurals pressionats per la seva
situació o caràcter metropolità o periurbà, així com les bases per a formular estratègies de
desenvolupament sostenible en els mateixos.
3.-- Crear una xarxa d’informació i documentació al servei dels objectius descrits en el present
article; referent a això s’utilitzaran mitjans de comunicació adaptats.
4.-- Coordinar les accions d’investigació i intercanvi d’experiències i realització d’estudis
aplicats a la protecció, la conservació i la valorització dels espais naturals i rurals periurbans,
així com organitzar fòrums de discussió i divulgació tals com certàmens, congressos, visites,
intercanvi de personal tècnic, entre altres iniciatives.
5.-- Promoure la utilització, compatible amb el desenvolupament sostenible, dels recursos
existents en aquests espais.
6.-- Procurar una atenció a les necessitats recreatives i lúdiques de la ciutadania basada en un
ús compatible amb la conservació dels espais protegits, evitant la implantació en el territori
d’activitats de major impacte negatiu des del punt de vista ecològic. Promoure, amb aquesta
finalitat, els instruments de sensibilització, difusió i educació mediambiental.
7.-- Defensar la diversitat dels ecosistemes i dels paisatges, i promoure criteris de gestió
diferenciada dels espais naturals i agrícoles en un marc de desenvolupament sostenible
8.-- Promoure accions de recerca i d’intercanvi d’experiències relatives al finançament de les
activitats inherents a la realització dels objectius previstos en el present article.
9.-- En general, elaborar i promoure polítiques de gestió, de conservació i de valorització
d’aquests espais.

Article 4.- Seu
En el seu origen, la seu de FEDENATUR se situarà a Barcelona, on hauran d’instal·lar-se els
serveis centrals i la seu representativa, i en la qual es desenvoluparà la seva activitat principal,
d’acord amb el que estableixen els presents estatuts.

2

El domicili legal es fixa a Barcelona, Carretera de l’ Església, 92. Aquest domicili podrà ser
traslladat, dintre de l’àmbit geogràfic de la Federació, per acord de ¾ parts del Consell i amb el
vot favorable de ¾ parts de l’ Assemblea.

Article 5.- Idiomes oficials
Els idiomes oficials de FEDENATUR seran els de els Estats dels membres fundadors (francès,
espanyol i italià) . A més, serà cooficial l' idioma del país que aculli una reunió o celebració
oficial de FEDENATUR mentre duri aquesta. La llengua anglesa serà considerada com llengua
de treball i es convertirà en llengua oficial quan sigui necessari per al funcionament ordinari de
la federació.

Article 6.- Legislació aplicable
A FEDENATUR li és d’aplicació el dret de l' Estat on radiqui el domicili legal, en observança
dels principis de la Convenció de Brussel·les de 1968 quant a jurisdicció. Tot això sense
perjudici de l’aplicació del dret dels Estats de pertinença dels Socis de la Federació; del Dret
europeu i del Dret internacional, allí on siguin invocats i aplicables.

Article 7.- Socis i Representació
1- Els membres de FEDENATUR podran ser:
a) Organitzacions titulars de competències directes en la gestió d’espais naturals i rurals
metropolitans i periurbans. Aquestes organitzacions tindran la categoria de socis de ple dret.
Per a adquirir la condició de soci, la superfície mínima de l’espai gestionat serà de 200
hectàrees. Espais de menors dimensions podran associar-se entre sí fins a aconseguir la
superfície mínima requerida, adquirint d’aquesta forma la possibilitat de ser socis sota una
única representació, disposant de dret a vot.
b) Organismes no gestors d' Espais Naturals Periurbans, però que estan interessats en la
conservació dels espais naturals i rurals metropolitans i periurbans. Aquests no disposaran de
dret a vot i tindran categoria de socis adherits.
2- Admissió i expulsió de socis.
Podran incorporar-se nous socis a la federació mitjançant petició dirigida a la Presidència;
aquesta petició serà avaluada per la Junta Directiva (Buró) en funció de la coherència de les
activitats del peticionari i en relació amb les finalitats de la Federació, tal com preveu l’article 3.
Una vegada aprovada la sol·licitud per la Junta Directiva, aquesta haurà de sotmetre’s a
aprovació per l’ Assemblea general.
Tot esperant la ratificació de l’ Assemblea General, la condició de soci serà provisional, encara
que gaudirà de tots els drets i obligacions que li corresponen a un soci, en la mesura en què
estigui al corrent en el pagament de les quotes.
L’expulsió d’un soci de Fedenatur, que no respecti o compleixi els objectius definits en l’article 3
i/o que refusa de satisfer el import de la seva cotització es decidirà en l’Assemblea General
amb una majoria de com a mínim 2/3 dels membres presents o representats.
L’expulsió és efectiva des del moment de la recepció per part del membre expulsat de la carta
mitjançant la qual el President de la Federació comunica la resolució d’expulsió.
El membre expulsat respon de totes les obligacions adquirides enfront de la Federació que
resultin pendents en el moment de la recepció de la precitada carta certificada.
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3- De la representació de les entitats membres en els òrgans de FEDENATUR.
Les organitzacions membres de FEDENATUR, nomenaran als seus representants (un
representant titular i un suplent) i ho comunicaran per escrit al Secretari General de la
Federació. Així mateix, comunicaran per escrit les substitucions, delegacions o canvis que es
produeixin sempre i, en tot cas, a l’efecte de la seva intervenció en els òrgans de FEDENATUR.
Els representants de les diferents organitzacions membres de FEDENATUR exerciran el seu
càrrec mentre subsisteixin els motius pels quals van ser triats representants de les seves
entitats.
La durada de tal representació a FEDENATUR, estarà doncs subjecta a les decisions,
eleccions, nomenaments i destitucions acordades pels organismes als quals pertanyen. Així
mateix, la durada dels càrrecs en l’Assemblea General, Consell, Junta Directiva (Buró),
Presidència i altres òrgans que puguin existir a FEDENATUR, queda subjecta a la pertinença
del representant a l’organisme que el va triar, cessant immediatament i automàticament en el
càrrec que exerceixi a FEDENATUR en el cas que cessés del càrrec que ostenta en la seva
organització d’origen. En cada cas FEDENATUR procedirà a renovar aquells càrrecs que hagin
quedat vacants, en els Òrgans de la Federació, per les causes descrites en el present apartat.

4- De l’organització de FEDENATUR per països
Els membres d’un mateix país s’organitzaran entre ells per a establir les seves estratègies de
treball i de desenvolupament de la Federació en el seu propi país. La denominació d’aquesta
entitat nacional serà FEDENATUR- Nom del país.
Aquestes entitats escolliran a un representant oficial que ostentarà el càrrec de Vicepresident
de FEDENATUR i serà membre nat del Consell.
Les entitats nacionals s’encarregaran de desenvolupar la federació en els seus països i
d’assegurar els intercanvis entre membres del país.
Les entitats de cada país presentaran davant la Secretaria General una memòria anual de les
activitats desenvolupades, que serà inclosa a la memòria anual de la Federació presentada i
aprovada per l’ Assemblea General.

Article 8.- Balanç, Memòria Anual d' Activitats i Recursos financers
Els exercicis econòmics coincidiran amb l’any natural (de l’1 de gener al 31 de desembre).
El President de Fedenatur fixarà les orientacions a ser tingudes en compte per a l’elaboració
del pressupost per la Junta Directiva. El projecte de pressupost serà sotmès a aprovació de l’
Assemblea general.
El President elevarà, així mateix, a l’ Assemblea General la memòria anual d’actuacions per a
la seva aprovació, la qual contindrà el pressupost per a l’any en curs i la liquidació de l’any
anterior, així com una memòria de l’estat d’execució del pressupost i de la tresoreria de la
federació.
El finançament de FEDENATUR es realitzarà mitjançant: les quotes que satisfacin els seus
membres; les eventuals subvencions que rebi; les quantitats que pogués percebre per
assessories i projectes elaborats per la federació o alguns dels seus membres si així s’acordés;
donacions i llegats; patrocinis i qualsevol altra forma legal d’ingressos.
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Article 9.- Quotes i Responsabilitat
Les quotes que pagaran les diferents categories de socis les proposarà la Junta Directiva i
seran aprovades per l’Assemblea General. Les mencionades quotes seran actualitzades
anualment aplicant l’augment de l’IPC de referència del lloc on es trobi la seu de la Federació.
Pel que fa a participació financera, per a establir la cotització, s’intentarà aplicar el principi
d’unanimitat en la presa de decisions. No obstant, si aquesta no es pogués obtenir, s’aplicarà la
regla d’una majoria de com a mínim 3/5 parts dels membres, presents o representats. Els
membres que hagin declarat de manera expressa la seva opinió contrària i així consti en l’acta,
tindran dret a abandonar FEDENATUR en un termini de 60 dies posteriors a l’aprovació de la
votació que fixa les cotitzacions, i quedaran així exempts de les obligacions derivades de la
votació.

Article 10.- Assemblea General. Règim de les sessions.
L’ Assemblea General està constituïda per tots els socis, al corrent del pagament de les quotes,
determinats en l’apartat 2 de l’article 7.
Els socis adherits disposen de veu però no de vot.
Els membres de FEDENATUR podran delegar la seva representació i vot, expressament i per
escrit, a qualsevol altre membre, a l’efecte del seu còmput com assistent i a efecte del quòrum
que pugui regir en cada cas.
L’ Assemblea General es considera vàlidament constituïda en primera convocatòria quan
assisteixin a la sessió un nombre de membres que representin almenys 2/3 dels membres,
sigui presents sigui representats i en segona convocatòria quan assisteixin a la sessió un
nombre de membres que representin almenys el 51% dels membres, sigui presents sigui
representats. En qualsevol altre cas, l’ Assemblea General pot ser celebrada i debatre, però no
podrà adoptar acords que obliguin a la Federació.
En sessió ordinària les decisions s’adoptaran per majoria simple.
L' Assemblea General es reunirà amb caràcter ordinari una vegada a l’any, en el transcurs del
primer semestre. Amb caràcter extraordinari es reunirà quan sigui aprovat per unanimitat dels
membres del consell o ho sol·licitin un nombre de membres que representin almenys 2/5 parts
dels membres de l’ Assemblea. El lloc on se celebrarà aquesta reunió serà decidit per la pròpia
Assemblea.
El Presidente de FEDENATUR elabora l’ordre del dia i convoca, mitjançant notificació escrita
enviada amb una antelació mínima de 35 dies naturals a la celebració de la sessió ordinària, a
tots els socis al corrent de les seves cotitzacions. Per a les sessions extraordinàries el termini
es redueix a 20 dies.
Funcions de l' Assemblea General:
•
•
•
•
•
•

Triar i nomenar el President, amb les funcions que li assigna l' Article 14
Triar i nomenar el President honorífic, amb les funcions que li assigna l' Article 14
Triar i nomenar els Vicepresidents, amb les funcions que els assigna l' Article 14
Triar i nomenar el Secretari General i els Secretaris Generals Adjunts (art.15)
Triar i nomenar l' Interventor de Comptes (art. 19)
Debatre i aprovar el programa anual d’actuacions i la memòria anual d’activitats elaborades
per la Junta Directiva (art.12).
• Ratificar la incorporació de nous socis de ple dret, aprovada per la Junta Directiva (art. 7)
• Aprovar l’expulsió dels socis de ple dret i adherits (art. 7)
• Aprovar les quotes dels socis proposades per la Junta Directiva (art. 9)
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•
•
•
•

Aprovar el reglament d’organització i funcionament de la Federació (art. 20)
Aprovar la modificació dels Estatuts (art. 21)
Decidir la creació de comissions sectorials (art. 13.)
Qualsevol altra que es prevegi en els presents estatuts o en el reglament d’organització i
funcionament i s’atribueixi a la pròpia Assemblea General.

Article 11.- Consell - Reglament de les sessions.
El Consell està format pels representants de cada País. Aquests representants seran nomenats
per l' Assemblea general a proposta dels membres de cada país i assumiran la funció de
Vicepresidents de FEDENATUR.
Aquest Consell, que representa el conjunt de països amb socis a FEDENATUR, serà consultat
sobre totes les qüestions lligades a l’estratègia, desenvolupament i funcionament de la
federació.
El Consell es reunirà en principi una vegada a l’any per convocatòria del seu President o a
petició formal de dos vicepresidents, que serà dirigida al Secretari general, i cada vegada que
tingui lloc l’elecció de nou president. La convocatòria del consell amb l’ordre del dia
corresponent la formularà el president per escrit amb una antelació mínima de 20 dies abans de
la sessió. Durant els dies successius a l’enviament de la notificació, els Consellers podran
incorporar altres punts de debat a l’ordre del dia. Els temes incorporats a tractar hauran de ser
comunicats als Vicepresidents almenys amb 8 dies d’antelació a la celebració de la Sessió.
El quòrum del Consell es fixa en la meitat dels seus membres, presents o representats.
El president comptarà amb vot de qualitat en cas d’empat. Assistiran a les reunions del Consell
el secretari general i els secretaris generals adjunts, amb veu i sense vot.
Podran tractar-se, fora de l’ordre del dia, però no ser aprovats, aquells punts proposats per
qualsevol membre sempre que s’acordi per majoria absoluta la seva incorporació com a moció.
El Consell podrà reunir-se en qualsevol lloc dintre de l’àmbit d’actuació de FEDENATUR, si així
ho acordés per majoria el propi Consell.
Amb caràcter general, les decisions s’adoptaran per majoria simple.
Les propostes del Consell seran exposades davant la Junta Directiva per a la seva execució.
El Consell haurà de ser renovat amb caràcter ordinari cada dos anys, podent els seus membres
ser confirmats en el seu càrrec. Quan procedeixi, l'Assemblea General procedirà a nomenar els
nous representants en el Consell per a cobrir les vacants que es produeixin.

Article 12.- La Junta Directiva (Buró)
L' Assemblea general tria i nomena entre els seus membres els components de la Junta
Directiva. Dit òrgan exerceix les funcions de comissió permanent i estarà format a més de pel
President, que és el President de FEDENATUR, per:
* Dos Vicepresidents triats mitjançant votació
* Un Secretari General
* Dos Secretaris Generals adjunts
Un dels vicepresidents ostentarà el càrrec de Tresorer i l’altre vicepresident el de tresorer
adjunt.
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Els càrrecs de vicepresidents hauran de ser ocupats per càrrecs electes. Els de secretari
general i de secretaris generals adjunts podran recaure en tècnics o càrrecs electes. La Junta
Directiva ha de ser renovada cada dos anys; els seus membres poden ser confirmats en el seu
càrrec.
Funcions de la Junta Directiva (Buró):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exercir les funcions executives que li delegui el Consell
Debatre i proposar projectes de pressupostos (art.8).
Aprovar el compte de pèrdues i guanys (art. 8)
Elaborar el programa anual d’actuacions.
Proposar la incorporació de nous membres (art. 7)
Proposar l’exclusió de membres (art.7).
Proposar les quotes a pagar pels socis (art. 9)
Proposar el trasllat de domicili legal de FEDENATUR (art. 4)
Proposar la constitució de comissions sectorials i fixar els temes de treball d’aquestes
comissions (art. 13)
• Proposar la creació d’un organisme consultiu amb personalitats externes.
• Proposar un president honorífic (art 14)
Article 13.- Comissions sectorials
Són els òrgans constituïts per experts pertanyents als membres de la federació, amb funcions
d’investigació i desenvolupament en relació als programes aplicables i la seva execució. Els
temes de treball de les comissions sectorials els determinarà la Junta Directiva bé per pròpia
iniciativa, o bé per a respondre a les indicacions de l' Assemblea General.
Les comissions sectorials presentaran davant l' Assemblea General una memòria anual de les
activitats desenvolupades.

Article 14.- Presidència, presidència honorífica i vicepresidències de FEDENATUR
1- De la Presidència de FEDENATUR
De conformitat amb allò que estableix l’article 10, el President serà nomenat per l' Assemblea
general, entre els seus membres, per a un període de dos anys. El nomenament podrà ser
cobert per la mateixa persona per dues vegades seguides fins a un màxim de 6 anys
consecutius de mandat. El president ha d’ostentar un càrrec electe.
Quan la presidència quedi vacant, un dels dos vicepresidents, exercirà interinament el càrrec
de president de FEDENATUR. El president interí haurà de convocar l'Assemblea general, dins
del termini dels sis mesos següents a la data en què s’hagi produït dita vacant, per a procedir al
nomenament formal del nou president.
Funcions del President:
•

Representar FEDENATUR davant totes les instàncies nacionals i internacionals, públiques
o privades amb la facultat d’atorgar poders i delegacions quan es consideri necessari.

•

Procedir i oposar-se enfront de qualsevol autoritat administrativa i jurisdiccional, nomenant
el seu legal representant.

•

Presidir l'Assemblea General, el Consell i la Junta Directiva, i signar les Actes i els informes
de les sessions dels òrgans de FEDENATUR, juntament amb el secretari general.

•

Gestionar FEDENATUR dins dels límits d’aplicació, dels presents estatuts i les delegacions
que li encomanin la Junta Directiva, el Consell i l' Assemblea General.
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•

Exercir quantes obligacions es derivin de les atribuïdes en els presents Estatuts.

2. De la Presidència honorífica de FEDENATUR
De conformitat amb allò que estableix l’article 10, el President honorífic serà nomenat per
l'Assemblea, entre personalitats reconegudes per la seva trajectòria política, tècnica o científica
en l’àmbit de la conservació del Medi Ambient, que gaudeixin de gran prestigi i tinguin una gran
projecció internacional, per a un període de dos anys i a proposta de la Junta Directiva. El
nomenament podrà ser cobert per la mateixa persona per un nombre il·limitat de vegades
seguides.
Les funcions del President d’honor són les de representar FEDENATUR davant totes les
instàncies nacionals, internacionals, públiques o privades.

3. De les Vicepresidències de FEDENATUR
Es nomenarà tants vicepresidents com països estiguin representats en el sí de la Federació. El
nomenament d’un vicepresident representant un país determinat serà proposat per acord entre
els membres del dit país. El President de FEDENATUR assumirà el càrrec de Vicepresident del
país del què procedeixi.
Funcions dels vicepresidents:
•

Formar junt amb el President el Consell de FEDENATUR

•

Representar FEDENATUR davant totes les instàncies locals, regionals i nacionals del seu
país, públiques o privades

•

Representar FEDENATUR, a petició del President, davant totes les instàncies europees,
internacionals, públiques o privades

•

Presentar FEDENATUR als governs locals, regionals i nacionals.

•

Coordinar les accions i representar els socis d’un mateix país: organitzar trobades, recollir
proposicions, inquietuds, etc. dels socis d’aquest país.

•

Promocionar la incorporació de nous socis del seu propi país i de països veïns.

•

Buscar i tramitar subvencions davant d’instàncies locals, regionals i nacionals.

Article 15.- Secretari General i Secretaris Generals Adjunts
El secretari general serà triat per l'Assemblea general entre els càrrecs no electes dels
membres de FEDENATUR i tindrà caràcter tècnic, amb funcions consultives i de responsabilitat
quant a la gestió encomanada per la Junta Directiva i l' Assemblea general i la custodia de la
documentació i arxiu de FEDENATUR. Així mateix exercirà, a més de les funcions inherents al
càrrec, les delegacions i apoderaments que li siguin atorgades per l’ Assemblea general.
Entre les funcions que la Junta Directiva i l’ Assemblea general, en relació a les seves pròpies
competències, poden atribuir al Secretari General, figuren aquelles corresponents a:
a) Execució de les deliberacions dels òrgans de la Federació participant, amb dret a veu en les
reunions dels mateixos òrgans, i responsabilitzant-se de la redacció de les actes de les
sessions corresponents.
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b) Col·laborar amb el President i executar les ordres, quant a la coordinació de tota l’activitat de
gestió de la Federació.
c) Assistir al President en la redacció del Pressupost, segons les línies programàtiques
indicades pel Consell i la Junta Directiva.
Per al correcte i oportú exercici de les funcions atribuïdes, el Secretari General podrà valer-se
de la col·laboració i ajuda dels Secretaris Generals adjunts, als quals, amb el seu consentiment,
pot delegar part de les funcions confiades. De la delegació, haurà de donar immediata
comunicació al President de la Federació, per a les eventuals decisions per part de la Junta
Directiva i l’ Assemblea general.

Article 16.- Tresorer i Tresorer Adjunt, Gestió financera, fiscal, assegurances i previsió.
Tota activitat de FEDENATUR està subjecta al règim financer, fiscal, d’assegurances i de
previsió previst en les lleis del país de domicili legal per a aquest tipus de Federacions, a les
quals, en l’exercici de les activitats atribuïdes, el Tresorer i Tresorer Adjunt, el Secretari General
i els Secretaris Generals Adjunts estan obligats a sotmetre’s.
Un dels Vicepresidents farà la funció de Tresorer i tindrà les funcions de gestió i de control
financer, elaborar el compte de Pèrdues i Guanys i serà el responsable tècnic de les finances
de FEDENATUR davant l’ Assemblea general. L’altre vicepresident farà la funció de Tresorer
Adjunt i tindrà la funció d’assistir al Tresorer.

Article 17.- Patrimoni i règim econòmic
Constituirà el Patrimoni de FEDENATUR els béns que adquireixi mitjançant qualsevol títol
legítim admès en dret, bé a títol onerós, bé a títol gratuït.
Constituiran els recursos econòmics de FEDENATUR els determinats en l’article 8, així com
qualsevol altre ingrés obtingut lícitament.

Article 18.- Llibres de la Federació
A més dels llibres i anotacions comptables previstos en les lleis de l' Estat en el qual té el
domicili legal la Federació, FEDENATUR ha de dur:
a) Els llibres de les Actes de les reunions i dels acords dels seus òrgans.
b) L' informe de l'interventor de comptes, quan sigui un requisit legal.

Article 19.- Certificació de Comptes
Quan es consideri necessari l’ Assemblea general podrà nomenar un interventor de comptes.
En qualsevol cas, quan el pressupost de Fedenatur aconsegueixi la quantitat de 135.000 Euros
el Consell nomenarà un interventor de comptes.

Article 20.- Règim intern
L’ Assemblea General aprovarà, quan així es requereixi, un reglament d’organització i
funcionament de FEDENATUR que regularà especialment els aspectes administratius i
organitzatius, la representació, entre altres. Aquest reglament serà elaborat per la Junta
Directiva i proposat a l’ Assemblea General per a la seva aprovació.
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Article 21.- Modificació dels estatuts
Els presents estatuts podran modificar-se a proposta del Consell, o quan ho sol·licitin un
nombre de membres que representin almenys 2/5 parts de la totalitat dels vots dels socis de l’
Assemblea General. En principi, per ser aprovades, les modificacions hauran d’obtenir l’acord
de la majoria dels membres, que representin almenys 2/3 parts de la totalitat de membres
presents o representats en l’ Assemblea General.

Article 22- Dissolució de FEDENATUR
La dissolució de FEDENATUR serà decidida per l’Assemblea General per majoria dels
membres presents o representats que representin almenys 3/4 parts del total dels vots dels
socis.
Els fons i béns de FEDENATUR existents en el moment de la seva dissolució, seran donats o
repartits, de conformitat al projecte de dissolució que elabori a tal efecte la Junta Directiva.
Aquesta proposta de la Junta Directiva haurà de ser aprovada per l’ Assemblea General junt
amb l’acord de dissolució, amb el vot favorable d’una majoria dels seus membres, directament
presents o representats, igual a almenys les ¾ parts del total dels vots dels membres de la
Federació.

El Secretari General
Marià Martí i Viudes
Vist i plau
El President de FEDENATUR
Josep Perpinyà i Palau
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