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Benvolguts,

En compliment d’allò que disposa l’article 6.4 de la Llei 17/2014, de 23 de desembre,
de representativitat de les organitzacions professionals agràries, us informem que el
cens provisional per a les eleccions agràries que tindran lloc els propers mesos és
disponible, per a cada municipi, al web del DARP, a l’adreça següent:
http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/dar_estadistiques_observatoris/eleccionsagraries/, per tal que sigui objecte d’exposició pública a les dependències municipals.
Com podreu comprovar, aquest cens està dividit en dos apartats: en un hi figuren les
persones físiques que ens consta que tenen dret de vot en les eleccions i en l’altre hi
apareixen les persones jurídiques i els seus representants, que són els que podran
exercir aquest dret. Us demanem que el cens sigui exposat públicament des del
moment de la recepció d’aquesta tramesa fins al final del termini d’al·legacions (26
d’octubre).
A partir del mateix 2 d’octubre i al llarg dels propers vint dies hàbils (és a dir, fins al 26
d’octubre, inclòs) totes les persones, físiques i jurídiques, que vulguin presentar
al·legacions al cens ho podran fer a través del vostre ajuntament. Adjuntem en aquest
correu l’imprès normalitzat per a aquest tràmit. Tot seguit, us detallem els diferents
supòsits i la documentació que caldrà en cada cas:
1. Persones que no apareixen al cens i que hi han de figurar
En el cas de persones físiques:
•

•
•

Certificació de la Tresoreria de la Seguretat Social on es fa constar que la
cotització pel règim especial de treballadors autònoms és per exercir l’activitat
agrícola, ramadera o forestal, o informe de la Tresoreria General de la
Seguretat Social d’acreditació d’activitat agrària per compte propi.
Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat.
Volant o certificat d’empadronament, en aquells casos en què el domicili que
figuri en el DNI no coincideixi amb el que consta en el padró.

Les persones jurídiques hauran d’acreditar la seva personalitat jurídica, la qual cosa
s’haurà de fer mitjançant els documents següents:
•

Fotocòpia del Codi d’Identificació Fiscal (CIF)

•

Fotocòpia dels seus estatuts, tenint en compte que:

En el cas de les societats civils, els estatuts han de constar en escriptura pública o
en un document privat presentat davant un registre públic.
En el cas de les societats agrícoles de transformació (SAT) no cal aportar la
documentació especificada en aquest punt.
•

Document de declaració responsable segons el qual la persona jurídica té com
a objecte, d’acord amb els seus estatuts, l’explotació agrícola, ramadera o
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forestal, i que aquestes activitats representen almenys el 25% de l’activitat
total.
Així mateix, la persona física que comparegui en nom de la persona jurídica haurà
d’acreditar la seva representació, la qual cosa es podrà fer mitjançant còpia del seu
DNI, acompanyada d’un dels documents següents:
•
•
•
•
•

Certificat del secretari de l’òrgan competent, segons els Estatuts de la societat,
que atorgui la facultat d’exercir el vot en les eleccions agràries de Catalunya.
Acord de l’òrgan competent de la societat on constin els representants legals.
Certificat del Registre corresponent que acrediti el nomenament com a
administrador, gerent o altre càrrec que impliqui representació.
Fotocòpia del poder notarial del qual resulti que té atribuïda la facultat d’actuar
en nom i representació de la persona jurídica.
Fotocòpia dels Estatuts de la societat en el cas que hi consti la representació.

Aquesta documentació s’haurà d’aportar sempre que l’apoderament de la persona
compareixent no consti en l’escriptura de constitució.
L’imprès d’al·legacions i el de la declaració responsable són disponibles al web del
DARP,
a
l’adreça
següent:
http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/dar_estadistiques_observatoris/eleccionsagraries/, a l’apartat de les Eleccions Agràries, juntament amb el cens per a cada
municipi.

2. Persones que figuren inscrites al cens, però amb alguna dada errònia o
obsoleta.
•

Document que demostri la veracitat de la informació que cal rectificar. En les
persones jurídiques, la validesa de les dades abasta la mateixa persona
jurídica i el/la representant.

3. Persones que figuren inscrites al cens i que no hi han d’aparèixer.
En aquest cas, tant les persones físiques, com les jurídiques hauran d’aportar
la documentació que acrediti que no mantenen relació amb les activitats
agràries,
La tramesa de les al·legacions i de la documentació justificativa compulsada, la podreu
fer o bé per correu electrònic a l’adreça oficina.cens.daam@gencat.cat, o també podeu
utilitzar el correu postal, remetent els documents a l’adreça següent:
OFICINA DEL CENS PER A LES ELECCIONS AGRÀRIES
Unitat d’Estudis i Prospectiva Agrària i Alimentària
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Avinguda Diagonal, 523-525, 1a planta
08029 – BARCELONA
Us demanem que, de preferència, feu servir el correu electrònic, per tal d’assegurar la
recepció de les al·legacions dins del termini establert.
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Un cop resoltes les al·legacions presentades, us remetrem, per aquest mateix
conducte, el cens definitiu, per a la seva nova exposició pública.
Posteriorment, tornarem a contactar amb vosaltres per tal de dur a terme tots els
tràmits que requereix el procés electoral: disposició d’espais per a propaganda i locals
per a actes de campanya de les organitzacions candidates, locals per a les meses
electorals. En aquest sentit, us fem saber que el nombre mínim d’electors per constituir
mesa electoral és de 15, sumant persones físiques i jurídiques. En els municipis amb
menys electors, aquests s’afegiran a la mesa del més proper.
Totes les consultes que s’hagin de fer sobre aquest procés, les podeu adreçar al
correu electrònic oficina.cens.daam@gencat.cat , o al telèfon 93.444.50.75.
Barcelona, 1 d’octubre de 2015
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