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TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DE LA 
"FUNDACIÓ  CARMEN i MARIA-JOSÉ GODÓ" 

APROVATS PEL PATRONAT A LA REUNIÓ DEL 
22 D’ABRIL DE 2016 

TÍTOL I 

Denominació, domicili i durada. 

Article 1r.- La Fundació es denomina “Fundació  Carmen i María- José Godó” 
(en abreviatura, Fundació CMJ Godó”), respectant la voluntat de les fundadores, 
expressada a l'escriptura de constitució atorgada davant el Notari de Barcelona 
Luís Félez Costea el dia 24 de febrer de 1984. 

Aquesta Fundació està subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, té 
personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar per a 
l'atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i inscripció al 
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. 

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, 
per les disposicions legals que li són d'aplicació, per les establertes en aquests 
estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions. 

Article 2n.- El domicili i la seu oficial de la Fundació radiquen a la ciutat de 
Barcelona, Carrer Muntaner, 198-200, Entresol. (Actualitzat en data 30 de 
novembre de 2018). 

Article 3r.- La durada de la Fundació està prevista amb caràcter il·limitat, 
sense perjudici de les causes de dissolució o fusió establertes en aquests 
estatuts o a les normes jurídiques d'aplicació. 

TÍTOL II 

Àmbit territorial, finalitat, objectius i beneficiaris de la Fundació. 

Article 4t.- La Fundació desenvoluparà les seves funcions principalment 
a Catalunya, sense perjudici d'estendre les seves activitats fora d'aquest 
territori quan la naturalesa dels objectius que emprengui requereixi un àmbit 
major, fins i tot quan la seu dels seus òrgans de govern i gestió i la direcció 
dels programes socials propis de la seva activitat radiquin en aquesta 
Comunitat. 
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Article 5è.- La finalitat fundacional és la realització, sense ànim de lucre, de les 
activitats de caràcter benèfic social que seguidament s'especifiquen: 
 
a) Promoció, desenvolupament i execució de projectes en l'àmbit de la protecció a 
la infància i la joventut en situació de marginació o de risc, mitjançant: 
 
1. la realització d'activitats que tinguin per objecte la millora de la qualitat de vida 
d'aquest sector social, tant en l'aspecte material, com en el de l'estabilitat 
emocional i la salut mental, ja sigui desenvolupant-les directament o col·laborant 
amb les administracions públiques i amb entitats privades sense ànim de lucre 
que tinguin la mateixa finalitat;  
 
2. la dotació d'ajudes assistencials i beques d'estudi a favor de persones dels 
col·lectius esmentats;  
 
3. activitats relacionades amb la cooperació al desenvolupament i el foment de la 
solidaritat entre els pobles;  
 
4.0la participació en programes de cooperació amb "organitzacions no 
governamentals" de l'àmbit de Catalunya, que tinguin com a finalitat l'ajuda a 
nens i joves necessitats de països no desenvolupats, i l'execució de programes 
d'integració d'immigrants;  
 
5. la promoció, subvenció i execució d'activitats d'ajuda als fills menors de famílies 
en crisi, com a conseqüència de la separació i el divorci dels progenitors, 
mitjançant el foment de programes educatius, terapèutics i assistencials. 

 
b) Realització, promoció i participació en projectes que tinguin per finalitat prestar 
ajuda assistencial i social a la infància i la joventut que pateix minusvalideses 
físiques o sensorials, amb una atenció especial a la subvenció i promoció de 
l'esport dels minusvàlids, com a eina d'integració, normalització i cohesió social 
en referència a l'accessibilitat, autonomia personal, material tècnic, formació de 
personal especialitzat, competicions i esdeveniments esportius. 
 
c) Col·laboració amb entitats públiques i privades sense ànim de lucre en l'àmbit 
de la recerca de les malalties més característiques de la gent gran, inclosa la 
concessió de beques i ajudes dirigides a possibilitar la recerca científica i la 
realització d'activitats assistencials derivades d'aquestes. 
 
d) La sensibilització de la consciència social sobre els problemes dels sectors 
socials marginats anteriorment, mitjançant la realització de cursos d'estudi, 
convocatòria i dotació de premis, o realització de conferències, així com l'edició i 
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publicació dels materials científics que se'n derivin. 
 

Article 6è.- Podran acollir-se a la Fundació i ser beneficiaris dels seus serveis i 
prestacions els col·lectius indeterminats de persones als quals va dirigida l'acció 
benefico social que s'ha delimitat a l'article precedent. Per assegurar el 
compliment d'aquesta condició, el patronat vetllarà perquè els beneficiaris 
compleixin els requisits establerts, per la qual cosa totes les activitats, ajudes, 
beques i dotacions que es produeixin a favor de determinades persones dels 
col·lectius esmentats es realitzaran mitjançant oferta pública i segons 
procediments de selecció individual establerts objectivament als programes 
corresponents sense que, en cap cas, puguin prevaler criteris que no garanteixin 
la igualtat d'oportunitats. 
 
 
TÍTOL III 
 
Del règim econòmic i els recursos fundacionals. 
 
Article 7è. La Fundació es nodrirà econòmicament de: 
 
1. Les aportacions i donacions que pugui realitzar a favor seu qualsevol persona 
física o jurídica. 
 
2. Els ingressos que aportin els beneficiaris per retribuir els costos dels seus 
serveis. 
 
3. Les herències, els llegats i qualsevol altra disposició testamentària que es 
realitzi a favor seu, que s'hauran d'acceptar en qualsevol cas a benefici 
d'inventari. 
 
4. Els rendiments nets derivats de l'explotació del seu patrimoni fundacional i, 
especialment, del rebut de les fundadores, la Sra. Carmen i la Sra. María José 
Godó Salsas, que van designar aquesta Fundació hereva universal del seus 
béns. 
 
5. Les  subvencions, els crèdits preferents i qualsevol tipus d'ajuda que rebi de 
qualsevol entitat pública o privada, de l'Administració local, autonòmica o estatal, 
de la Unió Europea o de qualsevol altre organisme internacional públic o privat. 
 
Article 8è.- L'aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals, que han quedat 
descrites en aquests estatuts a l'Article 5è, serà competència del Patronat, amb 
les limitacions de les normes legals de compliment obligat que estiguin vigents, o 
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que es promulguin en el futur, i hauran de determinar els beneficiaris basant-se 
en els criteris següents: 
 
1. Les ajudes, subvencions, dotacions, beques i donatius de qualsevol classe que 
s'atorguin hauran de ser objecte de selecció segons programes d'actuació 
elaborats prèviament, aprovats pel Patronat, que garanteixin l'aplicació de criteris 
objectius en la individualització d'aquestes ajudes, i que es dirigeixin als 
col·lectius indeterminats de persones que han restat descrits com a beneficiaris 
de les activitats d'aquesta Fundació, en règim d'igualtat d'oportunitats, i sense 
que puguin emprar-se sistemes de selecció que impliquin alguna forma de 
discriminació. 
 
2. En la determinació dels beneficiaris es donarà preferència a les persones amb 
necessitats primàries provades, de bona conducta i que tinguin al seu càrrec 
menors, minusvàlids o gent gran. 
 
Article 9è.- Els recursos econòmics anuals de la Fundació estaran integrats per: 
 
a) Les rendes i els rendiments produïts per l'actiu. 
 
b) Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals. 
 
c) Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquest fi que no hagin 
d'incorporar-se al capital fundacional. 
 
Els recursos econòmics seran aplicats d'acord amb els criteris següents, 
complementaris dels assenyalats a l'article precedent: 
 
1. La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el 
setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta la 
destinarà o bé al compliment diferit de les finalitats o a l'increment dels seus fons 
propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos. 
 
L'aplicació d'almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment dels fins 
fundacionals es farà efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar des de 
l'inici del següent al de l'acreditació comptable. 
 
2. El Patronat haurà de tenir cura que el rendiment del patrimoni sigui òptim, per a 
la qual cosa realitzarà les inversions que la prudència aconselli, un cop efectuats, 
si fos el cas, els tràmits necessaris. 
 
3. El Patronat podrà acceptar donacions que puguin coadjuvar, directa o 



5 
 

indirectament, al millor compliment de la finalitat fundacional. 
 
Si la Fundació rep béns i drets sense que se n'especifiqui la destinació, el 
Patronat ha de decidir si han d'integrar-se a la dotació o si han d'aplicar-se 
directament a la consecució dels fins fundacionals. 
 
4. Les despeses derivades del funcionament del Patronat i els seus òrgans 
delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o 
gerència, no poden ser superiors al 15 % dels ingressos nets obtinguts durant 
l'exercici. 
 
5. L'alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i 
drets que integren el patrimoni fundacional es realitzaran a títol onerós i 
respectant les condicions dels fundadors o dels donants d'aquests béns. En 
qualsevol cas, l'import obtingut ha de reinvertir-se en l'adquisició d'altres béns i 
drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la 
Fundació. 
 
Si es produeixen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir total o 
parcialment el deure de reinversió, el Patronat, abans de portar a terme l'acte de 
disposició, ha de presentar una declaració responsable al Protectorat en que faci 
constar que es donen aquestes circumstàncies, i ha d'aportar un informe subscrit 
per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les 
raons que justifiquen la no reinversió. També ha de justificar la destinació que es 
doni al producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats 
de la Fundació. 
 
En tots els supòsits, els casos d'alienació o gravamen de béns immobles, 
establiments mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a 
15.000 €, han de comunicar-se al Protectorat abans d'executar-los. Si el valor de 
mercat supera els 100.000 € o el 20 % de l'actiu de la Fundació que resulti de 
l'últim balanç aprovat, el Patronat, abans de la perfecció del contracte, ha de 
presentar una declaració responsable al Protectorat en la qual faci constar que 
l'operació és beneficiosa per a la Fundació i ha d'aportar un informe subscrit per 
tècnics independents que acrediti que l'operació respon a criteris 
economicofinancers i de mercat. S'exceptuen els actes d'alienació de béns 
negociats en mercats oficials si l'alienació s'efectua almenys pel preu de 
cotització. 
 
6. La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen 
directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El 
Patronat, abans de realitzar els actes de disposició, ha de comptar amb la 
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informació adequada per prendre la decisió responsablement. 
 
7. Les alteracions patrimonials derivades dels actes d'alienació o gravamen han 
de quedar reflectides a l'inventari de la Fundació. La realització d'aquests actes 
també ha de fer-se constar a la memòria dels comptes anuals. 
 
8. Es requereix autorització prèvia del Protectorat per realitzar actes de 
disposició, gravamen o administració en els casos següents: 
 
a) si els béns o drets objecte de disposició s'han adquirit amb diners procedents 

de subvencions públiques, 
b) si el donant ho ha exigit expressament, 
c) si ho estableix una disposició estatutària i 
d) si el producte de l'operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de la 

Fundació. 
 
9. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i d'acord amb el que aconsellin 
la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients a les 
inversions del patrimoni fundacional. 
 
Article 10è.- Tots i cadascun dels patrons podran examinar, en qualsevol 
moment, per si mateixos o a través de persones delegades, els comptes i 
documents que s'han de portar obligatòriament d'acord amb la Llei i aquests 
Estatuts. 
 
 
TÍTOL IV 
 
Òrgans de govern i normes de funcionament.  
 
Article 11è.- La direcció de les activitats de la Fundació per al compliment dels 
seus fins, l'administració dels seus béns i la representació plena de la Fundació 
corresponen al Patronat. 
 
Article 12è.- El Patronat estarà format per un mínim de tres i un màxim de cinc 
membres, d'entre els quals se n'elegirà un que ostentarà les funcions de 
President, i un altre que exercirà les funcions de Secretari, i la resta seran 
patrons Vocals. 
 
Article 13è.- Els patrons exerciran el càrrec durant un termini de cinc anys a 
partir de la data d'acceptació, transcorregut el qual podran ser renovats.  
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Article 14è.- La designació i el nomenament de patrons per a la cobertura de les 
vacants que es produeixin, sigui quina en sigui la causa, així com per a la 
renovació dels patrons electes en expirar el seu mandat, correspondrà al 
Patronat, per majoria absoluta dels membres. 
 
El nomenament haurà de recaure en persones de reconeguda solvència moral, 
amb prestigi professional reconegut a Catalunya, i que desenvolupin o hagin 
desenvolupat activitats en els àmbits que configuren la finalitat i l'objecte 
d'aquesta Fundació, o hagin estat vinculades activament amb les activitats de la 
mateixa. 
 
Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini per al 
qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La 
persona substituta serà designada pel temps que falti perquè s'esgoti el mandat 
del Patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts 
per a la resta dels membres. 
 
Si no s'assolís la majoria qualificada dels membres del Patronat per a la 
designació de la persona que haurà de cobrir la vacant que es produeixi, es 
formarà una terna, elegida pels membres del Patronat, i en la qual cadascun dels 
patrons tindrà dret a proposar i votar a un únic candidat, que, amb exposició 
motivada de les condicions dels mateixos, serà sotmesa a qui exerceixi el càrrec 
de Degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, per tal que per aquest, de 
la manera que consideri convenient i segons qui millor pugui desenvolupar el 
càrrec, s'elegeixi i determini, d'entre els que componen la terna, la persona sobre 
la qual recaurà el càrrec. 
 
En el cas que els membres del Patronat deixessin transcórrer sis mesos des del 
cessament del patró la substitució del qual procedeixi sense haver designat un 
substitut segons estableixen aquests estatuts, sigui quina en sigui la causa, serà 
el Protectorat qui designi els components de la terna de candidats que haurà de 
presentar-se davant del Degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona, i si aquest 
deixés transcórrer el termini de tres mesos sense efectuar la designació sense 
una causa justa que ho motivi, correspondrà al Protectorat el nomenament del 
patró o patrons que hagin de cobrir la vacant. 
 
Article 15è.- Conflicte d'interessos i auto contractació. 
 
1. Si existeix un conflicte d'interessos entre la Fundació i alguna persona 

integrant d'un dels seus òrgans, ha de procedir-se d'acord amb el que 
s'estableix a continuació:  
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a)  Un patró no pot intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en 
els assumptes en què s'estigui en conflicte d'interessos amb la Fundació. 

 
b)  Els patrons han de comunicar al Patronat qualsevol situació de conflicte, 

directe o indirecte, que tinguin amb la Fundació. Abans que el Patronat 
adopti un acord en el qual pugui existir un conflicte entre un interès 
personal i l'interès de la Fundació, el Patró ha de proporcionar a la 
Fundació la informació rellevant i ha d'abstenir-se d'intervenir en la 
deliberació i votació. 

 
c)  S'equipara a l'interès personal, per tal d'apreciar l'existència d'un conflicte 

d'interessos, l'interès de les persones següents: 
 

- En el cas que es tracti d'una persona física, el del cònjuge, el d'altres 
persones amb qui s'estigui especialment vinculat per vincles 
d'afectivitat, el dels seus parents en línia recta i en línia col·lateral fins al 
tercer grau de consanguinitat o afinitat; i el de les persones jurídiques 
en les quals s'exerceixin funcions d'administració o en les quals es 
constitueixi, directament o mitjançant una persona interposada, una 
unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil.  

 
- En el cas que es tracti d'una persona jurídica, el dels seus 

administradors o apoderats, el dels socis de control i el de les entitats 
que formin amb aquesta persona una unitat de decisió, d'acord amb la 
legislació mercantil. 

 
2.  Els patrons i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb l'apartat anterior: 
 

a)  Només poden realitzar operacions amb la Fundació si en queda prou 
acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació 
sobre els particulars del patró o la persona equiparada. Abans de portar a 
terme l'operació, el Patronat ha d'adoptar una declaració responsable i ha 
de presentar-la al Protectorat juntament amb la documentació justificativa 
pertinent, d'acord amb la legislació aplicable. 

 
b)  En qualsevol cas, els patrons han d'abstenir-se de participar en tot tipus de 

negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la 
gestió de la Fundació. 

 
c)  Els patrons tampoc poden participar en societats constituïdes o 

participades per la Fundació.  
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Article 16è.- Llevat que els Estatuts o la Llei exigeixin una altra cosa, el règim jurídic de 
presa de decisions per part del patronat serà el de majoria simple, corresponent 
un vot a cadascun dels membres del Patronat, i al President el vot de qualitat en 
cas d'empat, i es farà constar, a cadascuna de les decisions que s'adoptin que no 
siguin d'unanimitat, el resultat de la votació. Els acords adoptats per majoria 
podran ser impugnats de la manera legalment establerta.  
 
Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el vot 
respecte d'actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d'un càrrec 
d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons 
les regles d'organització de la mateixa institució. 
 
Article 17è.- El Patronat té les funcions següents: 
 
1. Representar la Fundació davant de tota classe de persones, entitats, 
organismes i institucions, tant de dret públic com de dret privat, en tota classe de 
negocis jurídics, inclosa la representació de l'entitat davant els Tribunals de 
Justícia, per a la qual cosa podrà delegar les facultats necessàries a favor de 
Procuradors i Advocats, en forma de poders per a plets. 
 
2. Atorgar tot tipus de negocis jurídics, d'administració, disposició, actes derivats 
del dret de propietat sobre béns mobles o immobles, i drets de qualsevol 
naturalesa, acceptar donacions i subvencions, atorgar contractes de 
compravenda, amb les condicions establertes per la llei, acceptar, lliurar i 
endossar lletres de canvi, i prendre diners a préstec. 
 

3. Dirigir les activitats de la Fundació, administrar-ne els béns i aplicar els 
recursos econòmics al compliment de la finalitat fundacional. 
 

4. Nomenar, contractar, acomiadar i separar del servei el personal necessari 
perquè exerceixi la seva feina per cobrir les necessitats de la Fundació, i fixar-li 
les retribucions que procedeixin. 
 

5. EI Patronat, per majoria absoluta, podrà delegar les seves facultats en un o 
més dels seus membres, amb caràcter mancomunat o solidari, així com designar 
apoderats i administradors, generals o especials. En cap cas seran delegables: 
 
a) L'aprovació dels comptes. 
b) La formulació del pressupost. 
c) La venda i el gravamen de béns immobles i valors mobiliaris no cotitzables en 

borsa. 



10 
 

d) La modificació dels estatuts. 
e) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació. 
f) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i els documents que integren els 

comptes anuals. 
g) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un 

valor superior a una vigèsima part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti 
de la venda de títols valors amb cotització oficial per un preu que sigui 
almenys el de cotització. No obstant això, es poden fer apoderaments per a 
l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat. 

h) La constitució o dotació d'una altra persona jurídica. 
i) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius. 
j) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques. 
k) L'adopció i formalització de les declaracions responsables. 
l) Els que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat o l'adaptació i 

formalització d'una declaració responsable, en els termes establerts a la Llei.  
 
El que es disposa en aquest article ha d'entendre's sense perjudici de les 
autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que 
se li hagin de fer d'acord amb la legislació vigent. 
 
També es requerirà majoria absoluta per a la revocació dels poders atorgats per 
la Fundació. 
 
6. Sense perjudici d'allò previst a l'apartat de “Règim comptable i documental”, el 
Patronat formularà, cada any, tant un inventari com els comptes anuals, tancats 
el 31 de desembre, que haurà de reflectir amb claredat i exactitud la situació 
patrimonial de la Fundació, i una memòria explicativa de les activitats realitzades 
durant l'any; també haurà de fer la liquidació del pressupost de l'any anterior i 
formular el corresponent a l'exercici de l'any en curs. Per a aquest fi, el Patronat 
haurà de detallar els ingressos i les despeses als llibres de comptabilitat que 
correspongui portar, segons la llei. 
 
7. La resta de facultats que li atribueixen les disposicions legals aplicables i 
aquests Estatuts i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins 
fundacionals, sense més excepcions que les establertes a la legislació aplicable i 
en aquests Estatuts. 
  
Article 18è.- Els membres del Patronat exerciran el càrrec gratuïtament, sense 
perjudici de rescabalar-se de les despeses que l'exercici del càrrec els hagi 
ocasionat i de ser indemnitzats pels danys que els ocasioni el desenvolupament 
de les funcions pròpies del càrrec. 
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Article 19è.- El Patronat es reunirà com a mínim un cop cada quatre mesos i 
sempre que convingui a l'interès de la Fundació. 
 
La convocatòria serà feta pel president, per iniciativa pròpia, o a sol·licitud 
d'almenys una quarta part dels membres del Patronat que especifiquin clarament 
els assumptes que volen tractar. En aquest cas, la reunió s'haurà de convocar 
amb la urgència que requereixin els assumptes que la motivin i, en tot cas, dins 
dels quinze dies següents a la recepció de la petició. 
 
El Patronat quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, en persona 
o representats, la majoria dels seus membres, sempre que s'hagi cursat la 
convocatòria amb antelació, almenys de deu dies, a tots els membres que el 
componen, i prendrà els acords per majoria dels assistents, excepte per a 
aquelles qüestions pera a les quals la llei, o aquests Estatuts, exigeixin majoria 
qualificada, o la unanimitat. 
 
No caldrà convocatòria quan es trobin reunits tots els membres de l'òrgan de 
govern i acceptin per unanimitat realitzar la sessió. 
 
Article 20è.- Els acords executius, o qualssevol altres, a sol·licitud d'un membre, 
es transcriuran en un llibre degudament diligenciat que custodiarà el Secretari. 
Les actes hauran de ser autoritzades pel President i el Secretari. 
 
L'acta ha d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un 
resum dels assumptes tractats, les intervencions de les quals hagi sol·licitat que 
quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les 
votacions i les majories. 
 
Les actes poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la 
sessió corresponent o bé a la propera reunió. No obstant això, els acords tenen 
força executiva des de l'adopció, excepte si es preveu expressament, als 
Estatuts o a l'hora d'adoptar l'acord, que no són executius fins a l'aprovació de 
l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la 
inscripció. 
 
Les reunions del Patronat tindran lloc al domicili social, o al lloc que designi el 
President quan sigui ell qui les convoqui. 
 
Article 21è.- Correspon al president: 
 
1.  Representar institucionalment la Fundació. 
2.  Convocar les reunions del Patronat i establir l'ordre del dia, presidir-les i 
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suspendre-les. 
3.  Dirigir els debats, fer conèixer el resultat de les votacions i concloure les 

sessions. 
4.  Aprovar les actes i signar-les amb el Secretari. 
5.  Donar el vistiplau als certificats lliurats pel Secretari. 
6.  Representar la Fundació als actes i negocis jurídics per als quals hagi estat 

delegat pel Patronat. 
7.  Fer complir els acords executius adoptats pel Patronat. 
8.  Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat. 
9.  La resta de facultats indicades en aquests Estatuts i les que li encomani 

expressament el Patronat, d'acord amb el que es preveu a la normativa 
aplicable. 

 
Article 22è.- Correspon al Secretari: 
 
1. Portar i custodiar el llibre d'actes. 
2. Redactar les actes i signar-les, juntament amb el President. 
3. Lliurar certificacions literals, o de particulars, en relació amb les actes 

aprovades, amb el vistiplau del president. 
4. La resta de funcions inherents al seu càrrec i que li atribueixin aquests 

Estatuts. 
 
Article 23è.- El Patronat podrà designar una persona com a Administrador per 
exercir la gestió ordinària de la Fundació i executar els acords del Patronat. A 
aquest efecte, el Patronat li atorgarà els poders corresponents.  
 
Article 24è.- Serà obligació de tots els membres del patronat: 
 
1. Assistir a les reunions i sessions per a les quals siguin convocats pel President, 
i emetre amb lleialtat cap a la Fundació l'opinió que tinguin sobre cadascun dels 
acords que els siguin sotmesos a consideració. 
 
2. Proposar, dins de la responsabilitat concreta que els sigui assignada, la 
realització de les activitats necessàries per al compliment efectiu dels fins de la 
Fundació. 
 
3. Examinar els comptes anuals de la Fundació per poder emetre una opinió 
fonamentada respecte a la seva aprovació, l'elaboració dels pressupostos i 
l'execució amb càrrec a aquests de les activitats que es desenvolupin. 
 
4. Actuar en benefici de la Fundació en el desenvolupament de les funcions que li 
haguessin estat encomanades, i informar la resta dels membres del Patronat de 
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la seva actuació. 
 
Article 25è.- L'acompliment del càrrec de patró serà voluntari tant en l'acceptació 
com en l'exercici, per la qual cosa, en qualsevol moment, cadascun dels membres 
que els integren podrà presentar la seva renúncia, anunciant-la, amb caràcter 
mínim, tres mesos abans del cessament efectiu de les seves funcions, que haurà 
de fer constar en acta notarial, i mitjançant notificació fefaent al secretari o al 
president del Patronat. 
 
A més de per la causa anterior, la condició de patró s'extingirà: 
 
1. Per mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, 
en el cas de les persones jurídiques. 
 
2. Cessament de la persona del càrrec a causa del qual formava part del 
Patronat. 
 
3. Per l'expiració del període de temps per al qual va ser elegit. 
 
4. Per incórrer en causa legal que determini la incompatibilitat amb l'exercici de la 
funció de membre del patronat. 
 
5. Es cessarà en la condició de membre del Patronat per acord adoptat per 
unanimitat de la resta de membres quan s'estigui incurs en alguna causa que doni 
lloc a la destitució del càrrec per haver obrat amb deslleialtat a la Fundació en 
l'acompliment de les seves funcions, per no assistir reiteradament a les reunions 
per a les quals se'l convoqui, per negligència o ineptitud en l'acompliment de les 
tasques que li haguessin estat encomanades, o per la realització d'actes que 
puguin repercutir en el menyscabament del prestigi i la dignitat d'aquesta entitat. 
 
6. Per incapacitat, inhabilitació o ineptitud sobrevinguda, 
 
7. Per sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la 
Fundació o que decreti la remoció del càrrec. 
 
8. La resta que estableixin la llei o els Estatuts. 
 
La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les maneres 
establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant de 
tercers quan s'inscriu al Registre de Fundacions. 
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TÍTOL V 
 
Règim comptable i documental. 
 
Article 26è.- La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari i de 
comptes anuals. 
 
1. El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i formularà els comptes anuals 
de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic, 
d'acord amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les 
disposicions que en cada cas siguin aplicables. L'exercici s'ha de tancar el dia 31 
de desembre de cada any. 
 
2. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per: 
 
a) el balanç de situació, 
b) el compte de resultats, 
c) el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net, 
d) el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i, 
e) la memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació 

continguda al balanç i al compte de resultats, detallant les actuacions 
realitzades en compliment dels fins fundacionals i concretar el nombre de 
beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, així com els recursos 
procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats 
participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació. 

 
3. El Patronat ha d'aprovar els comptes anuals dins dels sis mesos següents a la 
data de tancament de l'exercici, i els ha de presentar de la forma prevista 
legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per a dipositar-los en el 
termini de 30 dies a comptar des de l'aprovació. 
 
4. El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres 
temporals que realitzi al mercat de valors, un informe anual sobre el grau de 
compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de 
lucre, d'acord amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora. 
 
5. Els comptes anuals se sotmetran a una auditoria externa quan es donin les 
circumstàncies legalment previstes.  
 
Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els 
comptes hagin de sotmetre's a una auditoria, si una tercera part dels patrons la 
demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància 
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excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es porti a terme, es 
convocarà una reunió del Patronat en el termini màxim d'un mes a comptar des 
de la petició, per tal d'acordar de manera motivada la realització o no realització 
de l'auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini 
indicat o si, un copo convocat a l'efecte, s'acorda no portar a terme l'auditoria, els 
patrons interessats poden dirigir la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que 
s'estableix a l'article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del 
Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 
 
 
TÍTOL VI 
 
De la modificació, dissolució i extinció. 
 
Article 27è.- El Patronat, quan existeixin causes que ho justifiquin, podrà abordar 
la modificació d'aquests Estatuts, per a la qual cosa es requerirà el recolzament 
per unanimitat dels membres del Patronat. 
 
Article 28è.- La mateixa unanimitat per al cas previst a l'article anterior es 
requerirà perquè el Patronat pugui acordar la fusió o agregació d'aquesta 
Fundació amb una altra o altres de finalitats anàlogues, d'acord amb la legislació 
vigent, i la integració de l'entitat en qualsevol tipus de federació, associació o 
consell que agrupi entitats jurídiques d'aquesta mateixa naturalesa. 
 
Article 29è.- El Patronat disposarà, també per unanimitat, la dissolució de la 
Fundació, per impossibilitat de complir les seves finalitats i per les causes que 
s'estableixin normativament o en aquests Estatuts. L'acord ha de ser motivat i ha 
de ser aprovat pel Protectorat. 
 
Article 30è.- Dissolta la Fundació, s'obrirà el període liquidador, les operacions 
del qual correspondran al Patronat, convertit en Junta Liquidadora.  
 
La Junta Liquidadora destinarà els béns sobrants de la liquidació a l'entitat o les 
entitats sense ànim de lucre i amb fins anàlegs que ella mateixa determini, segons 
la legislació vigent.  
 
Aquestes entitats a les quals es destini el patrimoni de la Fundació sempre han de 
ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb el que estableixi en cada 
moment la legislació fiscal aplicable. 
 



16 
 

 
 

L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent han de ser autoritzades pel 
Protectorat abans que s'executin.  
 


