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ESTATUTS DE
“FUNDACIÓ PRIVADA TERRASSENCA SANT GALDERIC”

TÍTOL PRIMER
DENOMINACIÓ, PERSONALITAT JURÍDICA, DURADA, DOMICILI I RÈGIM 
JURÍDIC

Article 1. Denominació i naturalesa

1.1. Amb la denominació FUNDACIÓ PRIVADA TERRASSENCA SANT GALDERIC 
l’entitat fundadora constitueix una fundació privada a l’empara de la legislació de 
la Generalitat de Catalunya. 

1.2. La Fundació és una organització sense ànim de lucre que té adscrit 
permanentment el seu patrimoni a la realització dels fins d’interès general que 
s’especifiquen en l’article 6 d’aquests Estatuts.

Article 2. Personalitat i capacitat

2.1. La Fundació, un cop atorgada la seva carta fundacional en escriptura pública 
i  inscrita aquesta en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, 
té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d’obrar dins els límits 
d’aquests Estatuts i de les lleis.

2.2. La Fundació, com a persona jurídica privada, té patrimoni propi i, d’acord 
amb les disposicions legals vigents, i amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, pot 
adquirir, conservar, posseir, administrar, disposar, alienar, gravar, permutar i rebre 
per qualsevol títol tota mena de béns, mobles i immobles, i drets. Als efectes 
esmentats pot formalitzar tota mena d’actes i contractes i contraure obligacions, 
renunciar i transigir béns i drets, així com promoure, oposar-se, seguir i desistir 
els procediments que fossin oportuns i exercitar lliurement tota mena de drets, 
accions i excepcions davant els jutjats i tribunals ordinaris i especials, i també 
davant l’administració pública central, autonòmica, provincial i local, davant 
qualsevol corporació i entitat de dret públic i privat, i davant de les institucions i 
tribunals comunitaris i internacionals.

Article 3. Durada

3.1. La Fundació es constitueix amb caràcter permanent i durada indefinida.



3.2. No obstant això, si en algun moment les finalitats pròpies de la Fundació 
poguessin considerar-se assolides o esdevinguessin de compliment impossible, 
el Patronat podrà acordar la seva extinció conforme al que preveu l’article 26 dels 
presents Estatuts.

Article 4. Domicili i àmbit d’actuació

4.1. La Fundació té el seu domicili social a Terrassa (08222), carrer Colom 99. 
El Patronat podrà acordar el canvi de domicili a qualsevol altre indret situat a 
Catalunya.

4.2. Les finalitats fundacionals es desenvolupen primordialment, tot i que no 
exclusivament, al municipi de Terrassa.

4.3. La Fundació podrà obrir delegacions a la resta de Catalunya o a qualsevol 
altre indret, si això fos necessari o convenient per al compliment de les finalitats 
fundacionals.

Article 5. Règim jurídic aplicable

La Fundació es regirà per la voluntat dels fundadors, manifestada a l’escriptura 
pública fundacional, pels presents Estatuts, i per les normes que estableixi 
el seu Patronat, d’acord amb les disposicions legals i reglamentaries vigents, i  
especialment per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (en endavant, el Llibre tercer)., o la que 
la derogui i sigui vigent en cada moment.

TÍTOL SEGON
OBJECTE, FINALITATS FUNDACIONALS I BENEFICIARIS

Article 6. Objecte i finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte:

 a) Adscriure l’ús i aplicació dels recursos de la fundació a activitats, finalitats 
i serveis d’interès general de la ciutat de Terrassa, en especial de caire 
d’assistència social i inclusió social.

 b) Fomentar la recerca històrica i divulgar amb finalitats culturals i educatives 
el passat agrícola de Terrassa, a fi de preservar-ne la memòria a nivell local.

 c) Suport a les activitats de caire agrícola que subsisteixen en el municipi de 
Terrassa per tal d’adaptar-les al codi de bones pràctiques agrícoles i assegurar 



la sostenibilitat de la producció. Promoure una agricultura i ramaderia més 
respectuosa amb el medi ambient, cuidar l’entorn paisatgístic, fomentar la 
biodiversitat i evitar contaminacions de sòls i aigües.

 d) Impulsar la col·laboració amb forma de xarxa amb entitats i institucions que 
proposin altres projectes de recerca o d’ajut amb objectius similars.

Article 7. Forma d’acompliment de les finalitats fundacionals

7.1. El Patronat de la Fundació determina i decideix el programa d’activitats de 
la Fundació, d’acord amb les finalitats fundacionals, i elegeix els projectes i els 
beneficiaris, respectant en tot cas l’interès general i allò que preveuen els articles 
331-1.3, del Llibre tercer i l’article 3 de la Llei estatal 50/2002, de fundacions, o la 
legislació vigent en cada moment.

7.2. Les activitats de la Fundació podran ser dutes a terme per si mateixa o en 
col·laboració amb d’altres entitats públiques o privades.

7.3. Per dur a terme les finalitats de la Fundació, el Patronat podrà decidir:

a) L’organització d’activitats de qualsevol mena relacionades amb les finalitats 
fundacionals.

b) L’adquisició de bens mobles i immobles destinats a l’acompliment de les 
finalitats fundacionals..

c) La creació de programes que rebin aportacions del sector públic, comunitari, 
estatal, autonòmic o local i dels sectors privats i d’organitzacions internacionals.

d) La concessió de beques i ajuts econòmics i la contractació de investigadors 
i de personal de suport a la recerca.

e)  La contractació de les persones necessàries per a aquestes finalitats.

f)  La potenciació de col·laboracions amb institucions i entitats.

7.4. Aquesta enumeració no és limitativa. Per tant, el Patronat podrà acordar la 
realització d’altres activitats per al compliment de les finalitats fundacionals.

7.5. Les finalitats de la Fundació podran ser modificades per acord del Patronat 
i de conformitat amb el que preveu l’article 24 dels Estatuts.

7.6. Les finalitats de la Fundació poden ser exercides també indirectament 
mitjançant la seva participació en societats, en les condicions establertes a 



l’article 333-4 del Llibre tercer, o la legislació que el substitueixi i sigui vigent en 
cada moment.

Article 8. Beneficiaris

8.1. Són beneficiaris de les activitats fundacionals d’interès les persones, naturals 
o jurídiques, residents a Terrassa que necessitin algun tipus d’assistència social 
o estiguin en risc d’exclusió i s’incloguin dins d’un programa d’actuació concret, 
els centres de recerca privats o públics que tinguin com  àmbit d’actuació alguna 
de les activitats enumerades en els presents estatuts, i els sectors econòmics o  
professionals vinculats amb el món agrari terrassenc.
 
8.2. Només el Patronat té facultat per determinar els projectes, les persones, 
els col·lectius o les institucions a favor de qui la Fundació desenvolupi directa o 
indirectament la seva activitat, i la finalitat específica de les ajudes que decideixi 
concedir.
 
8.3. En l’elecció concreta dels beneficiaris, el Patronat i, en el seu cas, els altres 
òrgans de govern de la fundació, respectaran en tot cas l’interès general i tot allò 
que estableix el Llibre tercer, o la legislació que sigui vigent en cada moment, 
actuant amb criteris d’imparcialitat i no discriminació.

TÍTOL TERCER
DOTACIÓ I APLICACIÓ DELS RECURSOS

Article 9. Dotació fundacional

La dotació de la Fundació queda constituïda per: 

a) La dotació inicial realitzada a l’escriptura fundacional, que haurà de ser 
suficient per a promoure l’acompliment de les finalitats fundacionals.

b) Tots aquells bens, mobles i immobles, i drets que s’adquireixin amb 
posterioritat a la constitució de la Fundació, per qualsevol títol, sempre 
que el Patronat hagi acordat o acordi afectar els esmentats bens amb 
caràcter permanent als fins fundacionals. Aquest increment de la dotació 
s’ha de notificar al Protectorat en el moment de la presentació dels 
comptes. 

Article 10. Patrimoni de la Fundació i aplicació de recursos

10.1. El patrimoni de la Fundació pot estar format per tota classe de bens, 
mobles i immobles, i drets de qualsevol naturalesa, sense més limitacions que les 
establertes per les lleis. 



10 .2. Aquest patrimoni estarà format per:

a) La dotació inicial realitzada a la carta fundacional.
b) Els donatius en efectiu, quotes, subvencions, herències, llegats, ajuts o 

donacions de qualssevol béns i drets de contingut econòmic que rebi 
i accepti la Fundació, amb destinació a l’ampliació de la dotació o a 
la realització d’accions o activitats específiques relacionades amb les 
finalitats fundacionals.

c) Les dotacions de les entitats Promotores i Patrocinadores.
d) Els béns que, procedents d’administracions, d’organismes públics o 

altres entitats sense ànim de lucre, puguin utilitzar-se en règim de cessió 
d’ús o adscripció.

e) Les rendes i altres resultats obtinguts del desenvolupament de les pròpies 
activitats fundacionals. 

10.3. Les rendes i altres ingressos anuals que la Fundació obtingui s’han de destinar 
a l’acompliment de les finalitats fundacionals, dins els límits que la legislació vigent 
estableixi.

TÍTOL QUART
ESTRUCTURA I ÒRGANS DE GOVERN DE LA FUNDACIÓ

Article 11. Òrgans de la Fundació

La Fundació s’estructurarà al voltant dels següents òrgans: el Patronat i el Director.

11.1. El Patronat

El govern de la Fundació s’atribueix a un Patronat integrat per set membres, elegits 
per raó del seu càrrec com a membres del Consell Rector de l’entitat fundadora, 
Serveis Terrassencs Sant Isidre, SCCL. El càrrec de patró és reelegible i té una 
durada de cinc anys, o fins que cessi el seu càrrec, el que s’esdevingui abans.

Els membres del Patronat que ho són per raó del càrrec que ocupen, han de 
cessar en el seu càrrec en el moment que perdin la condició per la qual van ser 
nomenats.

La renúncia serà efectiva des que es notifiqui al Patronat, en la forma prevista. 
Produïda la vacant, el Patronat designarà la persona que haurà d’ocupar-la, 
d’acord a allò que estableix el present article. El nomenament es comunicarà al 
Protectorat en la forma establerta en la normativa.



El Patronat és l’òrgan de govern de la Fundació. Correspon al Patronat vetllar per 
l’acompliment de les finalitats fundacionals; representar la Fundació; administrar-
la i disposar dels seus béns, les rendes i els drets; atorgar tota mena d’actes 
i negocis jurídics, així com actuar en l’àmbit jurisdiccional, solament amb les 
limitacions que la llei estableix. 

El Patronat es regeix pels presents Estatuts, per la llei, i, si s’escau, pel seu  
Reglament de règim intern.

El Patronat pot delegar un membre o més per exercir totes o part de les seves 
facultats de manera mancomunada, col·legiada o indistinta, en virtut del què 
disposa l’article 312-1.2 del Llibre tercer, o  la llei que sigui vigent en cada moment, 
i nomenar tota mena d’apoderats generals o especials que haurà d’inscriure en el 
Registre de Fundacions.

11.2. El Director

El director o directora de la Fundació ha d’executar els acords del patronat, i 
per fer-ho gaudeix de totes les facultats que el patronat li delega, tret de les 
indelegables i de les que d’acord amb aquests estatuts requereixen una majoria 
qualificada. 

L’elecció del Director es farà per majoria simple dels membres del Patronat. 

Article 12. Composició i organització del Patronat

12.1. Els membres del Patronat han d’acceptar expressament el càrrec de patró. 
El nomenament dels patrons s’ha d’inscriure al Registre de Fundacions; en el cas 
de les persones jurídiques, s’ha d’inscriure el nom de la persona física que en té 
la representació.

12.2. Els càrrecs del Patronat són el president, el vicepresident i un secretari.

12.3. El Patronat designarà per majoria un secretari que necessàriament ha de 
tenir la condició de patró. 

Article 13. Caràcter gratuït

El càrrec de patró no és retribuït, en tot cas, però, es compensaran les despeses 
degudament justificades que ocasioni l’exercici del dit càrrec.



Article 14. Obligacions dels patrons

14.1. Els patrons tenen l’obligació de:
 

1. Fer que es compleixin estrictament els fins fundacionals, d’acord amb 
el que els estatuts disposen.

2. Conservar els béns i els drets que integren el patrimoni de la Fundació i 
mantenir-ne l’activitat plena, segons els criteris financers i d’acord amb 
les circumstàncies econòmiques.

3. Servir el càrrec amb la diligència d’un administrador lleial, tal com la llei 
i els estatuts estableixen.

14.2. Els patrons comencen a exercir el càrrec després d’haver-lo acceptat 
expressament.

14.3. L’exercici del càrrec de patró és personalíssim. No obstant això, quan la 
qualitat de patró estigui atribuïda a una persona titular d’un càrrec, en cas 
d’absència o impossibilitat, podrà delegar la seva assistència a les reunions a un 
tercer no patró, mitjançant designació expressa i per escrit lliurat al secretari.

Article 15. Sessions del Patronat
 
15.1. Classes de sessions

El Patronat es reunirà com a mínim dues vegades l’any, amb caràcter de sessió 
ordinària i periodicitat semestral; la primera reunió dintre els sis mesos següents 
al tancament de l’exercici econòmic anual, per a la aprovació dels comptes de 
l’exercici anterior formats pel balanç de situació, el compte de resultats, així 
com  per la memòria de les activitats desenvolupades i la gestió econòmica del 
patrimoni de la Fundació; la segona reunió, dintre de l’últim trimestre de l’any, per 
aprovar el pressupost de l’exercici següent. A les sessions ordinàries, el Patronat 
podrà tanmateix conèixer i pronunciar-se sobre qualsevol altre extrem contingut 
en l’ordre del dia, diferent als esmentats anteriorment.

Així mateix el Patronat es reunirà en sessió extraordinària per decisió del President 
sempre que es consideri necessari per a la bona marxa de la Fundació.

El Patronat es reunirà també en sessió extraordinària quan ho demani una quarta 
part dels seus membres, els quals hauran d’indicar en la sol·licitud els temes a 
tractar a la reunió. Aquesta sol·licitud s’haurà d’adreçar al president del Patronat, 
que haurà de convocar la sessió sol·licitada per tal que aquesta tingui lloc en un 
termini no superior a un mes després de la recepció de la sol·licitud. A l’ordre del 
dia d’aquesta sessió s’hauran d’incloure necessàriament els assumptes que hagin 



estat objecte de sol·licitud i el president podrà incloure-hi altres assumptes que 
estimi oportuns.

15.2. Convocatòries

Les convocatòries per a les sessions del Patronat seran cursades pel secretari 
per ordre del president o, en cas d’absència o impossibilitat d’aquest, del 
vicepresident, o qui el substitueixi segons els Estatuts.

La convocatòria es realitzarà amb una anticipació mínima de sis dies naturals a 
la data prevista per a la realització de la sessió. En casos d’urgència el president 
podrà convocar la sessió en quaranta-vuit hores.

La convocatòria haurà de contenir, a més de la data, l’hora i el lloc de la reunió, 
l’ordre del dia previst, i s’hi inclourà, si escau, la documentació exigida legalment 
i aquella que el president consideri convenient que els patrons puguin examinar 
prèviament a la reunió.

La convocatòria s’haurà de realitzar per qualsevol mitjà que deixi constància de 
la seva recepció, i s’adreçarà al domicili que cada patró tingui registrat en els 
arxius de la Fundació. La notificació de les convocatòries pot ser efectuada per 
mitjans telemàtics i a aquests efectes els membres del Patronat facilitaran a la 
Fundació la seva adreça electrònica. Qualsevol defecte de convocatòria es resol 
amb l’assistència del patró a la reunió.

Article 16. Forma de deliberar i d’adopció d’acords

16.1. Constitució de les sessions

16.1.1. Per a la vàlida constitució del Patronat en sessió ordinària o 
extraordinària serà necessari, un quòrum mínim de presència personal de la 
meitat més un dels patrons. 

16.1.2 Les sessions del Patronat seran presidides pel seu president i, en 
absència d’aquest, pel vicepresident. Actuarà com a secretari qui ostenti 
aquest càrrec i, en defecte d’aquest, qui hagi estat designat pel Patronat.

16.1.3. El president podrà convidar a assistir a les reunions aquelles 
persones que consideri oportú, las quals tindran veu però no vot en aquells 
assumptes respecte dels quals el president o la resta de patrons els hi 
demanin informació.



16.2. Adopció d’acords

16.2.1. Per poder prendre els acords amb validesa, llevat d’aquells acords 
que, segons els estatuts o la llei, necessitin uns altres quòrums o majories, hi 
ha de ser present la meitat més un dels membres del Patronat. Els acords es 
prenen per majoria simple d’assistents i el vot del president decideix en cas 
d’empat.

16.2.2. Sense perjudici dels que ho requereixin per llei, requeriran majoria 
reforçada de dos terços dels assistents els acords que facin referència als 
següents supòsits:

- Aprovació dels programes d’actuació, dels comptes anuals i del pressupost 
i la seva liquidació.

- Aprovació d’inversions i desinversions per un import igual o superior al vint 
per cent del pressupost de l’exercici en curs.

- Aprovació de la creació o participació en societats o altres entitats.

- Aprovar l’extinció de la Fundació, d’acord amb el que estableix l’article 26.2 
dels presents estatuts.

- Aprovació de la cessió global de tots els actius i passiu de la Fundació prèvia 
a la seva extinció.

16.2.3 Correspon un vot a cada patró present i només s’admeten delegacions 
a favor d’altres patrons. La delegació s’haurà efectuar per escrit o a través 
dels mitjans de comunicació a distància que acompleixin els requisits 
previstos legalment per a l’exercici del vot a distància. 

La representació es conferirà amb caràcter especial per a cada reunió 
del Patronat i és revocable en tot cas; l’assistència personal a la reunió 
del Patronat del patró representat tindrà de forma automàtica valor de 
revocació.

El director, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions 
del Patronat quan hi és convocat. Si, d’acord amb la normativa legal és 
patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

El vot del president té força diriment en cas d’empat.



16.3 De les actes 

De cada reunió, el secretari/ària n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha 
d’incloure la data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels 
assumptes tractats, les intervencions de què s’hagi sol·licitat que quedi constància 
i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories. 

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del 
president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat 
la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords 
tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament 
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.

La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin 
estat aprovades pel Patronat.

Article 17. El President del Patronat

El Patronat nomenarà un President. L’elecció d’aquest es farà per majoria simple. 

Sense perjudici d’altres facultats que el Patronat li pugui delegar, al President li 
corresponen les funcions següents:

1. La representació institucional de la Fundació.

2. Ordenar la convocatòria de les sessions del Patronat, tenint cura 
que en les convocatòries, la constitució i realització de les sessions 
s’observin les formalitats establertes en aquests Estatuts i ordenades 
per la Llei.

3. Presidir les sessions del Patronat a què assisteixi, dirigint els debats 
d’acord amb l’ordre del dia i interpretant i resolent els dubtes 
reglamentaris que poguessin plantejar-se, podent fer ús del vot de 
qualitat per dirimir les qüestions que se suscitin al si del Patronat.

4. Autoritzar amb la seva signatura les actes de les sessions del Patronat 
que hagi presidit, visant totes les certificacions d’actes de la Fundació 
emeses pel secretari.

Article 18. El Vicepresident

El Patronat nomenarà un Vicepresident. L’elecció d’aquest es farà per majoria 
simple. 



Al Vicepresident li corresponen les següents funcions:

1. Assumir les funcions de President en casos de vacant, absència o 
malaltia.

2. Visar les certificacions d’actes de les reunions emeses pel secretari, 
que ells hagin presidit.

3. Actuar en representació de la Fundació en aquells supòsits en què 
així es determini per acord del PatronatAltres que els hi puguin ser 
delegades.

Article 19. La Secretaria

A proposta del president, el Patronat designarà un patró que ocuparà la Secretaria 
de la Fundació.

Seran funcions pròpies del càrrec de secretari les següents:

1. Custodiar tota la documentació de la Fundació.

2. Convocar les sessions del Patronat per ordre del president.

3. Assistir al president en les sessions del Patronat, formalitzar la llista 
d’assistents i estendre i subscriure les actes corresponents al llibre 
d’actes de la Fundació.

4. Expedir certificacions del seu contingut amb el vist-i-plau del president 
o, si s’escau, de qui el substitueixi.

5. Elevar els acords presos pel Patronat a escriptura pública si s’escau.

6. Representar a la Fundació en tots els tràmits administratius que calgui 
fer davant l’administració pública, sigui local, autonòmica o central.

7. Altres que es puguin establir o delegar.

Article 20. El personal de la Fundació

La Fundació, si el Patronat ho considera necessari, podrà contractar el personal 
tècnic, de gestió i administratiu que tindrà retribucions, drets i obligacions que en 
resultin de la legislació laboral vigent.



Article 20. bis) Conflicte d’interessos 

Els patrons i les persones indicades en l’article 312.9.3 de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques 
estaran obligats a: 

a. Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat 
absoluta al respecte i compliment de llurs finalitats objectius.

b. No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni  la informació 
obtinguda pel motiu del càrrec, per finalitats privades i/o per aconseguir 
un benefici econòmic.

c. No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que es presentin o n’hagi 
tingut coneixement per la seva condició de Patró.

TÍTOL CINQUÈ
RÈGIM ECONÒMIC

Article 21. Exercici econòmic

L’exercici econòmic de la Fundació coincidirà amb l’any natural, per tant, amb data 
d’inici l’u de gener i data d’acabament el trenta-un de desembre. Per excepció el 
primer exercici econòmic s’inicia quan es constitueixi la Fundació i finalitza el 31 
de desembre del mateix any.

Article 22. Rendició de comptes. Pressupost. Auditoria

22.1 Comptes

22.1.1 De conformitat amb el que preveu el Llibre tercer i la legislació vigent en 
cada moment sobre el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions 
subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, la Fundació portarà els 
llibres, registres i comprovants de comptabilitat que permetin un seguiment 
de les operacions, així com garantir la veracitat de les dades contingudes en 
els documents comptables, en particular, el llibre diari, el llibre d’actes, i el 
llibre o registre d’inventaris i comptes anuals, que s’obrirà amb la indicació 
de la dotació inicial de la Fundació, el contingut de la qual es conté a la carta 
fundacional, i on es consignaran anualment l’inventari i el balanç tancat el dia 
final de l’exercici econòmic i la liquidació del pressupost.

22.1.2. En tot cas, totes les anotacions comptables de la Fundació s’adaptaran 
a les normes del Pla general de comptabilitat, o a les de les seves adaptacions 



sectorials, o bé a les normes que puguin en el futur substituir-lo, i a les 
disposicions fiscals que li siguin aplicables.

22.1.3. Dins dels quatre mesos següents al tancament de cada exercici, el 
Patronat formularà un balanç de situació que reflecteixi la imatge fidel de la 
situació patrimonial i financera de la Fundació, el compte de resultats, i una 
memòria de les activitats dutes a terme durant l’exercici i també de la gestió 
econòmica del patrimoni, suficient per fer conèixer i justificar el compliment de 
les finalitats fundacionals i dels preceptes legals; contindrà detall dels recursos 
procedents d’altres exercicis que es trobin pendents de destinar, indicadors 
de l’acompliment de les finalitats fundacionals i de les societats participades 
majoritàriament, amb indicació dels respectius percentatges de participació. 
També practicarà la liquidació del pressupost d’ingressos i de despeses de 
l’exercici anterior. 

22.1.4. Dins l’últim trimestre de cada any es formalitzarà el pressupost 
d’ingressos i despeses per a l’exercici de l’any següent. En l’estat d’ingressos 
s’hi inclouran tots els recursos i rendiments que es calculin i prevegin que es 
poden obtenir i que han de produir els béns fundacionals. En l’estat de despeses 
s’hi preveuran totes les que puguin produir-se en el mateix exercici. El Patronat, 
com a òrgan màxim de govern de la Fundació, decidirà sobre l’aplicació dels 
recursos de cada any a les finalitats fundacionals.

22.1.5 Tots els documents esmentats en el paràgraf precedent han de ser 
aprovats pel Patronat en el termini de sis mesos següents a la data de tancament 
de l’exercici.

22.1.6 Els comptes anuals han de ser presentats al Protectorat i dipositats al 
Registre de Fundacions dins dels trenta dies següents a la seva aprovació pel 
Patronat o d’acord amb la data màxima indicada per la legislació vigent.

22.2 Auditoria

22.2.1. Els comptes anuals s’hauran de sotmetre a una auditoria externa 
si es compleixen els requisits que estableix l’article 333-11 del Codi Civil 
de Catalunya. L’informe de l’auditoria de comptes s’haurà de presentar al 
Protectorat en un termini de dos mesos des de la seva emissió, i en tot cas, 
abans dels sis mesos posteriors a l’últim dia de l’exercici econòmic a que fa 
referència l’informe.

22.2.2. Addicionalment, el Patronat podrà decidir que la comptabilitat de la 
Fundació sigui sotmesa a una auditoria externa encara que no es compleixin 
els criteris anteriors, la qual s’efectuarà un cop tancat l’exercici econòmic. La 
seva presentació al Protectorat serà potestativa.



Article 23. Creació i participació en societats d’altres entitats
 
Per a la consecució de les seves finalitats la Fundació podrà crear o participar en 
societats o d’altres entitats en els termes que aprovi el Patronat i que estableixin 
les lleis.

TÍTOL SISÈ
MODIFICACIÓ, FUSIÓ I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ
 
Article 24. Modificació dels Estatuts

Per modificar aquests estatuts, és necessari l’acord de dues terceres parts dels 
membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l’interès de la Fundació i la 
voluntat fundacional. La modificació requereix també l’aprovació del Protectorat.

Article 25. Fusió i Escissió

25.1. Per fusionar o escindir aquesta entitat, és necessari l’acord de dues terceres 
parts dels membres del Patronat. La fusió s’ha d’adoptar per acord motivat 
del Patronat de totes les fundacions interessades i requereix l’aprovació del 
Protectorat. L’escissió s’ha d’adoptar per acord motivat del Patronat i també 
requereix l’aprovació del Protectorat.

25.2. Tant la fusió com l’escissió de la Fundació s’han d’adoptar mitjançant acord 
motivat del Patronat de conformitat amb allò que disposa l’apartat anterior del 
present, i requereixen l’aprovació del Protectorat.

25.3. La fusió i l’escissió s’han de formalitzar en escriptura pública i s’han 
d’inscriure en el Registre de Fundacions.

Article 26. Extinció

26.1. La Fundació s’extingirà per les causes previstes en l’article 335-4 del Llibre 
tercer, o la legislació vigent en cada moment.

26.2. El Patronat podrà instar per si mateix i sotmetre a l’aprovació del Protectorat 
l’extinció de la Fundació si esdevingués impossible el compliment de les finalitats 
fundacionals, circumstància que haurà de ser apreciada pel mateix Patronat, el 
qual prendrà l’acord seguint allò que disposa l’article 16.2.2 d’aquests Estatuts. 

26.3. Igualment, es requerirà l’aprovació del Patronat en els termes de l’article 
16.2.2, quan la causa de l’extinció sigui la realització íntegra del fi fundacional.



26.4. Si per aquestes o altres causes justificades es produís l’extinció, la cessió 
global d’actius i passius de la Fundació hauran de ser transferits per acord del 
Patronat, i amb l’autorització prèvia del Protectorat, a: 

a) Una fundació, una entitat pública o una altra entitat sense finalitat de 
lucre amb uns fins similars als de la fundació, que designi el Patronat i 
autoritzi el Protectorat de la Generalitat de Catalunya i compleixin, a més, 
la condició d’entitat beneficiària de mecenatge als efectes previstos als 
articles 16 a 25 de la Llei estatal 49/2002 de règim fiscal d’entitats sense 
finalitats lucratives i d’incentius fiscals al mecenatge, o disposició que la 
substitueixi.

 b) En cas que no ho designi, a la Generalitat de Catalunya.
26.5. Si no fos possible realitzar la cessió global dels actius i passius, s’haurà de 
procedir a la liquidació d’aquests.

Terrassa, juny de 2014




