
EST ATUTS FUNDACIÓ BARCELONA CULTURA 

( Incorporada l' última modificació de data 22 dc mar\( de 2010 ) 

Capítol 1.- Denominació i personalitat 

Article l. 

La Fundació es denomina Fundació Barcelona Cultura. S 'ha de regir per les normes 

legal s i reglamentaries que siguin aplicables, i. d'una manera especial, pcr aquests 

estatuts. 

Article 2. 

1. La Fundació té personalitatjurídica propia i plena capacitatjurídica d'obrar des que 

queda constituIda legalment, sense altres limitacions que les que imposin expressament 

les lleis o aquests estatuts. 

2. Aquesta Fundació als efectes quc determina el Llibre !JI del Codi Civil de Catalunya 

és una fundaeió pública. 

Article 3. 

La Fundació té una durada indefinida. 

La personalitat jurídica d' aquesta comenyara al moment de la seva valida constitució, 

que es produeix amb l' atorgament de la carta fundacional en escriptura pública, scmpre 

que s'inscrigui al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. 

Capítol II.- Finalitats i ambit d'actuació 

Article 4. 

l. La Fundació té per objecte la promoció i el foment de la cultura en totes les seves 

manifestacions, vetllant pe! foment de la diversitat cultural, el suport a tota mena 

d'accions i d'iniciatives destinades a la conservació, exhibició i difusió del patrimoni 

cultural i artístic, així com la projecció i divulgació internacional de la cultura catalana. 



Per aconseguir els esmentats objectius la Fundació assumelx la rcalització de les 

següents activitats: 

a) Coorganització, coproducció i assessorament en relació a les activitats deIs 

museus, arxius, espais escenics, audítoris, bibliotcques, í altrcs centres de 

cultura. 

b) Suport a la conservació, investigació, exhihícíó i dífusió deIs béns de can'tcter 

cultural, históric, científic i artístic, posant-los a l'abast deIs ciutadans. 

c) Co¡'¡aboració en la conservació, restauració i millora deis equipamcnts cuJturals. 

d) Suport a la creació i funcionament de centres d'informació per a difondrc la 

cultura de Barcelona 

e) Organització d' espcctacles, festival s í exposicions. 

f) Organització de conferencies, congressos, semmans, tallers, activÍlats 

pedagógiques i altres analogues en l' ambit de la cultura. 

g) Col·laboració en la organització de festes i acles de cultura popular. 

h) Col·laboració en la organització de les activitats desenvolupades en el marc deis 

anys temalics. 

i) Col·laboració en la producció editorial en l'ámbit de la cultura. 

D Col·laboració en la realilzació d'activitats de promoció internacional. 

k) Col·laboració en la realització d'accions d'informació, comunicació, relacions 

públiqucs i amb la Premsa relacionades amb les activitats que s'organitzen. 

1) Promoció de les actuacions que puguin incidir en la cultura de la ciutat. 

m) Promoció de la difusió internacional de la cultura catalana feta a Barcelona i de 

tots aquells altres bens cultural s que es produeixin a la ciutat. 

n) Col· laborar amb al tres institucions públiques per a l'impuls del coneixement i de 

l' ús de la llengua catalana. 

o) Intervenir en l'adquisició d'obres d'art d'interes demostrat. 

p) Suport a les indústries cultural s i a la creació de noves empreses que operin en 

l' ámbit de la cultura. 



q) Suport a la creació d'instruments financers adequats a la iniciativa empresarial 

del sector cultural (mitjanc,:ant la partieipaeió en empreses de capital de rise o la 

ereació de fons de rise) i impuls a la creació d'aquests instruments per part 

d'altres entitats finaneeres. 

r) Impuls als proeessos de millora en la gestió cultural, mitjanc,:ant la formaeió, 

assessorament i vineulaeió amb professionals i les organitzaeions que els 

agrupen. 

s) Poteneiaeió de les relaeions entre cultura i el mon universitari, promovent 

vincles que faeilitin la interaeeió entre el mon universitari i la vida cultural. 

t) lmpuls a les iniciatives que afavoreixen la qualitat de la gestió enltural que duen 

a tcrme les diverses cntitats que operen a la ciutat. 

u) Promoció de la cultura científica mitjanyant l'impuls de programes específics 

que facilitin la comprensió pública de la ciencia. 

v) Gestionar les operacions relatives al patrocini i altres actuacions de mccenatge. 

w) Comercialització d'articles i productes relacionats amb les activitats culturals i 

artístiques que es desenvolupen. 

x) Qualsevol altre activitat de reco]zamcnt que pUgUl coadjuvar al 

descnvolupament de les finalitats anteriors. 

2. Altrament correspon a la Fundaeió: 

a) Rcalitzar totes les actuacions que cstiguin relacionades amb els objectius 

csmentats antcriorment. 

b) Administrar el seu patrimoni així com els béns drets, acccptar herimcies, 

llegats i donacions. 

e) Adquirir, posseir, alienar i arrendar béns drets, acceptar herencies, llegats i 

donacions. 

d) Obtenir subveneions i altres ajudes d' entitats públiques o de particulars. 

e) Contractar personal, obres, serveis i subministraments. 

f) Contraure obligacions i concertar credits. 

g) Prestar garanties i avals. 

h) Aprovar la seva propia organització interna. 



i) Exercitar accions judicials i administratives. 

j) Percebre les quantitats que s'estableixen per a la prestació deIs serveis atribults a 

la Fundació, si fos el caso 

k) Atorgar concerts i convenis amb tota mena de persones i/o entitats públiques o 

privades i realitzar qualsevol altra mena d'actes i negocis jurídics congruents 

amb els objectius i finalitats de la Fundació. 

1) Atorgar premis, beques i ajudes, així com dur a terme aquelles aCClOns de 

foment que es considerin oportunes. 

m) Qualsevol altra facultat relacionada amb els objectius de la Fundació. 

3. Per al millar compliment deis seus fins, la Fundació podnl realitzar quantes activitats 

estiguin relacionades amb el seu objecte, conforme al qué acordin el seus órgans de 

govern. 

En particular, en el marc de la legis!ació aplicable, podra participar en societats 

mercantils, en societats de capital-risc, en coordinadores i altres entitats similars, així 

com promoure entitats, fundacions, associacions o altrcs persones jurídiques, nacionals 

o estrangcres. 

4. La Fundació podra crear Delegacions o Establimcnts Permanents, tant a l'iunbit 

comunitari, com a l' ambit internacional. 

5. La Fundació pot crear AssocÍacions o Cercles d' Amics, que seran entitats sensc 

personalitat jurídica i no tindran una finalitat lucrativa. 1:-:1s Cercles d' Amics depenen de 

la Fundació i col·laboren en la realització deIs objectius fundacionals. 

Correspon al Patronal: 

a) Aprovar la creació de les associació o cercles d'amics i nomenar un presiden!. 

El president de cada una de les associacions o cercles d'amics sera una persona 

física de reconegut prestigi o rellevancia. 

b) Determinar les accions de les associacions o ccrcIes d' amics i definir, si escau, les 

catcgories d' Amics i els seus beneficis. 

c) La gestió i organització de les associacions o cercles d'amics. 



Article 5. 

La Fundació podn't celebrar tot tipus d'acords o convenis amb entitats o instilucions 

públiques i privades, nacionals i internacionals. 

Especialment, podra establir acords amb institucions públiques o privades per a la 

canalització, gestió i administració de fons, ajudes i instruments financers relacionats 

amb la seva activitat. 

Article 6. 

La Fundació exerceix les seves funcions principalment a la ciutat de Barcelona. 

Capítol HI.- Beneficiaris 

Article 7. 

El Patronal de la Fundació determinara i cscollira lliurament els beneficiaris; sense que 

existeixin beneficiaris concrets i delerminats, individual o coHectivament, que estiguin 

legitimats per exigir els beneficis que es deriven de les activitats de la Fundació. 

Ningú podn'l imposar l' atribució deIs beneficis de la Fundació a persones determinades. 

Capítol IV.- Domicili 

Article 8. 

La Fundació té el domicili a Barcelona, Palau de la Virreina, la Rambla 99. 

Capítol V.- Dotació i aplicació deIs recursos 

Article 9. 

La dotació inicial de la Fundació queda constitui'da per l'aportació de 30.000 € a Pacte 

fundacional, i pot augmenlar-se amb els béns de qualscvol naturalesa que, a títol gratult, 

la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l'augment del capital fundacional. 

Aquest increment de la dotació s'ha de notificar al Protectorat en el moment de la 

presentació de comptes. 

Article 10. 

'-f!s 
I 



Les rendes i els altres ingressos anual s que obtingui la fundació s'han de destinar al 

compliment deIs fins fundacional s dins els Iímits que estableixi la legislació vigent. 

Article J J. 

Si la Fundació rep béns sen se que se n'espeeifigui la destinaeió, el Patronal ha de 

decidir si han d'integrar-se a la dotació o han d'apliear-se directament a la realització 

deIs fins fundacionals. 

Capííol VI.- Patronat 

Article 12. 

La representació, el govern i l' administració de la Fundaeió corresponen al Patronal. 

El Patronat té les facultats d' administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i 

representació de la Fundació, sense més limitacions que Ics resultants de la legislaeió en 

la matéria. 

Article 13. 

Correspon especialment al Patronal: 

a) Representar la Fundació dins o fora de judici, en tata classe d'actes i contractes, i 

davant l' Administració i tercers, sensc excepció. 

b) Interpretar els estatuts i, així mateix, elaborar les normes 

eomplementaris deis estatuts, quan s'estimi procedent. 

e) Aprovar els programes d'actuació i els pressupostos de la Fundació. 

eIs rcglaments 

d) Formular i aprovar els documents esmentats en I'article 29.2 de la Llei 5/2001, de 2 

de maig, de fundacions. 

e) Establir les línies de distribució i aplicaeió deIs fans disponibles segons les finalitats 

de la Fundació. 

j) Operar amb caixes i banes, inclós el Banc d'Espanya, i altres entÍlats financeres per 

mitja de gualsevol de les operacions permeses pel dret, com són abrir comptes 

bancaris, fer-ne el seguiment i cancel'lar-Ios; contractar préstecs i eredits, amb 

garanties -ineloses les hipotecitries o les pignoratícies- o sense; gestionar 



descomptes de lletres de canvi, rebuts i allres documents de gir; efectuar diposits 

de diners, valors i altres béns, i concertar operacions financeres i bancaries. 

g) Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar i rescindir 

contractes laborals. 

h) Nomenar apoderats general s o especial s que representin la Fundació en totes les 

seves actuacions, amb les facultats necessitries i pertinents en cada cas, amb 

excepció de les que per !lei siguin indelegables; poder conferir els oportuns poders 

amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i fOffi1a que estimi 

procedent. Així maleix, inscriure aquests acles en el Registre de Fundacions. 

i) Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i manlenir-ne la 

productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumsláncies 

económiques, i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i 

immobles. 

j) Vet!lar perque s'acompleixi la finalitat fundacional, la rcalitat de la dotació i la 

destinació al compliment deis fins fundacionals de les rendes i els béns de que 

disposi la Fundació. 

k) Qualsevol altre materia que li sigui atribuida per aquests cstatuts i, en general, la 

resta de materies que segons la !lei o aquests estatuts no estigui encarregada a un 

altre organ de la Fundació. 

Totes les facultats esmentades s'entenen sense perjudici de l'obtenció de l'autorització 

del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva. 

Article 14. 

l. El Patronat estara compost per un mínim de 10 membres, deIs que formará part 

l' Alcalde. L'elecció deis patrons es fa pcr nomenament de l' Alcalde. L' Alcalde podra 

nomenar com a patrons tan a persones físigues com jurídiques rellevants del món 

públic, cultural, universilari o empresarial i, en tot cas, la persona que ostenti la mitxima 

represcntació de l' ambit cultural de l' Ajuntament de Barcelona. El cimec de patró és 

reelegible i té una duració de cinc anys. Les suceessives renovacions del Patronal també 

correspondran al' Alcalde. Els patrons o membres del Patronat, poden ésser palrons 

nominalment, per raó de l'ocupació d'un carree o d'una altra cireumstáncia. 

L' Alcalde podra nomenar també membres col-laboradors si així ho creu oportú. 



2. El carree de patró s'ha d'exercir personalment. Tanmateix els palrons, poden delegar 

per escrit el vot, respecte d'actes concrets en un altre patró. Si la condició dc patró és 

atribuIda per raó d'un carrec, pOI actuar en nom de la titularitat d'aquest carrec la 

persona que el PO! substituir, d'acord amb les regles d'actuació de la institució que es 

tracti. 

Article 15. 

1. El President del Patronat és l' Alcalde de Barcelona. 

2. El Presiden! té la representació de la Fundació, dirigira les reunions del Patronat i 

executara els acords. Altrament exercira les demes facultats que li atribueixen 

aquests cstatuts. 

3. El Presiden! designara entre cls membres del Patronat dos o més Vicepresidents, un 

deis quals sera el Regidor de Cultura de l' Ajuntament de Barcelona, que sera 

vicepresident executiu. 

4. En cas d'absencia o delegació, el President sera substitui't per el Vicepresident 

executiu amb les mateixcs funcions i facultats. 

5. El President pOI nomcnar un dircctor general que haura de ser ratificat cn la primcra 

reunió del Patronat amb les facultats que s'acordaran expressament i, en tol cas, amb 

les que resultin de l' article 20 d' aguest Eslatuts. 

6. El presidenl designara un secretari, gue sera palró de la Fundació, aguest estendra 

una acta de les reunions deIs organs i deis acords adoptals. En l'acta s'ha de fer 

constar el contingut de l'acord i el resultat de la votació, així com el sistema seguil 

per adoptar-lo. Les actes han de ser redaclades i signades pel secretari de l'organ, 

amb el vist i plau de qui hagi ocupat la presidencia, i s'han d'aprovar, si eseau, en la 

mateixa reunió o en la segücnt. La custodia delllibre d' acles és a carrec del secretari. 

Article J 6. 

Per delegació permanent del Patronat correspon al president i, si escau, als Vlce-

presidents, representar la Fundació. Correspon al secretari redactar les actes de les 

reunions del Patronat, com també estendre certificats d'aguestes últimes i deIs acords 

que s'hi prenen, amb el vist-i-plau del president, i de qualsevol llibres, documenls o 

antecedenls de la Fundació. El president és subslitult, en cas d' absencia o impossibilitat, 

pel vice-presidcnt executiu o per un membre del Patronat designat a aguest efecte. 



Article 17. 

1. El Patronat s' ha de reunir almenys dues vegades a l' any, i, a més, sempre que sigui 

convenient a criteri del president o si ho requereixen una quarta part deis seus membres. 

La soHicitud s'ha d'adreyar al president o persona legitimada per a fer la convocatoria i 

ha d'incloure els assumptes que s'hagin de tractar. La reunió, en aquest cas, s'ha de fer 

en el termini maxim de 30 dies a comptar des de la sol·licitud. Les reunions han de ser 

convocades amb un mínim de vuit dies d' antelació per qualsevol mitja que garanteixi la 

recepció pels interessats i queden villidament constituldes quan hi concorren almenys la 

meitat deis seus membres en primera convocatoria i una tercera part deIs membres en 

segona convocatória. El President presidirit les reunions del Patronat sense perjudici del 

que reculll'article 15.4 en el cas de la seva absencia o delegació. 

2. Les rcunions del Patronat podran celebrar-se per mitja de vidcoeonferencia, o d'altres 

mitjans de comunicació, per part d'un o més deis seus membres, en aquestes rewlions 

s'haura de garantir la identificació deIs assistents, la continultat de la comunicació, la 

possibilitat d'intervenir en les deliberacions, i l'emissió del voto 

En aquest cas s' entén que la reunió se celebra allloc on és la persona que la presideix. 

3. EIs patrons no podran intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els 

assumptes en que tinguin un conflicle d'interessos amb la Fundació, aquests hauran de 

comunicar qualsevol situadó de conflicte directa o indirecta que tinguin amb la 

Fundació. Abans que l'organ adopti un acord que pugui haver un conflicte entre W1 

inten::s personal i un interes de la Fundació, la persona afectada ha de proporcionar la 

informació rellevant i s'ha abstenir d'intervenir en la deliberació i volació. 

Article 18. 

EIs acords del Patronal s'adopten per majoria simple dcls assistents a la reunió, llevat 

d'aquells que per Llei o per aquests Estatuts s'exigeixi un número de vols superior. 

Correspon un vol a cada patró present, poden! en cas d'absencia delegar en un altre 

patró, d'acord amb l'art 14.2 deIs presenls cslatuts. L'emissió del vol també es pot 

realitzar per correspondencia postaL comunicació telemiltica, o qualsevol altre mitjit, 

sempre que quedin garantits els drels d'informació i de vot, i que quedi constancia de la 

recepció del vot garantint-ne l' autenlicitat. 

El vot del President té forya diriment en cas d'empat. 

Article 19. 



El carrec de patró és gratult, pero els patrons poden ser reemborsats de les dcspeses, 

degudamentjustificades, que els representi l'acompliment de la seva funció. 

Els membres del Patronat que acompleixen tasques de direcció, de gerencia o 

d'administració poden ser retribul!s per l'exercici d'aquestes activitats en el marc d'una 

rclació contractual, ineloses les de caracter laboral. 

El patronat pot delegar en els palrons toles aquelles facultats que siguin delegables 

segons la normati va vigent. 

Article 20. 

El director general de la Fundació ha d'executar els acords del Patronal sense perjudici 

de les delegacions que aquest organ pugui fer. ti corrcspon la direcció administrativa de 

la Fundaeió: dirigir el personal i portar la comptabilitat. Té també totes les facultats que 

el Patronat li delegui segons la normativa vigcnt 

Capítol VII.- Altres organs 

Arlic/e 21. 

l. La Fundació tindra un Consell, integrat per un nombre indeterminat de persones 

físiques o jurídiques de l' ambit social o empresarial i es denominara Consell Social. 

2. El Consell Social és un organ consultiu. 

3. Les persones jurídiques membres han d'ésser representades en el Consell Social, 

d'una manera estable, per la persona que en tingui la representació, d'acord amb les 

normes que la regulin, o per una persona física designada amb aquesta finalitat per 

Porgan competen!. Si la persona física designada ho és per raó d'un earree, pot actuar 

en nom seu la persona que rcglamentariament el substitueix o aquella que el titular ha 

designat per escrit. 

4. Per formar pati del Consell Social és necessari que es faci una aportació economica, 

d'acord amb les condicions que determini el Patronal. 
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5. La designació deIs seus membres i la forma de funcionament es regularan en un 

Reglament Intern que elaborara el Patrona!. 

Capítol VUI.- Exercici economic 

Arlicle 22. 

EIs exercicis economics s'inicien elIde gener de cada any i finalitzen el 31 de 

desembre. Anualment, i en relació amb el lancament de l' exercici, el Patronal, d 'una 

manera simultania i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de 

formular l'inventari i els comptes anuals. 

Arlicle 23. 

1. EIs comptes han d' cstar integrats per: 

a) El balany de situació, en la data de tancament de I'exercici, que ha d'especificar amb 

c1aredal els béns o els elements que s'intcgren en la dotació o són finan9ats amb 

aquesta dotació. 

b) El compte de resultats. 

e) La memoria, que ha d'incloure almenys: 

Primer. El detall dels recursos procedents d'altres exerClCIS pendents de 

destinar, si escau. 

Segon. EIs indicadors del compliment de les llnalitats fundacionals. 

Tercer. El detall de les socictats participades majoritariament, amb indicació 

del percenlatge de participació. 

Quart. El contingut establert a l' article 3.10 de la L1ei 49/2002, de 23 de 

desembre, de regim llseal de les entitats sense anim de lucre i deIs incentius 

fiscals al mecenatge, i a l'miicle 3 del RD 1270/2003, de la d'octubre, que 

aprova el Reglament per I'aplicació del regim fiscal de les entitats sen se 

anim de lucre i deIs inccntius fiscal s al mecenatge. 

2. Els documents que integren els comptcs han de ser aprovats pel Patronat dins els sis 

mesos següents a la data de tancament de l' exercici i signats pel secrctari amb el 

vist-i-plau del presiden!. 



3. En el tennini de trenta dies a comptar de l'aprovació pel Patronat, els comptes s'han 

de presentar al Protectorat. 

Capítol IX.- Modificació 

Article 24. 

1. Per modificar aquests estatuts és necessari l' acord de dos terceres parts deis membres 

del Patronat, el qual ha de (enir en compte l'intercs de la Fundació i la voluntat 

fundacional. 

La modificació requereix també l' aprovació del Protectorat. 

2. Quan es tractí de la modificació deIs objectius de la Fundació, s'haura d'aprovar al 

Plenari del Consell Municipal de l' Ajuntament de Barcelona. 

Capítol X.- Extinció 

Artic/e 25. 

Per extingir la Fundació és necessari l'acord del Plenari del Consell Municipal de 

I'Ajuntament de Barcelona. L'extinció, excepte en els casos establerts en la legislació 

vigent, s'ha d'adoptar per acord motivat del Plenari del Consell Municipal i requereix 

l' aprovació del Protectorat. 

Capítol XI. - Destinació del patrimoni 

Artic/e 26. 

1. L'extinció de la Fundació detennina la cessió global de tols els actius i passius, la 

qual han de dur a (erme el Patronal i les persones liquidadores que es nomenin o, si 

escau, el Proteclorat. Aquesta cessió global, un cop dclerminats l'actiu i el passiu, i amb 

I'autorització previa del Protectorat, es destinara a l 'entitat designada per l' Ajuntament 

de Barcelona. 



2. L' Ajuntament de Barcelona designara com a destinataria del patrimoni de la 

Fundació, a una fundació, una entitat pública o una altra entitat sense finalitat de lucre 

amb uns fins similars als de la Fundació, es a dir, estretament vinculada al món de la 

cultura. L'entitat destinataria ha d'ésser beneficiaria del mecenatge als efectes de la Llei 

49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal de les entitats sense anim de lucre i deis 

incentius fiscals al mecenatge. 

3. En el cas que no es pugui fer una cessió global ealdn'l procedir a la liquidaeió deis 

actius i els passius, i donar a l'haver que en resulti !'aplieació establerta en l'aparta! 

anterior. 
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