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CCAAPPÍÍTTOOLL  II  

DDeennoommiinnaacciióó,,  nnaattuurraalleessaa,,  dduurraaddaa,,  ddoommiicciillii,,  ààmmbbiitt  dd’’aaccttuuaacciióó  ii  rrèèggiimm  jjuurrííddiicc  

  

AArrttiiccllee  11..  DDeennoommiinnaacciióó,,  nnaattuurraalleessaa  ii  dduurraaddaa  

LLaa  FFuunnddaacciióó  ééss  uunnaa  eennttiittaatt  sseennssee  àànniimm  ddee  lluuccrree  qquuee  ttéé  eell  ppaattrriimmoonnii,,  eellss  rreennddiimmeennttss  ii  eellss  rreeccuurrssooss  

oobbttiinngguuttss,,  aaffeeccttaattss  ddee  ffoorrmmaa  ppeerrmmaanneenntt  aa  llaa  rreeaalliittzzaacciióó  ddee  lleess  ffiinnaalliittaattss  dd’’iinntteerrèèss  ggeenneerraall  pprreevviisstteess  eenn  

aaqquueessttss  eessttaattuuttss..    LLaa  ffuunnddaacciióó  eess  ddeennoommiinnaa  FFUUNNDDAACCIIÓÓ  BBAARRCCEELLOONNAA  ZZOOOO..    

LLaa  FFuunnddaacciióó  ttéé  vvooccaacciióó  ddee  ppeerrmmaannèènncciiaa  ii  eess  ccoonnssttiittuueeiixx  aammbb  dduurraaddaa  iinnddeeffiinniiddaa..      

AArrttiiccllee  22..  DDoommiicciillii  

EEll  ddoommiicciillii  ddee  llaa  FFuunnddaacciióó  qquueeddaa  ffiixxaatt  aa  llaa  cciiuuttaatt  ddee  BBaarrcceelloonnaa,,  aa  lleess  ddeeppeennddèènncciieess  ddeell  ZZoooo  aall  PPaarrcc  ddee  

llaa  CCiiuuttaaddeellllaa,,ss//nn..  0088002200  BBaarrcceelloonnaa..  

AArrttiiccllee  33..  ÀÀmmbbiitt  dd’’aaccttuuaacciióó    

LLaa  FFuunnddaacciióó  eexxeerrcceeiixx  llaa  sseevvaa  aaccttiivviittaatt  mmaajjoorriittààrriiaammeenntt  aa  CCaattaalluunnyyaa  aammbb  pprroojjeecccciióó  nnaacciioonnaall  ii  

iinntteerrnnaacciioonnaall  ddee  lleess  sseevveess  rreellaacciioonnss  aammbb  aallttrreess  eennttiittaattss  ii  iinnssttiittuucciioonnss  ppúúbblliiqquueess  ii  pprriivvaaddeess,,  ttaassqquueess  ddee  

rreecceerrccaa  ii  ddiivvuullggaacciióó  cciieennttííffiiccaa  ppeerr  aa  llaa  pprreesseerrvvaacciióó  ddee  llaa  bbiiooddiivveerrssiittaatt..  

AArrttiiccllee  44..  RRèèggiimm  jjuurrííddiicc  

LLaa  FFuunnddaacciióó  ttéé  ppeerrssoonnaalliittaatt  jjuurrííddiiccaa  pprròòppiiaa  ii  ggaauuddeeiixx  ddee  pplleennaa  ccaappaacciittaatt  jjuurrííddiiccaa  ii  dd’’oobbrraarr  ppeerr  

ll’’aattoorrggaammeenntt  ddee  llaa  sseevvaa  ccaarrttaa  ffuunnddaacciioonnaall  eenn  eessccrriippttuurraa  ppúúbblliiccaa  ii  llaa  iinnssccrriippcciióó  eenn  eell  RReeggiissttrree  ddee  

FFuunnddaacciioonnss  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa..  

LLaa  FFuunnddaacciióó  eess  rreeggeeiixx  ppeerr  lleess  ddeeccllaarraacciioonnss  ccoonnttiinngguuddeess  aa  llaa  ccaarrttaa  ffuunnddaacciioonnaall,,  ppeerr  lleess  ddiissppoossiicciioonnss  

lleeggaallss  qquuee  llii  ssóónn  dd’’aapplliiccaacciióó,,  ppeerr  lleess  eessttaabblleerrtteess  eenn  aaqquueessttss  eessttaattuuttss  ii  ppeellss  aaccoorrddss  qquuee  aaddooppttii  eell  

PPaattrroonnaatt  eenn  ll’’eexxeerrcciiccii  ddee  lleess  sseevveess  ffuunncciioonnss..  

    

CCAAPPÍÍTTOOLL  IIII  

FFiinnaalliittaattss  ffuunnddaacciioonnaallss  ii  aaccttiivviittaattss  

AArrttiiccllee  55..  FFiinnaalliittaattss  ffuunnddaacciioonnaallss  

LLaa  FFuunnddaacciióó  ttéé  ccoomm  aa  ffiinnaalliittaattss  ffuunnddaacciioonnaallss  llaa  pprroommoocciióó,,  eell  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  ii  ll’’iimmppuullss  ddee  pprrooggrraammeess  

ddee  rreecceerrccaa,,  ccoonnsseerrvvaacciióó,,  eedduuccaacciióó  ii  sseennssiibbiilliittzzaacciióó,,  ppeerr  ttaall  dd’’eessddeevveenniirr,,  ddeess  ddee  llaa  ccoonnssiiddeerraacciióó  ddee    

ll’’iinntteerrèèss  ppúúbblliicc,,  uunn  iinnssttrruummeenntt  oorriieennttaatt  aa  llaa  pprreesseerrvvaacciióó  ddee  llaa  bbiiooddiivveerrssiittaatt,,  aa  llaa  ggeenneerraacciióó  ddee  

ccoonneeiixxeemmeenntt  ii  aa  llaa  ccoonnsscciieenncciiaacciióó  ssoobbrree  llaa  pprrootteecccciióó  ii  pprreesseerrvvaacciióó  ddeellss  eeccoossiisstteemmeess  ddeell  ppllaanneettaa  ii  ddee  

lleess  eessppèècciieess  aanniimmaallss  ii  vveeggeettaallss,,  ii  ssoobbrree  llaa  iinntteerrrreellaacciióó  qquuee  eennttrree  lleess  ddiiffeerreennttss  ffoorrmmeess  ddee  vviiddaa  eess  

pprroodduueeiixxeenn..    

AAiixxíí  llaa  FFuunnddaacciióó  eessddeevvéé  uunn  aaggeenntt  aaccttiiuu  ppeerr  aa  ccoonnttrriibbuuiirr  aa  llaa  ddeeffiinniicciióó  ii  ggeessttiióó  ddeell  PPrrooggrraammaa  ddee  RReecceerrccaa  

ii  CCoonnsseerrvvaacciióó  ddeell  ZZoooo  ddee  BBaarrcceelloonnaa..  
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AArrttiiccllee  66..  AAccttiivviittaattss  

PPeerr  aa  llaa  ccoonnsseeccuucciióó  ddee  lleess  ffiinnaalliittaattss  ffuunnddaacciioonnaallss,,  llaa  FFuunnddaacciióó  ddeesseennvvoolluuppaa  lleess  aaccttiivviittaattss  qquuee  eell  

PPaattrroonnaatt  ccoonnssiiddeerraa  nneecceessssààrriieess,,  ddiirreeccttaammeenntt  ii//oo  eenn  ccooll··llaabboorraacciióó  aammbb  aallttrreess  eennttiittaattss,,  iinnssttiittuucciioonnss  oo  

ppeerrssoonneess,,  dd’’aaccoorrdd  aammbb  eell  qquuee  eessttaabblleeiixx  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  ssoobbrree  ffuunnddaacciioonnss..  EEnn  ccoonnccrreett,,  aa  ffii  ddee  dduurr  aa  tteerrmmee  

llaa  ffiinnaalliittaatt  ffuunnddaacciioonnaall,,  llaa  FFuunnddaacciióó  ppooddrràà  ddeesseennvvoolluuppaarr  lleess  aaccttiivviittaattss  qquuee,,  sseennssee  àànniimm  eexxhhaauussttiiuu,,  

ss’’eennuummeerreenn  aa  ccoonnttiinnuuaacciióó::  

aa))  DDeesseennvvoolluuppaammeenntt  ii  ggeessttiióó  ddee  llaa  rreecceerrccaa  cciieennttííffiiccaa  oorriieennttaaddaa  aa  llaa  ccoonnsseerrvvaacciióó  ddee  lleess  eessppèècciieess  
aanniimmaallss  ttaanntt  iinn  ssiittuu  ccoomm  eexx  ssiittuu,,  mmiittjjaannççaanntt  ll’’eessttaabblliimmeenntt  ddee  rreellaacciioonnss  ii  iinntteerrccaannvvii  ddee  

ccoonneeiixxeemmeennttss  lleess  UUnniivveerrssiittaattss  ii  ggrruuppss  ddee  rreecceerrccaa  ii  iinnvveessttiiggaaddoorrss  aammbb  ccooll··llaabboorraacciióó  aammbb  aallttrreess  

iinnssttiittuucciioonnss  ii  eennttiittaattss  ppuubblliiqquueess  ii  pprriivvaaddeess,,  ddoonnaanntt  pprriioorriittaatt  aa  pprroojjeecctteess  ddee  ccooll··llaabboorraacciióó  

ccoonnjjuunnttaa,,  eenn  vviirrttuutt  ddee  lleess  llíínniieess  eessttrraattèèggiiqquueess  ccoonnttiinngguuddeess  eenn  eell  PPrrooggrraammaa  ddee  RReecceerrccaa  ii  

CCoonnsseerrvvaacciióó  ddeell  ZZoooo  ddee  BBaarrcceelloonnaa..  

  

bb))  OOrrggaanniittzzaacciióó  dd’’aaccttiivviittaattss  ffoorrmmaattiivveess,,  ddiivvuullggaattiivveess    ii  ccuullttuurraallss,,  eenn  ddiivveerrssooss  ffoorrmmaattss  ii  oorriieennttaaddeess  aall  

ggrraann  ppúúbblliicc,,  ppeerr  aa  iinncciiddiirr  eenn  eellss  vvaalloorrss  ddee  llaa  bbiiooddiivveerrssiittaatt  ii  eell  mmeeddii  aammbbiieenntt  ii  eell  sseeuu  uuss    

ssoosstteenniibbllee,,  jjaa  ssiigguuii  mmiittjjaannççaanntt  ll’’eessttrruuccttuurraa  ddeell  DDeeppaarrttaammeenntt  dd’’EEdduuccaacciióó  ddeell  ZZoooo  ddee  BBaarrcceelloonnaa  oo  

mmiittjjaannççaanntt  aallttrreess  iinnssttrruummeennttss  oo  mmeeccaanniissmmeess  dd’’aaccttuuaacciióó..    

  

cc))  OOrrggaanniittzzaacciióó  ddee  pprrooggrraammeess  ddee  ffoorrmmaacciióó  oorriieennttaattss  aa  llaa  qquuaalliiffiiccaacciióó  ddee  ppeerrssoonneess  vviinnccuullaaddeess  aa  llaa  

ggeessttiióó  pprrooffeessssiioonnaall  eenn  eell  ccaammppss  ddee  llaa  zzoooollooggiiaa,,  eell  mmaanneeiigg  ii  bbeenneessttaarr  aanniimmaall,,  ii  llaa  ggeessttiióó  ddee  

pprrooggrraammeess  ddee  ccooooppeerraacciióó  ii  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  ccoommuunniittaarrii  vviinnccuullaattss  aa  pprroocceessssooss  ddee  

ccoonnsseerrvvaacciióó,,  eessttaabbiilliittzzaacciióó  ii  rreeiinnttrroodduucccciióó  dd’’eessppèècciieess  aanniimmaallss  eenn  eellss  hhààbbiittaattss  dd’’oorriiggeenn..    

  

dd))  IImmppuullss  ii  oorrggaanniittzzaacciióó  dd’’eessttuuddiiss,,  rreecceerrqquueess,,  sseemmiinnaarriiss  ii  ccoonnffeerrèènncciieess,,  aaiixxíí  ccoomm  ll’’eeddiicciióó  ddiirreeccttaa  oo  

iinnddiirreeccttaa  ddee  ppuubblliiccaacciioonnss  oo  llaa  rreeaalliittzzaacciióó  dd’’eexxppoossiicciioonnss  ddiirriiggiiddeess  aa  ppootteenncciiaarr,,  eexxppoossaarr  ii  ddiiffoonnddrree  

eellss  vvaalloorrss  nnaattuurraallss  ddee  BBaarrcceelloonnaa,,  llaa  sseevvaa  ÁÁrreeaa  MMeettrrooppoolliittaannaa,,  CCaattaalluunnyyaa,,  llaa  MMeeddiitteerrrràànniiaa  ii  eell  

mmóónn,,  ttoott  aaffaavvoorriinntt  eell  ccoonneeiixxeemmeenntt  ii  pprreesseerrvvaacciióó  ddee  llaa  sseevvaa  bbiiooddiivveerrssiittaatt,,  ii  pprroommoovveenntt  eennttrree  llaa  

cciiuuttaaddaanniiaa    uunnaa  rreellaacciióó    rreessppeeccttuuoossaa  aammbb  llaa    nnaattuurraa  ii    ll’’aapprrooffiittaammeenntt  ssoosstteenniibbllee  ddeellss  sseeuuss  

rreeccuurrssooss..  

  

ee))  AAsssseessssoorraammeenntt  aa  eennttiittaattss  ppúúbblliiqquueess  ii  pprriivvaaddeess  eenn  lleess  mmaattèèrriieess  pprròòppiieess  ddee  lleess  ffiinnaalliittaattss  

ffuunnddaacciioonnaallss  ii,,  eenn  ppaarrttiiccuullaarr,,  eenn  ll’’ààmmbbiitt  ddee  llaa  pprreesseerrvvaacciióó  ddee  lleess  eessppèècciieess  ii  llaa  ssoosstteenniibbiilliittaatt  

aammbbiieennttaall..                

  

ff))  FFaacciilliittaarr  llaa  ccoooorrddiinnaacciióó  ii  ll’’eessttaabblliimmeenntt  ddee  ssiinneerrggiieess  eennttrree  lleess  ddiiffeerreennttss  aaddmmiinniissttrraacciioonnss  

ppúúbblliiqquueess  ii  eellss  sseeuuss  oorrggaanniissmmeess,,  lleess  UUnniivveerrssiittaattss  ii  cceennttrreess  ddee  rreecceerrccaa,,  aaiixxíí  ccoomm  aammbb  eennttiittaattss  oo  

eemmpprreesseess  ppúúbblliiqquueess  oo  pprriivvaaddeess  iinntteerreessssaaddeess  aa  ppaarrttiicciippaarr  dd’’aallgguunnaa  mmaanneerraa  eenn  llaa  ccoonnsseeccuucciióó  

ddee  lleess  ffiinnaalliittaattss  ddee  ffuunnddaacciioonnaallss..  

  

gg))  CCrreeaarr  oo  ccooooppeerraarr  eenn  llaa  ccrreeaacciióó  dd’’aallttrreess  eennttiittaattss  ddee  ccaaiirree  aassssoocciiaattiiuu,,  ffuunnddaacciioonnaall  oo  ssoocciieettaarrii..  

  

hh))  OObbtteenncciióó,,  ccaannaalliittzzaacciióó  ii//oo  iinnvveerrssiióó  dd’’aajjuuttss  eeccoonnòòmmiiccss  oo  eenn  eessppèècciiee,,  ddeessttiinnaattss  aall  

ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  oo  ccoonnsseeccuucciióó  ddee  lleess  ffiinnaalliittaattss  ffuunnddaacciioonnaallss..  

  

ii))  CCoonncceessssiióó  ddee  bbeeqquueess,,  aajjuuttss  eeccoonnòòmmiiccss  oo  iinncceennttiiuuss  dd’’iinnddoollee  ddiivveerrssaa  aa  ppeerrssoonneess,,  ccooll··lleeccttiiuuss,,  oo  

eennttiittaattss  ppeerr  aall  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  dd’’aaccttiivviittaattss  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  lleess  ffiinnaalliittaattss  ddee  llaa  FFuunnddaacciióó..    

  

jj))  PPaarrttiicciippaacciióó  oo  ccooll··llaabboorraacciióó  eenn  eell  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  dd’’aaccttiivviittaattss  dd’’aallttrreess  eennttiittaattss,,  oorrggaanniissmmeess,,  

iinnssttiittuucciioonnss  oo  ppeerrssoonneess  qquuee  ppuuggiinn  sseerrvviirr  aa  lleess  ffiinnaalliittaattss  ffuunnddaacciioonnaallss..  

  

kk))  PPrroommoocciióó  ddee  ttoottaa  mmeennaa  dd’’iinniicciiaattiivveess  qquuee  aaffaavvoorreeiixxiinn  uunnaa  mmiilllloorr  ccoonnnneexxiióó  ddeell  ZZoooo  ddee  BBaarrcceelloonnaa  

ii  eellss  sseeuuss  oobbjjeeccttiiuuss  eessttrraattèèggiiccss  aammbb  llaa  ssoocciieettaatt..  

  

ll))  TTootteess  aaqquueelllleess  aaccttiivviittaattss  qquuee  sseennssee  eessttaarr  rreellaacciioonnaaddeess  eenn  eellss  aappaarrttaattss  aanntteerriioorrss,,  sseerrvveeiixxeenn  ppeerr  

aa  aassssoolliirr  lleess  ffiinnaalliittaattss  ffuunnddaacciioonnaallss..  
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LLeess  aaccttiivviittaattss  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  lleess  ffiinnaalliittaattss  ffuunnddaacciioonnaallss  ss’’hhaann  ddee  dduurr  aa  tteerrmmee  sseeggoonnss  lleess  nnoorrmmeess  

qquuee  lleess  rreegguulleenn  eessppeeccííffiiccaammeenntt,,  mmiittjjaannççaanntt  ll’’oobbtteenncciióó,,  ssii  eessccaauu,,  ddeellss  ppeerrmmiissooss  oo  lllliiccèènncciieess  ppeerrttiinneennttss..  

AArrttiiccllee  77..  RReegglleess  bbààssiiqquueess  ppeerr  aa  ll’’aapplliiccaacciióó  ddeellss  rreeccuurrssooss  aa  lleess  ffiinnaalliittaattss    

LLeess  rreennddeess  ii  eellss  aallttrreess  iinnggrreessssooss  aannuuaallss  qquuee  oobbttiinngguuii  ll’’eennttiittaatt  ss’’hhaann  ddee  ddeessttiinnaarr  aall  ccoommpplliimmeenntt  ddee  lleess  

ffiinnaalliittaattss  ffuunnddaacciioonnaallss  ddiinnss  eellss  llíímmiittss  eessttaabblleerrttss  ppeerr  llaa  lleeggiissllaacciióó  vviiggeenntt..    

LLaa  FFuunnddaacciióó  ppoott  rreeaalliittzzaarr  ttoott  ttiippuuss  dd’’aaccttiivviittaatt  eeccoonnòòmmiiccaa,,  aacctteess,,  ccoonnttrraacctteess,,  ooppeerraacciioonnss  ii  nneeggoocciiss  llíícciittss,,  

sseennssee  mmééss  rreessttrriicccciioonnss  qquuee  lleess  iimmppoossaaddeess  ppeerr  llaa  lleeggiissllaacciióó  aapplliiccaabbllee..  

AArrttiiccllee  88..  RReegglleess  bbààssiiqquueess  ppeerr  aa  llaa  ddeetteerrmmiinnaacciióó  ddeellss  bbeenneeffiicciiaarriiss    

EEll  ddeessttiinnaattaarrii  ffiinnaall  ddeellss  bbeenneeffiicciiss  ddee  llaa  FFuunnddaacciióó  sseerràà  llaa  ssoocciieettaatt  eenn  eell  sseeuu  ccoonnjjuunntt..  TTaannmmaatteeiixx,,  ttoottss  eellss  

sseeccttoorrss,,  iinnssttiittuucciioonnss  ppúúbblliiqquueess  oo  pprriivvaaddeess  qquuee,,  eenn  aallgguunnaa  mmeessuurraa,,  eess  ttrroobbiinn  ccoommpprroommeesseess  aammbb  lleess  

ffiinnaalliittaattss  ffuunnddaacciioonnaallss  ii  eenn  eell  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  eenn  llaa  pprrootteecccciióó  ii  ccoonnsseerrvvaacciióó  ddee  llaa  nnaattuurraa,,  

eessppeecciiaallmmeenntt  ddee  lleess  eessppèècciieess  aanniimmaallss..  

EEnn  ttoott  ccaass,,  llaa  FFuunnddaacciióó  aaccttuuaarràà  aammbb  ccrriitteerriiss  dd’’iimmppaarrcciiaalliittaatt  ii  nnoo  ddiissccrriimmiinnaacciióó  eenn  ddeetteerrmmiinnaacciióó  ddeellss  

sseeuuss  bbeenneeffiicciiaarriiss..  

NNiinnggúú  nnoo  ppooddrràà  aall··lleeggaarr  nnii  iinnddiivviidduuaall  nnii  ccooll··lleeccttiivvaammeenntt  ddaavvaanntt  llaa  FFuunnddaacciióó,,  ccaapp  ddrreett  aall  ggaauuddiimmeenntt  ddeellss  

sseeuuss  bbeenneeffiicciiss  aabbaannss  ddee  qquuee  ffoossssiinn  ccoonncceeddiittss..  

  

CCAAPPÍÍTTOOLL  IIIIII  

RRèèggiimm  eeccoonnòòmmiicc  

AArrttiiccllee  99..  PPaattrriimmoonnii  ddee  llaa  FFuunnddaacciióó  ii  aaccttiivviittaattss  eeccoonnòòmmiiqquueess  

EEll  ppaattrriimmoonnii  ddee  llaa  FFuunnddaacciióó  qquueeddaa  vviinnccuullaatt  aall  ccoommpplliimmeenntt  ddee  lleess  ffiinnaalliittaattss  ffuunnddaacciioonnaallss..  EEll  ppaattrriimmoonnii  

eessttàà  iinntteeggrraatt::  

aa))  ppeell  ccaappiittaall  ffuunnddaacciioonnaall,,  ccoonnssttiittuuïïtt  ppeerr  llaa  ddoottaacciióó  iinniicciiaall,,  qquuee  ccoonnssttaa  aa  llaa  ccaarrttaa  ffuunnddaacciioonnaall;;  

  

bb))  ppeerr  ttoottss  eellss  bbéénnss  ii  ddrreettss  ddee  ccoonnttiinngguutt  eeccoonnòòmmiicc  qquuee  aacccceeppttii  ii  rreebbii  llaa  FFuunnddaacciióó  aammbb  llaa  ffiinnaalliittaatt  

dd’’iinnccrreemmeennttaarr  eell  ccaappiittaall  ffuunnddaacciioonnaall,,  ii  

  

cc))  ppeerr  ttoottss  eellss  rreennddiimmeennttss,,  ffrruuiittss,,  rreennddeess  ii  pprroodduucctteess,,  ii  eellss  aallttrreess  bbéénnss  iinnccoorrppoorraattss  aall  ppaattrriimmoonnii  ddee  

llaa  FFuunnddaacciióó  ppeerr  qquuaallsseevvooll  ttííttooll  oo  ccoonncceeppttee..  

AArrttiiccllee  1100..  DDiissppoossiicciióó  ii  ddeeuurree  ddee  rreeiinnvveerrssiióó    

1100..11..  LL’’aalliieennaacciióó,,  eell  ggrraavvaammeenn  oo  qquuaallsssseevvooll  aallttrreess  aacctteess  ddee  ddiissppoossiicciióó  ddeellss  bbéénnss  ii  ddrreettss  qquuee  iinntteeggrreenn  

eell  ppaattrriimmoonnii  ffuunnddaacciioonnaall  ss’’hhaa  ddee  ffeerr  aa  ttííttooll  oonneerróóss  ii  rreessppeeccttaanntt  lleess  ccoonnddiicciioonnss  ddeellss  ffuunnddaaddoorrss  oo  

ddeellss  ddoonnaannttss  dd’’aaqquueessttss  bbéénnss..  EEnn  qquuaallsseevvooll  ccaass,,  ll’’iimmppoorrtt  oobbttiinngguutt  ss’’hhaa  ddee  rreeiinnvveerrttiirr  eenn  

ll’’aaddqquuiissiicciióó  dd’’aallttrreess  bbéénnss  ii  ddrreettss  qquuee  ssee  ssuubbrroogguuiinn  eenn  lllloocc  ddeellss  aalliieennaattss  oo  eenn  llaa  mmiilllloorraa  ddeellss  

bbéénnss  ddee  llaa  FFuunnddaacciióó..  

  

1100..22..  LLaa  nneecceessssiittaatt  ii  llaa  ccoonnvveenniièènncciiaa  ddee  lleess  ooppeerraacciioonnss  ddee  ddiissppoossiicciióó  oo  ggrraavvaammeenn  ddiirreeccttee  oo  iinnddiirreeccttee  

hhaann  dd’’eessttaarr  jjuussttiiffiiccaaddeess  ii  aaccrreeddiittaaddeess  ddooccuummeennttaallmmeenntt..  EEll  PPaattrroonnaatt,,  aabbaannss  ddee  ffeerr  eellss  aacctteess  ddee  

ddiissppoossiicciióó,,  hhaa  ddee  ccoommppttaarr  aammbb  llaa  iinnffoorrmmaacciióó  aaddeeqquuaaddaa  ppeerr  pprreennddrree  llaa  ddeecciissiióó  

rreessppoonnssaabblleemmeenntt..    

  



  

ESTATUTS <<Fundació BARCELONA ZOO>>  
 

Redacció inscrita setembre2012 Página 4 

 

1100..33..  EEll  PPaattrroonnaatt  hhaa  ddee  ccoommuunniiccaarr  aall  PPrrootteeccttoorraatt  eellss  aacctteess  ddee  ddiissppoossiicciióó  oo  ggrraavvaammeenn  aa  qquuèè  eess  

rreeffeerreeiixx  ll’’aappaarrttaatt  11  dd’’aaqquueesstt  aarrttiiccllee  eenn  eell  tteerrmmiinnii  ddee  ttrreennttaa  ddiieess  hhààbbiillss  aa  ppaarrttiirr  ddeell  mmoommeenntt  eenn  

qquuèè  eess  ffaann..  

  

1100..44..  EEss  rreeqquueerreeiixx  pprrèèvviiaa  aauuttoorriittzzaacciióó  ddeell  PPrrootteeccttoorraatt  ppeerr  ffeerr  aacctteess  ddee  ddiissppoossiicciióó,,  ggrraavvaammeenn  oo  

aaddmmiinniissttrraacciióó  eenn  eellss  ccaassooss  sseeggüüeennttss::  

  

aa))  ssii  eellss  bbéénnss  oo  ddrreettss  oobbjjeeccttee  ddee  ddiissppoossiicciióó  ss’’hhaann  aaddqquuiirriitt  aammbb  ddiinneerrss  pprroocceeddeennttss  ddee  

ssuubbvveenncciioonnss  ppúúbblliiqquueess,,  

  

bb))  ssii  eell  ddoonnaanntt  hhoo  hhaa  eexxiiggiitt  eexxpprreessssaammeenntt,,  

  

cc))  ssii  hhoo  eessttaabblleeiixx  uunnaa  ddiissppoossiicciióó  eessttaattuuttààrriiaa    

  

dd))  ssii  eell  pprroodduuccttee  ddee  ll’’ooppeerraacciióó  nnoo  eess  rreeiinnvveerrtteeiixx  ttoottaallmmeenntt  eenn  eell  ppaattrriimmoonnii  ddee  llaa  FFuunnddaacciióó..  

  

1100..55..  EEll  PPaattrroonnaatt  ppoott  ffeerr,,  sseemmpprree  qquuee  ssiigguuii  nneecceessssaarrii  ii  ddee  ccoonnffoorrmmiittaatt  aammbb  eell  qquuee  aaccoonnsseelllliinn  llaa  

ccoonnjjuunnttuurraa  eeccoonnòòmmiiccaa  ii  llaa  lleeggiissllaacciióó  vviiggeenntt,,  lleess  mmooddiiffiiccaacciioonnss  ccoonnvveenniieennttss  eenn  lleess  iinnvveerrssiioonnss  

ddeell  ppaattrriimmoonnii  ffuunnddaacciioonnaall..  

  

AArrttiiccllee  1111..  RRèèggiimm  ccoommppttaabbllee  ii  ddooccuummeennttaall  

1111..11..    LLaa  FFuunnddaacciióó  hhaa  ddee  ppoorrttaarr  uunn  lllliibbrree  ddiiaarrii  ii  uunn  lllliibbrree  dd’’iinnvveennttaarrii  ii  ddee  ccoommpptteess  aannuuaallss..  

1111..22..    EEll  PPaattrroonnaatt  ddee  llaa  FFuunnddaacciióó  hhaa  ddee  ffeerr  ll’’iinnvveennttaarrii  ii  hhaa  ddee  ffoorrmmuullaarr  eellss  ccoommpptteess  aannuuaallss  ddee  mmaanneerraa  

ssiimmuullttàànniiaa  ii  aammbb  ddaattaa  ddeell  ddiiaa  ddee  ttaannccaammeenntt  ddee  ll’’eexxeerrcciiccii  eeccoonnòòmmiicc,,  ddee  ccoonnffoorrmmiittaatt  aammbb  eellss  

pprriinncciippiiss  ddee  ccoommppttaabbiilliittaatt  ggeenneerraallmmeenntt  aaddmmeessooss  ii  aammbb  lleess  ddiissppoossiicciioonnss  qquuee  eenn  ccaaddaa  ccaass  ssiigguuiinn  

aapplliiccaabblleess..  

LL’’eexxeerrcciiccii  ss’’hhaa  ddee  ttaannccaarr  eell  3311  ddee  ddeesseemmbbrree  ddee  ccaaddaa  aannyy..  

1111..33..  EEllss  ccoommpptteess  aannuuaallss  ffoorrmmeenn  uunnaa  uunniittaatt  ii  eessttaann  iinntteeggrraattss  ppeerr::  

aa))  eell  bbaallaannçç  ddee  ssiittuuaacciióó,,  

  

bb))  eell  ccoommppttee  ddee  rreessuullttaattss,,  

  

cc))  eell  ccoommppttee  dd’’eessttaatt  ddee  ssiittuuaacciióó  ddee  ccaannvviiss  eenn  eell  ppaattrriimmoonnii  nneett,,  

  

dd))  eell  ccoommppttee  dd’’eessttaatt  ddee  ssiittuuaacciióó  ddee  fflluuxxooss  eenn  eeffeeccttiiuu  ii  

  

ee))  llaa  mmeemmòòrriiaa,,  eenn  llaa  qquuaall  ss’’hhaa  ddee  ccoommpplleettaarr,,  aammpplliiaarr  ii  ccoommeennttaarr  llaa  iinnffoorrmmaacciióó  ccoonnttiinngguuddaa  eenn  eell  

bbaallaannçç  ii  eenn  eell  ccoommppttee  ddee  rreessuullttaattss,,  ii  ss’’hhaann  ddee  ddeettaallllaarr  lleess  aaccttuuaacciioonnss  rreeaalliittzzaaddeess  eenn  

ccoommpplliimmeenntt  ddee  lleess  ffiinnaalliittaattss  ffuunnddaacciioonnaallss  ii  ccoonnccrreettaarr  eell  nnoommbbrree  ddee  bbeenneeffiicciiaarriiss  ii  eellss  sseerrvveeiiss  qquuee  

aaqquueessttss  hhaann  rreebbuutt,,  ccoomm  ttaammbbéé  eellss  rreeccuurrssooss  pprroocceeddeennttss  dd’’aallttrreess  eexxeerrcciicciiss  ppeennddeennttss  ddee  

ddeessttiinnaacciióó,,  ssii  nn’’hhii  hhaa,,  ii  lleess  ssoocciieettaattss  ppaarrttiicciippaaddeess  mmaajjoorriittààrriiaammeenntt,,  aammbb  iinnddiiccaacciióó  ddeell  

ppeerrcceennttaattggee  ddee  ppaarrttiicciippaacciióó..  

1111..44..  EEll  PPaattrroonnaatt  hhaa  dd’’aapprroovvaarr  ddiinnttrree  ddeellss  ssiiss  mmeessooss  sseeggüüeennttss  aa  llaa  ddaattaa  ddee  ttaannccaammeenntt  ddee  ll’’eexxeerrcciiccii  eellss  

ccoommpptteess  aannuuaallss,,  eellss  qquuaallss  hhaa  ddee  pprreesseennttaarr  eenn  llaa  ffoorrmmaa  pprreevviissttaa  lleeggaallmmeenntt  aall  PPrrootteeccttoorraatt  ddee  llaa  

GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ppeerr  aall  sseeuu  ddiippòòssiitt  eenn  eell  tteerrmmiinnii  ddee  3300  ddiieess  aa  ccoommppttaarr  ddee  llaa  sseevvaa  

aapprroovvaacciióó..  

1111..55..  EEll  PPaattrroonnaatt  hhaa  dd’’aapprroovvaarr  ii  pprreesseennttaarr,,  eenn  rreellaacciióó  aammbb  lleess  iinnvveerrssiioonnss  ffiinnaanncceerreess  tteemmppoorraallss  qquuee  

rreeaalliittzzii  eenn  eell  mmeerrccaatt  ddee  vvaalloorrss,,  uunn  iinnffoorrmmee  aannuuaall  ssoobbrree  eell  ggrraauu  ddee  ccoommpplliimmeenntt  ddeell  ccooddii  ddee  

ccoonndduuccttaa  qquuee  hhaann  ddee  sseegguuiirr  lleess  eennttiittaattss  sseennssee  àànniimm  ddee  lluuccrree,,  ddee  ccoonnffoorrmmiittaatt  aammbb  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  

vviiggeenntt  oo  aammbb  eell  qquuee  ddiissppoossii  ll’’aauuttoorriittaatt  rreegguullaaddoorraa..  
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1111..66..  EEllss  ccoommpptteess  aannuuaallss  ss’’hhaann  ddee  ssoottmmeettrree  aa  uunnaa  aauuddiittoorriiaa  eexxtteerrnnaa  qquuaann  eess  ddoonneenn  lleess  cciirrccuummssttàànncciieess  

lleeggaallmmeenntt  pprreevviisstteess  oo,,  eenn  eell  sseeuu  ccaass,,  qquuaann  ssiigguuii  pprroocceeddeenntt  dd’’aaccoorrdd  aammbb  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  aapplliiccaabbllee..      

  EEnnccaarraa  qquuee  nnoo  eess  pprroodduueeiixxiinn  lleess  cciirrccuummssttàànncciieess  aa  qquuee  eess  rreeffeerreeiixx  eell  ppaarrààggrraaff  aanntteerriioorr  ppeerrqquuèè  eellss  

ccoommpptteess  ss’’hhaaggiinn  ddee  ssoottmmeettrree  aa  uunnaa  aauuddiittoorriiaa,,  ssii  uunnaa  tteerrcceerraa  ppaarrtt  ddeellss  ppaattrroonnss  llaa  ddeemmaannaa  ppeerr  

rraaoonnss  jjuussttiiffiiccaaddeess,,  ppeerrqquuèè  ccoonnssiiddeerraa  qquuee  hhii  hhaa  aallgguunnaa  cciirrccuummssttàànncciiaa  eexxcceeppcciioonnaall  eenn  llaa  ggeessttiióó  ddee  

llaa  FFuunnddaacciióó  qquuee  aaccoonnsseellllaa  qquuee  eess  dduugguuii  aa  tteerrmmee,,  ss’’hhaa  ddee  ccoonnvvooccaarr  uunnaa  rreeuunniióó  ddeell  PPaattrroonnaatt  eenn  eell  

tteerrmmiinnii  mmààxxiimm  ddee  3300  ddiieess  aa  ccoommppttaarr  ddee  llaa  ppeettiicciióó,,  aa  ffii  dd’’aaccoorrddaarr  ddee  ffoorrmmaa  mmoottiivvaaddaa  llaa  rreeaalliittzzaacciióó  oo  

nnoo--rreeaalliittzzaacciióó  ddee  ll’’aauuddiittoorriiaa  ddee  ccoommpptteess  ssooll··lliicciittaaddaa..  SSii  nnoo  eess  ccoonnvvooccaa  eell  PPaattrroonnaatt  eenn  eell  tteerrmmiinnii  

iinnddiiccaatt  oo  ssii,,  uunn  ccoopp  ccoonnvvooccaatt  aammbb  aaqquueessttaa  ffiinnaalliittaatt,,  ss’’aaccoorrddaa  nnoo  dduurr  aa  tteerrmmee  ll’’aauuddiittoorriiaa,,  eellss  

ppaattrroonnss  iinntteerreessssaattss  ppooddeenn  aaddrreeççaarr  llaa  sseevvaa  ppeettiicciióó  aall  PPrrootteeccttoorraatt,,  dd’’aaccoorrdd  aammbb  eell  qquuee  eessttaabblleeiixx  

ll’’aarrttiiccllee  333322..88..44  ddee  llaa  LLlleeii  44//22000088,,  ddee  2244  dd’’aabbrriill,,  ddeell  lllliibbrree  tteerrcceerr  ddeell  CCooddii  cciivviill  ddee  CCaattaalluunnyyaa,,  rreellaattiiuu  

aa  lleess  ppeerrssoonneess  jjuurrííddiiqquueess..  

  LLaa  ccoommppaannyyiiaa  aauuddiittoorraa  ddee  llaa  ffuunnddaacciióó  sseerràà,,  sseemmpprree  qquuee  ssiigguuii  ppoossssiibbllee  dd''aaccoorrdd  aammbb  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  

ddee  ccoonnttrraaccttaacciióó  aapplliiccaabbllee,,  llaa  mmaatteeiixxaa  qquuee  llaa  ddee  ll’’eemmpprreessaa  ggeessttoorraa  ddeell  PPaarrcc  ZZoooollòòggiicc  ddee  

BBaarrcceelloonnaa..    

AArrttiiccllee  1122..  RReeccuurrssooss  aannuuaallss  

EEllss  rreeccuurrssooss  eeccoonnòòmmiiccss  aannuuaallss  ddee  llaa  FFuunnddaacciióó  hhaann  dd’’eessttaarr  iinntteeggrraattss  ppeerr::  

aa))  lleess  rreennddeess  ii  rreennddiimmeennttss  pprroodduuïïttss  ppeerr  ll’’aaccttiiuu,,  

  

bb))  eellss  ssaallddooss  ffaavvoorraabblleess  qquuee  ppuugguuiinn  rreessuullttaarr  ddee  lleess  aaccttiivviittaattss  ffuunnddaacciioonnaallss  ii  

  

cc))  lleess  ssuubbvveenncciioonnss  ii  aallttrreess  lliibbeerraalliittaattss  rreebbuuddeess  aammbb  aaqquueessttaa  ffiinnaalliittaatt  qquuee  nnoo  hhaaggiinn  dd’’iinnccoorrppoorraarr--ssee  

aall  ccaappiittaall  ffuunnddaacciioonnaall..    

AArrttiiccllee  1133..  AApplliiccaacciióó  oobblliiggaattòòrriiaa  

LLaa  FFuunnddaacciióó  hhaa  ddee  ddeessttiinnaarr  aall  ccoommpplliimmeenntt  ddee  lleess  ffiinnaalliittaattss  ffuunnddaacciioonnaallss  aallmmeennyyss  eell  sseettaannttaa  ppeerr  cceenntt  ddee  

lleess  rreennddeess  ii  aallttrreess  iinnggrreessssooss  nneettss  aannuuaallss  oobbttiinngguuttss..  LLaa  rreessttaa  ll’’hhaa  ddee  ddeessttiinnaarr  oo  bbéé  aall  ccoommpplliimmeenntt  ddiiffeerriitt  

ddee  lleess  ffiinnaalliittaattss  oo  bbéé  aa  ll’’iinnccrreemmeenntt  ddeellss  sseeuuss  ffoonnss  pprrooppiiss..  EEll  PPaattrroonnaatt  hhaa  dd’’aapprroovvaarr  ll’’aapplliiccaacciióó  ddeellss  

iinnggrreessssooss..  

SSii  llaa  FFuunnddaacciióó  rreepp  bbéénnss  ii  ddrreettss  sseennssee  qquuee  ssee  nn’’eessppeecciiffiiqquuii  llaa  ddeessttiinnaacciióó,,  eell  PPaattrroonnaatt  hhaa  ddee  ddeecciiddiirr  ssii  

hhaann  dd’’iinntteeggrraarr  llaa  ddoottaacciióó  oo  hhaann  dd’’aapplliiccaarr--ssee  ddiirreeccttaammeenntt  aa  llaa  ccoonnsseeccuucciióó  ddee  lleess  ffiinnaalliittaattss  ffuunnddaacciioonnaallss..  

LL’’aapplliiccaacciióó  dd’’  aallmmeennyyss  eell  sseettaannttaa  ppeerr  cceenntt  ddeellss  iinnggrreessssooss  aall  ccoommpplliimmeenntt  ddee  lleess  ffiinnaalliittaattss  ffuunnddaacciioonnaallss,,  

ss’’hhaa  ddee  ffeerr  eeffeeccttiivvaa  eenn  eell  tteerrmmiinnii  ddee  qquuaattrree  eexxeerrcciicciiss  aa  ccoommppttaarr  ddee  ll’’iinniiccii  ddeell  sseeggüüeenntt  aall  ddee  ll’’aaccrreeddiittaacciióó  

ccoommppttaabbllee..  

AArrttiiccllee  1144..  DDeessppeesseess  ddee  ffuunncciioonnaammeenntt  

LLeess  ddeessppeesseess  ddeerriivvaaddeess  ddeell  ffuunncciioonnaammeenntt  ddeell  PPaattrroonnaatt  ii  ddeellss  sseeuuss  òòrrggaannss  ddeelleeggaattss,,  sseennssee  ccoommppttaarr  aa  

aaqquueesstt  eeffeeccttee  eell  ccoosstt  ddee  lleess  ffuunncciioonnss  ddee  ddiirreecccciióó  oo  ggeerrèènncciiaa,,  nnoo  ppooddeenn  sseerr  ssuuppeerriioorrss  aall  1155%%  ddeellss  

iinnggrreessssooss  nneettss  oobbttiinngguuttss  dduurraanntt  ll’’eexxeerrcciiccii..  

AArrttiiccllee  1155..  PPaarrttiicciippaacciióó  eenn  ssoocciieettaattss  

LLaa  FFuunnddaacciióó  ppoott  ccoonnssttiittuuiirr  ssoocciieettaattss  ii  ppaarrttiicciippaarr--hhii  aammbb  ll’’aauuttoorriittzzaacciióó  pprrèèvviiaa  ddee  llaa  GGeerrèènncciiaa  MMuunniicciippaall  ii  

ddee  llaa  CCoommiissssiióó  ddee  GGoovveerrnn  ddee  ll’’AAjjuunnttaammeenntt  ddee  BBaarrcceelloonnaa..  LLeess  rreeffeerriiddeess  ssoocciieettaattss  hhaauurraann  ddee  sseerr  

oobblliiggaattòòrriiaammeenntt  tteemmppoorraallss..  

PPeell  ccaass  qquuee  llaa  ccoonnssttiittuucciióó  oo  ppaarrttiicciippaacciióó  eenn  uunnaa  ssoocciieettaatt  ccoommppoorrttii  ll’’aassssuummppcciióó  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittaatt  

ppeerrssoonnaall  ppeellss  ddeeuutteess  ssoocciiaallss,,  sseerràà  ttaammbbéé  nneecceessssààrriiaa  aauuttoorriittzzaacciióó  pprrèèvviiaa  ddeell  pprrootteeccttoorraatt..  
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LLaa  FFuunnddaacciióó  hhaa  ddee  ccoommuunniiccaarr  aall  PPrrootteeccttoorraatt  eenn  eell  tteerrmmiinnii  ddee  3300  ddiieess  ll’’aaddqquuiissiicciióó  ii  ttiinneennççaa  dd’’aacccciioonnss  oo  

ppaarrttiicciippaacciioonnss  ssoocciiaallss  qquuee  llii  ccoonnffeerreeiixxiinn,,  ddiirreeccttaammeenntt  oo  iinnddiirreeccttaammeenntt,,  eell  ccoonnttrrooll  ddee  ssoocciieettaattss  qquuee  lliimmiittiinn  

llaa  rreessppoonnssaabbiilliittaatt  ddeellss  ssoocciiss..  

EEnn  ttoott  ccaass,,  ll’’eexxeerrcciiccii  ppeerr  ppaarrtt  ddee  llaa  FFuunnddaacciióó  ddee  ttaassqquueess  dd’’aaddmmiinniissttrraacciióó  ddee  ssoocciieettaattss  hhaa  ddee  sseerr  

ccoommppaattiibbllee  aammbb  eell  ccoommpplliimmeenntt  ddeellss  ffiinnss  ffuunnddaacciioonnaallss..    

  

CCAAPPÍÍTTOOLL  IIVV  

OOrrggaanniittzzaacciióó  ii  ffuunncciioonnaammeenntt  

AArrttiiccllee  1166..  EEll  PPaattrroonnaatt    

EEll  PPaattrroonnaatt  ééss  ll’’òòrrggaann  ddee  ggoovveerrnn  ii  dd’’aaddmmiinniissttrraacciióó  ddee  llaa  FFuunnddaacciióó,,  llaa  rreepprreesseennttaa  ii  ggeessttiioonnaa,,  ii  aassssuummeeiixx  

ttootteess  lleess  ffaaccuullttaattss  ii  ffuunncciioonnss  nneecceessssààrriieess  ppeerr  aa  llaa  ccoonnsseeccuucciióó  ddee  lleess  ffiinnaalliittaattss  ffuunnddaacciioonnaallss..  

AArrttiiccllee  1177..  CCoommppoossiicciióó  ddeell  PPaattrroonnaatt,,  ddeessiiggnnaacciióó  ii  rreeqquuiissiittss  ppeerr  sseerr--nnee  mmeemmbbrree      

EEll  PPaattrroonnaatt  ééss  uunn  òòrrggaann  ccooll··lleeggiiaatt  iinntteeggrraatt  ppeerr  ppeerrssoonneess  ffííssiiqquueess  oo  jjuurrííddiiqquueess,,  ii      ccoonnssttiittuuïïtt  ppeerr  uunn  

mmíínniimm  ddee  55  mmeemmbbrreess  ii  uunn  mmààxxiimm  ddee  2211  mmeemmbbrreess  aammbb  ddrreett  ddee  vvoott..  

EEssttaarràà  iinntteeggrraatt  ppeerr  ppaattrroonnss  qquuee  sseerraann  nnaattss,,  eelleeccttiiuuss  ii  hhoonnoorrííffiiccss..  LL’’AAjjuunnttaammeenntt  ddee  BBaarrcceelloonnaa  eess  rreesseerrvvaa  

eell  ddrreett  aa  ddeessiiggnnaarr,,  sseeppaarraarr  ii  rreennoovvaarr  eellss  ppaattrroonnss  nnaattss  ii  eelleeccttiiuuss,,    ii  aa  pprrooppoossaarr  aall  PPaattrroonnaatt  eellss  ppaattrroonnss  

hhoonnoorrííffiiccss,,  sseeggoonnss  eell  qquuee  ddiissppoossaa  aaqquueesstt  aarrttiiccllee..  

  aa))  PPaattrroonnss  NNaattss..    

  EEll//llaa  RReeggiiddoorr//aa  oo  eell  DDeelleeggaatt//ddeelleeggaaddaa  ddee  ll’’AAjjuunnttaammeenntt  ddee  BBaarrcceelloonnaa  aammbb  ccoommppeettèènncciieess  

rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  eell  ZZoooo..  

  

  EEll  RReeggiiddoorr//aa  ddee  CCuullttuurraa  ddee  ll’’AAjjuunnttaammeenntt    ddee  BBaarrcceelloonnaa    

  

  EEll  RReeggiiddoorr//aa  ddee  MMeeddii  AAmmbbiieenntt  ddee  ll’’AAjjuunnttaammeenntt  ddee  BBaarrcceelloonnaa    

    

  EEll//llaa  GGeerreenntt//aa  AAddjjuunntt//aa  CCoooorrddiinnaacciióó  dd’’EEmmpprreesseess  ii  EEnnttiittaattss  MMuunniicciippaallss  ddee  ll’’AAjjuunnttaammeenntt  ddee  

BBaarrcceelloonnaa..  

  

  EEll//llaa  DDiirreeccttoorr//aa  GGeenneerraall  ddee  BBaarrcceelloonnaa  ddee  SSeerrvveeiiss  MMuunniicciippaallss,,  SS..AA..  oo  eell//llaa  ttiittuullaarr  ddeell  ccààrrrreecc  

qquuee  ssuubbssttiittuueeiixxii  aa  llaa  DDiirreecccciióó  GGeenneerraall..  

  

bb))  PPaattrroonnss  EElleeccttiiuuss::  SSóónn  ppaattrroonnss  eelleeccttiiuuss  ddeessiiggnnaattss  ppeerr  ll’’AAllccaallddee  eenn  llaa  sseevvaa  ccoonnddiicciióó  ddee  

rreepprreesseennttaanntt  ddee  ll’’AAjjuunnttaammeenntt  ddee  BBaarrcceelloonnaa::  

  11  rreepprreesseennttaanntt  pprrooppoossaatt  ppeell  CCoonnsseellll  AAsssseessssoorr  ddeell  ZZoooo  ddee  BBaarrcceelloonnaa,,  dd’’eennttrree  eellss  sseeuuss  

mmeemmbbrreess,,  ddeessiiggnnaatt  ppeerr  ll’’AAllccaallddee  eenn  llaa  sseevvaa  ccoonnddiicciióó  ddee  rreepprreesseennttaanntt  ddee  ll’’AAjjuunnttaammeenntt  ddee  

BBaarrcceelloonnaa..    

  

  11  rreepprreesseennttaanntt  pprrooppoossaatt  ppeell  CCoommiittèè  CCiieennttííffiicc  ddeell  ZZoooo  ddee  BBaarrcceelloonnaa,,  dd’’eennttrree  eellss  sseeuuss  

mmeemmbbrreess,,  ddeessiiggnnaatt  ppeerr  ll’’AAllccaallddee  eenn  llaa  sseevvaa  ccoonnddiicciióó  ddee  rreepprreesseennttaanntt  ddee  ll’’AAjjuunnttaammeenntt  ddee  

BBaarrcceelloonnaa..  

  

  FFiinnss  aa  55  mmeemmbbrreess  pprrooppoossaattss  ppeell  pplleennaarrii  ddee  llaa  CCoorrppoorraacciióó  MMuunniicciippaall  ddee  BBaarrcceelloonnaa..  
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  FFiinnss  aa  uunn  mmààxxiimm  ddee  99  mmeemmbbrreess,,  ddeessiiggnnaattss  eennttrree  ppeerrssoonneess  rreelllleevvaannttss  ddeellss  ccaammppss  ddee  ll’’  

iinnvveessttiiggaacciióó,,  llaa  ddooccèènncciiaa,,  llaa  ccuullttuurraa,,  llaa  ttèèccnniiccaa,,  eell  tteeiixxiitt  eemmpprreessaarriiaall,,  lleess  ffiinnaanncceess  ii  lleess  

iinnssttiittuucciioonnss  ppúúbblliiqquueess  oo  pprriivvaaddeess  qquuee  hhaann  ddeemmoossttrraatt  iinntteerrèèss  ppeell  ZZoooo  ddee  BBaarrcceelloonnaa,,  jjaa  ssiigguuii  

aa  ttrraavveess  ddee  lleess  sseevveess  aaccttiivviittaattss  oo  aa  ttrraavveess  ddee  lleess  sseevveess  aappoorrttaacciioonnss  

cc))  PPaattrroonnss  HHoonnoorrííffiiccss::  EEll  PPaattrroonnaatt  ppooddrràà  nnoommeennaarr  mmeemmbbrreess  hhoonnoorrííffiiccss,,  ssii  aaiixxíí  hhoo  ccrreeuu  ooppoorrttúú    

EEllss  PPaattrroonnss  hhoonnoorrííffiiccss  sseerraann  nnoommeennaattss  ppeell  PPaattrroonnaatt  aa  pprrooppoossttaa  ddee  ll’’AAllccaallddee,,  eenn    llaa  sseevvaa  

ccoonnddiicciióó  ddee  rreepprreesseennttaanntt  ddee  ll’’AAjjuunnttaammeenntt  ddee  BBaarrcceelloonnaa,,  eennttrree  ppeerrssoonneess    rreelllleevvaannttss  ddeellss  ccaammppss  

ddee  ll’’  iinnvveessttiiggaacciióó,,  llaa  ddooccèènncciiaa,,  llaa  ccuullttuurraa,,  llaa  ttèèccnniiccaa,,  eell    ccoommeerrçç,,  llaa  iinnddúússttrriiaa  ii  lleess  ffiinnaanncceess,,  qquuee  

ppuugguuiinn  ccoonnttrriibbuuiirr  aa  lleess  ffiinnaalliittaattss    ffuunnddaacciioonnaallss..  EEll  nnoommbbrree  ddee  ppaattrroonnss  hhoonnoorrííffiiccss  nnoo  ttiinnddrràà  llíímmiitt..  

EEllss  PPaattrroonnss  hhoonnoorrííffiiccss  nnoommééss  ppooddrraann  aaccttuuaarr  ccoomm  aa  aasssseessssoorrss,,  jjaa    ssiigguuii              iinnddiivviidduuaall  oo  

ccooll··lleeccttiivvaammeenntt,,  eenn  eellss  aassssuummpptteess  qquuee  eellss  ssoottmmeettii  eell  PPaattrroonnaatt  ddee  llaa  FFuunnddaacciióó..  EEnn  aaqquueessttss  

ccaassooss,,  ccoommppttaarraann  aammbb  vveeuu  ppeerròò  nnoo  aammbb  vvoott  ii  llaa  sseevvaa  pprreessèènncciiaa  nnoo  sseerràà  ccoommppuuttaabbllee  aa  eeffeecctteess  

ddee  ll’’oobbtteenncciióó  ddeellss  qquuòòrruummss  nneecceessssaarriiss  ttaanntt  ppeerr  aa  llaa  ccoonnssttiittuucciióó,,  ccoomm  ppeerr  aa  llaa  pprreessaa  dd’’aaccoorrddss..  

PPooddrràà  sseerr  mmeemmbbrree  ddeell  PPaattrroonnaatt  qquuaallsseevvooll  ppeerrssoonnaa    ffííssiiccaa    aammbb  ccaappaacciittaatt  dd’’oobbrraarr  pplleennaa;;  qquuee  nnoo  eess  ttrroobbii  

iinnhhaabbiilliittaaddaa  ppeerr  eexxeerrcciirr  ccààrrrreeccss  ppúúbblliiccss  oo  ppeerr  aaddmmiinniissttrraarr  bbéénnss  ii  nnoo  hhaaggii  eessttaatt  ccoonnddeemmnnaaddaa  ppeerr  ddeelliicctteess  

ccoonnttrraa  eell  ppaattrriimmoonnii  oo  ccoonnttrraa  ll’’oorrddrree  ssoocciiooeeccoonnòòmmiicc  oo  ppeerr  ddeelliicctteess  ddee  ffaallsseeddaatt..  

LLeess  ppeerrssoonneess  jjuurrííddiiqquueess  hhaann  dd’’eessttaarr  rreepprreesseennttaaddeess  eenn  eell  PPaattrroonnaatt,,  dd’’uunnaa  mmaanneerraa  eessttaabbllee,,  ppeerr  llaa  

ppeerrssoonnaa  eenn  qquuii  rreeccaaiigguuii  aaqquueessttaa  ffuunncciióó  dd’’aaccoorrdd  aammbb  lleess  nnoorrmmeess  qquuee  lleess  rreegguulliinn,,  oo  ppeerr  llaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  

ddeessiiggnnii  aa  aaqquueesstt  eeffeeccttee  eell  ccoorrrreessppoonneenntt  òòrrggaann  ccoommppeetteenntt..  

AArrttiiccllee  1188..  EExxeerrcciiccii  ddeell  ccààrrrreecc  ii  rreennoovvaacciióó  

EEll  ccààrrrreecc  ddee  ppaattrróó  qquuee  rreeccaaiigguuii  eenn  ppeerrssoonnaa  ffííssiiccaa  hhaauurràà  ddee  ddeesseennvvoolluuppaarr--ssee  ppeerrssoonnaallmmeenntt..  TToott  ii  aaiixxíí,,  

ppooddrràà  aaccttuuaarr  eenn  eell  sseeuu  nnoomm  ii  rreepprreesseennttaacciióó  uunn  aallttrree  ppaattrróó  ppeerr  eellll  ddeessiiggnnaatt,,  sseemmpprree  ppeerr  aacctteess  ccoonnccrreettss  ii  

aajjuussttaanntt--ssee  aa  lleess  iinnssttrruucccciioonnss  qquuee,,  eenn  eell  sseeuu  ccaass,,  eell  rreepprreesseennttaanntt  ffoorrmmuullii  ppeerr  eessccrriitt..    

SSii  eell  ppaattrróó  ffoorraa  ppeerrssoonnaa  jjuurrííddiiccaa,,  hhaauurràà  ddee  ddeessiiggnnaarr  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ffííssiiccaa  qquuee  eell  rreepprreesseennttii..  SSii  uunn  ppaattrróó  

hhoo  ééss  ppeerrqquuèè  ttéé  llaa  ttiittuullaarriittaatt  dd’’uunn  ccààrrrreecc  dd’’uunnaa  iinnssttiittuucciióó,,  ppoott  aaccttuuaarr  eenn  nnoomm  sseeuu  llaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  ppuugguuii  

ssuubbssttiittuuiirr--lloo  sseeggoonnss  lleess  rreegglleess  dd’’oorrggaanniittzzaacciióó  ddee  llaa  mmaatteeiixxaa  iinnssttiittuucciióó..  

EEll  ppaattrróó  eexxeerrcciirràà  eell  ccààrrrreecc  aammbb  llaa  ddiilliiggèènncciiaa  dd’’uunn  rreessppoonnssaabbllee  lllleeiiaall..  

LL’’eexxeerrcciiccii  ddeell  ccààrrrreecc  ddee  ppaattrróó  ccoommeennççaarràà  qquuaann  llaa  ppeerrssoonnaa  ddeessiiggnnaaddaa  aacccceeppttii    eexxpprreessssaammeenntt  eell  ccààrrrreecc..  

LL’’aacccceeppttaacciióó  hhaauurràà  ddee  sseerr  eexxpprreessssaa  ii  ppeerr  eessccrriitt,,  bbéé  aa  ll’’aattoorrggaammeenntt  ddee  llaa  ccaarrttaa  ffuunnddaacciioonnaall  oo  eenn  aallttrraa  

eessccrriippttuurraa  ppúúbblliiccaa,,  eenn  ddooccuummeenntt  pprriivvaatt    aammbb  llaa  ffiirrmmaa  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  aacccceeppttaa  eell  ccààrrrreecc  lleeggiittiimmaaddaa  

ddaavvaanntt  ddee  nnoottaarrii  oo  mmiittjjaannççaanntt  ccoommppaarreeiixxeennççaa  rreeaalliittzzaaddaa  ddaavvaanntt  ddeell  PPrrootteeccttoorraatt  ddeell  sseeccrreettaarrii  oo  ddee  llaa  

ppeerrssoonnaa  qquuee  aacccceeppttaa  eell  ccààrrrreecc,,  nnoottiiffiiccaaddaa  uulltteerriioorrmmeenntt  aa  llaa  FFuunnddaacciióó..  IIgguuaallmmeenntt,,  eess  ppooddrràà  aacccceeppttaarr  eell  

ccààrrrreecc  ddaavvaanntt  eell  PPaattrroonnaatt,,  aaccrreeddiittaanntt--ssee  aa  ttrraavveess  ddee  cceerrttiiffiiccaacciióó  eexxppeeddiiddaa  ppeell  sseeccrreettaarrii  aammbb  llaa  ffiirrmmaa  

lleeggiittiimmaaddaa  nnoottaarriiaallmmeenntt..  LL’’aacccceeppttaacciióó  hhaauurràà  dd’’eeffeeccttuuaarr--ssee  eenn  eell  tteerrmmiinnii  ddee  ttrreennttaa  ddiieess  aa  ccoommppttaarr  ddeess  

ddeell  sseeggüüeenntt  aa  llaa  nnoottiiffiiccaacciióó  ffeeffaaeenntt  ddee  llaa  nnoommiinnaacciióó,,  ppaassssaatt  eell  qquuaallss  sseennssee  qquuee  ss’’hhaaggii  pprroodduuïïtt  

ll’’aacccceeppttaacciióó  eess  ppooddrràà  pprroocceeddiirr  aa  aannoommeennaarr  uunnaa  aallttrraa  ppeerrssoonnaa  eenn  eell  sseeuu  lllloocc..  AAqquueesstteess  aacccceeppttaacciioonnss  

ss’’iinnssccrriiuurraann  eenn  eell  rreeggiissttrree  ddee  ffuunnddaacciioonnss..    

LLeess  ppeerrssoonneess  jjuurrííddiiqquueess  aacccceeppttaarraann  ffoorrmmaarr  ppaarrtt  ddeell  PPaattrroonnaatt  ppeerr  aaccoorrdd  ddee  ll’’òòrrggaann  ccoommppeetteenntt  aa  ll’’eeffeeccttee  

oo,,  ssii  aaqquueessttaa  ccoommppeettèènncciiaa  nnoo  eessttàà  aattrriibbuuïïddaa,,  ddee  ll’’òòrrggaann  ddee  ggoovveerrnn..  

EEll  mmaannddaatt  ddeellss  ppaattrroonnss  nnaattss  ééss  iinnddeeffiinniitt,,  sseennssee  ppeerrjjuuddiiccii  ddee  llaa  ssuucccceessssiióó  ddee  ppeerrssoonneess  ffííssiiqquueess  eenn  eell  

ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  ddeellss  ccààrrrreeccss  aa  qquuee  eellss  vviinnccuullaa  eell  ccaarrààcctteerr  nnaatt..  

EEllss  ppaattrroonnss  eelleeccttiiuuss  aaiixxíí  ccoomm  eellss  hhoonnoorrííffiiccss  sseerraann  aannoommeennaattss  ppeerr  uunn  tteerrmmiinnii  ddee  qquuaattrree  aannyyss,,  aa  ccoommppttaarr  

ddeess  ddee  llaa  sseevvaa  aacccceeppttaacciióó,,  ppooddeenntt  sseerr  rreeeelleeggiittss  ssuucccceessssiivvaammeenntt..    
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EEnn  eell  ccaass  qquuee  ss’’oorriiggiinnii  uunnaa  vvaaccaanntt,,  eess  ppooddrràà  pprroocceeddiirr  aa  ccoobbrriirr  llaa  mmaatteeiixxaa,,  eenn  eell  tteerrmmiinnii  ddee  ttrreennttaa  ddiieess  

ddeess  ddee  qquuee  aaqquueessttaa  eess  pprroodduueeiixxii,,  mmiittjjaannççaanntt  ll’’aannoommeennaammeenntt  dd’’uunn  nnoouu  ppaattrróó,,  ccoonnffoorrmmee  eessttàà  pprreevviisstt  eenn  

eellss  pprreesseennttss  EEssttaattuuttss..  EEnn  eell  ccaass  qquuee  uunn  ppaattrróó  hhaagguuééss  eessttaatt  ssuussppèèss  jjuuddiicciiaallmmeenntt  ddee  ll’’eexxeerrcciiccii  ddee  lleess  

sseevveess  ffuunncciioonnss,,  ppeerr  sseennttèènncciiaa  ffeerrmmaa,,  ss’’eenntteennddrràà  vvaaccaanntt  llaa  sseevvaa  vvooccaalliiaa  pprroocceeddiinntt--ssee  aa  aannoommeennaarr  uunn  

nnoouu  ppaattrróó  sseeggoonnss  aallllòò  pprreevviisstt  eenn  ll’’aarrttiiccllee  1177  ddeellss  EEssttaattuuttss  

EEnn  eell  ccaass  ssuuppoossaatt  ddee  qquuèè  lleess  vvaaccaannttss  aaffeecctteessssiinn  aa  llaa  mmeeiittaatt  ddeellss  ppaattrroonnss  nnaattss  ii  eelleeccttiiuuss,,  eell  qquuee  

iimmppoossssiibbiilliittaarriiaa  llaa  sseevvaa  ccoonnssttiittuucciióó,,  eell  PPaattrroonnaatt,,  aa  pprrooppoossttaa  ddeell  PPrreessiiddeenntt  ddee  llaa  FFuunnddaacciióó,,  ppooddrràà  

aannoommeennaarr  aammbb  ccaarrààcctteerr  pprroovviissiioonnaall  aa  lleess  ppeerrssoonneess  pprreecciisseess  ffiinnss  aa  ccoommpplleettaarr  eell  qquuòòrruumm  ddee  ccoonnssttiittuucciióó..  

AAqquueessttss  ppaattrroonnss  pprroovviissiioonnaallss  eessttaarraann  eenn  ll’’eexxeerrcciiccii  ddeell  ccààrrrreecc  ffiinnss  aa  qquuee,,  eenn  eell  tteerrmmiinnii  mmààxxiimm  ddee  3300  

ddiieess,,  eess  ccoobbrreeiixxiinn  lleess  vvaaccaannttss  qquuee  ppeerrmmeettiinn  ffoorrmmaarr  eell  qquuòòrruumm  ddee  ccoonnssttiittuucciióó  ddeell  PPaattrroonnaatt..    

AArrttiiccllee  1199..  GGrraattuuïïttaatt    

EEllss  ppaattrroonnss  eexxeerrcceeiixxeenn  eell  ccààrrrreecc  ggrraattuuïïttaammeenntt,,  sseennss  ppeerrjjuuddiiccii  ddeell  ddrreett  aa  sseerr  rreeeemmbboorrssaattss  ddee  lleess  

ddeessppeesseess  ddeegguuddaammeenntt  jjuussttiiffiiccaaddeess  ii  aa  llaa  iinnddeemmnniittzzaacciióó  ppeellss  ddaannyyss  qquuee  eellss  ooccaassiioonnii  eell  

ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  ddee  lleess  ffuunncciioonnss  pprròòppiieess  ddeell  ccààrrrreecc..  

AArrttiiccllee  2200..  FFaaccuullttaattss  ii  ddeelleeggaacciióó  ddee  ffuunncciioonnss  

CCoorrrreessppoonneenn  aall  PPaattrroonnaatt  ttootteess  lleess  ffaaccuullttaattss  qquuee  ttéé  eessttaattuuttààrriiaammeenntt  aattrriibbuuïïddeess  ii,,  eenn  ggeenneerraall,,  lleess  qquuee  

rreeqquueerreeiixxii  ppeerr  aa  llaa  ccoonnsseeccuucciióó  ddee  lleess  ffiinnaalliittaattss  ffuunnddaacciioonnaallss,,  sseennssee  mmééss  eexxcceeppcciioonnss  qquuee  lleess  

eessttaabblleerrtteess  eenn  llaa  lleeggiissllaacciióó  aapplliiccaabbllee  ii  eenn  aaqquueessttss  eessttaattuuttss..    

EEll  PPaattrroonnaatt  ppoott  ddeelleeggaarr  lleess  sseevveess  ffuunncciioonnss  ddee  ccoonnffoorrmmiittaatt  aammbb  aaqquueessttss  eessttaattuuttss  ii  llaa  lleeggiissllaacciióó  

aapplliiccaabbllee..  EEnn  ttoott  ccaass,,  ssóónn  iinnddeelleeggaabblleess  ii  ccoorrrreessppoonneenn  aall  PPaattrroonnaatt  aammbb  ccaarrààcctteerr  eexxcclluussiiuu  lleess  ffaaccuullttaattss  

sseeggüüeennttss::  

aa))  LLaa  mmooddiiffiiccaacciióó  ddeellss  eessttaattuuttss..  

bb))  LLaa  ffuussiióó,,  ll''eesscciissssiióó  oo  llaa  ddiissssoolluucciióó  ddee  llaa  FFuunnddaacciióó..  

cc))  LL''eellaabboorraacciióó  ii  ll''aapprroovvaacciióó  ddeell  pprreessssuuppoosstt  ii  ddeellss  ddooccuummeennttss  qquuee  iinntteeggrreenn  eellss  ccoommpptteess  aannuuaallss..  

dd))  EEllss  aacctteess  ddee  ddiissppoossiicciióó  ssoobbrree  bbéénnss  qquuee,,  eenn  ccoonnjjuunntt  oo  iinnddiivviidduuaallmmeenntt,,  ttiinngguuiinn  uunn  vvaalloorr  ssuuppeerriioorr  aa  uunnaa  

vviinntteennaa  ppaarrtt  ddee  ll''aaccttiiuu  ddee  llaa  FFuunnddaacciióó,,  lllleevvaatt  qquuee  eess  ttrraaccttii  ddee  llaa  vveennddaa  ddee  ttííttoollss  vvaalloorr  aammbb  ccoottiittzzaacciióó  

ooffiicciiaall  ppeerr  uunn  pprreeuu  qquuee  ssiigguuii  aallmmeennyyss  eell  ddee  ccoottiittzzaacciióó..  TTaannmmaatteeiixx,,  eess  ppooddeenn  ffeerr  aappooddeerraammeennttss  ppeerr  aa  

ll''aattoorrggaammeenntt  ddee  ll''aaccttee  ccoorrrreessppoonneenntt  eenn  lleess  ccoonnddiicciioonnss  aapprroovvaaddeess  ppeell  PPaattrroonnaatt..  

ee))  LLaa  ccoonnssttiittuucciióó  oo  llaa  ddoottaacciióó  dd''uunnaa  aallttrraa  ppeerrssoonnaa  jjuurrííddiiccaa..  

ff))  LLaa  ffuussiióó,,  ll''eesscciissssiióó  ii  llaa  cceessssiióó  ddee  ttoottss  oo  dd''uunnaa  ppaarrtt  ddeellss  aaccttiiuuss  ii  eellss  ppaassssiiuuss..  

gg))  LLaa  ddiissssoolluucciióó  ddee  ssoocciieettaattss  oo  dd''aallttrreess  ppeerrssoonneess  jjuurrííddiiqquueess..  

hh))  EEllss  qquuee  rreeqquueerreeiixxeenn  ll''aauuttoorriittzzaacciióó  oo  ll''aapprroovvaacciióó  ddeell  PPrrootteeccttoorraatt..  

EEll  qquuee  ddiissppoossaa  aaqquueesstt  aarrttiiccllee  ss’’hhaa  dd’’eenntteennddrree  sseennssee  ppeerrjjuuddiiccii  ddee  lleess  aauuttoorriittzzaacciioonnss  ddeell  PPrrootteeccttoorraatt  qquuee  

ssiigguuiinn  nneecceessssààrriieess  oo  ddee  lleess  ccoommuunniiccaacciioonnss  qquuee  ssee  llii  hhaaggiinn  ddee  ffeerr  ddee  ccoonnffoorrmmiittaatt  aammbb  llaa  lleeggiissllaacciióó  

vviiggeenntt..  

AArrttiiccllee  2211..  RRèèggiimm  ddee  ccoonnvvooccaattòòrriiaa  

2211..11..  EEll  PPaattrroonnaatt  eess  rreeuunneeiixx  eenn  sseessssiióó  oorrddiinnààrriiaa  aallmmeennyyss  dduueess  vveeggaaddeess  aa  ll’’aannyy,,  ii  oobblliiggaattòòrriiaammeenntt  

dduurraanntt  eell  pprriimmeerr  sseemmeessttrree  ddee  ll’’aannyy  nnaattuurraall  aammbb  llaa  ffiinnaalliittaatt  dd’’aapprroovvaarr  eellss  ccoommpptteess  aannuuaallss  ddee  

ll’’eexxeerrcciiccii  aanntteerriioorr..  
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SS’’hhaa  ddee  rreeuunniirr  eenn  sseessssiióó  eexxttrraaoorrddiinnààrriiaa,,  pprrèèvviiaa  ccoonnvvooccaattòòrriiaa  ii  aa  iinniicciiaattiivvaa  ddeell  sseeuu  pprreessiiddeenntt//aa,,  

ttaanntteess  vveeggaaddeess  ccoomm  aaqquueesstt//aa  hhoo  ccoonnssiiddeerrii  nneecceessssaarrii  ppeerr  aall  bboonn  ffuunncciioonnaammeenntt  ddee  llaa  FFuunnddaacciióó..  

TTaammbbéé  ss’’hhaa  ddee  rreeuunniirr  qquuaann  hhoo  ssooll··lliicciittii  uunnaa  qquuaarrttaa  ppaarrtt  ddeellss  sseeuuss  mmeemmbbrreess,,  ii  eenn  aaqquueesstt  ccaass  llaa  

rreeuunniióó  ss’’hhaauurràà  ddee  ffeerr  ddiinnss  eellss  ttrreennttaa  ddiieess  sseeggüüeennttss  aa  llaa  ssooll··lliicciittuudd..  

2211..22..  EEll  PPaattrroonnaatt  eess  ppoott  rreeuunniirr  eexxcceeppcciioonnaallmmeenntt  mmiittjjaannççaanntt  vviiddeeooccoonnffeerrèènncciiaa,,  mmuullttii  ccoonnffeerrèènncciiaa  oo  

qquuaallsseevvooll  aallttrree  ssiisstteemmaa  qquuee  nnoo  iimmpplliiqquuii  llaa  pprreessèènncciiaa  ffííssiiccaa  ddeellss  ppaattrroonnss..  EEnn  aaqquueessttss  ccaassooss  ééss  

nneecceessssaarrii  ggaarraannttiirr  llaa  iiddeennttiiffiiccaacciióó  ddeellss  aassssiisstteennttss  aa  llaa  rreeuunniióó,,  llaa  ccoonnttiinnuuïïttaatt  eenn  llaa  ccoommuunniiccaacciióó,,  llaa  

ppoossssiibbiilliittaatt  dd’’iinntteerrvveenniirr  eenn  lleess  ddeelliibbeerraacciioonnss  ii  ll’’eemmiissssiióó  ddeell  vvoott..  LLaa  rreeuunniióó  ss’’hhaa  dd’’eenntteennddrree  

cceelleebbrraaddaa  aall  lllloocc  oonn  eess  ttrroobbii  eell  pprreessiiddeenntt..  EEnn  lleess  rreeuunniioonnss  vviirrttuuaallss  ss’’hhaann  ddee  ccoonnssiiddeerraarr  ppaattrroonnss  

aassssiisstteennttss  aaqquueellllss  qquuee  hhaaggiinn  ppaarrttiicciippaatt  eenn  llaa  mmuullttii  ccoonnffeerrèènncciiaa  ii//oo  vviiddeeooccoonnffeerrèènncciiaa..    

2211..33..    LLaa  ccoonnvvooccaattòòrriiaa  ddee  lleess  rreeuunniioonnss  ccoorrrreessppoonn  aall  pprreessiiddeenntt  ii  hhaa  ddee  ccoonntteenniirr  ll’’oorrddrree  ddeell  ddiiaa  ddee  ttoottss  

aaqquueellllss  aassssuummpptteess  qquuee  ss’’hhaann  ddee  ttrraaccttaarr  eenn  llaa  rreeuunniióó,,  ffoorraa  ddeellss  qquuaallss  nnoo  eess  ppooddeenn  pprreennddrree  

aaccoorrddss  vvààlliiddss,,  aaiixxíí  ccoomm  eell  lllloocc,,  ddiiaa  ii  hhoorraa  ddee  llaa  rreeuunniióó  eenn  pprriimmeerraa  ccoonnvvooccaattòòrriiaa,,  ii  lleess  mmaatteeiixxeess  

ddaaddeess  ppeerr  aa  llaa  rreeuunniióó  eenn  sseeggoonnaa  ccoonnvvooccaattòòrriiaa..  

2211..44..  LLaa  rreeuunniióó  ss’’hhaa  ddee  ccoonnvvooccaarr  aallmmeennyyss  aammbb  1100  ddiieess  dd’’aanntteellaacciióó  rreessppeeccttee  ddee  llaa  ddaattaa  pprreevviissttaa  ppeerrqquuèè  

ttiinngguuii  lllloocc..  

2211..55..  EExxcceeppcciioonnaallmmeenntt,,  ssii  ccaapp  mmeemmbbrree  ddeell  PPaattrroonnaatt  ss’’ooppoossaa,,  eess  ppooddrràà  cceelleebbrraarr  llaa  rreeuunniióó  ddeell  PPaattrroonnaatt  

ppeerr  eessccrriitt  ii  sseennssee  sseessssiióó,,  ii  ss’’aaddooppttaarraann  eellss  aaccoorrddss  mmiittjjaannççaatt  ll’’eemmiissssiióó  ddeell  vvoott  ppeerr  eessccrriitt,,  hhaavveenntt--

ssee  ddee  ggaarraannttiirr  eenn  eell  pprrooccééss,,  eellss  ddrreettss  dd’’iinnffoorrmmaacciióó  ii  ddee  vvoott,,  aaiixxíí  ccoomm    llaa  ccoonnssttàànncciiaa  ddee    rreecceeppcciióó  

ddeell  vvoott,,  ii  ggaarraannttiinntt    ll’’aauutteennttiicciittaatt  ddee  ll’’eemmiissssoorr  ddee  vvoott..    

AArrttiiccllee  2222..  CCààrrrreeccss  

EEll  PPaattrroonnaatt  nnoommeennaa  eennttrree  eellss  ppaattrroonnss  nnaattss  ii  eellss  ppaattrroonnss  eelleeccttiiuuss,,  uunn  pprreessiiddeenntt//aa,,  uunn//uunnaa  

vviicceepprreessiiddeenntt//aa  ii  uunn//uunnaa  sseeccrreettaarrii//ààrriiaa..  EEllss  ppaattrroonnss  nnaattss  ii  eellss  ppaattrroonnss  eelleeccttiiuuss  qquuee  nnoo  ooccuuppeenn  ccaapp  

dd’’aaqquueessttss  ccààrrrreeccss  tteenneenn  llaa  ccoonnddiicciióó  ddee  vvooccaallss..    

AArrttiiccllee  2233..  EEll  pprreessiiddeenntt  oo  pprreessiiddeennttaa  

EEll//llaa  pprreessiiddeenntt//aa  ii,,  eenn  llaa  sseevvaa  aabbssèènncciiaa,,  eell//llaa  vviicceepprreessiiddeenntt//aa  tteenneenn  lleess  ffaaccuullttaattss  sseeggüüeennttss::    

aa))  RReepprreesseennttaarr  iinnssttiittuucciioonnaallmmeenntt  llaa  FFuunnddaacciióó..  

bb))  OOrrddeennaarr  llaa  ccoonnvvooccaattòòrriiaa,,  ffiixxaarr--nnee  ll’’oorrddrree  ddeell  ddiiaa  ii  pprreessiiddiirr,,  ssuussppeennddrree  ii  aaiixxeeccaarr  lleess  sseessssiioonnss  ddeell  

PPaattrroonnaatt,,  aaiixxíí  ccoomm  ddiirriiggiirr  lleess  ddeelliibbeerraacciioonnss..  

cc))  DDeecciiddiirr  aammbb  eell  sseeuu  vvoott  ddee  qquuaalliittaatt  eell  rreessuullttaatt  ddee  lleess  vvoottaacciioonnss  eenn  ccaass  dd’’eemmppaatt..  

dd))  LLaa  rreessttaa  ddee  ffaaccuullttaattss  iinnddiiccaaddeess  eenn  aaqquueessttss  eessttaattuuttss  ii  aaqquueelllleess  qquuee  llii  ssiigguuiinn  eexxpprreessssaammeenntt  

eennccoommaannaaddeess  ppeell  PPaattrroonnaatt,,  dd’’aaccoorrdd  aammbb  eell  qquuee  pprreevveeuu  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  aapplliiccaabbllee..  

AArrttiiccllee  2244..  EEll  sseeccrreettaarrii  oo  sseeccrreettààrriiaa  

EEll  PPaattrroonnaatt  nnoommeennaarràà  uunn//aa  sseeccrreettaarrii//ààrriiaa,,  ii  llaa  ppeerrssoonnaa  ddeessiiggnnaaddaa  ppeerr  ooccuuppaarr  eell  ccààrrrreecc  nnoo  rreeqquueerriirràà  

qquuee  ttiinngguuii  llaa  ccoonnddiicciióó  ddee  mmeemmbbrree  ddee  ll’’òòrrggaann  ccooll··lleeggiiaatt..  EEnn  aaqquueesstt  ccaass,,  eell  SSeeccrreettaarrii  --nnoo  ppaattrróó--  

iinntteerrvviinnddrràà  eenn  llaa  sseessssiioonnss  ddeell  PPaattrroonnaatt  aammbb  vveeuu  ppeerròò  sseennssee  vvoott,,  aammbb  eell  ddeeuurree  dd’’aaddvveerrttiirr  ddee  llaa  lleeggaalliittaatt  

ddeellss  aaccoorrddss  qquuee  pprreevveeggiinn  aaddooppttaarr  eenn  eell  ssíí  ddeell  PPaattrroonnaatt..    

EEll  sseeccrreettaarrii  ccoonnvvooccaa,,  eenn  nnoomm  ddeell//ddee  llaa  pprreessiiddeenntt//aa,,  lleess  rreeuunniioonnss  ddeell  PPaattrroonnaatt,,  ii    nn’’eessttéénn  lleess  aacctteess,,  

ccoonnsseerrvvaa  eell  lllliibbrree  dd’’aacctteess,,    ii  lllliiuurraa  eellss  cceerrttiiffiiccaattss  aammbb  eell  vviisstt--ii--ppllaauu  ddeell  pprreessiiddeenntt//aa,,  oo  ppeerr  oorrddrree,,  eenn  llaa  

sseevvaa  aabbssèènncciiaa,,  ddeell  vviicceepprreessiiddeenntt//aa..  
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AAiixxíí  mmaatteeiixx  eexxeerrcceeiixx  lleess  aallttrreess  ffuunncciioonnss  qquuee  ssóónn  iinnhheerreennttss  aall  sseeuu  ccààrrrreecc  ii  llii  aattrriibbuueeiixxeenn  aaqquueessttss  

eessttaattuuttss..    

AArrttiiccllee  2255..  MMaanneerraa  ddee  ddeelliibbeerraarr  ii  aaddooppttaarr  aaccoorrddss  

EEll  PPaattrroonnaatt  qquueeddaa  vvààlliiddaammeenntt  ccoonnssttiittuuïïtt  eenn  pprriimmeerraa  ccoonnvvooccaattòòrriiaa  qquuaann  aassssiisstteeiixxeenn  aa  llaa  rreeuunniióó,,  eenn  

ppeerrssoonnaa  oo  rreepprreesseennttaattss  eenn  llaa  ffoorrmmaa  lleeggaallmmeenntt  ppeerrmmeessaa,,  llaa  mmeeiittaatt  mmééss  uunn  ddeellss  ppaattrroonnss  nnaattss  ii  eelleeccttiiuuss..  

EEnn  sseeggoonnaa  ccoonnvvooccaattòòrriiaa  ééss  nneecceessssààrriiaa  ll’’aassssiissttèènncciiaa  dd’’uunnaa  qquuaarrttaa  ppaarrtt  ddeellss  ppaattrroonnss  nnaattss  ii  eelleeccttiiuuss..    

CCaaddaa  ppaattrróó  nnaatt  ii  eelleeccttiiuu  ttéé  uunn  vvoott  ii  eellss  aaccoorrddss  ss’’aaddoopptteenn  ppeerr  mmaajjoorriiaa  ddee  vvoottss  ddeellss  aassssiisstteennttss,,  pprreesseennttss  ii  

rreepprreesseennttaattss,,  aa  llaa  rreeuunniióó..  EEnn  ccaass  dd’’eemmppaatt  ddeecciiddeeiixx  eell  vvoott  ddee  qquuaalliittaatt  ddeell  pprreessiiddeenntt//aa..  

EEll//llaa  ddiirreeccttoorr//aa  ggeenneerraall  ddee  llaa  FFuunnddaacciióó,,  eenn  eell  ccaass  qquuee  aaqquueesstt  ccààrrrreecc  hhaaggii  eessttaatt  aannoommeennaatt  ppeell  PPaattrroonnaatt,,  

ppoott  aassssiissttiirr  aammbb  vveeuu  ppeerròò  sseennssee  vvoott  aa  lleess  rreeuunniioonnss  ddeell  PPaattrroonnaatt  aa  qquuee  ssiigguuii  ccoonnvvooccaatt..    

EEll  PPaattrroonnaatt  ttaammbbéé  ppoott  ccoonnvviiddaarr  aa  aassssiissttiirr  aa  lleess  rreeuunniioonnss,,  aammbb  vveeuu  ii  sseennssee  vvoott,,  lleess  ppeerrssoonneess  qquuee  

ccoonnssiiddeerrii  ccoonnvveenniieenntt..    

AArrttiiccllee  2266..  DDee  lleess  aacctteess    

DDee  ccaaddaa  rreeuunniióó,,  eell  sseeccrreettaarrii//ààrriiaa  nn’’hhaa  dd’’aaiixxeeccaarr  ll’’aaccttaa  ccoorrrreessppoonneenntt,,  qquuee  hhaa  dd’’iinncclloouurree  llaa  ddaattaa,,  eell  lllloocc,,  

ll’’oorrddrree  ddeell  ddiiaa,,  lleess  ppeerrssoonneess  aassssiisstteennttss,,  uunn  rreessuumm  ddeellss  aassssuummpptteess  ttrraaccttaattss,,  lleess  iinntteerrvveenncciioonnss  ddee  qquuèè  

ss’’hhaaggii  ssooll··lliicciittaatt  qquuee  qquueeddii  ccoonnssttàànncciiaa  ii  eellss  aaccoorrddss  aaddooppttaattss,,  aammbb  iinnddiiccaacciióó  ddeell  rreessuullttaatt  ddee  lleess  vvoottaacciioonnss  

ii  ddee  lleess  mmaajjoorriieess..    

LLeess  aacctteess  hhaann  ddee  sseerr  rreeddaaccttaaddeess  ii  ffiirrmmaaddeess  ppeell  sseeccrreettaarrii//ààrriiaa  aammbb  eell  vviissttiippllaauu  ddeell  pprreessiiddeenntt//aa  ii  ppooddeenn  

sseerr  aapprroovvaaddeess  ppeell  PPaattrroonnaatt  aa  ccoonnttiinnuuaacciióó  dd’’hhaavveerr--nnee  rreeaalliittzzaatt  llaa  sseessssiióó  ccoorrrreessppoonneenntt  oo  bbéé  eenn  llaa  

pprròòxxiimmaa  rreeuunniióó..  NNoo  oobbssttaanntt  aaiixxòò,,  eellss  aaccoorrddss  tteenneenn  ffoorrççaa  eexxeeccuuttiivvaa  ddeess  ddee  llaa  sseevvaa  aaddooppcciióó,,  eexxcceeppttee  ssii  

eess  pprreevveeuu  eexxpprreessssaammeenntt,,  eenn  eellss  eessttaattuuttss  oo  aa  ll’’hhoorraa  dd’’aaddooppttaarr  ll’’aaccoorrdd,,  qquuee  nnoo  ssóónn  eexxeeccuuttiiuuss  ffiinnss  aa  

ll’’aapprroovvaacciióó  ddee  ll’’aaccttaa..  SSii  ssóónn  dd’’iinnssccrriippcciióó  oobblliiggaattòòrriiaa,,  tteenneenn  ffoorrççaa  eexxeeccuuttiivvaa  ddeess  ddeell  mmoommeenntt  ddee  llaa  

iinnssccrriippcciióó..  

LLaa  FFuunnddaacciióó  hhaa  ddee  ppoorrttaarr  uunn  lllliibbrree  dd’’aacctteess  eenn  eell  qquuaall  ccoonnssttiinn  ttootteess  lleess  qquuee  hhaaggiinn  eessttaatt  aapprroovvaaddeess  ppeell  

PPaattrroonnaatt..  

AArrttiiccllee  2277..  CCoonnfflliiccttee  dd’’iinntteerreessssooss  

EEllss  ppaattrroonnss  ii  lleess  ppeerrssoonneess  qquuee  hhii  eessttiigguuiinn  eessppeecciiaallmmeenntt  vviinnccuullaaddeess  dd’’aaccoorrdd  aammbb  ll’’aarrttiiccllee  331122..99..33  ddee  llaa  

LLlleeii  44//22000088,,  rreessttaarraann  vviinnccuullaattss  aa  lleess  oobblliiggaacciioonnss  sseeggüüeennttss::    

aa..  SS’’aabbssttiinnddrraann  ddee  ppaarrttiicciippaarr  eenn  ttoott  ttiippuuss  ddee  nneeggoocciiss  ii  aaccttiivviittaattss  ffiinnaanncceerreess  qquuee  ppuugguuiinn  

ccoommpprroommeettrree  ll’’oobbjjeeccttiivviittaatt  eenn  llaa  ggeessttiióó  ddee  llaa  FFuunnddaacciióó,,  aaiixxíí  ccoomm  ppaarrttiicciippaarr  eenn  ssoocciieettaattss  

ccoonnssttiittuuïïddeess  oo  ppaarrttiicciippaaddeess  ppeerr  llaa  FFuunnddaacciióó..    

  

bb..  TTrreett  qquuee  hhii  hhaaggii  aauuttoorriittzzaacciióó  ddeell  PPrrootteeccttoorraatt,,  nnoo  ppooddrraann  eessttaabblliirr  ccoonnttrraacctteess  ddee  ccoommpprraavveennddaa  oo  

aarrrreennddaammeenntt  ddee  bbéénnss  iimmmmoobblleess  oo  ddee  bbéénnss  mmoobblleess  dd’’eexxttrraaoorrddiinnaarrii  vvaalloorr,,  ddee  pprréésstteecc  ddee  ddiinneerrss,,  

nnii  ddee  pprreessttaacciióó  ddee  sseerrvveeiiss  rreettrriibbuuïïttss  aammbb  llaa  FFuunnddaacciióó..  

  

cc..  DDuurraanntt  eell  ppeerrííooddee  ddee  22  aannyyss  aa  ppaarrttiirr  ddeell  cceessssaammeenntt  eenn  eell  ccààrrrreecc  ddee  ppaattrróó,,  aaqquueesstt  nnoo  ppooddrràà  

ddeesseennvvoolluuppaarr  sseerrvveeiiss  eenn  eemmpprreesseess  oo  ssoocciieettaattss  pprriivvaaddeess  ppaarrttiicciippaaddeess  ppeerr  llaa  FFuunnddaacciióó..  

AArrttiiccllee  2288..  CCeessssaammeenntt  

  11..  EEllss  ppaattrroonnss  cceesssseenn  eenn  eell  ccààrrrreecc  ppeerr  lleess  ccaauusseess  sseeggüüeennttss::  
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aa))  MMoorrtt  oo  ddeeccllaarraacciióó  dd’’aabbssèènncciiaa,,  eenn  eell  ccaass  ddee  lleess  ppeerrssoonneess  ffííssiiqquueess,,  oo  eexxttiinncciióó,,  eenn  eell  ccaass  ddee  lleess  

ppeerrssoonneess  jjuurrííddiiqquueess..  

bb))  IInnccaappaacciittaatt  oo  iinnhhaabbiilliittaacciióó..  

cc))  CCeessssaammeenntt  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  eenn  eell  ccààrrrreecc  ppeerr  rraaóó  ddeell  qquuaall  ffoorrmmaavvaa  ppaarrtt  ddeell  PPaattrroonnaatt..  

dd))  FFiinnaalliittzzaacciióó  ddeell  tteerrmmiinnii  ddeell  mmaannddaatt,,  lllleevvaatt  qquuee  eess  rreennoovvii..  

ee))  RReennúúnncciiaa  nnoottiiffiiccaaddaa  aall  PPaattrroonnaatt..  

ff))  SSeennttèènncciiaa  jjuuddiicciiaall  ffeerrmmaa  qquuee  eessttiimmii  ll''aacccciióó  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittaatt  ppeerr  ddaannyyss  aa  llaa  FFuunnddaacciióó  oo  qquuee  ddeeccrreettii  

llaa  rreemmoocciióó  ddeell  ccààrrrreecc..  

gg))  SSeeppaarraacciióó  oo  ddeessttiittuucciióó  ppeerr  ddeecciissssiióó  ddee  ll’’AAllccaallddee  eenn  llaa  sseevvaa  ccoonnddiicciióó  ddee  rreepprreesseennttaanntt  ddee  ll’’AAjjuunnttaammeenntt  

ddee  BBaarrcceelloonnaa..  

hh))  LLeess  aallttrreess  qquuee  eessttaabblleeiixxeenn  llaa  lllleeii  oo  eellss  eessttaattuuttss..  

22..  LLaa  rreennúúnncciiaa  aall  ccààrrrreecc  ddee  ppaattrróó  hhaa  ddee  ccoonnssttaarr  ddee  qquuaallsseevvooll  ddee  lleess  ffoorrmmeess  eessttaabblleerrtteess  ppeerr  aa  

ll''aacccceeppttaacciióó  ddeell  ccààrrrreecc,,  ppeerròò  nnoommééss  pprroodduueeiixx  eeffeecctteess  ddaavvaanntt  tteerrcceerrss  qquuaann  ss''iinnssccrriiuu  eenn  eell  RReeggiissttrree  ddee  

FFuunnddaacciioonnss..  

  

CCAAPPÍÍTTOOLL  VV  

RReegguullaacciióó  dd’’aallttrreess  òòrrggaannss..  CCoommppoossiicciióó  ii  ffuunncciioonnss  

AArrttiiccllee  2299..  EEll  ddiirreeccttoorr  oo  ddiirreeccttoorraa  

EEll  PPaattrroonnaatt  ppoott  nnoommeennaarr  uunn  ddiirreeccttoorr  oo  ddiirreeccttoorraa  qquuee  ddeesseennvvoolluuppii  llaa  ddiirreecccciióó  eexxeeccuuttiivvaa  ddee  llaa  FFuunnddaacciióó..  

AAqquueesstt  ccààrrrreecc  nnoo  ppooddrràà  sseerr  ooccuuppaatt  ppeerr  uunn  ppaattrróó..  

EEllss  ccààrrrreeccss  ddee  ddiirreeccttoorr  oo  ddiirreeccttoorraa  ddee  llaa  FFuunnddaacciióó  ii  ddee  ddiirreeccttoorr  oo  ddiirreeccttoorraa  ddeell  PPaarrcc  ZZoooollòòggiicc  ddee  

BBaarrcceelloonnaa  nnoo  ppooddrraann  rreeccaauurree  eenn  llaa  mmaatteeiixxaa  ppeerrssoonnaa..  

EEll  ccààrrrreecc  ddee  ddiirreeccttoorr//aa  ééss  rreettrriibbuuïïtt,,  eenn  eellss  tteerrmmeess  qquuee  eess  ccoonnssiiddeerreenn  aaddeeqquuaattss  aa  llaa  nnaattuurraalleessaa  ii  aa  llaa  

rreepprreesseennttaattiivviittaatt  pprròòppiieess  ddeell  ccààrrrreecc  ii  aa  lleess  sseevveess  ffuunncciioonnss..  

AArrttiiccllee  3300..  EEssttrruuccttuurraa  

LLaa  FFuunnddaacciióó  nnoo  ccoommppttaarràà  aammbb  uunnaa  eessttrruuccttuurraa  mmaatteerriiaall  nnii  aammbb  ppeerrssoonnaall  pprrooppii  rreemmuunneerraatt,,  eexxcceeppttee,,  eenn  

eell  sseeuu  ccaass,,  eell  ccààrrrreecc  ddee  ddiirreeccttoorr,,  ii  ddeelleeggaarràà  ll’’eexxeeccuucciióó  ddee  lleess  sseevveess  ttaassqquueess,,  sseennssee  ccoonnttrraapprreessttaacciióó  

ddiinneerrààrriiaa,,  eenn  llaa  DDiivviissiióó  ZZoooo  ddee  ll’’eemmpprreessaa  mmuunniicciippaall  BBaarrcceelloonnaa  ddee  SSeerrvveeiiss  MMuunniicciippaallss,,  SS..AA..  AAqquueessttaa  

lliimmiittaacciióó  eess  mmaannttiinnddrràà  mmeennttrree  llaa  FFuunnddaacciióó  eessttiigguuii  ccllaassssiiffiiccaaddaa  ccoomm  aa  eennss  ddeeppeennddeenntt  ddee  ll’’AAjjuunnttaammeenntt  

ddee  BBaarrcceelloonnaa  aa  eeffeecctteess  ddee  llaa  LLeeggiissllaacciióó  dd’’EEssttaabbiilliittaatt  PPrreessssuuppoossttààrriiaa  aapplliiccaabbllee  ii  llaa  sseevvaa  nnoorrmmaattiivvaa  ddee  

ddeesseennvvoolluuppaammeenntt..  

  

CCAAPPÍÍTTOOLL  VVII  

    MMooddiiffiiccaacciioonnss  eessttaattuuttààrriieess  ii  eessttrruuccttuurraallss  ii  ddiissssoolluucciióó  
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AArrttiiccllee  3311..  MMooddiiffiiccaacciioonnss  eessttaattuuttààrriieess  ii  eessttrruuccttuurraallss  ii  ddiissssoolluucciióó    

EEll  PPaattrroonnaatt,,  mmiittjjaannççaanntt  uunn  aaccoorrdd  aaddooppttaatt  ddee  ccoonnffoorrmmiittaatt  aammbb  ll’’eessttaabblleerrtt  eenn  ll’’aarrttiiccllee  2255  dd’’aaqquueessttss  

eessttaattuuttss  ii  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  aapplliiccaabbllee,,  ii  pprrèèvviiaa  ccoonnvvooccaattòòrriiaa  eexxpprreessssaa,,  ppoott  mmooddiiffiiccaarr  eellss  eessttaattuuttss,,  aaccoorrddaarr  llaa  

ffuussiióó,,  ll’’eesscciissssiióó  oo  llaa  ddiissssoolluucciióó  oo  eexxttiinncciióó  ddee  llaa  FFuunnddaacciióó,,  aammbb  ll’’aauuttoorriittzzaacciióó  ddeell  PPrrootteeccttoorraatt  dd’’aaccoorrdd  

aammbb  llaa  lleeggiissllaacciióó  aapplliiccaabbllee..  

AArrttiiccllee  3322..  CCaauusseess  ddee  ddiissssoolluucciióó  

  LLaa  FFuunnddaacciióó  eess  ddiissssoollddrràà  ppeerr  lleess  ccaauusseess  sseeggüüeennttss::    

aa))  FFiinnaalliittzzaacciióó  ddeell  tteerrmmiinnii  qquuee  eessttaabblleeiixxeenn  eellss  eessttaattuuttss,,  lllleevvaatt  qquuee  aabbaannss  ssee  nn''hhaaggii  aaccoorrddaatt  uunnaa  

pprròòrrrrooggaa..  

bb))  CCoommpplliimmeenntt  íínntteeggrree  ddee  llaa  ffiinnaalliittaatt  ppeerr  aa  llaa  qquuaall  ss''hhaa  ccoonnssttiittuuïïtt  oo  iimmppoossssiibbiilliittaatt  dd''aassssoolliirr--llaa,,  lllleevvaatt  qquuee  

ssiigguuii  pprroocceeddeenntt  ddee  mmooddiiffiiccaarr--llaa  ii  qquuee  eell  PPaattrroonnaatt  nn’’aaccoorrddii  llaa  mmooddiiffiiccaacciióó..  

cc))  IIll··lliicciittuudd  cciivviill  oo  ppeennaall  ddee  lleess  sseevveess  aaccttiivviittaattss  oo  ffiinnaalliittaattss  ddeeccllaarraaddaa  ppeerr  uunnaa  sseennttèènncciiaa  ffeerrmmaa..  

dd))  OObbeerrttuurraa  ddee  llaa  ffaassee  ddee  lliiqquuiiddaacciióó  eenn  eell  ccoonnccuurrss..  

ee))  LLeess  aallttrreess  qquuee  eessttaabblleeiixxeenn  llaa  lllleeii  oo  eellss  eessttaattuuttss..  

AArrttiiccllee  3333..  PPrroocceeddiimmeenntt  ddee  ddiissssoolluucciióó  ii  ddeessttíí  ddeell  sseeuu  ppaattrriimmoonnii  

11..  LLaa  ddiissssoolluucciióó  ddee  llaa  FFuunnddaacciióó  rreeqquueerreeiixx  ll’’aaccoorrdd  mmoottiivvaatt  ddeell  PPaattrroonnaatt  aaddooppttaatt  ddee  ccoonnffoorrmmiittaatt  aammbb  

ll’’eessttaabblleerrtt  eenn  ll’’aarrttiiccllee  2266  dd’’aaqquueessttss  eessttaattuuttss  ii  ll’’hhaa  dd’’aapprroovvaarr  eell  PPrrootteeccttoorraatt..  

22..  LLaa  ddiissssoolluucciióó  ddeetteerrmmiinnaa  llaa  cceessssiióó  gglloobbaall  ddee  ttoottss  eellss  aaccttiiuuss  ii  eellss  ppaassssiiuuss  ddee  llaa  FFuunnddaacciióó..  AAqquueessttaa  

cceessssiióó  gglloobbaall,,  uunn  ccoopp  ddeetteerrmmiinnaattss  ll’’aaccttiiuu  ii  eell  ppaassssiiuu,,  ss’’hhaa  ddee  ppuubblliiccaarr  eenn  eellss  tteerrmmeess  eexxiiggiittss  ppeerr  llaa  

nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeenntt  ii,,  aammbb  ll’’aauuttoorriittzzaacciióó  pprrèèvviiaa  ddeell  PPrrootteeccttoorraatt,,  ss''hhaa  dd’’aaddjjuuddiiccaarr  eell  ppaattrriimmoonnii  aa  aallttrreess  

ffuunnddaacciioonnss  oo  eennttiittaattss  sseennssee  àànniimm  ddee  lluuccrree  aammbb  ffiinnaalliittaattss  aannààlloogguueess  aa  lleess  ddee  llaa  FFuunnddaacciióó  oo  bbéé  aa  eennttiittaattss  

ppúúbblliiqquueess..    

33..  DDee  mmaanneerraa  aalltteerrnnaattiivvaa  aa  llaa  cceessssiióó  gglloobbaall,,  eell  PPaattrroonnaatt  ppoott  aaccoorrddaarr  llaa  lliiqquuiiddaacciióó  ddeellss  aaccttiiuuss  ii  eellss  

ppaassssiiuuss,,  qquuee  hhaa  ddee  dduurr  aa  tteerrmmee  eell  PPaattrroonnaatt,,  eellss  lliiqquuiiddaaddoorrss,,  ssii  nn''hhii  hhaa,,  oo,,  ssuubbssiiddiiààrriiaammeenntt,,  eell  

PPrrootteeccttoorraatt,,  ii  aa  ll’’hhaavveerr  qquuee  eenn  rreessuullttaa  ssee  llii  hhaa  ddee  ddoonnaarr  ll’’aapplliiccaacciióó  eessttaabblleerrttaa  eenn  ll’’aappaarrttaatt  22..  

LL''aaddjjuuddiiccaacciióó  oo  llaa  ddeessttiinnaacciióó  ddeell  ppaattrriimmoonnii  rroommaanneenntt  hhaa  ddee  sseerr  aauuttoorriittzzaaddaa  ppeell  PPrrootteeccttoorraatt  aabbaannss  nnoo  

ss''eexxeeccuuttii..  
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