
ESTATUTS DE LA FUNDACI6 PRIVADA AAVC 

CAPiTOL I 

Denominadó, naturalcsa, durada, rlomicili, amhil d'ac tuilc ió i rcghn ¡ufidic 

Afile/e 1. DenomillRcin, né!/lIra/eSéll dllrar/n 

La fundaCló es denomina FunclaCló Prlv~cla AAVC. 

La Fundado és una en1itat sense an/m de lucre que té el pal fl ffi onl, els rendlments i els 
rccO/sos obtrnguts afeetats de fonna permanent a la reallt¿aCIÓ de les finahtats 

d'lOteres general preVlstes en aquests estatuts. 

la FundaCl6 lé vocació de permanencia i es consliluell( amb durada Indefinida 

Allie/e 2. Domiclli 

El domlelli de la Fundació queda 'ixat iI la eiulal de Barcelona, Carrer Emllía Coranll, 
numero 16 (CP 00018), 

Aftlcle J, Amblt rf'ocfflRció 

La rundació exercelx les sevas funcions IHaJoritanament a Catalunya No obstant alxó, 

pot acluar ala resta delterriton de rEstal espanyol alld r.om a escala Intemacional 

Arliclo 4, Régim¡widic 

La F/lndacló lé personalltal jurídica propia I naudelx de plena capacita t Jurídica I 
d'obrar per t'atorgament de 1<1 seva carta fundacional en escriplura pubhca i la 

inscnpoó en el RegIstre de Fundacions de la Generalltat de Catalunya 

La fundació es regeol per les declanlClons COl1 linnudes a la carla fundacional , per les 

dlspoSlcions legals que ti són d'apllcacló, per les eslablertes en aquesls eslaluts i pels 

acords que adopli el Patronal en l'exerclcI de les seves funcions. 
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amh acompllmellt del q"órum minim exigible previsl a I'anlcle 20 deis <Ictuals 

Estatuls, els scgtienls ilcorc1s rel¡HIUS a mncflfiCilció estatutaria: 

2.A) ModifiCt ció d e l dorniel!! snda. de I'e ntitat. Correlativa modillcació deis 

estatuts socia ls. 

S'acordll la mooificacló del domlcill social de la fundadó, de forma obligi'lda en tanl 

J'AJuntament de Barcelona ha modlllCill la nomenclatura I la flurneri\ció oficial del 

C/'Irrer on r<Hhca la seu j domiCl1I social de la rttndació, nns <Ira carrer Passatge 

Marques (Ic Santa Isabel, numero 1\0, de B.1rcelona. 

Recollint It:s modificaclons aprovades per l'Ajuntamenl de Barcelona, s'acorda 

modificar el donw:i1i eje 1<1 Fundaoó, el qual queda situat a Barcelona, carrer Emlli¡¡ 

Coranll, .uimero 16 (cr OROI8). 

Els membres riel Patronal acorden liI co,·/clat/va modlficadó ele rart/ele 2: deis 

Estll tuts SO(ials, el eluClI e!'ara endavilnt <¡I/edilr;) reoaetat eom o;egueix: 

"Art/e'e 2. Dom¡¡;Jfi 

Ff Ilom/CI/i de 1<1 Flmdat:l<j qu(>(fil fixat a Irl ("jl/ldl de Oi!r,elona, Clltrer EmJlia eDranti, 

llIímelD /6, (CP OR018).· 

Z. Il ) Mudiricació de is Esta tut5 d~ I'entilat, per adalltacló a la legis ladó 

v igent (Co d! Civil de Catahmya ) I at:tllalil1:adó gener¡o¡l n e is I1late ixos . 

S'(\eordil la modlficilcló general deis estatll ts ele '·enti ta t, aprovant un 1l0U tc:ocl deis 

estatllts de I"entltat, amn la f1nahlat d'ildi\plar -Ios a la 1e{llslllció vigent en materia 

de f undac.lons i, especlalment, al Cool Civil Ite Ci'ltalunya, ai:ocj com per efectu1Ir una 

actualitl<ICIÓ general de les seves clisl)Qsicions I contlnlJut, aJustant- los a les 

neCesSI[MS actuals ¡fe t'cntitat que hiln cstal vllloradcs pels mcmnres oel Patron1lt. 

Les modlfleaelons afecten il la majar pmt deis articles deis estatllts de la FlIndació, 

ills 1]1I<lls es IIón1l una nova reelc'lc(ió .1daptada I actuahtzarla a les noves 

neeeSSltatS, encara que sense <ll ter1lr ni contraoir la voluntat fundacional 

constituenl. 



2.e) Aprovadó deIs nOllS Estatuts de l'cntitaL 

S'acoma aplovar C,ls nou text deIs Estatuts de la fundació, que quedara un,1 a liI 

present <'Icta, I el (Jual recu ll I reron en un Cext netO i comp!eri Cotes les modiflcacions 

esCatutarie~ que l1a acordal el Péltrnnélt se!Jons el~ punts precede rll S. 

El text'de{s no"" eSl iltuts de !a fundació aprovats seran (Irmats per ItI Presidenta 

la Secretaria del Patronal, en prova de conrormltat amb la seva aprOVilciÓ . 

.. .f .. 

Q.lJABL.: S'acoróa facul tar CI tots ¡ cadascun deis membres del Patronal de la 

func1ació perque Qualsevol d'eUs, Imllstinta ment, prove,t (l'una certiflcaCió deis 

presents acords emesa per la Secretaria, amll el vist+plau de: la Preslrlenl a. 

comPinE:!Jul (Iavant el notan de la seva ~Iecnó 1, en nom i repreSentació del 

Pat ronal (le la Fundació, elevi a publJcs el:; acards <,mteriors, alxí com perque pugur 

dllr ti terme les gestion:; que s,glJln necessi'lrie~ n convenients ~e90ns la seva opinló 

per obtenir de les autontat:; competents la inscripeló (Iel:;: ileords anteriors en el 

R.eglslre de FUIl{laClOnS corresponent, ator!Jelnt ¡ subscrlvint, ¡; aquests efectes, 

aqllclls /tetes I documcnts, Illibllcs 11 rnvals, r]ue SI!JlJln f1eC'e5s/trlS, fins i tot els 

(\'csmel1a, ,eelifleadó o comrlement 

.. ./ 

I per n que conSl1 I produeixi els efeeles r]UE proeedClxin Expedeixo aqucsta 

ecrtllicaeió <1mb el ViS! I plau rlet Presiden!, a Barcelona el dia 19 de desembre de 

2012. 

V,st·l·plau 

Sra. Luz Broto l emll Sra. 11 errat Mollner Vicenl 
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CAPiTOl rr 

Finalilats funl1acionals i aclíyilals 

/lrlJele 5 Finalllals fllndacional:; 

la FundaclÓ té per objecte generar sel"llelS de naturalesa assísteocial i de suport a la 

formadó, la recerca, la creadó, la pr<xlucCIÓ I la difus¡ó na las practiques arlistiQues 

contemporanies, per contribuir al conal)cement social de farl contemporani 

/lr/lclo 6_ /lcllVllflls 

Per a la consecucló de les finalltals fundadonals la Fundado clesenvoIupa les actlvltats 
que el Patronal c:onSll1era necessanes, clirectamenl 110 en collaboracio amb allres 

enll13ls, InstltuC:lons o persones, t semf'll'e d'acorcl amb fll que estableix la normatIVa 

sobre fundaclOns 

la Fundacl6 dura a lerme el seu oblecle miljam;:ant, prlncipatment, la gesl10 del centre 

de proouccio artística conegut amb el nom "HANGAR", situat al Carrer Emltia Coranl l, 
número 16, de Barcelona (ep OR016), sense perJudici de poc1er gestionar altres 

centres, espais ilo ampliacions del mateix centre 

A més, per a dur a terme la seva finalita! hmclaclonal la FlIndacu; podra desenvolupar 
les actryitats que, sense anlm exhallstlll, s'enumeren a continuaCló: 

1.- l:orgal1ltzaCló de cursos, seminans I debats de formació per a artistes, 

preferentment vlnculals a les pr.lcllC'jues ;utistlques contemporanles, per lar mlllorar I 

enriqUlr J'exercici professional de In seva activitat I la Int roduCClo als nous processos 

creallus en !'an contemperan; 

2_ - la prestacló de sel"lleis de suporl a la prooucctó faCllltant espais de Ireball en regim 

de cessió, I'accés a la infraestructura i a les noves !cenologros de creacio 

J_- l'atorgament de beques (le suporl a la producdó artística diOS deis programes 

proplS de la Fundac:ió o per apli..:ar a al tres iniclallyes semblanls. 

4 - l'organllzació d'estades tI'artlstes a I'eslranger 1, flBr tant, la prOJeccló Internacional 
deis creadors a través d'lntercanYls amh enlltats (') r.entres simllars d'arreu del món 

5.- l'eslada d'arllstes estrangers a Catalunya, fomentanl la seya inserdo en la 
comunllat artlstlca catalana I la dlfusló de les seyes obres 

6,- La celebració n'exposiclOns, I'ed.ció de publicadons i l'orgaOltzaoO de tota mena 

d'actlyitals de dlfusló SOCial de fart contemporani 1, d'una manera espeCial, en el 



conelxement sobre tes practiques artisllques contemponimes entre la població lO(antll i 

Juvenil 

7 . La dl/usró ele !'oma deis anrsles, pref/lrentment vinculals a les pi'acHques artistiques 

conlemporames 

0- la gfll1eració de 1015 aquesls serveis a través ne la coHaboració amb Inshlucions 

plihllques, enlltals privaeles, empreses n persones 

g._ Fomentar ",1 rnecenaloe i I'esponsorilzació privada d'acllVilals de suport a la 

formació, la prOdUCClÓ i la dl(usló social d/l les arts contemporan,es 

El conlrngut deis paragrafs anleriors no té caracler limrlallu ni exhaustru Per tant, 

s'han rI/l consrderar valides I exerclli'lhles loles aquelJs achvi lats que trngurn relacló n 
amh l'assollm/lnt I el desenvolupament de les actlvllats i les ftnahlals fundac,onals 

Les aCllvllals relacionades amb els flns fundacionals s'han de dur a lerme segons les 

normes que les regulen especificament, milJanc;ant I'oblencio, si escau, deis permisos 

O Urcencies pertments. 

Arlle/o 7. Regle$ báslqu8S pe, a 1',1pltC3C¡(¡ deis mellrsos {¡ les Imalite/s 

Les rendes I els altres Ingressos amwls que oblll'lgll! I'entllal s'han de deshnar al 

comphmem deIs fins fundaClonals dins els limlts establet1s per la leglslaClo vlgenl 

la Fundaclo pOI reahlZiu tolllpus rl'actlvltat económica, actes, contractes, operacions 

i nenOl':ls Ilclts, sense Olés leslrlCClons 'lue les Impasades per la leglslació aplicable 

Alticlo 11 Roglos bnSIf/ues per ¡¡ /n dcfflflllmaClt'I (/o/s bCllefir::lans 

Són beneflcLafls directes de la FundaCló les persones fisillues ¡lo luridlques que 

integren el col lectiu deis artlstes, prelerentmenl VlOculals a les practiques artístlques 
conlemporanies Inelrreclament, seran o podran ser benefiClal/s Qualscvot persona, 

¡¡sica o jurldlca, pUblica o privada, que es relaciool amo I'esmentat collechu d 'artlstes 

o que pugui veure's benclktada, de qualsevol forma, pP.r les actrvltats, pro/ecles, 
programes I obres que els matelxos cluen a lerme 

Ets possibles beneficiaris lodlviduals I d¡recleS de les acllvllats de la FundacI6 els ha 

de decidír, en cada cas, el Patronal , sempre rfacord amo els pl/nclpls d 'lmpareralrlat , 
oblecllvllat I no dlscnmlOaCló I valoranl segons cntens at1istics les proples aclrvrlats, 

PfoJectcs, programes labres deis artlsles iJo la seva relació amb els propis de la 
Fundació 
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CAPiTOL lit 

nO{J im m:onóm!c 

Articlo 9 PlllrimOlli de la Ftmdnció i lIcllvllols CCOlJÓnllques. 

El palnmonl de la fundaCIÓ queda vinculat ai complimenl deis fins fundacionals El 

palomonl esla illtertrat 

a) pe! c<lpllal fundaCional, conslltllít per la !lotaclo inicial. que eonst¡¡ ¡¡ la carta 

fundacional: 
h) per tols els béns I drels de conllngul economlc que accepti ¡ rebl la Fundacio 

amb la finahtat d·,ncremenlar el capital fundaCIonal, j 

c) per lols els rendiments. frUl ts. rendes I prod\l(: tes. I els altres béns Incorporals 
al palnmonl de la FundaCló per qualsevollitol o conceple 

Artlc/c 10 OispoSlció I (/eru·e d9 millvnrsió 

10 I L'allenació. el gravamen o qualssevol .litres actes de rtisposiCló deis béns i 
drel s qUA integren el patnmolll fundaCional s'ha de fer a l ilOI onerós i respectant 

les concllcions deis fundador!; o deis donanll> d·aquests béns En qualsevol cas, 

I"lIllpor! ohhO!)ul s'ha da reinvertir en I'adqulsiclo d·allres béns I clte!s que se 

~ubrogllin en /loe deis ¡¡hennlS o !:ln la mrllora deis béns di"! la FundaCló 

102 La necesSllat i la conVfmiéncia de les operacions de nlspoSlció o gravamen 
dlrecte o Indlrecte han n'eslar Jusllficades I ncredltades documenlalmenl El 

Patronal. abans de fer €lIs acres de dispoSICió, ha de complar amb la informacio 

adequ.1da per prendre la decisió responsahlement 

103 El Patronal ha de comunicar al Proteeloral els actes de dlspnsició o gravamen 
a que as referei)( I'aparta! I n·aqucsl alllcle en el lermllll de trenla dles haolls a 

parlir net mornenl en qué es fan. 

104 Es rcquereiK prévla autontzar.ló del Protecloral per fer actes de dlsposlció, 
gravamen o admlOlstraclÓ en el ;:; casos següenls 

a) si els béns a drets objecte de dis(IOsir.ió s'han adqultI! amb <lrners 

procedents de subvencions pühli'1ues. 
h) 51 el donan! ho ha eXlyl1 p.Kpressarnen!. 

c) si ha eslahleix una dlsposjció estatutaria 

d) ~i el prodllCtA de l'operacló no es relnverteix latarment en et palnmalll de la 

Fundacio. 



105 El Patronat pot fer, sem¡'ICc que Sl{llll ner.essari I ne conformltat amb et que 

aconselhn la conJun!ura ecnnómlca I la legisladó vlgen!, les mocllficaclons 

convenlents en les inversions de! patnmom fundaCIonal 

10 6 PIH <l la realitzadó (I'sctefi de chspos!ció sohre els béns! drets qllC constltuei~ln 

el patrimom fundacional I rer a I'acceptació d'herencies, lIegats o altres béns I 

drets susceptibles d'lntegral 1':1 Cólpltal fundacional, s'e~lgelx el vot favorable del 
Patronal en reumó constltu'ida ilmh el C]uÓI\Jm mimm refon;al prevlst a I'anlcle 

29 deis presents eslatuls i el comphmcnl deis requlslIs legalmenl ¡XCVIStos 

Arllcle 11. ne{}lm complahle i documenlal 

I 1.1. La Fltndar.ió ha de flOrtar Ltn Illhre dlan I IIn llibre O'lnventarl I oe comptcs anuals 

11.2 El Palron1lt de la Fllndació ha de fel I'inventan i ha de formular els comptes 

anuals de maner" slmullania I amh data elel di .. ele lancamenl de j'exerClci económic, 
de conlonmtat amb els pnncipis de complabililat generalmenl admesos i amb les 

disposicions que en cada GaS SigU11l apllc .... bles 

l'exerciCl s'ha de tancar el 31 de desembre de cada any 

11 3 Els comptes anuals formen una urlIlal I eslan Integrats ptW 

a) el balan{ de s¡tu3ció, 

b) el COm¡1le de resullats, 

c) el C(/Olllte d'estal de sltu3Ció etc canvis en el patnmom nel, 

n) el comple d'eslat ele slluadó de fluxos en efectiu i 

e) la memória, en la qual ,,'ha de comrlelar, ampliar i comentar la in!ormacló 
conllngud<'l en el balan(- I en el compte c1a resullats, t s'han de detallar les 

acluacions realitzades en compllmenl de les "nalltats fundacionals I concret<'lr 

el nombre de beneTiciafls i els serveis que aQuests han rebul, com també ers 
recursos rrocedenls d'altres exerClcts pemlents de deshnació, SI n'hr ha, t les 
sooetats pac1Ir.lpades m3Jonlanament, amb IIldicació del percentatge do 

panicLpació 

11 1\ El Polrona! ho d'aprovar dlnlre deis sis mesos segllenls a la data de tancamen! 

de rexercici els complflS anLlals, els qual:> ha de presentar en la forma prevista 

legalment al Protectoral de la Generahtal de Calalllnya rer al seu dlpóslt en ellermlnl 
de 30 dles a complar de la seva aprovEelá 

11 5. El Patronal ha d'aprovar t presentar, en relació amb les IflVerSIOnS Ilnanceres 

temporals que realllzi en el mercat ele valors, IIn Informe ilnual sobre el 9rall de 

compltrnent del codl de conducta que han de segLllr If!s entllats sense anllTI de lucre, 
de conformltal amb la normaltva vigen! () 3mb el que dtsposi I'autonta! reguladora 
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11.5 Els comfJles anuals s'han de solmelre a una audlloria cxlema quan es donen les 

r.ircumstancies legalmenl prevlStes /" , 

Encara que no es produelxin les ClfCllmSlancles legalmenl prevlstes perqué els 

comples 5'113gin de sotmelrc a lIna il udlloria, SI UI)<I tercera par! deis palrons la 

demana per raens justificadas. perq\lp. considera Que hi ha alguna arcumstáncia 
excepcional en la gesl,ó de la Fundació que aconsella que es dugul a terme, s'ha de 

convocar una ,eunió del Patronal en 1;:1 termim maxim de dlles selmanes a complar de 

la pellCló. a fi o'acordar de forma rnohv::Jda la reahtzaCIÓ o no-realització de rauditarla 

de r.omples sol liCitada Si no es convoca 01 Patronal en el termlni indical o SI, un cap 

convoca! 3mb aquesta finahla!, s'ilcorda no dur a terme I'audltoria, !'lIs patrons 

Interessals f'lOden adreyar la seva pel ieíó al Protectorat, d'aeord amb el que estableix 

I'anlcle 332.8.4 de la Llel 412008. de 24 d'abnl, ne! lIibre tercer del Godl civil de 

Catalunya, relallll a les persones Jllrir1ICJues 

Afliclo 12. Rflcursos al/IIBls 

F:ls recursos econ6mics r.nual~ ele la r-undaCló han d'eslar Integrals par. 

iI) les .encles i rendlmenls produlls per t'acIIU, 

b) els saldos favorables que PilgUill resultar de !es aclivlta!s fundacionals I 

e) les subvencions I allres liberah!ats rebudes amb aquesta finahtat que no hagin 

rj'mcorporar-se al r;apltal lundar.ional 

lIr1ir./e 13. Ap!¡C'.<lCIÓ o/)/¡qalÓflII 

La Fundació ha de destinar a\ compllment deis fíns fundacionals aJmenys el selant", 

per ,.en! de les rendes i allres Illgressos neIs anuals obllnguts. La resla I'ha de destinar 

o bé al compliment difefll de les Imalitals o bé a I'lncremenl deis sells lons propis El 

Patronal ha d'aprovar J'aplicaClo deis Ingressos 

Si la Fundacio rep béns I dfets sense 'lue se n'espeaflqU! la destinado, el Patronat ha 

de decid" SI han d'integrar la dotacló o han d'apllcar-se direclament a la consecució 

etels fins fundacionals 

L'¡¡phcacio d'a lmenys el selanla re" cent del:; Iflgressns al comphmenl de les linalilats 

fundacionals, s'ha de ler efectiva en ellermim de qunlre exeraCÍs a complar de finiCl 

del segiíent al de l'acrcd,laclI) complable 

Art/Cle 14 Daspeses (le fllllcinlliJmeot 

les despeses derlvades del funclonamell\ del Patrona! I deis setls l'Iq¡alls delegals, 

sense comptar a aquest efecle el ,.osi dA les funclons de dlrecclo o geré(Jcla, (JO poden 

ser supenors al 15% deis Ingressos nets obtinguls durant fexerClci. 



Arl¡CIC 15. Pflff¡(;ip,1C¡(¡ en s{)C¡elAl.o; 

la Fundncló poI constituir soclela ts 1/0 partlclpar-hl sense necessltat d'autonlVlclÓ 

prt'lvla, lIevat que alxo COlnflOrh l'asSUrJ1I)CIÓ óu responsabititat personal pets deules 

socials 

La Fundaclo h .. de comuniC:lr al Prolectorat en el lermlni de 30 dles t'adqUlslció i 

Imene,a d'acclOns o particlpaC.IOns socials que ti conferei~in, dlleclament o 

inc11reclament, el control de socielals qlle hmitln Ii! rcsponsabll itat deis SOCIS 

Ento! cas, J'exerclcl pel' parl de ta Fun(lació de lasques d'acJmlnlslf3ció de soclctats 11a 

de sel compahble amI> el compliment deis (jos (lIodaClooflls 

En cas que SigUI (,ecessan el nomenament d'algun representan! de la Fundadó 

perqlle la representi en els órgans d'admlOi~trnclÓ, gevero e uedsió de la soclctat 

participada, !'eSOlentada replcsentació haura r!e recaure necessanameot en illgun 

membre integrant del Palronat, I temporalmenl la represenlaCJó s'eslenclra duranl PoI 
mandal del Olembre del patronal representant, cessant quan ceSSI J'esmentat mandal 

cA riTOl lV 

Oroani lzació i func ionamen l 

Atllt;/e 16. 1:/ Pnlmnlll 

El Patronal es I'órgan de !Jovem i d'admimslf'dció de la FundaCló, la representa I 

gestiona, I assumeix totes les faeul1als I (uncions IllJeess:'mes per a la eensecueió deis 

fins fUl'ldacionals. 

Altlelc 17. Composició dol P,111OtwI 1 fOr/IIISI/S /Icr ser-f'O me/lllJro 

El Patronal .'ls un órgan collegiat Integral pef persones lisiques o /uridiques i conshlUlI 

per un minlll'l de 10 membres i un m,him de 25 membres, els quals hauran de ser 

majerilanamenl artisles vinculats a les practiques artistlques conleJllporánies 

Podra ser membre del Patronal qualsevol persona lisic., amh capacital d'obrar plena, 

que no p.~ Irobi IOhólbliltada e IIlr.apaeitada per exerei!" funcions o eárrecs pübhes o pe! 
administrar béns ¡ no hagl estal condemnada per delICIas contra el palrimoni o con Ira 

I'ordre socioeconómlc o pel delIcIas de falsedal 
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les persones juridK¡ueS han d'eslar representades en el Patronat, d'una manera 

estable, per la persona en qui rflcaJgul aquesta 'uncIÓ d'acord amb les normes que les 
regulin, o per la persona que des¡glll a aquesl efecte el corresponenl6rgan compelen!. 

N/lelA 18 í:xmclcl del cármc (/8 Pairo 

181 El pomer Patronal !;'ha de deSignar a la carla fundacional 

18.2 EIs palrons electas exerce¡xan el seu carree per un lermlnl ne 3 anys, a 

complar sempre des de la seva elecció i nomenament, i poden ser reeleglrs un maxim 

de dos mandats més 

l'alcalde de Barcelona, en cas que sigUI palró; o aquella persona en qlli delegUl, en el 
~eu cas, I el patró deslgnal nOl11in;¡Iment n per raó de focupació d'un carree, per 

,'Alcalde de Barcelono, el(erí~ran el seu carre<:: peltemps que dun el seu propl mandat 

u carrec Qlle QCUPI u pel temps que dun el mandal de fAlcalc1e de Barcelona que 

n'hagl fOlia desi!)naCl6. 

16.~ EIs rnernbres del Patronat entren en funClOns despré!> c1'h¿)ver acceptat 

expressament el carrec mlljancanl alguna de les formes establertes en la leglsladó 

apllcahle 

1 B.<\ Els palrons que per Qualsevol causa ces sin abans de cornpli r elterrmni pel qual 
van ser designat:>, podran ser substltlll ts per nomenament del Patrona!, al qual se h 

preveu In faculta! de cobmnent de les 'Jacanls. La persona subsll!ula sera designada 
per Ip.mps que fati, perqué s'exhaurelxi el mandal det paIro suhsllllllt, peró podra ser 

ree leoida pels mateixos termlnm establerl,> per a la resta deis membres 

Afile/e 19 DRs¡gnar.ió i rfj/J()vaci6 ordmAfI()S de /w/rom; 

t9.1 ['alrons electes t'elecció i nonlenarnenl 0015 nOIl$ patron~ I'efectuara 

I'Assemblea General de soc's de I'Assoclació d'Artlsles Visuals de Calalunya, entilat 

Juridlca qu. es reserva fesmenlada faculta! do nomenalllent ordina,¡ deis membres 

patrons en la seva condició d'entita! funrladora. I.'eleccló deis palrons s'haura 

d'efectuar mitjan,.ant volació electoral efectuada pers soas, df'l manera directa i entre 
llisles o candldatures unlttmes Les p.~menlades Ulsles uniláries hauran d'lncloure un 

nnmbre df'l candldats per a cohnr, com a minml, la meltat Olés un del nomble total 

máxlnl de meOlhres del Palronat, i com a lIla ~ im, el loral nombre de mem bres de que 
poI est¡¡r camposl el Patronal menys <l<]ueJls flue calgUl reservar per ¡¡ la seva 

deslgnadó per I'Aluntament ne Barcelona 

Malgral slgUln els sros de resmenlada associac.ó fundadota eJs 'luí, teunlts en 

assemblea general. elegiran els Olembres del PatrOllal, ésser membte de I'esmentada 

assoclaCl6 no sera condicló par a poder ser membre rlel Palronal de la Fundadó 



19.2 Patrons no electes. L'Ajuntament de n1'lrcelona sera patró, si alld ha decide,)( i 

accepla el ctmec, I e!'itarn representa! ['IE:f I'Alcalde de la CorporaCló mUnicipal, sense 

rer¡udld de les dele!Jacions que es PlKJUlIl efectuar 

I .'Alcalde de Garcelona designara o porlra designar, n mt'!s, un aItre membre del 

r~atronal , efe forma nominal o per raó de l'ocup<'CJó d'un carrec 

En cas {¡ue la deslgnacló dA I'Alcalde es produel)(1 dI! forma nominal, el pairo neslgna! 

podr;) ser person .. física o Jurídica, I en :lqllosl darrer cas, SI accepla el carrec, haura 

d'estar representat, ef'una rmmera estahle, per la pelsona en qui rec3lglJl aquesta 

funció d'acord amb IP.s nomles (luc la regulin, o per la persona que designl a aques! 

efecte el corresponenl organ competen!. 

En cas que la de!>l!Jnació s'e fech l! rer ran efe I'ol';tlpació d'un carrec, SI el PaIro a'x¡ 
deslgnal perrt la cnndlció per la qual ha esla\ nOlllen;,1 o el seu carrec perdra, també, 

ti'! condlció de membre r iel Patrnnal En <lquesl SlIpnSll, passara a ser nOll Palró, 

previa la seV;l acceplació, la persona qlle passi a ostentar el carrec o cOndlCIÓ per la 

qllal havia eslal nomenat !'anleriOf palró I:n el sUpOsil Clue desaparegul organlcamenl 
~t carree o íunclÓ pel la qua! va resullar nomenat, l'Alcaldfl de Aarcelona estara 

facultat per efecluar nova deslgnació de memore del Patronat, Ja sl!Jui de nOl,J per raó 
de carrec, funció COMICIO o be nominalmflnt 

El p.llró designat per I'Alcalde de Barcelonn podra ser llil lremen! subslltUlI dins la 

durada del carrec. Aixi matelx, el! cas ete ["lfodUlr-se el cessamenl del Palró designal 
per I'Alcalde de Rarcelonól, aquesl eslar" facll ltal per escollir el 1l0U menlDre que haurá 

de suhstltuir-to 

AI/rcle 20. SI,~lemf) sup/elori c/fj dCSI9/UJCIÓ I remwaCló deIs pa/WIIS elee/es 

r: n cas de sllspensió, parahlzilcl6, n lssolurJó o e)(!InCló ne I'enlllal fllnd¡:¡dora , o 

d'lmposSloihlat deis sells órgans d'adoplar els ;\cords d'eleccló deIs membres del 

P¡:¡l ronnl elecles, :lquesls seran elegi ts i nomenats de nHl neról d ireCta pel pro[ll 
Patron¡:¡t cessanl, abans de la finalllzaclÓ del seu mandall amll possiblhlal d'acordar la 

propia reeler.cló deis mflmhres cessants, lolal o pnrcwl. 

En {¡ualsevol cas, poró, els carrecs del Patronal hauran d 'estar coherts 

majontanamcnl per a!llstes, preferentmenl vlOculats a les practiques arllsllques 
conteulporames 

Anlc/e 21 Gm/mls/ 

Els patrons exercelxen el carrec gratullament, sens perludlCI del drel a ser 
reemborsats de les despeses de<Judamenl justlficades I a In inc1emflllzacló pcls nanys 

que els ocasioni el desellvotupamenl de les funclOns próplCS del carrec 
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AH/e/e 22. FacullfJls i (/fl/cflflCió rlft {¡/rIciol/s 

Corresponen al Palronal loles les facultals fllle té Clstalut¿'mament atribludes i, en 

generill, les que requereixl per n la consecuCló deis fins fundaclon<lls, senso mes 

flxcepcions que les establertes en la leglslnclÓ aplicablfl I en aquesls estatuts 

El Patronal poi delegar les seve~ (unclons de confnnnitat amI> aquests estatuts I la 
leglslació aplicahle. 

En 101 cas, són indelegablos i corres ponen al Patronal amb caracler exclusiu les 

facultats segGenls' 

n) La morlificadó (lels eslaluts. 

/¡) la fusió, I'esdssió o la dlssoluCló ele la Fundar:ió 

e) L'elaooraci6 i l'aprovaci6 (Iel pressupost, el pla (!'actuació I deis documenls que 
mte!=jren els comples ¡mual;; 

If) Els ilcles de dlsposiCló sohr!} oons que, en conJunt o loolvlduatment, MgUln un valor 

suponor a una vintena parl ele I'adlu de la Fundadó, Ileval que es trar:!¡ de la venda de 

trtols valOf amb colltzacló orlGÍa! per un preu que Si()UI almenys el de colitzaCló. 
Tanmateix, es PQden ler apoderaments per a I'alorgament de I'acte corrr,sponent en 
les condidons 3Pfovades pel Patronal. 

e) la consllluóó o la dotacio d'una allra persona Jurídlca_ 

f} ln fusió, I'esdssló i la cessló de Inls o (runa par! deis achus j els passius. 

!l) La dlssoludó de soeietals o d'aUres persones JlIrirliques 

11) Els que 1~llIefelxen I'élulonfzaoó u I'ólprovació dc:1 ProtectOlal 

1::1 que dlsposa aquesl 8flleJe s'ha d'enlnndre sense pefludici de les aUlontzaclons del 
Protectora! que SI{]IUn necessaries o de IflS cOn1l1n1cacions que se 11 hag io de ler de 

eonfonmlal amb la legislad6 vl{]enl 

AH/e/e 23 CllnJc/er dlJ los 'OIllI/OlIS Reylm (le cOIlVocnltm., 

23.1 CI Parrona! es reuneix en se~s,ó ordinaria dues vegades l'any Una, 

obligatóriament, numn! el prllOer semeslr~ di: I'cxercld econórme, I amb la finalital 
d'aprovar els oomples anuals de rexe(clf"~ anterior l'altra, ooligatóriament també, 

durant el darrer tflmeslre de t'exercic:i, amh la fillahlal d'aprovar el Pla d'Achlacló, el 

Pfessupost I la memórla expheallva de l'exerciCl paslenor 



23.?, S'ha de reunir en sessló exlraordlnána, previa r.onvocatória I a iniciativa de! seu 
pre~iflentla, tantes vegades com a¡¡uesUa ho consideri necessall per al bon 

fllncionament fle la Fllooació, També s'ha ele reunir ¡¡uan ha sol hCIII IIn<1 ¡¡uarla pan 

deis sells mambras, i en aquest cas lA reuni6 s'hallra cte fer ellns els trenta d;es 

segíients a la sotllcrllld 

23,3 El Palronal es poi relllllf excel>CIOnl'ltment mltlall!f.CInt vldeoconlerencla, 

mllltlconferenr:iil n quat~evol allre slslema que no Imphqui la presencia física deis 

palrOfls En aquesls casos és necessari garantir la identlflcacir'! deis aSSISlents a la 

reunió, la contlnuitat en la comunir.ació, la posslhlll!a! d'lntervenlr en les deliberacions I 
t'emissló del vol La reunió s'ha d'enlendre celebrada alltoc on es Irobi el president En 

les reunions vllhtals s'han de considerar patfOns asslslents aquells <lile hagm partlclpal 

ún 1<1 rnulllconfPfcnCla ¡Jo vidlloconleréncia 

23 -1 Sense per¡udlci del les reunions celebrades en ca racler universal, la convocalóna 

de les relmions det Palronal conespnll al presl!ienl i ha de contenlf I'ordre del dia de 

10ls Mluetls assumpte5 que s'han de Iraclar en la reunió, fora dets quals no es poden 

prendm aCOI·ds vahds 

235, La convocaloria s'efecluara pe" cor,eu electronic, a lo dir.;:cclÓ o adreca de 

correl! que c<1da Patró assenyah per a flquesto finalltfll 

231), La reunIó s'ha dI'! convoCilr almenys amb 7 dies ¡\'antelació respecte de la data 

prevista perque tmgui Ito" 

/trilele 24. J\colTls del Pallonal sense rBlmió 

El Pmronat padra adoptar l'lcords sense necessltat de celebrar reunió, en els telmes 

del que es preveu en el presenl aflicla i sempre que no es troclr d'assumptes que 

hagtn de ser objecte rle les reun,ons a celebrar en caracter Ofdlnarr prevlstes en 

I'artrele 23.1 deIs presenls eslatuls ni assumptes pe!s quals es prevell la necessllat de 
qUOrum d'assistencia r",forcal prevlsl en I'artlcle 2g dets presenls estmuls. 

\ A declSlo I crlten elel Presldenl es podran adoptal aGofaS det Pauonat mllJancanl 

'~ l'emlsSló del vol per corresponctencla postal, comunlGacló lelematlca ° qualsevol alife 

~~~ mllJa apte I Idonl a aQuesls efecles, I sempre que (juedln flaran llls els rlrels 
d'lnformaCló I de vol, que quedl constiH1Clil (te la lecepcló det vol I que se'n garanlel~ 1 

I'alllenhcltal En aquesls r.asos s'entén qUf! I'aeon! s'adopta al !toe del domlerll ele la 

rersona Juridlca i en Ja dala de recepció fiel darrer deIs vols valldamenl emesos 

Aflicle 25. enrrees 

Et propi Patronal oamena entre els seus membres un presldenl, tres vicepresldcnls i 

un secretan, Els patrons que no ocupen cap cJ'aquesls carrecs lenen la condlció de 
vocals 
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/ -1':1 c.árrec de secretan [XlI correspondre a una pflrsona que no hngui la condlció de 

patró F.n aquets cas, I'!t Secretar. inlervé en les reunlons amb dret de vell, peró sense 
vot, i le el dcllfe d'informar I advertir sohre la leoalllat lIels acords que pretengui 

adoptar el Patronal 

Art/C/e 26 El prasirlent o pmsir/enlfl 

El presldcnUa tA les faculta!s seoiients' 

<1) Representar Instllucionalmflnt la I"'und:;¡ció 

h) Efeduar fa convocalória de les reunions de Patronat, o ordenar que s'efeclul, I fiKar

ne I'ordre del dia: i rresldlf, slIspendre I alxec:ar les sesslons del Patronal, alxl r.om 

dlnoir les dehheracions 
e) f)ecidlr arnh Poi sell VOl de quahlat el resullat de les votacions en cas d'empat 

d) La resta (lo facultats indicades en aquests estatuts ; aquelles que Ji siguin 

expressament flncomanades pel Patrona!, u'acord amb el qUfl preveu la normahva 

aplicable 

El f"reSlrlem ser~ substitUí!, en cas (fabsencla, Im[XlsSlhrlllat o locaracital, rels 

vicep(esidenUa, comen¡;:anl pel pnmer, 

Arlicfc 27. El sacre/a'; 11 ,~ecrcltllla 

1.:1 secn,lmi/;lria estén les acles de les reunlons del Patronat, conserva el lllbre d'actes I 
lIulla el:; ce¡Wicals amb el vistlplau d~l presiden"a o per ordre, en la seva abséncla, del 

vlr.erresldentl;r 
Alxl maleix exp.rceix les altres fum;ions .,ue SÓn Inherents al seu c:'lrrec i 11 atribuelxen 

3quesls estatuls 

Al/Ida 28 Man8fn (1'1 (1P.11/)OUlf I .1ooplf!{ aco{(I,~ 

El Patronal queda vahdamenl constllw! quan aSSISlelxen a la reunió, en persona o 

represenlats en la forma legalrnent rermesa, un minlm d'una quar1a par! deis scus 

membres 

Els membfes rie l Patronal poden deleoar pel escnt el seu vol a favor d'algun aUre 

memlJre del Patronat, sempre respectA d'acles cnncrets t que consllo en el propl 

documAnt ele delegaClÓ Queden exciosos del:; slIpósits de po5Slble cteregaclÓ els 

assumptes que necessanament haglll de tracl;l(·se en qualsevol de les reuniom; del 

Patronat a celebrar en caracter ordlnan alxi com cls assumples pels quals es preveu 
un quónJn1 d'assisténda rersonal ele palrons relon;:a!, previstos a I'artlde 20 postenor 

SI un palró 11U és perqué té la "tlllanta! (l'un carrel; d'una instllució, poI actuar en nom 
seu la persona que pUgUI subsllluir·lo segons les regles d'organitzacló de la maleixa 

mstltució 



Cada palró lé un volr els acords s'adopten per majoria Simple de vots deis aSSIS!enls, 

ptesen!s i representa!s, a /a rellnin En cas rJ'empat decidclx el VOl de quahlal del 

presloenlla 

El rl ,reclor/a SI no es patró, pot assisllf <'1mb vetl reró sense VOl a les reunlons del 

PalrorKI! 'luan hi es convoC<l!. SI, d'acord amh 1<1 normallva legal, es pairo, poi asslsllf

hi amb veu r vol 

També poden asslsllf a les reunlons del Patronat, amb vcu I sense vot, los persones 

que el Patronal considen conventen! convrd<lr-hi 

A/lic/fl 29 QIIOtwlI (/',msISIÓHCJ.1 rcforr;n/ 

Sera neccssan r aSSlslencia personal en ~s rellniOnS de com a minim la meilal mes un 
del membres del Patronal pel a I'adopció (t'acords rela l lLlS a :lSsumptes que han de 

ser obJecle oe reunlons orrllO<'Ines del Patronal alx; com par a l'adopcló d'acorrls 

rela l lus a les materies no susr.eplibles de delegaClÓ previstes a l'articJe 22 deis 

['II'esents ESlalllls 

Art/Clfl 30 Do les fIcles 

De cada reuniÓ, el secrClarUtrria n'h<l o'alxc(.¿l( raclD corresponent, qlln ha d'incloure la 

data, el Iloc, rOldre del dla, les persones asstslenls, IIn resum rlels assumptes Iraclals, 
les ¡nlervencions de que s'hagi sol hcilill flue Quedi constancIa, alxi com els acoras 

adopta!s, amb Indicació del resultat de les vOlaclons i de les m3JoriflS 

Les acles han de ser redactades , firmades pel secrelarilaria amb el vistiplau del 

p..-esldentla, i poden sel aprov<lrles pe! Patronal a conllnuació o'haver-se realltzal la 

sessió corresponenl o bé en Jil prÓl(lInil reunió. No obstanl all(Ó, els acordslenen fon;:D 
fJxeCullva des de la seva adopcló, cxceple SI es preveu el(pressamenl, en els estatulS 

o a I'hora d'adoplar l'acOfd, Que no són executlus fins a fapl'ovació de racla Si són 

d'inscnpdó obtlgat6ria, tenen fo((;:a execul lva des dellnoment de la Inscfrpc'Ó, 

la Fundadó ha de porlar un !libre o'acle!> en ni quat constln totes les que hagin eslal 
ap..-ovades pel Patronal 

AtlicJII 31. Conflicto rt'in/e,essfls 

31 1 Els palrons, alxí com les persones que hi lenen retacló en eJs lermes indicats 

en I'arhcle 312 0,3 del COOI CIvil de CalaJunY<1 han rJ 'absteni, -se de parl.cipilr en tol 
¡¡pus de negocls i activllals fmanceres que PU!]UlI1 compromelm la seva oh¡eclivltat en 
la geShÓ de la Fundacin 110 en el clesonvolupamenT <lel seu cimec. 

En qualsevol cas_ els palroos no poden intervenir en la presa de dedslons o radopci6 

o'acords en els assumples en qué \lnguin un confl.cle d'inleressos amb la Fundacjó, 
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Els patrons h<luran de comunicar al Patronal Qualsevol siluaCl6 de connlcte. directa o 
indirecta, que Iln{]Uln amb la Func!ac:ió Abans que el Patrona,ádopll un acord en el 

qual hi [lugul Jl3 ... er un confllcta anlre un Interés personal i el propr interés de la 

Fundació, el PaIro afectal haur," de proporcionar al Patronal la informaclÓ que sigui 
rellflvant, sempre i 'luan no hi CSllgUI justllicil(lament Imposslblhlal per [raclar-se 

d'informaClo secreta, confidencial o que InCIOl]lli dadas personals no suscepllbles oa 

cessló, i s'ha d'abslenl( d'lntervenlr en la detibcraClÓ Ila votado 

31_2 Els patrons no podran manlf!mr falacló professlonal o laboral retribUIda amb la 

Fundacló si no es de con/ormlta! i respectan! alió previst en el presenl aparta! 

Podran estabhr una retació laboral o profCSSlonal relribll"ida amb ta "")daCIÓ sempre 

que !.'artlculi mll¡am;anl un conlracle que delelmini c!arament les tasques laborals o 

professionals que es relrll>uel~en, En 101 cas, ar¡uestes laSQues tabarals o 

professionals relrlbuides han d'ésser dlferents rle les tasques i ftlI\CLOnS que son 

próples del ciJrrec de pOltró, 

El patronot, aball!> de la formahtzacló up.I eontracte del patró amb la lundació, ha de 
presentar at :lroleclorat III (Ieclaradó responsablfl J'acolrt amb el que eslablel~ I'artlcle 

332·9 del Cadl CiVil de Catalunya, SI I'nllporl deis r.ontractes formalilzats amb un patró 

es superior a 100 000 euros amlills o al 10% deis ingressos menta!s en el darrer 
e~erClci económlc lanc.1t i apravat pel patronal, s'ha cfacompanyar la dedaraccó 

responsable amb un informe validat per lécnics mdflpendents qua jusll fiqUl que la 

contraclació es beneficiosa per a la fundac:ió i respon a ClÍlens del mercal laboral o 
plofessiollal. 'fambé es requereix fl l dit informe SI el COSI anu31 deis contractes 

formalilzats amb palroos, mes el cost del nou contracte que es vol formal!lzar, és 

superior al ellt 10%, 

[o qllals~vol cas, el nombr!'! 11f! patrolls amll retado laboral o professionnl amll IJ 

fundaCló ha d'esser infertor <lt nombre do patrons previsl perque el patronal es 

cansideri v~lld;¡ment c:onsnlult 

31 3 Les persones que manllnguin reladons amb els ¡rnlrans en els termes indicats 

en I'article 31293 del Cadi CiVil Je Catalunya padran mantenlf en relació prafessiollal 

a laboral "lIilbuida amh la Fundacin sempre i qU¡ln Siglll aprovat, al~¡, pel Patronal, 
amb ahstenció de la volació nel membre 3mb (!I q\lal manllnouln relació, i preVt<l 

~missió d'un lnfonne valida! per tacOtcs rrxlependents que jusllflqUl que la conlracracló 

es beneficiosa per ¡) la fundacio 1 respou a cntellS del mercal lahora! o professional 

Caldr:i, a mes, p(p.sentar decJarnció responsahle en els termes rreV1slos en el punl 

IJreCt'!df!1l1. 

31.4 Els palmns, alxi COIl1 les persones Indicados en I'article 312.93 del COdl Civil 

de Calaluoya, no poden participar en SOCIalats mercaniJls canstltu'ldes o participades, 

directa o Indlrectamenl, per la FundaCló, menlre aSlentln el carrec de Palró i els dos 

anys postenors al seu cessament Durant el <Iesenvolupament del seu carrec i (lIs dos 



anys posterior.; ¡JI seu cessament, els P¡Jlrons no poden desenvolupar serveis 

rF.lnllLllts o rElmunerats en empreses o soclctals flIlvac1es parhcipac1es per la Fundació 

31.5 No es poelen establlr contractas de compravenda o arrendamenl de béns 
Immobles o de béns rnobles d'exlrnordlnari valor, de ¡>réstec de dmers, ni de prestació 

de servels relnbulls -fllrCepte ano prevlsl en el presenl articJe- entre la FundacI6 I els 
patroo5 ¡Jo les persones indicades en I'm1icle 31],9.3 del Cadí Civil d~ Catalunya 

Miele 32 Cess¡¡menl 

1 Els palrons cessen en el canee per let> cause,; se\juenls: 

1) Mon o declarado d'absenGid. en el cas de les persones fisiques, o elrllnció, en el 

cas de les persones luridlllues 

b) 'ncapaci!~1 n inhabilrlaao. 

el Cessament de la persona E:n el.:ánoc per raO elel qual formava par! del Patronal 

(1) frnalilzar.ló dcltermini del mandato Ileval qUE: es rcnovi 

e) Renuncia notificada al Patronal 

1} SentenCia Judiclalferma que estimi J'acao de respansabilitat per danys a la Fundacló 
o que !Jecrell la remoCió del carrec 

u) les altres que estableixíln la tlel o els eslaluls 

2 la renUnCI.:l al cfmec de [}iIlró ha ele constar de fJualsevol de les fOfmes establertes 
per ;) I'acceptadó riel carree, peró nomes Il((xlucix efecles davanl lereees quan 

s'inscnu en el neOlslre de l"'unr1acinm¡ 

C",..í-rOL V 

Ilegulac:ió d'a ltrrls oruan s. Composicio ¡ fundaos 

/lr/Je/e ,13 El rllrec/or () r/lfcclor¡¡ gen(Jfn/ 

El PalrOf1aj pol nomenar un director o cluectorn. (\ un r.omlté. que desenvolupi la 

dtrecció exer.u!lva de la Fundació. Aquests ct.rrecs poden ser ocupat per un palró 

nornés SI no concorren les Clrcumstancies a qué fa referencia I'aflle/e 332.2 1 del Cadi 
Civil de Catalunya, GaS en qué la reloGió laboral a professional s'l,a d'artlcular 

mlljan¡;:ant un contracte que delerlllim darameol les tasques labarals o professionals 



OS/2012 

,:~. '-- -- -

BE0159256 

que es retnhuel~on, les quals han de ser dlferents de les proples del carrec de pairo, 

amb I'aulontzació previa del Protectorat 

El carrer: de directorIa o de membre del cnmite de (flrettló és relribuit, en els termes 

Que es consideren adequats a la naturales3 I a la representativllal proples del carrec I 

a les seves fundons. 

Quan no es patró, el directorIa, o els ¡nembres del comlte de (flrecció, assis t el~ a loles 

les ff!llnlOnS del Patronal :l r¡1I~ so', convoca I pútlnlervelllf-hi amb VOl! pero sense vol 

ClI,ríTOL VI 

MOdificacions eslal lltiu ies i estruclurals i clissolució 

AI/lcJlI 34 ModifictlCJ()l)S 8,<¡/ilIllMnés I estlllC/l/mls i (lIsso!lICIÓ 

1:1 Patronal, mlllam;;anl un 3C01d adoptal do con/ormila! ;:1mb I'eslahlert en I'artlcle 29 
d'aqllests estallll s I la norffiatrva aplicable, i prl!!via convocalóna expressa, pot 

modlflcal els estatuls, acordar la fusió, I'esr:issió n la dissolur.ió o e:dlnció de la 
Fundació, ¡¡mb l'aulorilZació del Protectoral d'acord amb la leglslació aplicable 

IIr/lel" 35. Causes (/~ (/'S.~ofllr.i¡\ 

La Fundadó es dlssoldra per les causes segilents 

n) F¡nalil7ació del termlm que establelxen &Is eSlaluts, lIeval Que abans se n'hagl 

acordal una prorrOO<l 

b) Complimenl integre de la finahtal per a 1.1 1')1131 :<;'ha consll lult o imposslblhlal 

d'assolir-Ia, Ileval I')II€ sigui proce<.lenl de modificar-la i que el Palronal (I'acordi la 

lllodlflC.1Ció 

e) ti Ilcllud CIVil o penal de les seves achvl1als o finahlats dedarada per una sentencm 

ferllla 

d) Oherturo de la fase de liquidacló en el r.OIlClIIS 

el les altres que cslablel~en la lIei o els esl .. lllls 

Arlicfe ,16 Proce(/!lnen¡ rfe rlissofllció I desli rIel sel! flatnmolli 

1 l .. ólssoluclo de la FundaCIÓ requerelx I'acord lIlollval del Palronal adoptat de 

conformlta! 9mb J'eslablert en I'article 29 ó'aquests estaluts i ha de ser aprovada pel 

Protectoral 
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2 La dissolucló de la Fundadó obre el perlode de hquidacló, la qual han de dur a 

terme e l Patronat, els IiqUldadors, si n'hl ha , o, suhsidiariarnent, el Protectora! 

L'eXlinci6 determina la cessió grahat de lots els achlls i ers pasSlus de la Fundació 

Aquesta cessló gJobal, un cop determlnats I'actlu I el passuI, s 'ha de publicar en els 

termes F!xlgits per la normallva v.genl 1, amb t'au!orr!zacró prevIa del Prolectorat, s'ha 

d'a¡IJlIdlcar el patrrmonl a I'Assor;iació d'ArliSICS ViSllals de Catalllnya, i en defecle de 
la malelxa, o Imposslbilllal per causa de ID manca de complrment per aquesla ne 

reqUISilS prevIstos per lIei o els rresents esl<llllls, s'hallra rl'adjudlcar a allres 

fundaclons ° f!nlltats sense 3nlm dI'! I\lCIe 3mb hnalitats análogues a les de la 

Fundadó ° bé a entllals públrques. En 101 cas, n'haver oplal la Funrlació per J'apJlcaci6 

de regim fiscal especIal prevIst per a les cntl!ats I'lflncflciaries de mecenalge, les 

enll!als deslrnatánes del palnmonr Imuran de ser necessarramenl enlrlals beneficlaoes 

del mp.cenat!Jc cl'acord amb la Iflglslacló fiscal vI!lcnl en cada momen!. 

3 Si no es poi fer una cessió global, cal procedlf a la lrquidació deis aCllus ¡ eJs 

passlus, I a I'haver que en resulla se Ir ha de clonar l'aplicadO eslab!erla en J'apanat 2 

4 En qualsevol cas, la cessi6 global d'ac!ius i passlus, o l'adjudicaci6 ° destlnació del 
palomom romanenl ha de ser aulOfllzada pe! Protectora! abans no s'execu!1 

SEOUEIXEN LES flDIliS. 

ES COPI~ LITERAL de la seva rnatriu amb la que concorda 
fidelment, I on queda anotada, L'expedeixo, sense eficacia exccutiva 
a instancies de FUNDACIÓ PRIVADA AA ve en quince folis d~ 


