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ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA ULLS DEL MÓN 

Capitoll. Denominació, amb!! d'actuació i personalitat 

Article 1. La Fundaci6 es denomina Fundaci6 Privada ULLS DEL MÓN. Esta subjecta 
a la legislaci6 de la Generalitat de Catalunya i s'ha de regir per les normes legals i 
reglamentaries que siguin d'aplicació 1, de manera especial, per aquests estatuts. 

Article 2. La Fundaci6 exerceix les seves funcions principalment des de Catalunya, 
sense perjudici d'exercir-Ies també des de to! l'Esta! espanyol així com des de 101s 
els palsos del món on executi programes de solidaritat. En concret, és proposit de la 
Fundació, consolidada en el seu ambit, iniciar contactes de coordinació internacional 
amb els mateixos objectius. 

Articie 3. La Fundació té personalitat jurídica propia i 1m1rul<;¡:;a¡~~tiit 
des que queda constitui'da legalmen!, sense altres li 
expressament les lIeis o aquests estatuts. 

Capitolll. Finalitats ADMINI aÓIlfLSEClORDE5tHVo>.b'<ii\\lS 

EULAfUNCk;~,RIIA 11 ftí 
Article 4. La Fundació té per objecte atendre les necessitats sanitaries i molt 
especialmenl, aquelles relacionades amb I'oftalmologla e s palsos de I'anomenat 
tercer món. 

Per tal de dur a terme aquesta finalital, la Fundació exerceix les activitats següents: 

1. Senslbilitzar la sociela! sobre les mancanees i necessitats sanitaries deis 
paisos del tercer món, amb especial incidencia en tot el relatiu a 
I'oftalmologia ¡elaborar propostes per a la permanent modernitzacló deis 
canals per a la seva aplicacló. ' 

2. Canalitzar recursos humans I materíals arnb la finalitat d'atendre les 
necessitats sanitarles 1, mol! especialment,' aquelles relacionades amb 
I'oftalmologia deis paisos del tercer món. 

3. Elaborar, editar, publicar i dilondre estudis, propostes i analisis relatius a la 
realitat sanitaria i els seus rnecanismes d'interacció amb els diferents agents 
de la xarxa social. 

4. Organitzar cursos, seminaris, jomades o qualsevol altre tipus de f(¡rums per 
a la forrnació de personal, la discussió i difusió deis materíals elaborats, 
analitzats o recopilats per la Fundació. 

5. Qualsevol altra ¡unció que la Fundació consideri d'interes per al 
desenvolupament del coneixement, I'intercanvi d'experiéncies i informació 
sobre les luncions assenyalades. 



Capitel 111. Beneficiaris 

Article 5. Podran acollir-se a la Fundaci6 i beneficiar-se deis seu s serveis i 
prestacions, totes aquelles persones de parsos del tercer m6n, en condicions de 
necessitat, que es trobin afectades per una malaltia, especialment ocular i, a aquests 
efectes, les persones que hauran de ser formades i les que coHaborin per dur a 
terme la finalitat principal de la Fundaci6. 

En aquest sentit, la Fundació, que exclou qualsevol afany de lucre, eomprovara, 
mitjan\(ant el Patronat, si els beneficiaris compleixen els requisits establerts. 

CapítollV. Domicili 

Article 6. El domieili de la Fundaci6 s'estableix a Barcelona, al carrer Tamarit, 144-
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146, entresol, 2ª. \ 

Capitol V. Dotaci6 i aplicací6 deis recursos 

Article 7. La dotaci6 inicial de la Fundació queda constituIda pels béns i drets aportats 
a I'acle fundacional, i PO! augmentar-se amb els béns de qualsevol naturalesa, 
radicats a qualsevol Iloe, que a títol gratui"t, la fundaci6 adquireixi amb destinació 
expressa a I'augment del capital fundacional. 

Article 8. Les rendes del capital fundacional i els allres ingressos que no formen part 
de la dotaci6 de la Fundaci6 s'han de destinar, dins deis límits que estableixi la 
legislaci6 vigent, al compliment de la finalitat fundacional. 

Artide 9. Si la Fundaci6 rep béns sensa que se n'especifiqui la destinació, el Patrona! 
ha de decidir si han d'integrar-se al capital fundacional o han d'aplicar-se 
directament a la realització deis fins fundacionals. 

, 
Article 10. El Patrona! té la faculta! per efectuar les modificacions que consideri 
necessaries en el capital fundacional par al millor co Al . cionals, 
de conformita! amb allo que aconselli la conjuntura c~'Plaffli cm8mte0lai, en tot 
cas, conforme a la legislació vigent. DIUGÉNCIA-Perlerconsta' 

fotocopia reprodlJeix f'd I ( que,la p~sen! 
8 A R I emen! tonglt'laL 
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Capitol VI. Patrona! ~MWIS~~~ 
EULA FUNCIONARVA /f. '1 c::. ( 

Article 11. La reprasentació, el govern i I'administr undaci6 corr spon al 
Patronal. El Patrona! té les facultats d'administració i gesti6, disposicio I gra men de 
béns, i de representaci6 de la Fundació, sense més limitacions que-les resultants de 
la legislació en la materia. 

Article 12. Correspon al Patronal: 

a) Representar la Fundaci6 dins o fora de judici, en tota classe d'actes i 
contractes, i davant I'Administració i tercers, sense excepció. Així mateix, 
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elaborar es normes els reglaments complementaris deis estatuts, quan 
s'estimi procedent. 

b) Formular i aprovar els pressupostos anuals d'ingressos i despeses i la seva 
liquidació, I'inventari i els comptes anuals: balang de situació, compte de 
resultats i la memoria. . 

e) Operar amb caixes i bancs, inclos el Banc d'Espanya, i allres entitats 
¡inanceres per mitja de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com 
són I'obertura, el seguiment i la canceHació de comptes bancaris, la 
contraclació de préstecs i credits, el descompte de lIetres de canvi i rebuts, 
efectuar diposits de diners, valors i allres béns i concertar operacions 
financeres i bancaries. 

d) Conservar els béns i els drets que integren el patrimoni de la Fundació per 
mantenir-ne plenament la produclivitat, segons els criteris financers i d'acord 
amb les circumstancies economiques i, a aquests electes, adquirir, alienar i 
gravar béns mobles i immobles. 

e) Nomenar apoderats generals o especials ql~~¡;~~~~~~~H¡~ toles les seves aCluacions, amb les facultats 
cas, amb excepció de les que per lIeí siguin 
oportuns poders amb facullat de substilució, si ¡¡S'CaIJ, 
i forma que estimi procedent. 

Article 13, El Patronal estara compost per un maxim de de 
té una durada de 3 anys i és reelegible per períodes d'i!~/J..GI¡,¡¡;¡¡d;;¡.,...!~~ItI=C~..se'ran 
designats entre persones que, compartint I'esperi! fundacional, siguin representatives 
de diversos seétors de la societat. 

El patronat fundacional tindra una durada de permanencia inicial en el carrec de 5 
anys, i sera reelegible p!)r períodes d'igual durada. 

Els patrons fundacionals designaran el patrons subsegüents per majoria simple de 
vols. Aquests gaudiran del mateix dret de designació. 

Al final de cadascun deis mandats els palrons, si valen continuar en el carrec, se 
sotmetran a ratificació. Així mateix es proveira en cas de renúncia i dimissió d'algun 
membre del patronat, si es considera oportuna la seva substilució. 

Article 14. El Patronal ha de designar entre els seus membres un presidentla i un 
vicepresidentla. Ha de designar també un secretari/a que pot ser patró o no ser-ho. 
Si no té la condició de palró, el secretari po! assistir a les reunions amb veu pero 
sense vol. Aquests, i els altres membres que decideixi el Patronal, podran constituir 
un comite executiu. 

Article 15. Per delegació permanent del Patrona! correspon al Presidentla i, si escau, 
al Vicepresidentla, representar la Fundació. Correspon al Secretari/a redactar les 
actes de les reunions del Patrona! les quals seran aprovades pel mateix. També li 
correspon estendre certificats d'aquelles últimes í deis acords que s'hi prenen, amb el 
vistiplau del Presidentla, i de qualsevol lIibre, document o antecedent de la Fundació. 
El President és substitu'lt , en cas d'abséncia o impossibilitat, pel Vicepresident. 



Anicle 16. El Patronat s'ha de reunir almenys una vegada cada sis mesos i, a més, 
sempre que sigui convenien! a criteri del Presiden! o si ho requereixen com a mínim 
la tercera part deis membres del Patronal. Les reunions han de ser convocades amb 
un mínim de 15 dies d'antelació les ordinaries, i de 48 hores les extraordinaries, i 
queden validament constitui'des quan hi concorren almenys un ten;; deis membres del 
Patronal. 

Els acords del Patronat s'adopten per maJona simple Ilevats deis referents als 
suposits previstos en I'article 30 d'aquests Es!atu!s. Correspon un vol a cada palró 
present i no s'admetran delegacions. El vol del Presidentla té for<;:a dirimen! en cas 
d'empat. 

Article 17. El Patrona! po! nomenar com a Patrons Honorflios, sense els deures i 
obligacions inherents al carrec de palró, a persones o entitats que per la seva 
incidencia ciutadana i coincidencia amb les finalitats de la fundació donin prestigi i en 
lacilitin la presencia social. Aquests formaran el Consell Assesor que, com a mínim 
una vegada a I'any, es reunira amb el Patronat per donar la seva opinió i consell 
sobre aquells temes que alectin la marxa de la Fundaci6. 

Article 18 El Patronat po! nomenar un directorIa ¡lo Geren!. !. 

Anicle 19. El Patrona! pot designar í contractar les persones que hagin de cobrir als I 
1I0cs de treball necessaris per a I'exercici de les ¡uncions i comeses que té ¡ 
encomanades, en qualiiat de personal gestor, tecnic, administratiu o auxiliar. • 

Capítal VII. Adherits í cal·laboradors 

Anicle 20. El Patronat podra admetre com a adheritla a la Fundació tates aquelles 
persones que s'idantifiquin amb les finalitats de la Fundaci6 i que així ho soHicitin. 
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Anicle 21. Saran drets deis adherits: I Ajuntament ~ de Barcelona 
DIUGENCIA • Par lar constar que la present 

a) Participar en tots els actes que organitzi la Fundaci6. f"ccápimp,""u,i, fidefm,nll'o,iginal . / 
b) Sol'licitar i obtenir informació sobre les aGtívitats de la Fund~ci6 ~ 
,8. 

Anicle 22. Seran deures deis adherits: IDMINISTRAClÓDELS¡crORDESERVElSflENElIAlS 

EULAFUNCIONARVA I f. Yt'r 
a) Col'laborar amb la Fundaci6 en I'acompliment de les seve finalitats. 
b) Col'laborar enl'acompliment deis acords que validament s'akaa"'lo"'p"')t!""fn ..... -------' 
cl Contribuir al manieniment economíc de la Fundaci6 mitjan¡;:ant el pagament de les 

quojes regulars o singulars que s'estableixin pel Patrona!. 

Anicle 23. Seran motius per a la perdua de la condició d'adherit o adherida els 
següents: 

a) La petieió de l'interessatJda 
b) La manca o retard en el pagament de les quotes establertes per un període 

superior a tres mesos 
e) La defunció o extineió de la personalitat jurídica de l'adheritJda 

• 



més, 
línim 
amb 
eso, i 
s del 

; als 
Jatr6 
leas 

res 
seva 
i i en 
1 í 1 
,nsell 

ir els 
'e té 

lelles 
1. 

le les 

a els 

riode 

r 

103 

5C1422246 

d) La realització de conductes incompatibles o contradictories amb les finalitats de la 
Fundació. 

El Patronat sera I'organ competen! per a I'adopció de lols els acords relatius a 
I'admissió i baixa deis adherits. En tol cas la baixa fonamentada en I'anterior motiu d) 
haura d'adoptar-se previa I'audiencia de I'interessatlda, 

Article 24 El Patrona! podra admetre com a coHaboradors de la Fundació a aquelles 
persones, físiques o jurídiques, que per la seva aportació singular o treball voluntari 
coHaborin amb la Fundadó sense adquirir la condició d'adheriVda. 

Article 25, El Patronal podra autoritzar la U:;li~=~~¡:fi~~:~~~h,e~lr~iltt~Sa;i 
coHaboradors de les mencions de "AdheritlEntitat MitI!lJI!id!m! 
CoHaboradora" de la Fundació Privada ULLS DEL ~!~~~~ii!~ 
en I'autorització la durada, condicions i límits en Is 

I /I)~IINISTRACl() DEL SECTOR DE SERVEIS GENERAlS 

Capítol VIII. Regim economic 
ElIlA FUNCIONARVA /(': 5'6, 

Article 26. El patronal tindra plena autonomia per a la gestió deis seu s propis 
recursos. 

Article 27. El funcionament economlc del Patronal es regulara en regim de 
pressupost. El pressupost ordinari sera I'expressió xifrada de les obligacions 
contretes durant un any en relació amb els serveis que ha de manlenir la Fundació, 
així com el calcul deis recursos i mitjans de que es disposi per cobrir _aquelles 
atencions, 

El Patronal aprovara el pressuposl ordinari per a I'any següent i la liquidació deis 
comptes de I'any anterior. 

Artic/e 28. La gestió economico-administrativa de la Fundació correspondra al 
patronal i la tramitació deis assumptes que se:n derivin als serveis tecnics i 
administratius competents, atenint-se 8. les decislons i als acords adoplats pel 
Patronal. 

Article 29, Anualment, el patronal elaborara un inventari, el compte de resultals i un 
balang, tanca! el 31 de desembre, que reflecteixi claramenl i amb exactitud la situació 
patrimonial de la Fundació en la data esmentada, 8.ixí com una memoria de les 
activitats realitzades durant I'any i de la gestió economica del Patrimoni, suficient per 
donar a coneixer i justificar el compliment de les finalitats fundacionals i els preceptes 
legals. 

Igualment. practicará la liquidació de pressupostos d'ingressos i despeses de I'any 
antenor I formulará el corresponent a I'exercici actual. 

7/ 



Tots aquests documents es dipositaran en el Registre de Fundacions dins deis sis 
mesos següents a la data de tancament de J'exercici. 

Capital IX. Modificació I extinció 

Article 30. Per modificar aquests Estatuís, extingir la Fundació o bé fusionar-la o 
agregar-la a una allra són necessaris I'acord de dues terceres parís deis membres 
del Patrona! i I'aprovació del Protectora!. 

Article 31. La modificació d'aquests Estatuts, I'extinció de la Fundació, o bé la lusió o 
agregació d'aquesta entitat a una altra, requereixen que el Patrona! en justifiqui la 
seva necessitat o conveniencia, lenínt en compte la volunta! fundacional. Una vegada 
efectuada, si és procedenl, la liquidació per par! deis membres del Patronat, el 
romanen! ha de destinar-se a una altra enlltat pública a privada, sense alany de 
lucre I amb linalitats d'interés general analagues a les de la Fundació, sempre i quan 
aquesta tingui la cansideració d'sntilat beneficiaria del mscenatge, als afectes 
previstos en els articles 16 a 25, ambdós inclosos, de la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre de "Régimen Fiscal de les Entidades sin Fines Lucrativos y de los 
Incentivos Fiscales al Mecenazgo", determinada pels mateixos liquidadors. 

Ajuntament * de Bar" na 
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