
ESTATUTS DE LA FUNDACrÓ PRIVADA ULLS DEL MÓN 

Capítol L Denominació, ambit d'actuacló i personalitat 

Artlele L La Fundacl6 es denomina Fundacló Privada ULlS DEL MÓI'l. Esta subjecta a 
la leglslacló de la Generalitat de Catalunya 1 s'ha de regir per les normes legals I 
reglamentaries que slguln d'apllcacló i, de manera especial, per aquests estatuts. 

ArVele 2. La Fundació exercelx les seves funcions principalment des de Catalunya, 
sense perjudlcl d'exercir-Ies també des de tot l'Estat espanyol alxl com des de tots els 
palsos del món on executl programes de solldarltat. En concret, és proposit de la 
Fundació, consoliclada en el seu IImblt, Iniciar contactes de coordinació internacional 
amb els matelxos obJectius. 

Article 3. La Fundació té personalitat Juddlca propia i plena capacltat juddlca d'obrar 
des que queda constltuida legalment, sense altres Iimltaclons que les que imposln 
expressament les lIels o aquests estatuts. 

Capitol n. Finalitats 

ArVele 4, La Fundació té per objeete atendre les necessitats sanlta.riesi, molt 
especialment, aquelles relacionades amb I'oftalmologladels páisos de I'anomenat 
tercer món. 

Per tal de dur a terme aquesta finalitat, la Fundació exercelx les activltats segilents: 

1. Senslbllitzar la societat.sobre les mancances i necessltats sanitarles dels.pa·isos 
del tercer món, amb especial incidencia en to! el relatlu a I'oftalmologla I 
elaborar propostes per a la permanent modernltzacló deis canals per a la seva 
apllCacl6. 

2. canalltzar recursos humans I matenals amb la finalitat d'atendre les 
necessltats .sanltarles 1, molt especlalment, aquelles reladonades amb~ 
I'oftalmologla deis pa"i50s del tercer món. 

3. Elaborar, editar, publicar i dlfondre estudis, propostes i ani'¡isls relatlus a la 
realltat sanitaria I els seus mecanlsmes d1nteraccló amb els diferents agents 
de la xarxa social. 

4. Organltzar cursos, semlnaris, jornades o qualsevol altre tlpus de forums per a 
la formacl6 de personal, la discussió I difusló deis materlals elaborats, 
analltzats o recopllats per la Fundacló. 

5. Qualsevol altra funcló que la Fundacló conslderi d1nteres per al 
desenvolupament del conelxement, I'intercanvl d'experlencles I Informació 
sobre les funclans assenyalades. 
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Capítol UI. 8enlEf!tt~ 

Mide 5. Podran i beneficiar-se deis seuS 5elYeis I prestacions, 
totes aquelles tercer món, en condlcions de necessltat, que es 
trobin afectad es per especlalment ocular 1, a aquests efectes, les 
persones que hauran de ser formades I les que col'laborin per dur a terme la finalitat 
principal de la Fundació. 

En aquest sentlt, la Fundadó, que exclQu qlJalsevol afany de lucre, comprovara, 
mlt)an,ant el patronat, si els beneficiarls complelxen els requlslts establerts. 

Capitol IV. Domicili 

Artíc/e 6. El domlcili de la Fundació s'establelxa Barcelona, al carrer Tamarit, 144-146, 
entresol, 2a. 

Capitol V. Dotació i aplicació deis recursos 

Artíc/e7. La dótacl6 inldal de la Fundac16 queda constiturda pels béps i dr'ets aportats a 
I'acte fundacional, I pot augmentar-se amb els béns de qualsevol naturalesa, radlcats a 
qualsevol lIoc, que a titol gratui't, la fundad6 adqulrelxi amb desl:inació exprésSa a 
I'augment del capital fundadonal. 

Artíde 8. Les rendes del capital fundacional i els altres Ingressos que no formen part de 
la dotac16 de la Fundacló s'han de destinar, dlns deis Hmlts que establelxl la leglslacló 
vigen!:, al compllmentde lafinalltat fundacional. 

Artícle 9. SI la Fundacló rep béns sense que se n'espec1fiqui la destina ció, el Patronat 
ha de decidir si han d1ntegrar-se al capital fundacional o han d'apllcar-se dlrectament a 
la realitzacló deis fins fundaclonals. 

Artíde 10. El Patronat té la facultat per efectuar lesmodlficaclons que consideri 
necessaries en el capital fundacional per al miliar compllment deis fins fundacionals, de 
conformitat amb allo que aconselli la conjuntura economlca del moment 1, en tot cas, 
conforme a la leglslació vigent. 

Capltol VI. Patronat 

Article 11. La representacló, el govem i I'admlnlstradó de la Fundado correspon al 
Patronato El Patronat té les facultats d'adminlstracló I'gestló, dlsposlció i gravamen de 
béns, I de representació de la Fundacló, sense més limltaclons que les resultants de la 
legisla ció en la materia. 
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Article 12. eorrespon al Patronat: 

a) Representar la Fundacló dins o fora de judld, en tata classe d'actes i 
contractes, i davant l'Adminlstrael6 i tercers, sense excepci6. Així mateix, 
elaborar les normes I els reglaments complementans deis estatuts, quan 
s'estiml procedent. 

b) Formular I aprovar els pressupostos anuals d'lngressos I despeses i la seva 
liquldació, l'lnventarl I els comptes anuals: balan~ de sltuaeló, compte de 
resultats i la memoria. 

c) Operar amb calxes i banes, inclos el Bane d'Espanya, i altres entitats 
financeres per mllja de qualsevol de les operaclons permeses pel dret, com 
són I'obertura, el segulment i la cancel'lació de comptes bancaris, la 
eontractació de préstecs I credlts, el descompte de lIetres de canvi I rebuts, 
efectuar dlposits de dlners, valors I altres béns I concertar operacions 
financeres I bancarles. 

d) Conservar el.s béns I els drets que Integren el patrlmonl de la Fundacló per 
mantenir-ne plenament la productivitat, segons els crlteris financers I d'acord 
amb les clrcumstimcles economlques 1, a aquests efectes, adquirir, alienar I 
gravilr béns mobles I Immobles. 

e) Nomenar apoderats generals o especlals que representin la Fundacló en totes 
les seves actuaclons, amb les faeultats necessaries I pertinents en cada eas, 
amb excepcló de les que per lIel sl!;juln Indelegaples; poder conferir els 
oportuns pod¡lrs amb facultat de sUbstitucló, slescau, I revocar-losen .Ia data i 
forma que estlml procedent. 

Article 13. El Patronat estara compost per un. maxlm de 21 patrons. El cinec de patró 
té una durada de 3 anys I és reelegible per períodes d1gual durada. Els patrons seran 
designats entre persones que, compartint I'esperit fundacional, slguin representatlves 
de diversos sectors de la socletat. 

El patronat fundacional tinelra una durada de permanencia Inicial en el carrec de 5 
anys, i sera reelegible.perperfodes d1gual durada. 

Els patrons fundaclonals designaran el patrons subsegüents per majorla simple ele 
vots. Aquests gaudiran del matelx dret de designa ció. 

Al final de cadascun deis mandats els patrons, si valen contlnuar en el carrec, se 
sotrnetran a ratlficaci6. Alxf matelx es proveira en cas de renúncia i dlmlssió d'algun 
membre del patronat, si es considera oportuna la seva substitució. 

Artlcle 14. El Patronat ha de designar entre els seus membres un presldent;la i un 
vlcepresldent/a. Ha de clesignar també .un secretari/a que pot ser patró o no ser-ha. Si 
no té la condlcló de p~tró, el .secretari pot assistir a .Ies reunTons qmb veu pero sense 
voto Aquests, I els altres membres que declclelxl el Patronat, podran constituir un 
comlte executlu. 
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Article 15. per delegadó permanent del patronatcorrespon al Presldent/a 1, si escau, al 
Vícepresldent/a, repre adó. Correspon al Secretan/a redactar les actes de 
les reunlons del Pa ~ \11?BlJ~~ eran aprovades pel matelx. També 11 correspon 
este~dre certlficats ~ lIekYJb~e deis acords que s'hl prenen, amb el vlstiplau del 
PreSldentja, I de I t1lÍ. 1.~~,,,~Cfi ent o antecedent de la Fundaci6. El Presldent 
és substituit , en e .. , "~.¡ ibJlitat, pel Vlcepresident. 

9. ~- ~'" ",1'" 
;11' '<, ,'i+." 

Article 16. El P<ltronat
B ~unlr almenys una vegad<l a I'any 1, a més, sempre 

que sigui convenient a criten del President o si ho requereixen com a mínim la tercera 
part deis membres del Patronato Les reunions han de ser convocades amb un mínim de 
15 dles d'antelacJó les ordlnaries, I de 48 hores les extraordlnaries, I queden validament 
constituides quan hl concorren almenys un ter~ deis membres del Patronato .. 

Els acords del Patronat s'adopten per majo ría simple lIevats deis réferents 'lIs suposits 
previstos en I'artide 30 d'aquests Estatuts. Correspon un vot a cada patró present I no 
s'admetran delegadons. El vot del Presldentja té for~ dlríment en eas d'empat. 

Artlcle 17 .EI Patronat pot nomenar com a Patrons Honorífles, sense els deUres I 
obllgaclons inherents al earree de patró, a persones· o entltats que per la seva 
Incidencia clutadana I coincidencia .amb les finalitats de la fundadó donln prestígl I en 
facilitín la presencia social. Aquests formaran el Cansell Assesor que, coh! a mfnim una 
vegada al'ahy, es reunlra amb elPatronat per donar la seva oplnló I cansell sobre 
aquells temes que afectln la marxa de la Fundaclo, 

ArtlcJe 18 El Patronat pot nomenar un director/a l/O Gerent. 

Artlde 19. El Patronat pot designar i eontractar les persones que hagln de cobrir els 
liDes de treball necessaris per a I'exerclcl de les fundons i comeses que té 
encamanades, en qualltat de personal gestor, teenic, adminlstratíu o auxiliar. 

Capital VII. Adherlts i col'laboradors 

Artlcle 20. El Patronat podra admetre com a adherltja a la Fundació totes aquelles 
persones que s1dentifiquln ambleslinalltats·de la Fundacló .1 que alxí ho sol·lIcltín. 

Artlc/e 21. Seran drets deis adherlts: 

a) Participar en tots els actes que organitzi la Fundad6. 
b) Sol'lIcltar i obtenlr Inforrnaci6 sobre les activltats de la FundacJó 

Artlcle 22, serandeures deis adherlts: 

a) Col'laborar amb la Fundadóen I'acompliment de les seves flnalltats. 
b) Col'laborar en I'aeompliment deis acards que valldament s'adoptln. 
e) Contribuir al mantenlment economic de la Fundació mltjan~ant el pagament de les 

quotes regulars o slngulars que s'estableixin pel Patronato 
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Artíele 23. Seran motlus per ala perdua de la condidó d'adherit o adherid.a els 
segOents: 

a) La petició de I'interessatfda 
b) La manea o retard en el pagament de les quotes establertes per un perfode 

superior a tres mesas. 
e) La defuncl6 o extJnció de la personalitat jurídica de I'adheritfda 
d) La realitzacló de conductes incompatibles o contradlctories amb les finalltats de la 

Fundació. 

El Patronat sera I'organ competent per a I'adopció de tots els acords relatius a 
I'admissló I balxa deis adherits. En tot cas la balxa fonamentada en I'anterior motiu d) 
haura d'adoptar-se previa I'audiimcla de 11nteressat/da. 

Artfele 24 El Patronat podm admetre com a col'laboradors de la Fundació a aquelles 
persones, ñsiques o jurídiques, qUe per la. sevaaportació singular o treball yoluntarl 
col'laborln amb la Fundaci6. sense adquirir la condlcló d'adherit/da. 

Artfele 25. El Patronat podra autoritzar la utllJtzacló per part delsadherlts i 
col'laboradors de les menélons de "Adherlt/Entltat Adherida" o "Col'laboradbrjEntitat 
CoI'laboradora" de la Fundadó Privada ELS ULLS DEL MÓN O altres .de sirnlJárs, definlnt 
en I'autorització la durada, condlclons I Ifmlts en que s'haura d'utilitzar la mendó. 

Capitol VIn. Regim economic 

Artfele 26. El patronat tindra plena autonomla per a la gestió deis seus propis 
recursos. 

Artfele 21. El funclonament economlc del Patronat es regul¡¡ra en regim de pressupost. 
El pressupost ordlnarl sera I'expressió xifrada deles obllgaclons contretes durant un 
any en relacló amb els servels que ha de mantenlr la Fundacló, alxf com el calcul deis 
recursos l mlljans de que es dlsposl per cobrlt aquelles atenclons. 

El Patronat aprovara el pressupost ordinari per a I'any següent I la liquidacló deis 
comptes de I'any anterior. 

Amele 28. La gestl6 economico-adminlstrativa de la Fundaclócorrespondra al patronat 
I la tramita ció deis assumptes que se'n derivín als serveis temies I admlnístratíus 
competents, atenlnt-se a les declsions í als acords adoptats pel Patronato 

Amele 29. Anualment, el patronat elaborara un inventari, el compte de resultats í un 
balan" tancat el 31 de desembre, que reflecteixi c1arament I amb exactitud la sítuacló 
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esmentada, aixl com una memoria de les 
economlca del Patñ.moni, suficient per 

m~ª.rII!!lIQ¡;¡i ¡¡¡!im,"n~ de les Rr'lalitats fundaclonals i els preceptes 

Igualment, pralCtlc:\l1$ 
anterior I rormUllara'ekC(lI 

pressupostos d1ngressos I despeses de I'any 
a,<'>Xelcclici actual. 

Tots aquests en el Registre de Fundacions dins deis sis 
mesos següents a la data de tancament de I'exercici. 

Capital IX. Modificació i extlnció 

Artic/e 30. Per modificar aquests Estatuts, extingir la. Fundació o bé fusionar-la o 
agregar-la a una altra 5ón necessans I'acord de dues .terceres parts deis membres del 
Patronat Il'aprovacló del Protectorat. 

Artic/e 31. Artlele 31. La modlflcació d'aquests Estatuts, l'extincl6 de la Fundacló , o 
bé la fusló o agregació d'aquesta entitat a una altra, requerelxen que el Patronat en 
justifiqul la seva necessltat o conveniencia, tenlnt en comptela valuntat fundacional. 

L'extlncló de la Fundacló determina la cessi6 global de (om els.:.actius I elspa~slus, la 
qual s'ha de dur a terme pel patronat I per les personesllquJdadores que aquest 
nomenl, o, 51 escau, pel Protectorat. Aquesta cessió global>un cap .determlnats I'adiu I 
el passiu, 1 amb I'autoritzacló previa del Protectorat, es destinara :aaquella altra entitat 
que determinl el Patronat, pública de .naturalesa no fundacional, o privada sense ¡mim 
de lucre i amb ftnalltats d'lnteres general similars a les de la fundació, I que al seu torn 
sigui beneficiaria del regim fiscal especial establert a la Uel 49/2002 de 23 de 
desembre, de reglm fiscal de les entitats sanse fins lucratius I deis Incentius flscals al 
mecenatge. 

En el cas que no es pugul fer una cessló global, cal procedir a la liquldació deis adius I 
els passius, i a l'haver que resulti s'hl dóna l'apllcac1ó establerta al paragraf anterior. 
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