
ESTATUTS 

TÍTOL I 
NORMES GEN.ERALS 

Artiele 1 er .. La Fundació CARLES PI I SUNYER, D'ESTUDIS AUTONÒMICS 1 LOCALS, 
regl.l lada per aquests Estatuts, és una entitat sense afany de lucre, subjecta a la 
legislació de la Generalitat de Catalunya I al dret català, I especialment a la ll~l 4/2008 
del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi dvíl de Catalunya i d'altr~s disposldons que el 
desènvolupin, ¡ <tltres disposicions !lplícables. 

Artic.le lon ~ l.e Fundació té personalitat independent i patrimoni propi, gaudint de plena 
capacitat jurídica i d'obrar i, per tant, pot adquirir, posseir, administrar, alienar I gravar 
tota classe de béns, mobles I lmmoblcs1 I drets¡ concertar operacions credltlcles; i 
celebr~r contractes¡ obligar~se) transigir I renunciar drets¡ promoure, contestar I seguir 
procediments judicials i administratius i exercitar acdons I pretensíons davant els )tltjats 
I Tribunals de lusticía, el Tribunal Constitucional i els organismes i dependències d~ 
l'administració públíça I qualsevol altra internacional, i!Statal, al.ltonòtnica, provincial, 
çoman::al, loc;al I restants Corporacions ¡ Ens públics. En tot cas, l'exercici d'aquests actes 
es farà amb els requisits I autoritzacions que exigeixen les Lleis I molt especialment el 
llibre tercer del Codi civíl de catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 

Attlcle 3 8
' - 1. La durada de la Fundació serà Indefinida. No obstant, el Patronat podrà 

proposar la seva extiodó sl la seva finalitat esdevingués Impossible, llquldant· la I donant 
als béns el destr previst a l'articlE! 39ò d'aquests Estatut-s. 
2. La Fundaçió, amb respecte d'allò establert a les l.leis, es regirà per la voluntat dels 
fundadors, manifestada en aquests Estatuts I en l'escriptura de constituçió, i per les 
disposicions que en Interpretació i desenvolupament d'aquella voluntat establèixí el 
Patronat. 
3, l.a Fundació re<ll!t:zarà les seves activitats majoritàriament i principal a catalunya, 
encara que t~mbé podrà realitzar- ne a la resta de l'Estat I a l'estranger. 

Article 4" - 1. La Fundació té el seu domicili a la ciutat de Barcelona, a Gran Via de les 
Corts Catalanes, 49L 
2. El Patronat podrà lliurement traslladar la seu de la Fundació, però sempre dins 
d'aquesta ciutat. L'esmentat trasllat es farà d'acord amb les disposicions legals vigents. 
3. La Fundació podrà, en el futur, per al desenvolupament de la seva tasca, crear 
establiments I dependències a d'altres localitats, quan alxí ho acordi el Patronat. 

TÍTOL II 
QBJgge_og LA F..UN.DACW 

Article s~ ... 1. La Fundació té per objecte: 
a) l'actuació com centre de recerca l creació, l atenent la concurrència d'Interessos i 
finalitats podrà sol• licitar, sl escau, la seva adscripció com institut universitari de recerca 
amb compliment d'allò establert amb l'article 10 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre d'Unlven>ltats I els articles 2.3 í lOS de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, 
d'universitats de Catalunya, 1 d'altrM disposicions que les desenvolupin, 
b) l.a promoció i el fomellt de l'estudi I Investigació dentít'lca del prinçipi i dret a 
l'amonomia quo les lleis vigents dedaren i reconeixen a les nacionalitats, regions i 
entitats locals, í de l'acció pública dels diferents governs que integren el sistema 
institucional de Catalunya, especialment en l'àmbit local, de les relac:ions enrre aquests 
governs, i la conçrecló d'aquella problemàtiC'.() en le!'i condicions socials globals a 
Catalunya des de les seves perspec.tlves jurldiques, polítiques, econòmiques, socials i 
culturals. 
2. Er~ partiçular, la Fundació podrà crear ¡ convocar premis a la investigació¡ Instituir 
beqoes1 ajudes i pensions per a investigadors 1 estudiants; fomentar en qualsevol forma 
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els esHJdis ¡;¡utonòmlcs i, de forrna especial, els relatius ~I principi d'autonomia local, així 
com i la seva divulgació, promovent els intercanvis de professors, professionals i 
estudiants entre Catalunya i les altres n~cionalitats i regions de l'estat i també amb 
F.stats i nacionalitats estrang~res. 
3. La fundació, especialment i per acomplir els seus objectius, podrà organit~ar i finançar, 
per sl mateix¡;¡ o en cof.lç¡boracló amb altres entitats, públiques o privades, cursos que 
tlnguin per objecte l'estudi de qualsevol tema relaciol"lat amb el principi d'autonomia local 
i el dret d'autonomiil I l'ae<:ió p(Jblka, tant de les nacionalitats 1 regions com dels ens í 
corporadons locals, I lès re!aelons que comporten amb l'organització de l'Estat i el Dret 
Constitucional i el Dret Administratiu. 
4. A fi de difondre les activitats de I~ fundació i tes Investigacions i estudts realitzats amb 
el seu ajut o reladon(lts amb els seus objectius, podrà també, (!dltar, finançat o 
subvencionar publicacions cientiflques, periòdiques o unitàries, i establir col•laboradons 
amb profè:>sors universitaris i d 'altres experts de reconegut prestigi, sota ta denominad6 
d'investigadors permanents, afavorint que pu9uin ter servir !'informació i fons de la 
Fundació, fixant les condidons de dita coHaborad6 I entre aquestes l'obligació de fer 
constar el nom de la Fundació I l'origen de l'infom..ació i els fons. 

Article 61: ... 1. L'anterior enumeració d'obj ectiUS o finalitats de Ja fundaclo no té caràcter 
!imitatiu, l'li comporta obligatofietat d'atendre'ts t.ots, ni tampoc hi ha un ordre de pteladó 
entre ells. 
2. El Patronat tindrà pl~na llibertat per a seleccionar, entre aquests objectius, aquells que 
consideri mes oportuns, urgents o adequats a les circumstàncíes, o realitlar"ne d'altres 
que compleixin i9ualment les seves finalitats essencials I la voluntat dels fundadors. 

Article 7è - 1. La Fundaci6, tot actuant amb criteris d'lmpGlrcialitat i no·discrlmlnació 
t indrà plena llibertat . per a l'elecd6 dels beneficiaris de !es seves ajudes. En 
conseqüèru::ia, níng1'~ no podrà al·legar, ní Individual ni c;ol ·lectivament, davant la 
Fundac:i6 o els seus òrgans, el gaudír dels esmentats ben~ficis, abe~ns que fossin 
c:oncedits, ni imposar la seva atribució a persones determinades. 
2, La Fundació atorgara els seus beneficis amb rigorós respecte a la Justícia, a les 
persones o entitats que justifiquin mèrits d'acord amb les bases que s'aprovin. 
3. Així, tíndran la condició de beneficiaris les persones físiques o jurídiques que en cada 
mom~f\t determini el Patronat, d'acord amb els programes d'actuació aprovats pel 
mateix, qui prendrà en consideració la major o menor proximitat ! interès amb l'objecte 
de la Fundac:ló. 

A-- ~[.ç/ons Generats. 

TÍTOL III 
ÒRGANS DE LA FUNDACIÓ 

Article Sè- 1. El govern, administració i representació de la Fundació corresponen, amb 
la distribució de competêncies que s'estable!)( en aquests E:statuts, al Patronat, que és 
l'òrgan de govern I representació de la Fundació, i al Consell executiu, que es constitueix 
per l:!Uxlliar al Patronat en ta seva gestió com a òrgan de govern. Ambdós òrgans poden 
ser integrats per persones físiques l persones jurídiques. 
2. Els òrgans de la Fundació exerciran les seves respectives funcions I competêncies amb 
independència i sense altre!> limitacions que les que estableixin aquests Estatuts i lc~; 
lleis, amb escrupolós respecte a la voluntat dels rundadors, posada de manifest a 
l'escriptura de constitutl6 I als Estatuts. 



3. 1:1 Patronat 1 el Consell Executiu estaran assistits pel" el Director de la Fundació, al qual 
li correspondrà les funcions de direcció de la gestió ordinària de Ja Fundació i l'execució 
de les finies d'actuacl6 I els acords dels altres òrgans de govern de la Fundació. 

B.- El fiíc9llH· 

Article 9~ - 1. La competència dei Patronat s'estén a tot allò que concerneix al govern i 
administració de la Fundad6, a la qual representa 1}mb plenitud de facultats. 
2. LI correspon la Interpretació, desenvolupament I execució de la voluntat manifestada 
pels fundadors en l'escriptura de constitució i en aquests Estatuts, 
3, El Patronat podrà modificar els presents Estatuts d'acord amb l'establert a la legislació 
vigent; establirà i dirigirà el funcionament intem de Ja Fundació¡ aprovarà els Reglaments 
i normatives de règim intern que consideri convenients¡ decidirà, entre les finalitats 
fundacionals, aquelles que hem d'ésser ateses amb prioritat; t indrà l'alta supervisió del 
funcionament Intern de la Fundació i molt especialment del Consell Executiu; aprovarà 
!es línies generals d'actuació a proposta del Consell Executiu, nomenarà I separarà 
lliurement el personal directiu; fixarà condicions econòmiques i laborals¡ tindrà cura de 
l'encertadi'l aplicadó de les Inversions I dirigirà tots els !>ervels. 
4. En general, assumirà totes les facultats I fun<:ions no ~servades a altres òrgans per 
aquests Estatuts. 
5. P(ldrà delegar les seves funcions, si bé no seran detegables I'~J~boració i l'aprovad6 
del pressupost, 11inventarl I els documents que Integren els comptes anuals. 
6, Tampoc seran delegables: 
• La modificaci6 dels estatuts. 
• La fusió, l'es<.:issló o la dissolució de la FUndació. 
• Les decisions sobre els actes d'adjudicació, d'alienació, de gravamen i, en general, de 
disposició sobre béns Immobles, establiment$ O bén$ mobfes que, en conjunt O 
Individualment, comportin més d'una vlntene part de l'actiu de la Fund¡¡dó, llevat qua es 
tracti de venda d~ títols de valors amb cotització ofic:ial i el preu sigui almenys el de la 
cotització. Tanmateix es poden fer apoderam~nts per a l'atorgament de l'act~;: 
corresponent en les condicions aprovades pel Patronat. 
• !;ls Cletes de constitució o la dotadó d''-'na altra persona jurldica, l'augment o la 
disminució de la docació1 i també els de fusió, d'esc;issló, i de cessió de tots o d'una part 
dels actius i passius, o els de dissolució de societats o d'altres persones jurídiques. 
• Tampoc no seran delegables els acords de vendre I gravar béns immobles I valors 
mobiliaris que no cotitzin en borsa, ni qualsevol altre acte que requereixi l'autorització o 
l'aprovació del Protectorat o l'adopció d'una declaració responsable 
• l'adopdó de declaracions responsables. 
- Qualsevol altre competència de caràcter Indelegable prevista a la legislació vigent, 
7. No obstant alxò, J'e:<e<:ució d'aquests acords podr~ ser encomanada a determinades 
persones o òrgans de la Fundació. 

Article 10olo - 1. El Patronat té caràcter col·legiat: i pot ésser integrat per persones 
físiques o jurídiques que han de complir els requisits establerts a la legislació vigent . 
2. Els patrons o membres del patronat són designats d'acord amb els estatuts. Poden 
ésser patrons nominalment, per raó de l'oc:upad6 d'un càrrec o d'una altra circumstància, 
o per elec:-..ció. 
3. Les persones jurídiques han d'ésser representades en el patronat, d'una manera 
estable, per Ja persona que designi a aquest efecte l'òrgan competent. 
4. El càrrec dt! patró s'ha d'exercir personalment. Exc;epciç¡nalment, els patrons poden 
delegar per escrit e! vot en Ul'l altre patr6 respecte d'actes concret$. 

Article U 6
- 1) El Patronat, amb un mínim de tres persones, estarà constitui't, sl escau, 

per tres grups diferents de patrons: patrons institucionals, patrons vitands I patrons 
temporals. 
l} Són patrons Institucionals les entitats fundadores i la Generalitat de Catalunya. 
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Exerciran el seu càrrec a través de la seva Presidència, o bé a través de persona fisica 
nomennda a tal efecte per aquest amb caràct~r permanent I revocable . 
--- Sl es produl'ssln variacions a l'estructur-à Associativa o Administrativa o en les 
finalitats d'algun dels Patrons Institucionals, el Patronat decidirà lêt procedència de la 
seva cont.inuïtat t'tlm a Patró o la seva substitudó per entitat distinta. 
U) Són patrons vitatlcís les persones físiques fundadores i les persones nomenades 
posteriorment amb aquest condició, i qu~ flhS un màxim de quinze són els encarregat!> 
d'assegurar la continUitat dels treballs de la Fundació. Només cessaran en el seu càrrec 
per mort, incapacitat o renúnCia. 
-·· Els nomenaments posteriors I la substitució dels que causin baixa s'efectuarà 
conjuntament pels patrons Institucionals I pels patrons vitalicis. 
HI) Són patrons temporals, els restants patrons, fins a un màxim de cinquanta, ets quals 
exerciran el s<:u càrrec per períodes de QU<!tre anys, a comptar des de la data del seu 
nomenament que s'efectuarà pel Patronat. Podrnn ser indefinidament re-elegibles, però 
l'elecció dels nous patrons temporals, quan sobrcpas~in aquest nombre, només es 
produirà quan hagin cessat ets que hagin de ser s'Jb-c;tituïts. 
--- La cessació dels Patrolls temporals es produirà transcorreguts quatre anys des de la 
data de nomenament, sigui la que sigui la data d'acceptació o pressa de possessió. No 
obstant, el cessament pel t ranscurs del període del seu mandat serà efectiu, quan, 
venç~1t <~quest, s'hagi celebrat la primera reunió del Patronat po!;terlor a ell sense que en 
aquesta s'hagi acordat la seva reelecció. 
2) Patrons emérits. Aquelles persones que havent estat patrons de (a F'undacló per 
diferents motius no puguin ésser membres actius del Patronat i hagin de cessar en et seu 
càrrec de patró podran mantenir la seva vinculació amb la Fundació si el Patron<:~t, a 
proposta de qualsevol dels seus membres, acorda nomenar-los patrons emèrits. A la 
Fundació els patrons emèrits t:lndran la consideradó pròpia de la seva condlci6 però no 
formaran part del Patronat podent assistir a les seves reunions amb veu i sense vot. 

Article 12i: - Càrtecs. 
1. El Patronat designarà, per majoria t~bsolutil dels Patrons çoncurrents, i entre els seus 
mémbres, els càrrecs corresponents a la Presidència, la Vlce·presidén<:ía i als vocals del 
Consell Executiu. Tamoo nomenarà al Secretari que podrà no pertànyer àl Patronat, en 
aquest cas, amb veu però sense vot, amb el deure d'advertir sobre la legalitat dels 
acords del Patronat. 
2. Les persones que ostentin aquests càrrecs, ho seran per un període de 4 anys, i 
podran èssl';lr reelegits. 
3, 1;;1 cessament pel tremscul"$ del període del seu mandat serà efectiu, quan, vençut 
<t<¡uest, s'hagi celebrat la primera reunió del Patronat pos:terlor a ell sense que en 
illquesta s'hagi acordê!t la seva reelecció. 
4. Per dur CI terme la direcció de la gestió ordinària es podrà nornenar lln/a Director/a de 
la fu rtdacló, i si escau 1 depcnenr d'aquest, un/a Gerent, I un/ç, Director/a per cadascú 
dels diferents Consells, sl escau, arnb subjecció a les determinacions I condicions que 
s'estableixen a la legislació vigent. 
s. La Presidència del Patronat ostentarà la representació de la Fundadó davant tota 
classe de persones, autoritats; i entitats públiques I privaòes, i li correspon convocat les 
reunions clel Patronat i del Consell Executiu, presidir- les, dirigir els saus debats f, si 
s'escau, execlltar els acords, podent per al)(ò realit7.ar tota classe d'actes i signar els 
documents o~c;essarls a tal fi, aild corn supervisar l'execució dels acords del Patronat i del 
Consell Executiu. 
6. El President disposa d~ vot de qualitat per dirimir els empats que puguin produh· en 
les votacions que e~ r~,ç'llltzln al Patronat i al Consell Ext?.c:utlu, I a qualsevol altre òrgan 
coHegiat. 

·,. 



7. El/la President/a del Patronat podrà convocar a les seves reunions, encara que no 
pertany al Patronat a qualsevol membre del personal al servei de la Fundacló que en 
aquest cas tindrà dret a assistir amb veu però sense vot. 
8. El patró da menys edat SIJbstltuirà la persona que ocupa el càrrec de Secretari/a en 
cas de vacant, absència, malaltia o Impossibilitat d 'aquest, o qualsevol altra causa. 

Article Uè.~ la Presidència. 
L.a Presidència, í en la seva absència la Vice-presidència, té les facultats següents: 
a) Reprasentar lnstltuc:tonalment la Fundadó. 
b) úrde.nar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del . dia i presidir, suspendre i aixecar les 
sesslon!> del Patronat, aixi wm dirigir les deliberacions. 
e) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat. 
d) Exercir en cas d'urgència, i donant-ne compte ~I Patronat en la següent sessíó que sc 
celebri, les facultats de realitzar tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos í de 
reclamacions judicials i administratives, en defensa dels drets I Interessos de la Fundaclò. 
e) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que 11 siguin 
expressamet1t encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa 
aplicable. · 

Article 14è ... La Vice-presidència. 
Correspon a fa Vlee· presidènda: 

a) Substituir la presidència en tot-s els seus deures i funcions, en cas de vac¡;¡nt, 
d'absència, malaltia o Impossibilitat per qualsevol motiu. 

b) Qualsevol altra funció que li delegui la Presidència o el Patronat. 

Article 1Sè.- La Secretaria dar Patronat, 
Correspon a la Secretaria del Patronat: 

a) Convocar, en nom de la Prm;ldèllda, le$ reunions del Patronat. 
b) Estendre les actes amb el contingut que disposÇ~ !a legislació vigent. 
e:) Custodiar el llibre d'actes i lliurar els c:ertlficats amb el vlst+plau de la Presidència 

o per ordre, en la seva absència, de la Vice·opresldèncla. 
d) Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li 

atribueixen aquests estatuts i la legislació vigent. 

Article 166 - Convocatòria i manera de de.tib~rar i adoptar acords, 
1. El Patronat es reunirà quantes vegades ho decideixi el seu/seva President/a o quan ho 
sol•licitl la quarta part dels seus membres. 
-·· En tot cas, s'haurà de celebrar una sessió semestral. · 
2. La Secretaria, per maMment cfél Pr-esident, cursara ia corwocatò1ía de les reunions, 
amb l'ordre del dia corresponent, per qualsevol mitjà idoni i amb una antelació prudencial 
perQuè pugui arribar a coneixement dels patrons" 
3. La convocatòr ia serà únJca. El Patronat es reunirà allà on determini el President a la 
convocatòria. 
4. El Patronat quedarà vàlidament constituït per deliberar i prendre acords quan 
concorrin a la reunió el vint per cent dels membres que, per haver ac(eptat el càrrec, 
gaudeixin de la condídó de Patrons. 
5. El càrrec de patró s'ha d'exercir personalment. Els ~trons poden delegar per escrit el 
vot, respecte d'actes concrets, an un altre patrò, Si la condició de patró és atribuïda per 
raó d'un càrrec, pot actuar en nom del titular d'aquest <'.àrrec la persona que el pugui 
substituír d'acord amb l~s regles d'organització de la institució de que es tracti. 
6. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels Patrons concurrents a la reunió¡ 
s'exceptuen I s'adoptaran per majoria de les tres cinquenes parts dels patrons assistents 
a la reunió del Patronat els acords relatius a la modificació d'estatuts, la fusió, l'escissió, 
la ttansformacló, la dissolució, la liquidació I extinció de la Fundad6. 
7. L'adopció de declaracions responsables haurà de re~pectar i haura d'esser acordada en 
la forma I amb els requisits i el vot fnvorable del nombre dl:! r:a~trons Que s'estableix a la 
llei aplicable, 
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8. Acords adoptats sense reunió. Com excepció i per supò!!;its d'urgència apre)clada pel 
President s:establèi)( la possibilitat d'adoptar acords mitjançant l'emissió del vor per 
oorrespondencia postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que 
quedin garantits els drets d'Informació I de vot, que quedi constància de fa recepció del 
vot I Que se'n garanteixi l'autenticitat, S'entén que l'acord s'adopta al lioÇ del domicili de 
la pP.rsona jur!dica I en la data de recepció del darter dels vots v~lidament emesos. 

ArtJc:le 17è ~ Documentació dels ilcords del Patronat i del Consen Executiu. 
1. S'ha d'estendre una acta de cada reunió dels òrgans. l.'acta ha d'incloura la data i el 
lloc de la reunió, l'ordre del dia, els assistents, un resum dels assumptes tractats, les 
ln(erv~ncions de les quals s'hilgi demanat constància i els acords adoptats, amb la 
indicació del resultat de les votacions l de les majories amb què s'han adoptat, 
S'ha <l'estendre una acta deis acords adoptats sense r~unló. En l'acta s'ha de fer constar, 
a més del contingut de l'acord i el resultat de fa votQdó, el sistema seguit per a adoptar
lo. 
2. Les actes han d'ésser redactades l Signades pE!I secretari de 1'6rgan o de la sessió, 
amb el vistiplau de qui hagi ocupat la presidència, I s'han d'aprovar, sl escau, en la 
següent reunió. 
3. Els acords són executius des del mome1~t ert què s'adopten, llevat que s'hagin <:~doptat 
en uns termes que indiquin el contrari o que els estc.ruts estableixin que no ho són fins 
que no s'aprovi l'acta, sens perjudfd que es puguin suspendre ca~•telarment si així 
s'acorda en un procediment d'lmpugnaci6 judicial o arbitral. Sl són d'Inscripció 
obligatòria, són exet\Jtlus des del moment en què s'inscriuen . 
4. Els membres de la fundació I les parsones que lntégren els seus òrgans pocten 
demanar un certificat del contingut dels acords adoptats per aquests. En els certificats 
d'.acords que encara no són execut ius, s'hi ha de fer constar aqu~st ret d'una manera 
expressa. 

Artide 18è - Caràcter honorífic I gratuït del càrrec de patró. 
1, El càrrec de Patró és honorífic i gratult. Els patrons exerceixen llurS càrrecs 
gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses 
degudament justificades I per totes les altres que es produeixin en el compliment dels 
encàrrecs o funcions que els confiT el Patronat. 
2. Els membres del Patronat que complei)(in feines de dlre<:c16, de gerència, o 
d'admlnlstrar.:ló poden ser retribuïts per l'exercici d 'aquestes activitats en els supòsits 
autoritzats per ta leglslac\6 vigent i en el marc d'una relació laboral o professional que 
s'ha d'articular mitjançant 1m contracte, que determiní clarament fes tasques laborals o 
professionals que es retribueixen, Ics quals han d'ésser diferents de les pròpies del càrrec 
de patró. t..a formali tzació d'aquests contractes exigeix l 'acompliment de les exigències i 
formalitats establertes a la llei. 
El nombre de patrons emb rélacló laboral o professional no por ésser en cap cas igual o 
superior al nombre de patrons previst perquè el patronat es consideri vàlidament 
constltull. 

Article 19.è- Conflicte d'interessos i autocontractació . 
1. Els membres dels òrgans de govern de la Fundaci6 no poden intervenir en la presa de 
decisions o l'adopció d'acords en els assumptes en què ringuln un conflicte d'interessos 
amb la persona jurldlca. 
2. Els membres dels òrgans de gov~rn de la Fundació ha11 de comunicar a l'òrgan 
qualsevol situació de confl icte,. directe o indireçtc, que tinguin amb la persona jurídica. 
Abans que l 'òrgan adopti un acord en el qual hi puqlli haver un conflicte entre un interès 



personal í l'interès. de la persona jurídica, la persona afectada ~a de. proporcionar a 
l'òrgan la lnforrnaeio rellevant I s'ha d'abstenir d'mterventr eo ta Clehberac16 lla votac;ló. 
3. S'eQuipara a l'interès personal, a l'efecte d'apreciar l'exh>tència d'un conflicte 
d'Interessos, aUò que preveu la legislació vígent sobre fundacions. 
4. Si hi ha un conflicte d'Interessos entre la fundació i algl.lrta persona integrant d'un dels 
$1!Us òrgans o de les persones que s'hi equiparen, s'ha de procedir d'acord amb el que a 
dalt s'estableix i, només es podrà adoptar l'acord i executar l'acte en qOestió sl queda 
suficientment acreditada la necessiti.\t i la pr~valença dels Interessos de la fundació sobre 
els particulars del patró o persona equiparada i s'han acomplert els requisits, condicions í 
formalitats establertes a la legislad6 vigent. · . 
s. En qualsevol cas, 1 com norrnes de bon govern per gara11tir ta transparència i evitar 
situacions de conOictes d'interessés, se estableix que els pDtrons I les persones Indicades 
en l'article 312.9.3 de la llei 4/2008, de 24 d'abril, del IHbre tercer del Codi civil de 
C4talunya, estan obligades a! 
a)· exercir el càrrec en Interès exclusiu de la Fundacló1 atorgant prioritat absoluta al 
r·especte i compliment de llurs fltlallt.ats i objectius. 
b)" abst~nir-se de participar en tot tipus de negocis i actNitats financeres que puguin 
comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació. 
e)- no fer ús de la condició de membre del Patronat, ni de la InformaciÓ obtinguda amb 
mot.iu del càrrec. per· finalitats privades lfo per aconseguir un benefici ecol'lòmic 
p~rt:icular. 
d)· no aproflt"'r-se de les oportunitats de megoci que es pre$entln o que n'hagi tingut 
coneixement per la seva condició de patr6, , 
11 llevat que prèviament hagin estat autorlti!'ats pel Patronat, en el seu cas s'hagi 
presentat la prèvia declaració responsable, I informe tècnic sl escau, o en el seu c:as es 
comuniqui o sigui autorit7.ar pel Protectorat, quan alxi ho e)(igehci la llei: 
e)- no realitzar activitats professionals, mercan~.lls o Industrials que puguin ~!:~tar 
directament relacionades amb les activitats de ·ta Fundació 
f) - no adquirir participacions en societats que realitiin· una acUvltat r~lac:IOnada amb les 
de la Fundació, · · 
9)· (lo participar ni desenvolupar serv~is ~n empreses o sodetats participades per la 
Fundació. 

c. ~~ '-R.osett fucutcu. 

Article 20• - Funcions del Consell Executiu. 
1. Al Consell Executiu corresponen totes aquelles func;ions d'ad1Tlinistracl6 1 representadó 
que U siguin delegades pel Patronat. En cap cas 'el Patronat no podrà delegar en el 
Consell Executiu les facultats que per llei són Indelegables. 
2. A més de les facultats que expressament li delegui el Patronat, el Consell !:xecutiu 
tindrà les següents: 
a) Formular1 si escau, informar i sotmetre a l'aprovació del Patronat, la proposta del 
Pressupost d'ingressos i despeses I el Programa d'Activitats de l'exercici següent I, dins 
els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici, els documents següents: 
l'inventari, els comptes anuals, la mernòrla sobre les activitats de la Fundació i1 si 
s'escau, un informe anual sobre el compliment del cod i de conducta. 
b) Emetre els dictàmens; informes i consultes que li sot·lic:itl el patronat. 
e) Proposar al Patronat el nomenament i la substitució del Director de la Fundació. 1 
formular la proposta d'atorga~nt pel Patronat dels poders per a l'exercici del càrrec de 
Director, emb la delegi!cló de les fac:ultats I l'atribució de competències que li 
correspongu 1 n. 
d) Proposar al Patronat la concessió d'ajudes econòi'r,lques, subvencions I beques, àdhuc 
per treballar a la Fundadór i en general, l'aplicació dels Fons de la Fundació i les 
inversions del seu Capital. · . 
e) Constituir I coordinar les Comissions dé Treball. 
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f} Proposar al P¡¡¡tronat el nomenament i substitució de la Geréncia. Atorgar al gerent les 
facultats i competències que li corresponguin així com proposar al Patronat l'atorgament 
de poders per a l'exercici del seu càrrec. 
g) El nomenament a proposta del Director/<~ dels altres càr.-etS i responsables segons 
l'?rganlgtama i plantilla, com ara el coordinador de prçjecte i d'altre personal fat:tJitatlu, 
tecnic, administratiu, auxiliar i subaltern. 
h) El nomenament1 a propost<~ del Director/a, dejs membtell dels Consells Assessors ¡ 
Consells Territorials. 

Article 21<\- Membre5 del Consell executiu, 
1. El Conselr Executiu estarà integrat per: 
• El/la President/a del Patronat, que ho serà del Consell Executiu, que podrà delegar el 
seu càrrec, de forma expressa, permanent o temporal, en el/la Vice-president/a, designat 
per acord del Patronat. 
- El/la Vice-president/a del Patronat, que ho serà del Consell execut iu. 
- Un minim de tres l un màxim de cinc vocals designats pel Patronat. 
- Actuarà com a Secretari/a, quí exerceixi aque~t mateix càrrec al Patronat. 
2. Seran membres nats del Consell Executiu el/la President/a, el/la Vlcapre.sident/a i el/I¡¡ 
Secretari/a de la Fundació. Els altres seran desígnats pel Patronat, d'entre els seus 
membres, a qtJi també correspondrà la seva revocació, el seu mandat caducarà quan 
cessin com a patrons sense perjudici de que puguin esser novament designats pel càrrec 
en el supòsit de reelecció. 
3. El Piredor de la Fundació assistirà i participara amb veu però r.ense vot. 

Article 22'" - Convocatòria de reunions del Consell Executiu. 
1. El Consell Executiu es reunirà sempre qwe ho acordi el President o ho sof.lld ti la maitat 
mê5 un dels seus cornponents, i almenys un cop al trimestre. 
2. Els acords es prendran per majoria del nombre dels seus membres; en cas d'empat 
decidirà el vot del president. 
3. A petició del/la President/a assistiran a les reunions d'altres membres o personal de Ja 
Fundació, amb veu i sense vot. 

Article 23è - Apoderaments. 
1. Amb l'objecte de facilitar el compliment de les seves funcions i responsabilitats, el 
Consell Executiu podrà proposar al Patronat l'atorgament de poders amb facultats 
determinades i individualitt:ades en benefici de persones de la seva lliure elecció, i 
sempre dins les facultats que li 11agin estat delegades del Patronat. 
2. Sl els poders fossin conferits a algun dels membres del propi Consell Executiu, 
caducaran, quedant sense cap valídesa ni efecte, quan aquest cessi en les seves funcions 
a l'esmentat òrgan. 
3. En cap cas podran ser objecte de poder o delegaçió les fac::uitats aix¡ previstes (I la 
leglslati6 vigent. • 
4. La facultat que es r~conelx al Consell Executiu en aquest article no sera obstacle 
perquè el Patronat, en l'exercici de les funcions que li corresponen en plenitud, confereixi 
poders, amb funcions determinades, a favor de qualsevol per$0na, dins els Umïts legals. 

Article 24~- Funcions de Ja Direcció de ta Fundac::i6. 
1. Les persor•es amb funcions de direcció de la Fundació seran designades pel ?atronat, a 
proposta del COilsell Executiu, tot respeçtant l'establert a la legíslacíó vigent, per un 
període de quatre anys, renovable tantes vegades com sigut necessari. 



2. E!/il3 Director/a serà l'encarreg!!lt de dur a terme i exerdr tes. funcions de direcció de la 
gestió ordinària de la Fundació i d'execució dels acords del organs c:le govem que els 
estatuts 11 assignin o aquests ll hagin delegat. Li correspondran les següents fvnclons: 
a} L'elaboració de l'avantprojecte de Pressupostos I programa, així com l'Inventari~ 
Batan<;, liquidaci6 del pressupost 1 l'estat de Comptes, memòria anual sobre tes act~vitats 
de la Fundació, per etevar~lo al Consell Executiu per a la seva posterior aprovac16 per 
part del Patronat. · .· · · 
b) Exercir la direcció executiva de la Fundació; dirigir, coordinar i supervisar els seus serveis 
I exercir la direcció del personal. · • 
e) El nomenament d'equips de treball I els contactes operatius amb d'altres centres I 
relacions Institucionals. · · 
d) Assegurar un alt grau d'autofinançament del press;upost d'explotació, $ense afectar la 
qualitat de le programació, i cercant la més àmplia diversitat en la generació del recursos 
propis. 
e) Exercir un control estricte de les despeses per garantir l'estabilitat econòmica de la 
institució. 
f) Respondre als reptes de comunlcad6 I dels rectrrsos externs, l¡s comunicació interna i la 
formacló dels recursos humans. 
g) Garantir 1~ relaci6 amb el$ interlocutors, des de les lnstlt.ucions públiqúes que aporten 
subvencions a la Fundacló1 fins als patrocinadors prlvalo; o les entitats reprasentants de la 
societat ciVil. Aquesta relació serà realitzada en el marc d'una toltura de cooperació. 
h) La proposició l exawc;lo del Pla de Viabilitat plurianual. 
i) La coordinació de les dlve~es. unitats estructurals i àrees de gestlò de la Fundació. 
j) La resolució dc les lnddèr'ldes menors sorgides en el fundona111ent. 
k) !.<~ realització d'activitats de tota mena, sempre dins l'espef'it de les dlrec.tríus formulades 
pel Patf"onat 1 el Consell ExeOJtlu. 
I} La proposldó 1 exe<:ucíó de las línies d'actuació de la Fundació, així com la coordinació I 
supervisió dc les activitats acordades pel Patronat. 
m) La proposta del nomenament dels altres càrrecs I responsables segons l'organigrama i 
planUlla, com ara el coordinador de projecte I d'altre personat facultaUu, tècníc, 
administratiu, auxiliar I subaltern. 
n) la proposta dels membres dels Consells Assessors i Consells Territorials. 
3. El Director de la Fundació serà l'encarregat de la program.acló1 del nomenament d'equips 
de treball I el contactes operatius amb altres centres i relacions Institucionals. Estarà 
assistit; st esc::au1 per la Gerencla 1/o per les Àrees de Gestlo. 
4. Sota la dependència orgànica del Director podran existir, sl esa~u1 un/a Gerent/a o 
C<;~p de l'aclmlnlstracló ·que tindrà atrlbu1de!> ll!!s (~melons de cap de personal, la gestió 
econòmica i nnancera així com els serveis administrativs 1 or9anitzacíó lntema- ¡ \.!na o 
més àrees de gestló·projede al capdavar'lt d~ les quals hi haurà un responsable 
anomeMt. coordinador de projecte que serà nomenat ~I Consell executiu. Aquest a 
proposta del Director i atenent a les necessitats de la fundació podrà creer i establir 
noves àrees de gestió-projecte/s, amb el contingut 1 facultats que es determinin al 
est.abllr-les. 
5. Totes aquestes persones estan sotmeses al règim de capaclt;at, inhablfítació i conflicte 
d'intereSSO!; previstos a la legislació vigent. 

ljTOL IV 
COMISSIONS pE TREBALL 

Article 2s• - D'acord amb la voluntat dels fundadors i els objectius de la Fundació, les 
seves activitats podran organitzar-se a través de Comissions de treball. 

Artïcle 26• ~ 1. Per a cada comissió de ·rreball es podrà nomenar un Consell Rector, el 
qual organitzarà i desenvoluparà les activitats respectives sota la direcció del Consell 
Executiu. 
2. Anualment, cada comissió de treball prepararà una Memòria descriptiva de les 
activitats <ieserwolupades I el programa proposat per a l'exerdci següent que es sotmetrà 
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al Consell Executiu, a qui correspon redactQr I sotmetre al Patronat la Mem6ria General 
sobre les activitats de la Fundació. 

Artlcla 27" - 1. El CçmseH Executiu podrà, en qualsevol moment, convocar els 
responsables de les Comissions òe Treball, amb objct:te àe dur a terme les fun~ions de 
coordinació que l i encomanen aquests Estatuts. 
2. El/la Vice president/a tindrà al seu càrn~c la coordlnadó habitual de les comissions de 
Treball i dels seus respónsables. 
3. El Consell Executiu, si s'escau, podrà proposar al Patronat l'aprovació del règim de 
Funcionament de cQdascuna comi$-sló de treball que es constitueixi. 

TÍTOL V 
CQNSEbLS .mBJ'UIQ.BIALS I CONSELLS ASSE$50§ 

Article 28è -1. Es podran crear Consells Assessors en les diferents àrees d'activitat, 
Integrats per un mínim de tres membres I un rnàxim de quinze. Per pertànyer als 
Consells Assessors com a membre no es requerirà la condició de ?;)tró. 
2. Eis Consells Assessors de la fundació tindran com a objecte informar, proposar i 
avaluar les activitats tècnico·cíentifiques, docents, í disseny dels programes, de la 
Fundacio en lel': diferents àree!> d'activitat, així c:om elaborar informes I ar.sessoraments, 
amb caràcter no vinculant. 
3. Es comp~aran per tècnics espec:íal it~ats i experts en les matèries específiques de 
cadi! Consell Asset.;sor. 
4. Actuaran de President/a i secret~ri/a de cadascun dels consells Asses.c;ors les 
persone:; que el Consell ExeçuCiu de la Fundació designi. 
s. Els acords, iniciatives í propostes acordades pels Consells en el marc del seu objecte, 
no seran vinculants per a la Fundació i requeriran per a la seva efecUvit;;~t la corresponent 
aprovació pels òrgans de govem de la Fundació. 

Article 29ò - 1. Aix( mateix, es podran c;rear Consells Territorials per tal de 
desenvolupar amb la màxima proximitat les actuacions en les diferents àrees d'ac..1:ivitat; 
Integrats per ~10 mínim de tres membrE>.s í un màxim de quinze, Per pertànyer als 
Consells Territorials com a membre es requerirà la condició de Patró. 
2. Els Consells Territorials que no tindran autonomia i t:an sols desplegaran en el seu 
àmbit territorial els acords del Patronat i del Consell Executiu, hauran de seguir en les 
seves actuacions les línies i directrius que emanin del Patronat I del Consell Executiu de 
qui depenen i als QU€! hauran de retre comptes. Les seves decisions per ésser executives 
hauran de ser aprovades pel Patronat i el Consell Executiu en fundó de la distribució de 
competències entre aquests dos òrgans de !a Fundaclò. 
3. Actuaran de President/a I Secretari/a de cadascun dels Consells Territorials Jc¡s 
persones que el Consell Executiu designi. 

moc. 'LI 
f.rzns €sru;ciaJ§. 

Article 30t - 1. En la Fundació, i prèvi~ l'aprovació i amb ta preçeptlva accepti;~ciÓ del 
Patronat, e!> podran constituir fons €l>pecials amb els béns i drets, llurS fruits i rendes, 
que siguin aportats pet per~ones físiques o jurídiques que els vulguin de$tlr'lar a fínalit~ts 
d'interès gel"!ec·al S~r'lse dotar·los de pt:irSonalitat autònom(.!. 
2. L'aportació re~litzadíil es destinarà a v11 detenninat fi dels compresos a l'objecte de la 
Fundació o d'altre que coiru;ideixi amb els fins fundacionals o a finalitats d'interès general 
que siguin compatlbl~s amb les fine~litats óe- 1a Fundació, 



3. Els fons especials es podran constituir per actes entre vius o pt;~r causa de mort, amb 
su!>j(1CC!ó als deures I a les obligacions estal>l~;~rtes {;I la legislació vigent. 

TXTOI;Vli 
UIRIMONl I RÈSJJM EÇP!';!ÒMJÇ 

Article 31'- 1. El Patrimoni de la Fundació pot e~tar constitu'lt per tota classe de béns. 
2. la dotació de la Fund~cló estarà formad21 per res aportacions realitzades pels 
fundadors a l'acte constitucional I pels béns que;d'ara endavant aportin els fundadors o 
altres persones per qualsevol dels mitjans admesos en dret, quan el Patronat amrdi 
acceptar· los per augmentar fa dotacló o capital fundacfonal. 
3. Els augments de dotació, que h~n de respectar les normes sobre apflcació obligatòria 
de rendes I altres Ingressos. En els increments de dotació, l'aportació, si no és una 
aportació dineràrr<> procedent del fundador o de tercers, s 'ha de fer constar en una 
escriptura pública, en la q'-laJ s'han de descriure els clements seguents: ~) Els béns i 
drets aportats. b} Les dades registrals i el títol o concepte de l'aportació. e) L'Informe de 
valoraciò corresponent, si escau. d) La manlfestüc.ló de la voluntat dc l'apottant en el 
sentit que l'~portació formi part de la dotació. 
4, Si la Fundació rep béns sense que $e n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de 
decldlr si han d'integrar-se a la dotació o han d'aplicar-se directament a la realitzttció dels 
fins fundacionals. Aquests Increments de la dotació s'han de fer constar en els comptes 
anuals que P.s presentin al Protectorat. 
S. La resta de béns que en êl rutur adquireixi la Fundació tindran la consideració de fruits 
o rendes I es destinaran a Incrementar les que anualment s'apliquin a les c;2tenclons i 
finalitats de la Fundació. 

Article l2è ~ 1. el capital o dotació serà Invertit pel Patronat, per al compliment directe 
de les finalitats fundacionals, en béns Immobles, instal·laclons I béns mobles adeqlJats i 
en béns fructífers. . 
2. El P~tronat, amb l'objecte de conservar la utilitat: I rendibilitat del capital, podrà allen~r 
els béns de que es composi per a reinvertir el seu producte a d'altres més adequ<~ts o 
fructífers, que s'integraran a la dotació. 
3. Per a la realitracl6 d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el 
patrimoni fundacional i per a t'acceptació d'herències, llegats o altres béns ; drets 
susceptibles d'Integrar el capital fundacional, s'exigeix e! vot favorable de! Patronat així 
com el compliment dels requisits legalment previstos. 
4. Per poder dur a terme els actes de disposició, gravamen o admlnlstracló extraordinària 
s'haurà de complir les obligac:tons, I$ formalitats 1 els requisit~.; legalment establerts per 
realitzar l'acte que es pretén. 
s . Serà necessària l'autorització prevla del protectorat per a fer d'actes de disposició, 
gravamen o adrnínlstracló extraordinària en els casos següents: a) Si els béns o drets 
objecte de disposició s'han rebut d'Institucions públiques o .s'han adquirit amb fons 
públics. b) Sl el donant ho ha exigit expressament e ) Si ho estableix una disposició 
estatutàHa. · . · 

Article 336 
. .. 1. El Patronat decidirà l'asslgnadÓ·l aplicació dels recursos econòmics de la 

Fundació, destinant a la realització dé les seve~ activitats o finalitats la part de les seves 
rendes i ingressos que en cada moment srgul convenient; amb respecte als límits que 
estableixin o pugwln establir en el Futur les lleis. 
2. Aplicació obligatòria. La Fundació ha d'aplicar almenys el 70% de les rendes I dels 
altres Ingressos nets anuals que obtingui al compliment de les finalitats fundacionals. La 
~sta s'ha d'apllr;;ar al compliment dlferit d'aquestes finalitats o a l'Increment dels fons 
propís de la Fundació. El patronat ha d'aprovar les formes d'aplïcació d 'àquest romanent. 
3. Ets donc:ttlus i els <~ltres reci.Jrsos obtingulls que E!$ destll'ten a inttementar la dotació i 
ftls resultats obtinguts per aiiE:naclons dels béns o dels drets respecte als quals la 
legislecló vigent estableix el deure de reinversió no entr~n en el càlcul del percentatge 
que estableix l'apartat anterior. 
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4. L'aplicació í:l'almenys el 70% dels ingressos al çompllment de les fiMiitats 
fundacionals s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l'inici del 
següent al de l 'acroditacló comptable. 
S. Despes~s de funcionament. Les despeses derivades del funcionament del patronat ¡ 
dels seus organs del-egats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcioni> de 
direcció o gerènda, no poden esser superiors al 15°/t. del¡; ingressos nets obtinguts 
durant l'exercici. 

ArtJehJ 34è.- 1. F.l Patronat procurarà el màxim increment dels recursos de la Fundació 1 
J¡;t més 9ran seguretat i estabilitat del seu patrimoni. 
2. la Fundació pot constituir societats i participar-hi, Sl això comporta l'assumpció de 
responsabil itat personal pels deutes socials, cal l'autorització prèvia del protectorat. 
3. La Fundació ha de comunicar al protectorat en el termini de t renta dies l'adquisició o la 
tinença d'accions o de participacions socials q~•e li confereixin, directament o 
indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels associats. 
4. L'exercici per la Fundació de funcions d'adrnil'li$tr.;~çir;i de societats ha d'ésser 
compatible amb 01 compliment de les finalitats fundacionals. 
5. La Fundaciò podrà gestionar directament exploracions econòmiques en els casos 
següents: a) Si l 'exercici de l'activitat constitueix per ~~~ mateix el compliment de la 
finalitat fundacional o d'una part d'aquesta finalitat. b) Si os tracta d'una activitat 
accessòria o subordinada respecte a la fir1alitat fundacional o respecte a una part 
d'aqu&Stil finallt.a t. 
6. Remuneració d'activitats. La Fundació pot pe.-cebre, per raó del servei que presti, una 
remuneració per llurs activitats que no desvirtuï l'interès general de llurs finalitats. 

Article 3S"',~ En Ja custòdia dels béns del patrimoni de la Fundació, sempre que no 
contradiguin normes d'aplicació obligatòria, s'acompliran les següents regles: 
a) Els béns Immobles i drets re¡;¡ls s'inscriuen en el Registre de la Propietat, a nom dc la 
Fundació. 
b) Els tltols, valors públics o privats, de renda fix<:~ o variable, es dipositaran a nom de la 
Fundació en establiment bancari amb seu a Catalul'lya, designat pel Patronat. 
e) Els altres béns rnobles. 'Jis títols de propietat, els resguards de dlposit i d'altres 
documents acreditatius de drets dels que sigui titular la Fundació seran custodiats pel 
Patronat. 
d) Tots els béns de la Fundació seran objecte d'inventari en un Llibre Registre de 
Patrimoni, a càrrec del Patronat. 

Article 36~ ... lnv~ntari i comptes anuals. 
1. La Fundació ha de portar un llíbre diari í un llibre d'inventaris 1 C(>nlptes anuals. El 
patronat ha de fer l'Inventari I ha de formular els comptes anuals de manera simultània i 
amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic, el 31 de desembre. L'exercici 
econòmic coincidirà amb l'any natural. 
2. L'inventari i els comptes anuals han d'expressar d'una menera precisa el pattímoni, la 
sltuòció financera i els resultats de la Fundació, d'acord amb el que estableix ta llei. 
3. A aquest efecte cada any, el Consell Executíu formulara, per elevar i sotmetre a 
examen i acord del Patron;;¡t, la proposta de pressupost, de l'lnver1tarl i dels comptes 
anuals, atés que correspon al Patronat Ja reallt:.taci6 de l'Inventari i la formulació dels 
comptes anuals que formen una unitat, i que es componen de: a) El balanç de sltuaci6. 
b) El compte de resultats. e) L'estat de cenvis en al patrimoni net. d) L'estat de fluxos 
d'efectiu. e) La memòria, en la qual s'l'Hi de completar, ampliar ¡ comentar la Informació 
continguda en el balanç i en el compte de resultats i s'han de detallar les actuaciotls que 
$'han fet en compliment de les finalitats furldadonals, com.:retant el nombre de 



beneficiaris 1 els serveis que aquests han rebut, I també eiE> re~ursos procedents d'altres 
exercicis pendents de destinar, sl n'hi ha, I les societats partiCipades majo~t~nament~ 
amb la lndicac;:i6 del percentatge de partidpacló. Així ml!lt~hc a la memona tambe 
s'informarà sobre les declaracions responsables i, sobre la perfe:dó dels actes i 
contractes que en són objecte, i és faran constar els actes d'allenaclo o gravamen que 
suposin alteracions patrimonials reflectits a l'inventari . . . 
4. El Patronat haurà de deliberar i aprovar, els Olmptes anuals en els Sis mesos següents 
a la data del tanr;;ç¡ment df.l l'exercici . Els comptes s'han de presentç¡r al protectorat en el 
termini de trenta dies a comptar del dia en què s'aprov-en, per mitjà de documents 
Informàtics garantits amb les corresponents signatures electròniques reconegudes. 
s. Tanmateix, sl la Fundació realitza iovet·s!ol'ls financeres temporals en el mercat de 
valors, ha 011: prescnwr un informe anual sobre el grau de compliment del codi de 
condvcta que han de seguir les entitats sMse afany de lucre d'acord amb la normativa 
vigent o amb el que disposí l'autoritat reguladora. 
6. 'També ¡ de conformitat amb l'establert a l'article 333· 11 del Codi Civil presentarà, 
amb e! contingut i en el termini essenyalat a la llei, l'auditoria dels comptes anuals, 
realitzada per una auditoria externa sl, durant dos anys consecutiu$, en ra data del 
tanc;ament de t'e:x"'rdd, conc:orren almenys dues de les circumstàncies següents: a) Que 
el total de l'actiu de la Fundació sigui superior a 6 milions d'euros. b) Que l'import del 
volum anual d'Ingressos ordinaris sigui superior a 3 M:'illons d'euro!>. e) Que el nombre 
mitja dé treballadon; durant l'exerc;icl sigui superior a cinquanta. d} Que almenys el 40°/o 
dels ingressos provinguin de les administracions publiques per mitjà de subvencions, 
convllnls o qualsevol tipus de c:ontracte de prestació de serveis. e) Que hagi rebut 
ingressos de qualsevol tipus provinents de qualsevol admi nistració pública per un valor 
superior a 60.000 euros en el conjunt de l'exercici. I sempre que, per mitjà d'una 
resolució motivada, el protectorat aprecir la necessitat d'obtenir una Imatge més fidel i 
completa dels comptes. 

TÍTOL VIII 
MODIF-"ACJím:i ESTAIVIÀB.Ii~ ~ii8UCJURAL.$ J QI$SOLUCJÓ 

Article 37• - Modlfic:ac;Jons estatutàries, e$tructurats I dissoluc;i6. 
El Patrot'lat, tenint en compte l'interès de la fundació i la voluntat fundacional, mitjançant 
un acord adoptt~t de conformitat amb l'establert en l'artlde 1.6~.6 d'aquests est<~tuh; i la 
normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa1 -pot modificar els estatuts1 acordar la 
fusió, l'escíssló o la dissolució o e;octinci6 de la Fundadó, <1mb l'aprovació del Protectorat 
prevista a la legislació vigent. · · 

Article 3&• ~t. l'e:xtindó de la Fundació podrà ésser ac:ordada pel P(!lronat quan lt:s 
circumstàncies evidenciïn la nccessit~t o justificada conveniènc;i¡, de dissoldre-la, tenint 
sempre en compte la voh..tntat dels fundadors mç¡nifesteda a l'acte çonstltutlu I en 
aquests esta~uts. Per extingir aquesta entitat és r1ecessar1 l'acord adoptat pel Patronat. 
L'extinció, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord 
motivat del Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat. 
2. la Fundació és podrà dissoldré sl concorre alguna de· les causes següents:a) Finiment 
del termini que estableixen els estatuts, llevat que, abans del finiment, se n'hagi acordat 
ona pròrroga. b) Compliment íntegre de fa .finalitat per a la qual s'han toostitult o 
imposs~bilitat d'as~ollr·· la, llevat que sigvl procede.nt de moòlticar- la 1 que el patron¡¡t 
l'acordi. e) Il• licitud civil o penal de llurs acttvltats o de llurs finalitats, declarada per una 
sentència ferma. d) Obertura de la fç¡s~ de liquidació en el concurs. e} Les altres que 
estableixen la llei o els estatuts. 
3. Modalitats i període de liquidació. La dissoluçió obre el període de líquidac!6, fins a ta fi 
del qual l'entitat conserva la personalitat jurldlca. Dí.sn=mt aquest període, la mateixa s'ha 
d'Identificar en les seves relacions de tràfic com a entitat «en liquidació». La liquidació és 
pot dur a terme, per mitjà de la r~alització dels béns de l'entitat o de la cessió global 
d'actius i passius1 en el termini flxat per la llei o per l 'acord o la decisió qua en disposi la 
dissolució. Aquest termini pot tenir una durada màxima de tres anys, llevat de causa 
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ju$tlficada de força major. Un cop ~ransçorregut aqvest termini, qu;alsevol membre de la 
FLmdacló o del seu órgal"l de govem pot sol·lldtar a l'autoritat judicial que sep<"!ri del 
càrrec els liquidadors i pot presentar una proposta de nornenarnents. 

Article 396
- Destinació del pat,.lrnonl romanent. 

!.'extinció de la Fundació determina la cèssló global de tots els actius I passius, que s'ha 
de poblicar en els. termes exigits per Ja norm¡:¡tlva vigent, l'han de dur 1i terme el Patronat 
i les p~rsones liquidadores que es nomenin o, si esc<!u, el Protectorat. Tot respectllnt la 
voluntat fundacional de que els bén!i sobrants es destinessin a les Corporacions Locals 
atorgants que figuren a l'Escriptura Fundacional, I en el seu defecte a la Generalitat de 
Ç¡:¡tah.mya. 

Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia 
del Protectorat es destinarà a aq1Jelfes entitats d'entre les que s'estableixen en el 
porilgrnt anterior l en E'J s~u defecte el patrimoni rotll<~nent s'ha d'adjudl~r a un<l 
Fundació, una entitat pública o una altra entitat !ilense afany de lucre amb ul'ls fins 
Similars als de la Fundació, designada pels estatuts o per la carta fundacional I, si no s'ha 
fet, amb preferència per les del seu mateix domicili o, si no n'hi ha, per les de le~ comare.;¡ 
amb finalitats anàlogues, I a manca d'aque:.;;tes a d'altres entitat.c; que autoritzi el 
Protectorat, A la¡les destinatària/as haurà de concórrer les circumstàncies establertes a 
l'artiç!e 3, apartat 6è de la L.l~l 49/2002 de 23 de desembre, tot garantint qu~ en el cas 
de dissolució de la Fundació el seu patrimoni es destina en la seva totalitat a alguna de 
les entitats considerades com entitats oeneficlarJes del mecenatge als efectes previstos 
als articles !6 a 25, ambdós Inclosos, de la Llei 49/2002 o a entitats publiques de 
natur<~lesa no fundacional que persegueixen Fins d'interès gen<~ra l, essent que en cap c.as 
tindran dita condidò d'entitats sense fins lvcrat ius a aquests efectes les entitats el règim 
jurídic dc les quals permeti, en els suposlts d'extinció, la reversió del seu patrimoni a 
''aportant del mateix o als seus hereus o Jegatarls, salvanHle que la reversi6 estlgu; 
prevista a favor d'alç¡une entitat beneficiaria def mecenatge als efectes previstos als 
esmentats articles 16 a 25. 
~·- En el cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació dels 
actius I els passlus, i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta ~n l'apartat 
anterior. 
-·- En qualsevol ças en cas d'extinció de la Fundació no es produirà la reversió del 
patrimoni a l'aportant/s del mateix, ni als seus hereus o legataris, salvant~ne que en 
aquests concorrin le..~ çircumstàncies establertes a l'artlde 3, apartat Ge de la Llei 
49/2002 de 23 de desembre, es a dir, que la reversió sigui a favor d'una entitat sense 
fins locratlus a la qual li slgt.Ji d'aplicació el règim fiscal esp~cía l establert al Titol lil de la 
Llei 49/2002 per a les entitats sense flns luctatillS o, entitats públiques de naturalesa no 
fundacional que persegueixen fins d'interès general. 
-"- L'adjudicació o la destinació def patrimoni romanent ha d'ésser autoritzada pel 
protectorat abans que no s'<>..xecutl. 
• •• Si la Fundació dissolta fos tituiM de tons especials, la destinació del patrimoni 
d'aquests s'ha de determinar d'acord amb el que estableix la legislació vigent. 

TÍTOL IX 
ARXIU CARU$ PI 1 SUNYER 

Article 40~ - No e..;tà integrat al Patrim<lrti de la Funóacíó l'arxiu del q~,¡ fou Alcalde de 
8arcelon.;lr Conseller de la Generalitat i Mini:>tre de la RP.públlca, atè!> que va ésser 
dipositat a la Fundació per- Ja família PI i Sunyer pel seu ús per part de l'entitat i tornarà a 



mans de I<:~ familia Pi I Sunyer per tal de reservar ahd el seu ús i explotació que tindrà 
finalitats de <:uràcter ciJl tural a fgvor de l'excm. AjuntDment oe aarcelona, 
• ··• L'anterior s'entén sense perjudici de la possibilitat de constl~uir un fons especial 
conforme a l'establert en aquests estatuts l,a la legislació vigent, prèvia l'aprovació I amb 
la preceptiva acceptació del Patronat. 

TÍTOL X 
t!EBSQNfS I Eri!ITAIS. PROTECIOBES. ASSEMBLEA DE PRO'fEÇ!O§ 

Artlcle 41~- I) llndran la consideració de protectors I amics de h:l Fundació i integraren 
l'Assemblea de ProtectofS, l sl escau, la Comissió Consulthre: 
1. Els Fundadors relacionats dins la carta fundacional. 
2 .• Els patrons emèrits. 
3. !..es Entitat~ que, per raó de la tonvergèncla d'obje.ctiU$ .as considera d'lnterè$ que hi 
participin. 
4. les persooE:s eminents designades pel Patronat en atendó a llurs mèrits en el camp 
pl'opl de la rundat:ió, 
5. Les persones flsiqu~s o juridíque!> de naturalesa pl.'!bltca i privada que contrlbu~ixin 
econòmicament a rnantE!nlr o augmentar el patrirnon! de 1.'1 Fundació, mitjançant 
iniciatives de patrocini, mecenatge, voluntariat, convents de col•laboracló, I aportacions 
per la constitució de fons especials destinats a l'acompliment de determinades finalitats. 
6. Es convidara especialment" formar part del grup de protectors i arnies de la Fundació 
a les diferents Administracions, el mon empresarial, el moviment associatiu, el 
volunt;,r·iat I, en general totes aquelles persones ñsiques I juridlques, públiques I privades 
Interessades en la tasca i objectius que es pretenen desenvolupar des de la Fundació. 
Il) L'atribució de la condició de protector de la Fundació correspon al Patronat; a 
proposta del 'President í previ Informe del Consell Executiu. 

Article 42• L'Assemblea de Protectors serà informada de les activitats de la Fundêl<;ló, 
així (<lm dels plans i programes d':attuaci6, de la rlestinacló i gestió económicC~ de les 
~eves aportacions. T~mbé podrà participar en le5 l'.lctiVItats programades I fer proposteli 
per Incloure al Programa d'Actuació de la fundació. 

Article 43• - 1. l'Assemblea de protectors i amics de la Fundaci6 es reunirà quan la 
convoqui el seu President, i quedarà vàlid<:~ment constituïda, qualsevol que sigui el 
nombre d'assistents, presents o representats, sempre que hagin estat degudament 
convocats tots ~ls protectors, les persol'\eS l els representants de Ics entitats )urídlques, i 
estiguin presents el President I Secretari. 
2. cada prote<:tor, persona física o jurldtca, disposarà d'un vot. Els acords es prendran 
per majoria de vots, present<,:; o representats. 
3. L'Assemblea de protectors podrà dotar·se d'un Reglament de fundonament i designar 
del seu sl un President I un Secretar!, i si es~u. una Comissió Consultiva formada per 
aquelles person(>.S que hagin fet alguna aportació slgnificatlva (econòmica o no) a la 
fundació I per aquelles persones que s'estimi poden contribuir c>mb el seu consell o 
assessorament a un millor funcionament de la Fundació. 
4. A proposta del President de ta .Funde~dó 1 per invltac:i6 d'aquest el President de 
l'Assemblea de protectors podrà ésser cor.wocat i assistir al Ple del Patronat amb veo 1 
sense vot. · 

Disposició Transitòria.- Fins que no es completi el procés de nomenament del Patronat 
exerciran les seves funcions els patrons existcents sense restricd6 ni límltació de cap 
mena. De la mateixa manera es procedirà en cas de procluJr .. sc vacants posteriors sigui 
quin sigui el nombre d'aque!:;tes i ta categoria de p~troos als que afectin . ' 

Disposfció final.~ En allò que no sigui pn.!~lst en els presents Estatots, serà d'apli<=G~Ci6 
la llei 4/2008 de 24 d'abril¡ del llibre tercer dei Codi civil de catalunya, relatiu a les 
persones jurldlques, i les disposicions que en et futur es poguessin promulgar i que la 
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substitueixin, completin o modifiquin, 1 qualsevol altre que es dicti 1 sigui d'aplicació. Així 
mateix, totes les referències fetes en aquest$ estatuts a preceptes concret~ de la Llei 
4/2008 i de la Llei 49/2002. s'entendran també fetes als preceptes que en el futur puguin 
substituir-los, completar-los o modiflc&r·los. 

Barcelona, 3 de desembrè 2012 

~~~~llCÍ-r.onsti, es lliura la present certifiyêdó, amb el vist+plou del senyor President, a la ciutat 
~""·elona a 17 de desembre de 2012. f 

V+P. 
El PRESIDENT 

Àngel G.arda Fontanet 
EL SECRETARI 
Guerau Ruiz Pena 




