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TEXT REFOS DELS
ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

1.- Denominació, domicili i finalitats
~rticle

1.-

La Fundació que regulen aquests estatuts té per nom "Fundació del Gran
Teatre del Liceu", l'àmbit territorial d'exercici de les seves funcions, és
principalment Catalunya. Per aquest motiu, queda subjecta a la normativa
emanada de la Generalitat de Catalunya.
Article 2.-

El domicili de la Fundació és a Barcelona, la Rambla núm. 51-59. Es podrà
efectuar el canvi de domicili dins de la mateixa ciutat, per acord del Patronat.
Article 3.·
La finalitat de Ja Fundació és. en un sentit ampli, promoure i executar totes
aquelles iniciatives que reverteixin en e¡ foment i la potenciació de la cultura I,
més específicament. de l'operística, el conreu de la qual és històricament, un
dels trets distintius de Barcelona, i que ha acreditat el Gran Teatre del Liceu
com un dels centres de més prestigi mundial.
Més concretament, seran finalitats de la Fundació: contribuir al
desenvolupament artístic i cultural del Gran Teatre del Liceu, així com al seu
finançament; organitzar i finançar les temporades estables del teatre; promoure
l'afecció a l'art de l'òpera en totes les manifestacions; contribuir a la
composició d'obres operístiques i a la formació de professionals del sector;
organitzar activitats i representacions d'òpera, dansa i concerts, així com altres
manifestacions culturals.
Podrà desenvolupar aquestes activitats a qualsevol lloc; però, d'acord amb el
significat de la seva creació, la seu ordinària de les seves activitats serà el
Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
Article 4.-

Les activitats de la Fundació en l'exercici de les seves finalitats revertiran a
benefici dels professionals i dels afeccionats a l'òpera. Les ajudes que, en
l'exercici de la seva activitat, atribueixi a persones singulars s'atorgaran
exclusivament amb criteris de mèrit.

8

.
~ Òpcrtt
L ICeU
~ nl\rct.lonn
Article 5.La Fundació, és de durada indefinida, un cop inscrita, tindrà plena capacitat
jurídica per al compliment dels seus objectius i podrà realitzar tota mena
d'actes de disposició i d'administració i celebrar tota classe de convenis o
contractes amb entitats públiques o privades, acceptar herències i donacions,
sempre d'acord amb les lleis i disposicions aplicables.

n.~

Dotació i recursos

Article 6.La dotació fundacional es determina en l'escriptura de Fundació. El Patronat
podrà ampliar el fons fundacional amb qualsevol altres béns adquirits a titol
gratuït o onerós.
Article 7.Seran recursos de l'entitat per a l'exercici de les seves activitats:
1. Els rendiments de la dotació fundacional i dels béns que el Patronat hi
incorpori.
2.

El producte de la venda de les localltats del teatre i d'altres contractes
relacionats amb l'explotació del teatre i de la seva imatge, com ara els
contractes de patrocini, edició, enregistrament, lloguer de produccions i
similars i, en general, tots els que recaiguin sobre objectes vinculats a
manifestacions culturals i artístiques.

3. Les adquisicions a títol gratuït.
4. Les aportacions privades que es destinin al seu funcionament i a les
representacions i actes que es facin al teatre o a les seves lnstaHacions.
5.

Els crèdits de naturalesa personal que obtingui.

6. Les transferències pressupostàries i subvendons que les administracions
públiques li atribueixin, ja sigui de forma directa o a través del Consorci del
Gran Teatre del Liceu.
En referència a les transferències pressupostàries o subvencions per part
de les administracions públiques, s'estableix que aquestes es destinaran al
finançament ordinari de l'explotació del Gran Teatre del Liceu i es
produiran en base al següents percentatges: Administració General de
l'Estat mitjançant el Ministerio de Cultura quaranta cinc per cent (45%);
Generalitat de Catalunya, quaranta per cent {40%); Ajuntament de
Barcelona (10%) deu per cent; Diputació de Barcelona, cinc per cent (5%).
Les administracions, per acord entre elles, podran modificar el percentatge
de les aportacions.
9

BC7475604
05/2012

•
~ Ò¡lcnt
L ICeU
~ Uarc~lman
7,

Qualsevol altfes autoritzats per les lleis.

b rticle 8.-

a Fundació destinarà, de les seves rendes i de la resta dels ingressos definits
n l'article anterior, en el percentatge que determini la legislació vigent, a la
ealítz.ació de les seves activitats i al compliment de les seves obligacions.

~

Correspon al Patronat determinar les regles bàsiques per a l'aplicació dels
recursos a les fmalitats fundacionals, així com, establir els criteris objectius per
a deterrñinar les persones beneficiàries, regles que sempre s'han de basar en
l'objectivitat, la no-discriminació per raó de sexe, creença , raça, procedència
social i/o dlscapacitat, així com d'adreçar-se a col·lectius genèrics de
persones.
Article 9.1,

Els béns que constítuelxen la dotació fundacional, l'aportada inícialment o
bé l'ampliada per acord del Patronat, poden invertir-se en immobles,
instaHacions o mobles adequats al compliment dels objectius de la
Fundació. Aquests béns només es podran alienar a títol o nerós , excepte
en el cas d'una autorització del Protectorat.

2 . La resta de la dotació que no s'inverteixi de la manera descrita en l'apartat
anterior ho serà en actius rendibles. l'alienació dels quals només es podrà
portar a terme amb la finalitat de subrogar-lo s en altres de rendibilitat o
seguretat més grans.

3.

El gravamen o consum dels béns que integren la dotació fundacional se
sotmet ré a l'aprovació del Protectorat quan ho exigeixin les disposicions
vigents.

111.- Òrgans de govern.- El Patronat

Article 10.Els òrgans de la Fundació són el Patronat, la Comissió Executiva, el Consell
de Mecenatge i el director o directora general.
Article 11.·
1.

La presidència d'honor correspon a la presidència de la Generalitat de
Catalunya.

2.

La presidència del Patronat serà designada per la presidència de la
Generalitat de Catalunya, amb audiència prèvia del Patronat. per un
termini de cinc anys p rorrogables_
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3.

Les vicepresidències, que substituiran o supliran la presidència quan
s'escaigui per l'ordre establert, corresponen a les persones següents:
a) Vicepresidència primera: la persona titular del departament de la
Generalitat competent en matèria de cultura.
b) Vicepresidència segona: la Secretaria d'Estat competent en matèria de
cultura.
e) Vicepresidència tercera: l'Alcaldia de Barcelona.
d) Vicepresidència quarta: Ja presidència de la Diputació de Barcelona.
Les persones titulars dels càrrecs que donen lloc a ocupar les
vicepresidències tindran la facultat de designar, per aquesta plaça de patró,
una altra persona fisica, de conformitat amb les regles d'organització de la
institució que es tracti.

4 . El Patronat, estarà integrat per 20 patrons més, designats per les quatre

administracions públiques, la Societat del Gran Teatre del Liceu, el Consell
de Mecenatge i la Comissió Executiva. en les proporcions següents:
Generalitat de Catalunya:
Administració de l'Estat:
Ajuntament de Barcelona:
Diputació de Barcelona:
Societat del Gran Teatre del Liceu :
Consell de Mecenatge:

4 designats
4 designats
2 designats
1 designat
5 designats
4 designats

Article 12.1. Els càrrecs designats per les institucions públiques i per la Societat del
Gran Teatre del Liceu, entitats a què fa referència l'article anterior, no
estaran subjectes a termini de duració i l'entitat respectiva els renovarà
lliurement.

2.

La durada dels càrrecs designats pel Consell de Mecenatge serà regulada
pel mateix Consell, en el seu reglament de règim intern.

3. Quan el patró sigui una persona jurídica. designarà la persona física que
l'hagi de representar en l'exercici del seu càrrec. Podrà substituir~Ja en
qualsevol moment. La designació i les seves substitucions s'hauran de
comunicar a la Fundació.
Article 13.1.

Per acord adoptat per maJona de les dues terceres parts dels seus
membres, al qual hagin donat consentiment tots els patrons designats per
les institucions públiques, el Patronat podrà acordar l'ampliació del nombre
de patrons per tal d'acceptar-hi entitats o persones flsiques que hagin
assumit un protagonisme especial en la consecució dels objectius
fund acionals.
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2.

L'ampliació del Patronat haurà de respectar que els vocals designats per
la Societat del Gran Teatre del Liceu representin un percentatge no inferior
al vint per cent del total de patrons.

3.

E:ls membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat
expressament el càrrec, en una de les formes establertes per la legislació
vigent.
·

Article 14.-

Els patrons exerciran el seu càrrec gratuïtament, però tindran dret al
reemborsament de les despeses, degudament justificades, que s'orlginin com a
conseqüència de l'acompliment de les seves funcions.
Article 15.-

Els components del Patronat estan obligats a:
a) Fer que es compleixin els objectius fundacionals. d'acord amb el que
s'estableix en aquests estatuts.
b) Conservar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació i
mantenir-ne la productivitat, segons criteris financers, i d 'acord amb les
circumstàncies econòmiques.
e)

Servir el càrrec amb la diligència d'un administrador lleial.

Article 16.-

1.

El Patronat és l'òrgan superior de govern de la Fundació i la seva
representació comprèn totes les facultats necessàries per a fa realització
de les finalitats fundacionals.

2.

Li correspon l'exercici de les facultats següents:
a) La modificació dels estatuts de Ja Fundació.
b} L'aprovació de l'inventari i els comptes anuals de cada exercici.
e) L'aprovació dels límits de l'endeutament de cada exercici. Aquests límits
no s'aplicaran a operacions de tresoreria, de duració no superior a un
any, que podran ser acordades per la Comissió Executiva.
d) L'aprovació dels criteris bàsics de l'activitat de la Fundació.
e) L'aprovació dels plans d'inversió de fa Fundació.
f) L'adquisició o l'alienació de béns immobles i de valors no cotitzats a Ja
Borsa.
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g) El gravamen o consum d'una part de la dotació fundacional.
h) La inversió de la totalitat o una part del patrimoni en empreses
mercantils que no siguin les que es preveuen expressament entre les
activitats de Ja Fundació o les seves fonts d'ingressos.
i) L'augment de Ja dotació fundacional.

j) L'acceptació o repudiació d'herències.
k) El nomenament dels membres de la Comissió Executiva i l'aprovació de
la seva gestió.

1) El nomenament del director general i del secretari.
m) El nomenament d'un membre de la Comissió Econòmica.
n) El nomenament dels membres del Consell de Mecenatge, així com
establir els requisits per formar-ne part.
o) La fusió o agregació amb una altra Fundació.
p) La dissolució de la Fundació.
q) Qualsevol altra que segons la Llei no sigui delegable, i que requereixi
l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció i formalització
d'una declaració responsable.

En tot cas, el Patronat també podrà advocar per a la seva decisió qualsevol de
les qüestions que en aquests estatuts s'atribueixen a la Comissió Executiva i al
director general.
El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les
autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions
que se li hagin de fer de conformitat amb la legisl ació vigent.
Article 17.1. El Patronat es reunirà en sessió ordinària d!ns els cinc mesos següents a
la data de tancament de l'exercici econòmic de la Fundació, amb la
finalitat. com a minim, de deliberar i adoptar acords sobre:
a} Aprovar l'inventari i els comptes anuals on es reflecteixi amb claredat i
exactitud la situació patrimonial de la Fundació i una memòria de les
activitats realitzades durant l'exercici i de la gestió econòmica del
patrimoni, en la forma que regula la normativa vigent.
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b) Liquidar el pressupost d'ingressos i despeses de l'exercici anterior, í
formular els comptes anuals integrats pel balanç de sítuació, el compte
de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos
d'efectiu i la memòria, i si s'escau les informacions sobre les
declaracions responsables i informació sobre la perteccló dels actes o
contractes que corresponguin.
e)

Formular el pressupost de l'exercici en curs.

2 .1 A més, si s'escau, el Patronat es podrà reunir dins del darrer quadrimestre
de cada any, amb la finamat de fer arribar a les institucions publiques
representades en el Patronat les necessitats de finançament pressupostari
de la Fundació per a l'exercici de les seves funcions .
·

4rticle 18.-

t1

Patronat també es reunirà sempre que el president decideixi convocar-lo.
t:taurà de fer-ho quan ho sol·liciti algun dels vicepresidents o una quarta part
dels seus membres, i en aquest darrer cas la reunió s'haurà de fer dins els 30
dies següents a la sol·licitud.
Article 19.1.

La convocatòria s'efectuarà per qualsevol mitjà idoni, i contindrà l'ordre del
dia de tots els assumptes que s'hagin de tractar en la reunió. El secretari
cursara la convocatòria en nom del president amb cinc dies d'antelació,
com a mínim, a la data de la reunió.

2.

El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència,
multiconferência o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència
física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la idenHficació
dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat
dïntervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha
d 'entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions
virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat
en la multiconferência i/o vídeoconferència. La convocatòria de les
reunions correspon al president i ha de contenir l'ord re del dia de tots
aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es
poden prendre acords vàlids.

3.

Acords sense reunió. Es podran adoptar acords mitjançant l'emissió del vot
per correspondència postal , comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà,
sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot. que quedi
constància de la recepció def vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. S'estén
que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la Fundació i en la data de
recepció del darrer dels vols vàlidament emesos.
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Article 20.-

1. El Patronat es considerarà constituït de forma vàlida quan, un cop feta ta
convocatòria en la forma descrita, hi assisteixi la meitat més un dels seus
membres. Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor
d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets. Els patrons designats
per raó del càrrec, podran delegar la seva representació en la persona que
reglamentàriament els substitueixi.

2.

Els acords es consideraran adoptats de forma vàlida amb el vot de la
meitat més ú dels assistents. No obstant això, per adoptar acords
compresos en els apartats a), b), e), e), g), h), k) i I) del paràgraf 2 de
l'article 16, serà necessari, a més, que hi voti a favor la majoria dels
patrons representants per les institucions públiques que assisteixin a la
reunió.

3. Quan la modificació d'estatuts afecti el percentatge reconegut a la Societat
del Gran Teatre del Liceu en el Patronat de la Fundació, s'haurà de
complir, a més, la regla de l'apartat 2 de !'article 13.
Article 21.·

El Patronat designarà un secretari, sense vot. qve s'encarregarà d'aixecar les
actes de les reunions del Patronat i de la Comissió Executiva i dels acords que
s'adoptin, així com de conservar l'arxiu documental de la Fundació, així mateix
exerceix les altres funcions que son inherents al seu càrrec i que, li atribueixen
la legislació vigent i aquests estatuts.

IV.- Òrgans de govern.- Comissió Executiva

Article 22.-

1. El Patronat designa una Comissió Executiva formada per la presidència
d'aquesta, d'acord amb l'article 23 dels presents estatuts, i per 11
membres representants de les institucions públiques i del sector privat que
corresponen a:
•
•
·
•
·
2.

Generalitat de Catalunya:
Administració de l'Estat:
Ajuntament de Barcelona:
Diputació de Barcelona :
Societat del Gran Teatre del liceu:
Consell de Mecenatge:

2
2
2
1
2
2

representants
representants
representants
representant.
representants
representants

Les administracions públiques podran designar un representant, per
ocupar les seves places, d'entre persones de la societat civil de reconegut
prestigi cultural. econòmic o social.
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rtlcle 23.La presidència de la Comissió Executiva. que és gratuïta, correspon a la
persona qui presideix el Patronat.
~-

A la presidència de ra Comissió Executiva li correspon l'impuls. el control i
el seguiment de les resolucions i dels acords adoptats per la Comissió
Executiva.
rticle 24.-

1.

S'entén que la Comissió Executiva actua per delegació del Patronat; per
tant, el Patronat sempre podrà avocar les seve"s funcions.

2.

Amb l'excepció d'aquelles funcions del Patronat que no siguin delegables,
correspondran a la Comissió Executiva les funcions d'administració i
representació de la Fundació amb caràcter general, i en particular les
següents:
a) La preparació de l'inventari i els comptes anuals. la memona
explicativa, els pressupostos de l'entitat i la liquidació del pressupost
corresponent a l'exercici anterior i la seva elevació al Patronat per
l'aprovació.
b) L'aprovació de{ programa d'activitats de la Fundació, d'acord amb els
criteris bàsics aprovats pel Patronat.
e)

L'aprovació de l'organigrama i de les plantilles, així com de la política
de personal.

d) L'adquisició i alienació de tota mena de béns, llevat del que s'estableix
en les lletres f). h) i j) de l'apartat 2 de l 'article 16. que corresponen
exclusivament a la decisió del Patronat.
e) L'aprovació de les operacions financeres de la Fundació dins els límits
fixats pel Patronat.
f)

La fixació dels preus de venda de llotges í butaques i la regulació del
règim de reserves. d'acord amb els compromisos assumits per la
Fundació.

g) La supervisió de la gestió del director general, elevant al Patronat els
informes o propostes que siguin necessaris.
h) L'exercici d'accions judicials i la defensa davant les que s'exerceixin
contra la Fundació.
i)

La concessió de poders.
16
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j)

El nomenament d'un membre de la Comissió Econòmica.

Article 25.1. La Comissió Executiva es reunirà com a mtmm un cop al trimestre, i
sempre que el president ho considerí necessari, o bé la demanin dos
membres de la Comissió Executiva o el director general. Per la resta la
seva convocatòria s'ajustarà a les regles establertes per a Ja del Patronat.

2. Es considerarà constituïda de forma vàlida quan, un cop feta la
convocatòria vàlida, hi assisteixi la meitat més un dels seus membres. Per a
l'adopció d'acords caldrà el vot de la meitat més un dels assistents.

V.- El Consell de Mecenatge del Gran Teatre del Liceu
Article 26.-

1. El Consell de Mecenatge del Gran Teatre del Liceu estarà format per
aquelles persones físiques o entitats jurfdiques vinculades amb el teatre
pel seu compromís estable de coJ.Iaboració econòmica, en la reconstrucció
del Gran Teatre del Liceu o de patrocini de les activitats de la fundació.
2 . Els membres del Consell de Mecenatge gaudiran dels avantatges que el
Patronat determinarà en relació amb les activitats i l'ús del teatre.
Article 27.-

El nombre de membres del Consell de Mecenatge del Gran Teatre del Liceu no
serà inferior a deu. El seu nomenament correspondrà al Patronat. La duració
del nomenament serà de deu anys i es podrà renovar.
Article 28.-

El Consell de Mecenatge del Gran Teatre del Liceu tindrà les funcions
següents:
a) Col·laborar financerament en les activitats de la Fundació.
b) Fer arribar al Patronat iniciatives i opinions relacionades amb les activitats
de la Fundació.
e) Informar sobre la memòria d'activitats i els pressupostos anuals de la
Fundació abans que la Comissió Executiva l'elevi al Patronat.
d) Oferir assessorament al Patronat sobre totes les qüestions que aquest
sotmeti al seu coneixement i dictamen.
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e) Proposar els quatre patrons que representin el Consell de Mecenatge en el
Patronat de te Fundacíó.
f)

Proposar els dos patrons que representin el Consell de Mecenatge en la
Comissió Executiva de la Fundació.

g) Aprovar el seu reglament de règim intern.
h)

Nomenar un membre de la Comissió Econòmica

1.

El Consell de Mecenatge designarà d'entre els seus 'membres. un president
i un vicepresident Correspondrà al president la convocatòria, la fixació de
l'ordre del dia i la regulació de l'ordre de celebració de les reunions.
La convocatòria de les reunions es farà en alguna de les formes previstes
en aquests estatuts. per a la convocatòria del Patronat.

2.

3. El director general podrà assistir amb veu però sense vot a les reunions
esmentades.

4.

El secretari del Consell de Mecenatge del Gran Teatre del Liceu serà el
secretari de la Fundació.

Article 30.·
1.

Les reunions del Consell de Mecenatge del Gran Teatre del Liceu seran
vàlides sigui quin sigui el nombre de membres assistents. S'admetrà la
delegació a un altre membre del Consell.

2.

Els acords s'adoptaran per majoria dels assistents.

El Consell de Mecenatge celebrarà, com a mínim, una reunió anual. abans del
de maig de cada any, amb la finalitat d'informar el projecte de memòria
d'activitats elaborat per la Comissió Executiva, amb caràcter previ a la seva
elevació a l'aprovació del Patronat
trenta~u

VI.~

Article

El director general

32.~

El Patronat nomena la direcció general de la Fundació. El càrrec de director
general, que serà retribuït, serà incompatible amb la condició _de patró o de
membre de la Comissió Executiva. No obstant això, el director general
a ssistirà, amb veu però sense vot, a les reunions dels òrgans coHegiats de la
Fundació .
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Article 33.•

El director general tindrà les funcions següents:
a) Presentar a la Comissió Executiva per a la seva aprovació i elevació al
Patronat, quan calgui, el programa d'activitats de la Fundació i els
projectes de memòria d'activitats, inventari i els comptes anuals,
pressupostos i liquidació del corresponent a l'exercici anterior.
b) Portar la iniciativa de les tasques de finançament i contractació de la
Fundació.
e) Portar la direcció del personal, la seva contractació i acomiadament i
negociar i adoptar acords sobre tes seves retribucions dins el marc

autoritzat per Ja Comissió Executiva.
d) Ser f'òrgan ordinari d'execució dels acords
Executiva.

directrius de la Comissió

e) Exercir totes les funcions que Ja Comissió Executiva li hagí delegat.
f) Ordenar els pagaments de la Fundació.

Amb la finalitat de complir aquestes funcions davant tercers, el director general
tindrà la representació ordinària de la Fundació en l'àmbit judicial i
extrajudicial, llevat d'aquells casos en què el Patronat o la Comissió Executiva
designi expressament algun o afguns dels seus membres com a delegats per a
l'execució d'algun acord o per a la realització d'algun acte.

VIl.- Règim econòmic i comptable

Article 34.L'exercici econòmic de la Fundació s'inicia el dia 1 de setembre de cada any i
finalitza el 31 d'agost de l'any següent.
Article 35.S'haurà de fiscalitzar l'assumpció d'obligacions i de compromisos de la
despesa, així com els pagaments de la Fundació. Aquesta fiscalització es
podrà substituir per la comprovació o informe posterior, però en tot cas serà
exigible en alguna d'aquestes formes.
Article 36.1. Les memòries econòmiques que acompanyin el pressupost, la seva
liquidació i les propostes d'endeutament hauran de ser Informades, amb
caràcter preceptiu, abans de ser presentades a la Comissió Executiva. per
una Comissió Econòmica formada per tres membres designats
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respectivament pel Patronat, la Comissió Executiva i el Consell de
Mecenatge. Serà convocada pel president de Ja Comissió Executiva a
iniciativa pròp[a o bé a petició de qualsevol membre de la Comissió.

2l

Formaran també part del contingut mínim de Ja memòria dels comptes
anuals, sí s'escau, la informació sobre les declaracions responsables i sobre
ta perfecció dels actes o contractes que en son objecte.

rtlcle 37.e la comptabilitat de la Fundació, se'n farà una auditorra externa, sense
erjudici d'altres auditorèes exigides per raó de les subvencions públiques i
altres ajudes rebudes de les Administracions.
Article 38.La presentació dels comptes de la Fundació s'ajustarà al que preveu la
legislació vigent.

VIII.- Les actes i la seva certificació
Article 39 .S'aixecarà acta dels acords que adoptin els òrgans coHegiats de la Fundació
regulats en aquests estatuts, en la qual es faran constar, a més, les
circumstàncies de la celebració de les seves reunions determinants de la seva
validesa, com ara la iniciativa i l'ordre del dia de l a convocatòria, els membres
assistents, res delegacions conferides i el resultat de la votació. A l'acta
s'inclourà una referència al contingut de les intervencions dels assistents quan
sigui útil per aclarir la motivació i el significat dels acords o quan la persona o
persones que hagin intervingut sol·licitin expressament la seva constància.

Article 40.Les actes es podran aprovar mitjançant algun dels procediments següents:
a) En el mateix acte. un cop redactada per escrit.
b) Dintre dels quinze dies següents a Ja celebració de la reunió, per qui la va
presidir i per dos interventors designats a tal efecte per l'òrgan respectiu.
e) En la reunió següent de l'òrgan de què es tracti.

Article 41.Cada òrgan col· legiat de la Fundació farà constar les seves actes en llibres
separats.
Les actes, les transcriurà el secretari . amb el vist-i-plau del president de la
reunió, i la firma, si s'escau, dels interventors.
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Article 42.El Secretari lliurarà les certificacions relatives a les actes I acords de la
Fundació i els documents dels seus arxius.
Article 43.· Conflicte d'interessos
1. Els patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 del llibre tercer del
Codi civil de Catalunya, relat;u a les persones jurídiques, no podran
participar en societats constituïdes o participades per la Fundació, i també
s'abstindran en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin
comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.
2. Si hi ha algun conflicte d'interessos entre la Fundació i alguna persona
integrant d'un dels seus òrgans, la persona afectada ha de proporcionar a
l'òrgan la informació rellevant i s'ha d'abstenir en la deliberació i la votació.

IX.- D issolució de la Fulldació

Article 44.La dissolució de la Fundació es produirà en els casos regulats en la legislació
vigent o en aquests estatuts.
·
Article 45.1. La dissolució de la Fundació ha d'ésser acordada motivadament pel
Patronat i aprovada pel Protectorat, i comporta la liquidació de l'entitat per
mitjà de la realització dels béns de l'entitat o la cessió global d'actius ¡
passius, que durà a terme el Patronat, els liquidadors que designi o,
subsidiàriament, el Protectorat.
2.

S'ha d'adjudicar o destinar el patrimoni r~manent a aquella altra entitat
que determini el Patronat, pública de naturalesa no fundacional, o privada
sense ànim de lucre i amb finalitats d'interès general similars a les de la
Fundació, la qual ha d'ésser també benefici ària del règim fiscal especial
establert per la Llei 49/2002, del 23 de desembre, de règim fiscal de les
entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

3. L'adjudicació o destinació del patrimoni romanent ha d'ésser autoritzada
pel Protectorat abans que no s'executi.
4. Si en la data de la dissolució, la Fundació és titular de fons especials, la
destinació del patrimoni d'aquests s'ha de determinar d'acord amb l'article
334-7 de la Uei 412008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya.
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Quart.- DELEGAR I FACULTAR al Secretari de Ja Fundació del Gran Teatre
del Liceu, senyor Jaume Solé i Janer, per elevar a públics els acords presos
anteriorment, facultant-lo per atorgar els documents públics o privats que
siguin necessaris, inclosos els de subsanació, reparació i complementació, fins
la inscripció davant el Registre de Fundacions del Protectorat del Departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

I, perquè consti i tingui els efectes que correspongui, ho signo a B arcelona, a
13 d e març de 2013.

//

J~ume

Solé i Janer
S ecretari

V.I.B./
President

0
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