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ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA JOAN BROSSA, 

ADAPTATS A LA LLEI 4/2008, DE 24 D’ABRIL, DEL LLIBRE TERCER DEL 

CODI CIVIL DE CATALUNYA,  

SEGONS REDACCIÓ DE LA LLEI  7/2012, DE 15 DE JUNY 

 

 

 

CAPÍTOL I.- Denominació, domicili i objecte  

 

PRIMER.- L’entitat es denomina FUNDACIÓ PRIVADA JOAN BROSSA, 

subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya. 

 

SEGON.- El domicili social serà al carrer del Flassaders 40, de Barcelona. Podrà 

ser traslladat a un altre indret de Catalunya per acord del Patronat, tot fent-ho 

saber als organismes que correspongui.  

 

TERCER.- La Fundació té per objecte: 

 

a) La divulgació de l’obra de Joan Brossa, la preservació del patrimoni del 

que és autor Joan Brossa en el camp literari, de la plàstica, del disseny, 

del grafisme i d’aquelles altres formes d’expressió plàstica o audiovisual 

que en formen part. 

b) L’organització i la classificació de l’obra de Joan Brossa, així com 

l’administració dels drets que se’n derivin com a autor. 

c) L’edició, la reproducció i la difusió de l’obra. 

d) El foment de tota mena d’accions destinades a un més gran coneixement 

i difusió de les arts literàries, tant en el context cultural català com en 

altres àmbits culturals, molt especialment allò que pertoca a la divulgació 

de la realitat cultural catalana fora de les seves fronteres. 

e) La consecució de les infraestructures i dels mitjans tècnics i d’ordre 

professional necessaris per al desenvolupament d’aquestes activitats, en 

condicions òptimes, així com els recursos financers que les han de fer 

possible. 



2 

 

f) La concessió de premis, beques, ajuts i pensions, i, en general, tota mena 

d’estímuls a la investigació, la creació i la formació, així com de 

reconeixement en tasques concretes o trajectòries. 

 

La Fundació, per acomplir els seus objectius podrà convocar i organitzar, per sí 

mateixa o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, tota mena 

d’accions, activitats, iniciatives i actes en tots els àmbits i especialitats de la 

literatura i de les arts plàstiques. 

 

A fi i efecte de difondre o possibilitar el coneixement de les seves activitats, la 

Fundació podrà editar per sí mateixa o en col·laboració, material relacionat amb 

els seus objectius, amb publicacions periòdiques i unitàries, i amb tota mena de 

suport imprès, audiovisual, informàtic, etc. 

 

L’anterior enumeració d’objectius o finalitats de la Fundació no té caràcter 

limitador, ni comporta obligatòriament d’atendre’ls tots, ni un ordre de prelació 

entre ells. 

 

El Patronat tindrà plena llibertat per a seleccionar, entre aquests objectius, 

aquells que consideri més oportuns, urgents o adequats a les circumstàncies o 

realitzar-ne d’altres que compleixin igualment les seves finalitats essencials i la 

voluntat dels fundadors.  

 

QUART.- Les activitats de la Fundació es desenvoluparan principalment a 

Catalunya. 

 

 

CAPÍTOL II.- Règim jurídic 

 

CINQUÈ.- La Fundació es regeix per la carta fundacional, per aquests Estatuts, 

per la legislació de Catalunya i altra normativa aplicable i pels acords del 

Patronat, adoptats en l’exercici de les seves funcions. 

 

La Fundació queda acollida al Protectorat de la Generalitat sobre Fundacions 

privades de Catalunya. 
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SISÈ.- La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat 

jurídica i d’obrar i per tant, amb caràcter enumeratiu i no limitador, pot: adquirir, 

conservar, posseir, administrar, disposar, alienar, gravar, hipotecar i permutar 

béns de tota mena; atorgar actes i contractes de tota mena, concertar crèdits i 

avals; contreure obligacions; renunciar i transigir béns i drets; promoure i seguir 

els procediments oportuns, oposar-se i desistir; exercir lliurement tota mena de 

drets, accions i excepcions davant dels tribunals i jutjats de justícia, ordinaris 

especials, organismes i dependències de l’administració estatal, autonòmica, 

provincial, comarcal i municipal, i altres corporacions o entitats, tot això amb 

l’autorització prèvia del protectorat, en aquells casos que ho exigeixi la Llei. 

 

SETÈ.- La Fundació tindrà caràcter permanent i la durada serà indefinida. 

 

 

CAPITOL III.- Patrimoni 

 

VUITÈ.- El patrimoni de la Fundació el constitueix l’herència universal de Joan 

Brossa, constituïda per diversos béns mobles i la propietat intel·lectual sobre la 

seva obra, incloent-hi els rendiments econòmics que se’n derivin. 

 

La Fundació podrà adquirir, per a millorar i ampliar el seu patrimoni, altres béns 

procedents de subvencions o donacions, tant d’entitats o organismes públics o 

privats, així com altres col·laboradors, excloent-ne en tot cas les que tinguin 

afany de lucre. 

 

Els béns i les rendes es consideraran afectats i adscrits de manera immediata i 

directa, sense interposició de persones, a la realització de les finalitats que té la 

Fundació. 

 

El Patronat podrà en tot moment, i segons la situació econòmica de cada 

moment, fer les modificacions que cregui convenients en el capital fundacional 

amb l’objectiu d’assegurar la permanència de la Fundació. 

NOVÈ.- Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns i drets que 

constitueixin el patrimoni fundacional i per a l’acceptació d’herències, llegats o 
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altres béns i drets susceptibles d’integrar el capital fundacional, s’exigeix el vot 

favorable del Patronat amb la majoria de dos terços del nombre total de patrons, 

i el compliment dels requisits legalment previstos. 

 

La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen 

directe o indirecte han d’estar justificades i acreditades documentalment. El 

Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació 

adequada per prendre la decisió responsablement. 

 

En qualsevol cas, l’import obtingut s’ha de reinvertir en l’adquisició d’altres béns i 

drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la 

Fundació, tot aplicant el principi de subrogació real.  

 

La Fundació aplicarà al menys el 70% de les rendes i altres ingressos nets 

anuals que s’obtinguin al compliment de les finalitats fundacionals. Aquesta 

aplicació es farà efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar des de l’inici 

del següent al de l’acreditació comptable. La resta s’aplicarà a aquestes finalitats 

o a l’increment dels fons propis de la Fundació. El Patronat aprovarà les formes 

d’aplicació d’aquest romanent. 

 

Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o 

parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l’acte de 

disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci 

constar que es donen aquestes circumstàncies, i ha d’aportar un informe, 

subscrit per tècnics independents, que acrediti la necessitat de l’acte de 

disposició i les raons que justifiquen la no- reinversió. També ha de justificar la 

destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d’estar sempre 

dins de les finalitats de la Fundació. 

 

DESÈ.- Per a conservar els béns que constitueixen el patrimoni de la Fundació 

se seguiran les següents normes: 

 

1. Els béns immobles, drets reals i drets de propietat intel·lectual s’inscriuran a 

nom de la Fundació al registre de la Propietat i de la Propietat Intel·lectual 

respectivament. 
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2. Els valors, accions i obligacions de la Fundació es dipositaran al seu nom en 

els establiments bancaris o de crèdit que designi el Patronat. 

 

3. Els altres béns, títols de propietat, resguards de dipòsits i qualsevol altra mena 

de document acreditatius del domini, possessió, usdefruit, ús o qualsevol altre 

dret del que sigui titular la Fundació seran custodiats pel Patronat o per les 

persones que aquest delegui.  

 

4. Tots els béns de la Fundació s’inventariaran en un llibre de registre del 

patrimoni del que se’n farà càrrec el Patronat. 

 

ONZÈ.- Els exercicis econòmics de la Fundació coincidiran amb l’any natural. 

 

La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes 

o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la 

memòria dels comptes anuals. 

 

El Patronat ha d’aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament 

de l’exercici els comptes anuals, els quals ha de dipositar en el Protectorat de la 

Generalitat de Catalunya, per mitjà de documents informàtics, amb signatures 

electròniques o en la forma prevista legalment, en el termini de 30 dies a comptar 

de la seva aprovació. 

 

Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les 

circumstàncies legalment previstes, i sempre que per resolució motivada el 

protectorat n’apreciï la necessitat.   

 

 

CAPITOL IV. El Patronat 

 

DOTZÈ.- El govern, l’administració i la representació de la Fundació s’encomana 

al Patronat, que es regirà per aquests Estatus, amb les facultats que li atorguen. 
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TRETZÈ.- El Patronat podrà elegir per majoria entre els seus membres un 

president, dos vicepresidents, un tresorer i un secretari. El secretari podria no ser 

patró. També podrà designar un director o gerent no patró. Tant un com l’altre, 

per no ser patrons, tindran veu però no vot. La resta dels membres del Patronat 

tindran la condició de vocals. 

 

El president té les facultats següents:  

 

a) Representar institucionalment la Fundació. 

b) Ordenar la convocatòria de les sessions del Patronat, fixar-ne l’ordre del 

dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com 

dirigir les deliberacions. 

c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas 

d’empat. 

d) La resta de facultats indicades en aquests Estatuts i aquelles que li siguin 

expressament encomanades pel Patronat, d’acord amb el que preveu la 

normativa aplicable. 

 

En cas d’absència o impossibilitat física, el vicepresident primer substituirà al 

president en les seves funcions. 

 

El tresorer podrà ser també secretari i realitzarà les funcions pròpies del càrrec i 

aquelles que li delegui el president.  

 

El càrrec de secretari podrà recaure en una persona que no sigui patró; en 

aquest cas, a les sessions tindrà veu però no vot, i té el deure d’advertir de la 

legalitat dels acords que pretengui adoptar els òrgans de govern. 

 

El secretari convoca, per ordre del president, les reunions del Patronat i n’estén 

les actes, conserva el llibre d’actes i lliura els certificats amb el vistiplau del 

president/a o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a, i exerceix les 

altres funcions inherents al seu càrrec i aquelles que li encomani el president. 

Podrà actuar també com a tresorer/a. 

 

Els càrrecs del Patronat tindran una durada de quatre anys. 
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Els patrons podran, a partir de l’edat de setanta cinc anys i a iniciativa pròpia, 

tenir la condició de patrons emèrits, i podran assistir a les sessions del Patronat 

amb veu, sense vot. 

 

CATORZÈ.- El Patronat estar format per un mínim de set i un màxim de vint 

persones físiques o jurídiques. Els patrons designats per l’escriptura de l’acta 

fundacional seran patrons vitalicis. 

 

També seran patrons els nomenats posteriorment pel Patronat, d’acord amb el 

que estableix l’article següent. 

 

QUINZÈ.- Els patrons seran nomenats i destituïts d’acord amb les següents 

normes: 

 

1. Per a l’elecció d’un nou patró (de tal manera que augmenti els nombre 

dels patrons) es requerirà l’acord de dos terços dels membres del 

Patronat. Així mateix, perquè el Patronat pugui acordar destituir un patró 

no fundador abans que hagi acabat el seu període de patronatge, serà 

necessari l’acord motivat, prèvia audiència per deu dies, de dos terços 

dels membres del Patronat. 

2. Per a la reelecció de patrons o per a cobrir les vacants que es produeixin 

per decés, incapacitat, renuncia o per decisió del propi Patronat, caldrà 

l’acord de la majoria dels seus membres. En tot cas, caldrà el vot 

favorable del president. 

3. S’entendrà que es prorroga la condició de patró des de la caducitat fins a 

la propera reunió del patronat, i com a màxim fins la data de tancament 

de l’exercici econòmic. 

4. Els membres del Patronat exerciran la seva funció des del moment en 

que hagin acceptat el seu nomenament com a tals. 

5. La condició de patró no fundador s’exercirà per un període de quatre 

anys i serà reelegible indefinidament per terminis d’igual durada. 

6. Els patrons vitalicis només cessaran per decés, incapacitat o renúncia. 
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SETZÈ.- El Patronat es reunirà tantes vegades com el convoqui el president, que 

ho haurà de fer com a mínim un cop l’any. També es reunirà quan ho demanin 

una quarta part dels patrons, per escrit adreçat al president, el qual haurà de 

convocar-lo dins els quinze dies següents a que rebi la petició.  

 

El president farà la convocatòria per escrit la qual es trametrà als patrons com a 

mínim cinc dies abans de la reunió, i contindrà l’odre del dia, i el dia i lloc de la 

reunió.  

 

Les sessions del Patronat podran ésser convocades i realitzar-se per mitjans 

telemàtics, d’acord amb la legislació vigent. 

 

DISSETÈ.- El funcionament intern del Patronat serà: 

 

1. Per prendre acords vàlids caldrà que en primera convocatòria assisteixin 

la majoria del patrons. 

2. A la segona convocatòria que tindrà lloc mitja hora més tard, n’hi haurà 

prou amb l’assistència de quatre patrons, en cas que el nombre sigui de 

set a tretze, i de sis, en cas que en siguin tretze o més. 

3. Cap patró podrà delegar la seva representació ja que el seu càrrec es 

personalíssim. Excepcionalment quan un patró sigui atribuït al titular d’un 

càrrec, podrà actuar en nom seu la persona que reglamentàriament el 

pugui substituir. 

4. Les persones jurídiques hauran de ser representades per una persona 

física. 

5. El president dirigirà les reunions i executarà els acords adoptats, sempre 

que no es designi a una altra persona per fer-ho. El secretari redactarà 

les actes de cada reunió i en lliurarà certificats amb el vist i plau del 

president. En cas d’absència, el secretari podrà ser substituït per 

qualsevol altre patró que es designi per al cas. 

6. Els acords del Patronat s’adoptaran per majoria del vots emesos pels 

assistents a la reunió, excepte en els supòsits de l’apartat 8 d’aquest 

precepte i en els casos que la llei exigeixi un quòrum superior. En cas 

d’empat, el vot del president o del vicepresident que el substitueixi serà 

diriment. 
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7. El president podrà establir el vot secret per a decidir determinades 

qüestions. 

8. Serà necessari el vot favorable de dos terços dels membres del Patronat 

per a l’adopció dels següents acords: 

a) Modificar els estatuts 

b) Nomenar nous patrons i destituir-ne. 

c) Acordar actes de disposició, alienació o gravamen requereixin 

l’adopció d’una declaració responsable  

d) Acordar la fusió, escissió o dissolució de la Fundació. 

e) Realitzar actes de disposició sobre els béns i drets que 

constitueixin el patrimoni fundacional i acceptar herències, llegats 

o altres béns i drets susceptibles d’integrar el capital fundacional. 

En els acords relatius a l’apartat c) anterior, la majoria s’establirà sense 

computar els que no puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la 

fundació. 

9. De cada sessió, el secretari n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha 

d’incloure la data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, els 

assumptes tractats, un resum de les intervencions produïdes i els acords 

adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.  

10. Les actes han de ser firmades pel secretari amb el vistiplau del president, 

i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat la 

sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. Els acords tenen força 

executiva des de la seva adopció, si bé mentre l’acta no estigui aprovada, 

s’indicarà aquest extrem en els certificats dels acords que es lliurin. Si els 

acords són d’inscripció obligatòria, seran executius des del moment de la 

inscripció. 

11. Les actes s’enviaran als patrons en el termini d’un mes posterior a la data 

de la sessió; els assistents podran indicar les esmenes que considerin, i, 

un cop recollides o no motivadament, es reenviarà l’acta; si ningú s’hi 

oposa expressament en el termini de deu dies, s’entendrà aprovada. En 

cas contrari, se sotmetrà a aprovació a la propera reunió. 

 

DIVUITÈ. Les funcions que corresponen al Patronat amb caràcter enumeratiu i 

no  limitador, son: 
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1. Nomenar, renovar o cessar patrons i, si és el cas, el director o gerent i el 

secretari no patrons. 

2. Elaborar els programes d’actuació de la Fundació per a donar 

acompliment als propis objectius. 

3. Formular, aprovar i presentar els comptes anuals. 

4. Organitzar i dirigir el funcionament intern i extern de la Fundació; 

interpretar els presents estatuts, i establir els reglaments que calgui per a 

desenvolupar-los. 

5. Assumir la representació de la Fundació en tota mena d’actes i 

actuacions. 

6. Atorgar tota mena de contractes de compra, possessió, administració, 

alienació i gravamen de béns mobles i immobles. 

7. Adquirir i acceptar béns i drets per a la Fundació. Cobrar i percebre 

rendes i dividends, interessos, utilitats i qualsevol producte o benefici que 

es derivi de l’activitat de la Fundació i el seu patrimoni. 

8. Fer tota mena de pagaments necessaris per a recaptar, administrar i 

protegir els fons de la Fundació. 

9. Contractar i acomiadar treballadors; establir sous, horaris, honoraris i 

gratificacions. 

10. Qualsevol altra que sigui necessària per a l’assoliment de les finalitats 

fundacionals. 

11. Exercir en general totes les funcions d’administració, conservació, 

custodia i defensa dels béns de la Fundació, sense perjudici del que la 

legislació atribueixi al Protectorat. 

12. Elegir els membres de la Comissió Assessora. 

 

DIVUITÈ BIS.- El Patronat pot delegar les seves funcions en altres òrgans de la 

Fundació, de conformitat amb aquests Estatuts i la legislació aplicable. En tot 

cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les 

facultats següents:           

a) La modificació dels Estatuts. 

b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació. 

c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els 

comptes anuals. 
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d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, 

tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, 

llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un 

preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix en el propi acord de 

disposició es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte 

corresponent en les condicions aprovades pel Patronat. 

e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica. 

f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius. 

g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques. 

h) Els que requereixen l’autorització o aprovació del Protectorat o l’adopció 

d’una declaració responsable.  

i) L’adopció i formalització de les declaracions responsables.  

j) La transmissió o gravamen de béns immobles i de valors immobiliaris o 

cotitzacions de borsa. 

k) El nomenament de patrons. 

 

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 legislació vigent 

 

DINOVÈ.- El Patronat tindrà una Comissió executiva que exercirà totes les 

funcions executives i en general les de gestió definides a l’article DIVUITÈ, llevat 

de les que siguin indelegables, d’acord amb aquests Estatuts.  

 

Formaran part de la Comissió executiva el president, un vicepresident, el  

tresorer, el secretari i fins a tres vocals del Patronat elegits per aquest. Es reunirà 

sempre que així ho acordi el president o bé dos dels seus membres. Els acords i 

funcionament es regiran per les normes generals del Patronat.  

 

El Patronat i la Comissió executiva podran nomenar apoderats generals amb 

funcions mancomunades o solidàries. 

 

VINTÈ.- Els patrons exerciran les seves funcions gratuïtament, però podran 

rescabalar-se de les despeses que els causin les seves funcions, les quals 

hauran de ser justificades. 
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Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la 

Fundació, sempre que s’articuli mitjançant un contracte que determini clarament 

les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes 

tasques laborals o professionals retribuïdes han d’ésser diferents de les tasques i 

funcions que són pròpies del càrrec de patró. 

 

El Patronat, abans de la formalització del contracte del patró amb la Fundació, ha 

de presentar al protectorat la declaració responsable, amb la documentació 

justificativa necessària, que queda suficientment acreditada la necessitat de la 

contractació i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els particulars 

del patró o persona equiparada, d’acord amb la legislació vigent aplicable. El 

nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la fundació ha d’ésser 

inferior al nombre de patrons previst perquè el patronat es consideri vàlidament 

constituït. Els patrons i les persones equiparades han d’abstenir-se de participar 

en tot tipus de negocis i activitats financeres privades que puguin comprometre 

llur objectivitat en la gestió de la Fundació. 

 

VINT-I-UNÈ. -El Patronat haurà d’efectuar una declaració responsable quan es 

donin les situacions següents: 

1. Quan es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir 

totalment o parcialment el deure de reinversió de l’import obtingut de la 

disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni 

fundacional, acceptació d’herències, llegats o altres béns i drets 

susceptibles d’integrar el capital fundacional, caldrà una declaració. S’ha 

d’aportar també un informe subscrit per tècnics independents que acrediti 

la necessitat de l’acte de disposició i les raons que justifiquen la no-

reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte 

que no es reinverteixi, que ha d’estar sempre dins de les finalitats de la 

Fundació. 

2. Quan es realitzi un contracte per tasques professional o laborals 

retribuïdes amb un membre del patronat, caldrà una declaració 

responsable sobre la necessitat de la contractació i la prevalença dels 

interessos de la Fundació sobre els particulars de la persona contractada.  
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Les declaracions responsables s’han d’acordar amb el vot favorable de dos 

terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per 

raó de conflicte d’interessos amb la Fundació. En l’acta de la reunió s’ha de 

deixar constància del sentit del vot dels patrons i de les objeccions que hagi 

formulat qualsevol membre del Patronat. Prèviament a l’adopció de l’acord, els 

patrons hauran de disposar dels informes requerits i de la resta de documentació 

rellevant. 

 

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol 

manifestació o dada que consti en una declaració responsable, comportarà la 

denegació de la facultat d’atorgar l’acte o contracte. 

 

 

CAPITOL V.- La Comissió Assessora. 

 

VINT-I-DOSÈ.- El Patronat elegirà una Comissió Assessora formada per un 

màxim de deu persones, que podran ser o no patrons, elegides pel Patronat 

entre aquelles que, per la seva trajectòria personal, puguin contribuir a 

assessorar sobre la difusió de l’obra de Joan Brossa i, en general, sobre les 

finalitats de la Fundació. 

 

El càrrec tindrà una durada de quatre anys. 

 

La Comissió Executiva i la Comissió Assessora donaran compte al Patronat de 

les actuacions que realitzin en la primera sessió. 

 

VINT-I-TRESÈ.- El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi 

la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, 

cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un 

contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es 

retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró. 

 

El càrrec de director és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la 

naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions. 
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Quan no és patró, el director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què 

se’l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot. 

 

El Patronat també podrà delegar funcions concretes en un patró. 

 

 

CAPITOL VI.- Dissolució i liquidació 

 

VINT-I-QUATRE.- Ja que la durada de la Fundació es indefinida, s’extingirà per 

la impossibilitat sobrevinguda de donar compliment als objectius fundacionals 

provocada per qualsevol circumstancia i per les altres causes establertes a la llei. 

En aquest cas, el Patronat acordarà la dissolució de la Fundació i els bens que 

restin de ser liquidada es destinaran a d’altres institucions sense afany de lucre 

amb objectius anàlegs i complint el que es disposa a la legislació sobre 

fundacions privades de Catalunya, tenint en compte que el llegat documental i 

obra de Joan Brossa sigui conservat i posat a disposició dels ciutadans, tal com 

va establir el fundador en el seu testament. 

 

S’exceptuaran d’aquest règim els fons especials que s’hagin constituït, la 

destinació dels quals es determinarà d’acord amb el que s’estableixi en l’acte 

constitutiu, atenent el que disposen els articles 334.3 i següents de la Llei 4/2008 

del 24 d’abril del llibre tercer del Codi civil de Catalunya. 

  

En cap cas no es poden adjudicar els béns ni l’obra de Joan Brossa a altres 

associacions, persones físiques, membres de la Fundació o entitats amb ànim de 

lucre.  

 

 

 

 

Guillem Sanchez Juliachs secretari de la Fundació Privada Joan Brossa 

certifica que aquests estatuts van ser aprovats pel Patronat celebrat el 27 de 

maig de 2014 havent introduit les esmenes de la Direcció general de Dret i 

Entitats Juridiques comunicades el 12 d’agost de 2013. 


