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ESTATUTS DE LA “FUNDACIÓ CATALUNYA FONS. FUNDACIÓ PRIVADA 

CATALANA” 

 

CAPÍTOL I.- Denominació, domicili i objecte. 

Article 1.-  La  “Fundació Catalunya. Fons per a la defensa dels drets dels catalans. 

Fundació Privada catalana. constituïda l’any 2007 canvia la seva denominació per 

FUNDACIÓ CATALUNYA FONS. FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA per acord del 

Patronat de 12 de juny de 2019. La Fundació està subjecta a la legislació de la 

Generalitat de Catalunya que es regeix per aquests estatuts i per les altres disposicions 

legals que li siguin aplicables. 

Article 2.-  El domicili de la Fundació és a Barcelona, Rambla de Catalunya, n. 31, 

Principal, 1a B, i el seu àmbit d’actuació, preferentment és el país català. 

Article 3.-  La Fundació té per objecte la defensa dels drets dels catalans, tant 

individuals com col·lectius, i especialment els reconeguts per la Declaració Universal 

dels Drets Humans de les Nacions Unides de 10 de desembre de 1948, pel Conveni 

europeu per la protecció dels drets humans aprovat pel Consell d’Europa el 4 de 

novembre de 1950, pel Pacte internacional de drets civils i polítics de 16 de desembre 

de 1966, pel Conveni-marc per a la protecció de les minories nacionals,  aprovat pel 

Consell d’Europa a Estrasburg l’1 de febrer de 1995 i per la Carta europea de les 

llengües regionals o minoritàries, aprovada pel Consell d’Europa a Estrasburg de 5 de 

novembre de 1992. 

Article 4.- La Fundació atorgarà els seus serveis, ajudes o col·laboracions a les 

persones o col·lectivitats i a les institucions que consideri adequades en cada cas per a 

la consecució de les seves finalitats. 

La tria dels beneficiaris l’efectuarà el patronat amb criteris d'imparcialitat i no 

discriminació entre les persones, col·lectivitat i institucions que reuneixen les següents 

regles:  

1-Demanar la prestació o serveis que la Fundació pugui oferir: 

2-Complir, si escau, en cada cas, els requisits objectius, específics que 

complementàriament pugui acordar el Patronat.  

Solament el Patronat, o òrgan en què aquest delegui podrà concedir i refusar el 

benefici dels serveis o ajudes de la Institució, i ningú, ni individualment  ni col·lectiva 

podrà al·legar dret a gaudir dels dits beneficis. 

 

CAPÍTOL II.- Règim fundacional. 

Article 5.-   La Fundació es regirà per la legislació aplicable, pels seus estatuts i per 

les disposicions que en desenvolupament d’aquests estableixi el Patronat. 

Article 6.-   La Fundació queda acollida al Protectorat de la Generalitat sobre les 

fundacions privades de Catalunya. 
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Article 7.-  La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica 

d’obrar, i, per tant, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, pot adquirir, conservar, 

posseir, administrar, disposar, alienar, gravar, hipotecar i permutar béns de totes 

classes; dur a terme actes i contractes de tota mena; concertar operacions creditícies i 

d’aval; contreure obligacions; renunciar i transigir béns i drets; promoure i seguir els 

procediments oportuns, oposar-s’hi i desistir-ne; i exercir lliurement tota mena de 

drets, accions i excepcions enfront dels òrgans judicials, ordinaris i especials, 

organismes i dependències internacionals i de l’Administració estatal, nacional i 

municipal, i d’altres corporacions o entitats, entenent-se tot el que s’estableix en el 

present article 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. 

 

CAPÍTOL III.- Béns de la Fundació.  

Article 8.-  El patrimoni de la Fundació podrà estar constituït per tota mena de valors i 

béns, tant mobles com immobles, radicats a qualsevol lloc. 

Article 9.-   La Fundació podrà adquirir, per a la seva millora i ampliació, altres béns 

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

mixtes, com de qualsevol benefactor. 

Article 10.-  Els béns i les rendes de la Fundació s’entendran afectes i adscrits d’una 

manera immediata i directa, sense interposició de persones, a la realització dels fins de 

la Fundació. 

Les rendes i altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al 

compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.  

Article 11.-   El Patronat podrà en tot moment,  segons la conjuntura econòmica, i 

complint en tot moment els requisits exigits per la llei, fer les modificacions que cregui 

necessàries en el capital fundacional amb el fi d’assegurar la permanència de la 

Fundació en profit de successives generacions. 

El Patronat de la Fundació aprovarà anualment dins el sis mesos següents al 31 de 

desembre, data de tancament de l’exercici, els comptes anuals integrats pels 

documents exigits en la normativa aplicable, i formularà el pressupost de l’exercici 

actual.  

Els comptes anuals hauran de presentar-se al Protectorat de la Generalitat de 

Catalunya dins el termini de 30 dies següents a la seva aprovació pel Patronat.  

Article 12.-  Es destinarà a la realització de la finalitat fundacional almenys el 70% de 

les rendes i altres ingressos nets anuals que obtingui la Fundació. 

La resta es destinarà al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar els fons 

propis de la Fundació. 

Article 13.-   Per salvaguardar els béns constitutius del patrimoni de la Fundació, 

s’observaran les normes següents: 

a.-  Els béns immobles i drets reals s’inscriuran a nom de la Fundació en el Registre de 

la Propietat. 

b.-  Els valors, les accions i les obligacions propietat de la Fundació es dipositaran a 

nom de la Fundació en un establiment bancari designat pel Patronat 
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c.-  Els altres béns, títols de propietat, resguards de dipòsits i qualsevol altre document 

acreditatiu de domini, possessió, usdefruit, ús o qualsevol altre dret de què sigui titular 

la Fundació seran custodiats pel Patronat o per les persones en qui aquest delegui. 

d.- Tots els béns de la Fundació s’inventariaran en un llibre de registre del patrimoni 

que estarà sota la cura del Patronat. 

e.- Els exercicis econòmics de la Fundació comprendran l’any natural. 

 

CAPÍTOL IV.-  Patronat. 

Article 14.- 

a.-  El govern, l’administració i la representació de la Fundació es confiaran al Patronat, 

que estarà subjecte al que disposen els estatuts i que tindrà les facultats que aquests li 

atorguin, incloent-hi la d’interpretar-los. 

b.-El Patronat exercirà les seves facultats amb independència, sense traves ni 

limitacions de cap mena, i els seus actes seran inapel·lables i definitius; en 

conseqüència, podrà realitzar tota mena de fets, actes i negocis jurídics d’acord amb la 

Llei de fundacions. 

Article 15.-El Patronat estarà format per un mínim de tres i un màxim de quinze 

persones físiques o jurídiques, nomenades per a un període de quatre anys. 

La designació dels patrons en realitzarà per majoria del mateix Patronat en sessió 

convocada a tal fi. 

Els membres del Patronat entraran en funcions després d’haver acceptat expressament 

el càrrec i seran reelegibles indefinidament. S’entendrà prorrogat el càrrec de patró des 

de la seva caducitat i com a màxim fins a la data d’aprovació dels comptes anuals 

corresponents a l’exercici següent a la data de caducitat del seu mandat. 

Els patrons no són retribuïts pel mer exercici del seu càrrec, sens perjudici del seu dret 

a ser rescabalats de les despeses que els representi l’acompliment de la seva funció. 

Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la fundació, 

en la forma i amb els requisits establerts a la normativa aplicable.  

El Patronat elegirà per majoria absoluta d’entre els seus membres un president, un 

vicepresident o més, si es creu necessari, i un tresorer. 

Serà també nomenat un secretari que podrà no ser membre del Patronat, si bé en 

aquest cas assistirà a les reunions amb veu però sense vot. 

El president i en defecte seu els vicepresidents, pel seu ordre, tindran les facultats 

següents:  

a) Representar la Fundació en judici i fora d’ell, excepte en els casos en què el 

Patronat designi un altre representant especial. 

b) Convocar les juntes ordinàries i extraordinàries, de conformitat amb aquests 

estatuts. 

c) Sotmetre a la junta ordinària els comptes anuals de l’exercici anterior i el 

pressupost de l’exercici corrent. 
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d) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en els casos 

d’empat. 

e) I totes les altres facultats que indiquin aquests estatuts. 

El secretari estendrà les actes i lliurarà certificacions amb el vistiplau del president o, si 

no n’hi ha, dels vicepresidents, pel seu ordre. 

Portar el llibre d’actes on s’hi farà constar la data i el lloc de la reunió, l’ordre del dia. 

els assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de les quals s’hagi 

demanat constància i els acords adoptats, amb la indicació del resultat de les votacions 

i de les majories amb que s’han adoptat. . 

El tresorer vetllarà perquè les quantitats que percebi la Fundació siguin ingressades en 

un compte bancari o una llibreta d’estalvi. Els patrons i les persones indicades en 

l'article 312-9.3 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de 

Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, han d'abstenir-se de participar en tot tipus 

de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de 

la Fundació. 

Article 16-  El Patronat es reunirà a sol·licitud d’una quarta part dels seus membres, i 

en aquest cas la reunió s’haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud. El 

president cursarà, amb un mínim de cinc dies d’antelació, les convocatòries per carta o 

per comunicació telemàtica, dirigides a les adreces comunicades pels patrons a la 

fundació a aquests efectes, on constaran l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la 

reunió. Els acords del Patronat es prendran per majoria dels presents sempre que 

assisteixin a la reunió la majoria dels patrons, amb un mínim de tres membres. El 

president dirigirà els debats i posarà en pràctica els acords adoptats, sempre que no es 

designi una altra persona a aquest efecte. El secretari lliurarà els certificats amb el 

vistiplau del president. 

El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, 

multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presencia física dels 

patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la 

reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir 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 multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon  

al president i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de 

tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids. 

Les actes de les reunions del patronat s’han d’aprovar, si escau, per aquest mateix 

òrgan en la mateixa reunió o en la següent.  

Article 17.-  Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, competeix al Patronat: 

a.- Designar les vacants de patrons segons el que disposen aquests estatuts. 

b.- Assumir la màxima representació de la Fundació en tota mena de relacions, actes i 

contractes, i davant dels organismes internacionals, l’Estat, les institucions nacionals, 

els municipis, les autoritats, els centres, els organismes, els tribunals, les 

magistratures, les corporacions, les societats i les persones jurídiques i privades, 

exercint tots els drets, les accions i les excepcions, i seguint tots els tràmits, les 

instàncies, les incidències, els recursos i els procediments, els expedients, les 
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reclamacions i els judicis que competeixin a la Fundació, amb l’atorgament a aquest 

afecte dels poders que cregui necessaris. 

c.- Adquirir i acceptar béns i drets per a la Fundació fent tota mena d’actes i contractes 

de compra, possessió, administració, alienació i gravamen de béns mobles i immobles. 

d.-Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos, utilitats i qualsevol altre 

producte o benefici que es derivi de l’activitat de la Fundació i del seu patrimoni. 

e.-Efectuar tots els pagaments necessaris i els de les despeses prèvies per recaptar, 

administrar i protegir els fons amb què compti en cada moment la Fundació. 

f.- Fer les obres o construir els edificis que cregui necessaris per als fins propis de la 

Fundació, i decidir la forma més adequada de construcció sense necessitat de concurs, 

subhasta o autorització. 

g.- Exercir en general totes les funcions d’administració, conservació, custòdia i 

defensa dels béns de la Fundació; elaborar i presentar els pressupostos anuals de la 

Fundació. 

h.-Organitzar i dirigir el funcionament intern i extern de la Fundació; establir els 

reglaments de tota mena que consideri convenients. 

i.-Nomenar i separar lliurement el director general, personal directiu, docent, facultatiu, 

administratiu i auxiliar; assenyalar-ne sous, honoraris i gratificacions. 

j.-Controlar l’aplicació dels productes finals de la Fundació d’acord amb els seus 

objectius. 

k.-Assignar algunes de les facultats precedents a una o unes quantes persones del 

Patronat i que siguin delegables legalment. 

l.- Declarar haver complert fidelment la voluntat dels fundadors reflectida en els 

objectius assenyalats en aquests estatuts. 

m.- Formular i aprovar els comptes anuals integrats pel balanç de situació, el compte 

de resultats i la memòria econòmica. 

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. 

 

 CAPÍTOL V.-  Comissió permanent i director general. 

Article 18.-  El Patronat podrà nomenar d’entre els seus membres una Comissió 

permanent que es reunirà sempre que calgui per tal de preparar les qüestions que 

s’hagin de sotmetre a les decisions del Patronat i ocupar-se de la marxa corrent de les 

activitats fundacionals; les facultats de la Comissió permanent seran establertes pel 

Patronat dintre dels límits assenyalats a la Llei de fundacions. El seu funcionament 

s’ajustarà a les normes del present article 

La Comissió Permanent estar formada per un mínim de 3 i un màxim de 7 patrons, 

entre els quals hi haurà el president, secretari i tresorer, nomenades pel patronat per 

majoria simple. La durada del càrrec serà de 4 anys. La convocatòria serà efectuada 

pel President per via telemàtica amb una antelació mínima de 5 dies. Per adoptar 

acords hauran d'assistir com a mínim 3 membres. Els acords es prendran per majoria 

simple dels assistents. 
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Article 19.-  La representació de la Fundació i l’execució dels acords del Patronat 

correspondran a un director o directora general que, en cas necessari, designarà el 

Patronat d’acord amb les condicions que consideri escaients i que figuren en el 

corresponent contracte, on se n’especificaran detalladament la retribució inicial, el 

règim de treball i les facultats. El director o la directora general disposarà de l’oportuna 

escriptura de poders que legitimi les seves actuacions amb tercers; respondrà pel seu 

càrrec i gestió davant del Patronat, del qual podrà no ser membre, en el qual cas 

assistirà a les reunions d’aquest amb veu però sense vot. Mai no es podrà delegar ni 

apoderar en el director o la directora general la facultat d’acordar els actes establerts a 

l’article 332.1.3 de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya. 

 

CAPÍTOL VI.-  Modificació d’estatuts i extinció de la Fundació. 

Article 20.-  La modificació d’aquests estatuts i l’agregació o fusió en una altra 

Fundació exigeix l’acord de les dues terceres parts dels patrons o les patrones en 

exercici del càrrec, reunits en sessió especial, i l’aprovació del Protectorat de la 

Generalitat. 

Article 21.-  La Fundació es dissoldrà per les causes previstes a la llei. En els casos 

que la llei requereixi per la dissolució un acord del Patronat. aquest haurà de ser 

adoptat per les dues terceres parts dels patrons. Hauran de seguir.se els tràmits 

assenyalats a la Llei.  

Article 22.-  La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació que han de dur 

a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.  

La dissolució determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. 

Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, s'ha de publicar en el 

termes exigits per la normativa vigent i, amb l'autorització prèvia del Protectorat, s'ha 

d'adjudicar el patrimoni a alguna fundació o una altra entitat sense finalitat de lucre 

amb uns fins similars als de la Fundació, sempre i quan es tracti d'una entitat 

considerada com entitat beneficiaria del mecenatge als efectes previstos als articles 16 

a 25, ambdós inclosos, de la Llei 49/2002, o a una entitat pública de naturalesa no 

fundacional que persegueixi fins d’interès general similars als de la Fundació.  

Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i passius, i a I 

‘haver que en resulta se li ha de donar l'aplicació establerta en el paràgraf anterior." 

 

Desembre 2019 

 


