FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA
ESTATUTS
I. DENOMINACIÓ, DOMICILI I FINALITATS.
Article 1.- La fundació de caràcter privat, s'anomena "Fundació Familiar
Catalana", i està subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya.
Article 2.- La fundació es regirà per la voluntat dels fundadors, manifestada
directa o indirectament en aquests estatuts, per les disposicions que estableixi el
patronat i per les lleis i reglaments que li siguin d'aplicació.
Article 3.- La fundació té el domicili a Barcelona, carrer Immaculada, número
22, si bé, per acord del patronat, podrà traslladar-se a qualsevol altre lloc del
territori de Catalunya.
Article 4.- La fundació està exempta de finalitat lucrativa i té el caràcter
d’institució cultural i docent.
La finalitat de la fundació és:
Promoure, fomentar, divulgar, millorar, i desenvolupar tota mena d’activitats
formatives i educatives, a nivell pràctic i teòric, tant a l’esfera acadèmica, en
especial la universitària, com a l’aplicació pràctica, mitjançant la realització
d’activitats docents, culturals i educatives, que donin suport a una millor
formació tècnica, científica, humana i espiritual de la societat en general, en
especial de la catalana, a tots els nivells, en especial l’ensenyament, en qualsevol
dels seus graus, en activitats regulades o no, que els permeti la seva formació
bàsica o complementària, pràctiques professionals, inici a la recerca, i a la
posada al dia en aquests camps.
Promoure la recerca i la transferència de coneixement.
Promoure els drets humans i recolzar aquelles institucions que els proclamin i
defensin.
Prestar servei de protecció a 1'infància i la joventut.

Promoure activitats en favor de la família, del seu desenvolupament físic i
intel·lectual.
Promoure la formació integral de les persones, dintre del concepte de 1'home
com a ésser transcendent, espiritual i lliure.
Tot això, amb especial incidència en els valors de Catalunya, les seves terres,
interessos, cultura, ciència, història, idiosincràsia i llengua.
Article 5.- Per al compliment de les seves finalitats la fundació podrà dur a terme,
entre d'altres, les activitats següents:
a) Crear centres d'ensenyament, en especial universitaris, independents i autònoms
o adscrits a altres centres, públics o privats.
b) Mantenir relacions culturals i científiques amb centres d'educació superior
d'arreu del món, signant els acords adients per a col·laborar-hi en programes de
mutu interès.
c) Establir i patrocinar programes pilots o experimentals en qualsevol nivell,
col·laborant amb centres acadèmics i altres institucions, tant públiques com
privades, per al seu desenvolupament i implantació, mitjançant els oportuns
convenis de col·laboració.
d) Col·laborar amb altres entitats que tinguin els mateixos interessos.
e) Editar i publicar textos de caràcter formatiu, docent, cultural, divulgatiu i
d'investigació.
f) Convocar concursos i premiar llibres i treballs científics publicats sobre la
temàtica proposta.
g) Finançar, total o parcialment, filmacions, pel·lícules, reportatges i qualsevol
altres gravacions audiovisuals, especialment de caràcter formatiu, docent, cultural,
divulgatiu i d'investigació; i promoure la dotació d'equipaments culturals i docents,
biblioteques, laboratoris i altres instal·lacions docents, amb especial incidència en
els nous camps professionals i en les noves tecnologies.
h) Concedir tota classe de ajuts o préstecs que ajudin a introduir i aplicar els
moderns mètodes de comunicació, ensenyament i investigació a tota mena
d'institucions docents, culturals i socials.

i) Concedir tota classe de beques, subvencions, ajuts o préstecs a intel·lectuals,
professionals i estudiants, per a la seva formació, millora i investigació, i perquè
puguin col·laborar en tota classe de projectes, seminaris, cursos i ensenyament de
qualsevol grau o nivell, fins i tot no regulats, del país o de 1'estranger, i es puguin
relacionar amb altres institucions educatives, formatives o docents, mitjançant
cursos o intercanvis.
j) Promoure conferències, simpòsiums, estudis, cursos, taules rodones, congressos,
trobades, jornades i mitjans semblants, especialment en els camps educatius i dels
mitjans de comunicació actuals i futurs.
k) Col·laborar i participar, directa o indirectament, de forma minoritària o
majoritària, en entitats privades de caràcter no personalista i de responsabilitat
limitada, que la seva finalitat i objectius siguin anàlegs o coadjuvants a les
finalitats i objecte de la Fundació, complint en tot cas els requisits legals.
Article 6.- La fundació realitzarà les seves finalitats principalment a Catalunya,
sense perjudici de la seva extensió a qualsevol altre lloc.
La fundació podrà realitzar les seves finalitats directament o indirectament
portant a terme prestacions o rebent col·laboracions d’organismes públics,
d'altres fundacions, associacions o entitats que tinguin finalitats anàlogues als
d'aquesta fundació, entès en el sentit més ampli.
Article 7.- Els recursos s'aplicaran a les finalitats fundacionals, de la forma que
determini el patronat per a aconseguir el millor compliment de les seves
finalitats, respectant en tot moment l’aplicació obligatòria establerta per la
legislació vigent de la Generalitat de Catalunya.
La fundació atorgarà discrecionalment els seus beneficis a les persones o entitats
que, a exclusiu criteri del patronat, els mereixen.
La fundació, ateses les circumstàncies i possibilitats del moment, podrà
projectar la seva actuació envers qualsevol de les seves finalitats sense la
necessitat d’atendre-les totes.
Article 8.- Són beneficiaris de les activitats i de les ajudes concedides per la
fundació, les persones físiques i jurídiques que reuneixin les circumstàncies i

condicions que s'estableixin en les convocatòries, sempre en funció del
desenvolupament dels fins de la fundació.
Els beneficiaris seran elegits pel patronat seguint criteris d'imparcialitat i no
discriminació.
Ningú podrà, ni individualment ni col·lectivament, imposar al patronat
l'atribució dels beneficis de la fundació a persones determinades.
Article 9.- Nogensmenys el disposat als articles anteriors, quan la fundació,
prèvia acceptació del patronat, adquireixi a títol gratuït béns, per a destinar-los,
o els seus fruits o rendes, a una finalitat determinada de les que composen
l'objecte de la fundació, s'observarà la voluntat del transmetent.
II.- PATRONAT I PERSONES AMB FUNCIONS DE DIRECCIÓ
A) Patronat
Article 10.- El patronat és l'òrgan suprem de la fundació amb les funcions i
facultats que li atribueixin els estatuts i les lleis.
El patronat exercirà les seves competències amb supremacia i independència,
sense perjudici de les funcions que siguin competència del protectorat.
Article 11.- El patronat estarà format per un mínim de cinc membres i un màxim
de quinze.
El patronat determinarà mitjançant acord exprés el nombre de membres que ha
de tenir en cada moment
La designació i renovació dels membres del patronat l’haurà de fer l’òrgan
mateix d’acord amb el que és previst en aquests estatuts.
Serà condició necessària per ostentar la qualitat de patró el no haver complert
l’edat de vuitanta (80) anys
Seran president, vicepresident i secretari del patronat els que aquest designi per
majoria absoluta del seus membres. El president, d’acord amb la llei,

representarà al patronat i a la fundació davant tercers, efectuant les
manifestacions de voluntat i atorgant i subscrivint en nom de la fundació quants
negocis jurídics i instruments públics o privats acordi vàlidament el patronat. En
l’esmentada representació serà substituït pel vicepresident en els casos
d’absència o malaltia, sense que sigui necessari acreditar aquestes
circumstàncies davant de tercers o en cas de delegació expressa.
La duració del càrrec de patró serà de vuit anys, amb possibilitat de ser reelegit
tants cops com es tingui per convenient. Les vacants es produiran pel transcurs
del termini pel qual van ser nomenats, mort o renúncia dels titulars, així com per
acord de dos terços de la resta de membres del patronat arrodonits per excés i
per qualsevol altre causa establerta per la llei. En el cas que el patró nomenat o
renovat compleixi els 80 anys abans del vuit anys des de la data del
nomenament, la duració del càrrec serà fins a la data en que el nomenat
compleixi 80 anys.
El patronat per majoria absoluta de la totalitat dels membres subsistents,
designarà les persones que hagin de cobrir les vacants que es produeixin, o
acordarà reduir el nombre de membres, fins al mínim previst en aquest article.
També, podrà ampliar el seu nombre, fins al màxim indicat, i acordar els
nomenaments corresponents.
Els membres del patronat exerciran el càrrec gratuïtament; tanmateix tindran dret a
l’abonament de les despeses que l’exercici del càrrec els ocasioni.
El patronat podrà designar, per majoria absoluta de la totalitat dels membres, per
al càrrec de secretari del patronat, a una persona que no tingui la condició de
membre de l’òrgan col·legiat. El secretari, en aquest cas, intervé en les reunions
amb veu però sense vot, i té el deure d’advertir de la legalitat dels acords que
pretengui adoptar l’òrgan.
Article 12.- El patronat es reunirà, convocat pel President o qui desenvolupi les
seves funcions, com a mínim dos cops a l'any i més a més sempre que ho
requereixi l’interès de la fundació.
Les reunions es podran celebrar en qualsevol lloc. Tot i així, si es convocaren
fora de la ciutat del domicili fundacional s’haurà de justificar la conveniència si
ho sol·licita algú dels patrons.
El patronat es reunirà també sempre que ho sol·liciten com a mínim una quarta
part dels seus membres, mitjançant escrit adreçat al president, a la persona
legitimada per fer la convocatòria o al secretari, per a que ho transmeti a aquell

o a aquesta, en el que constin els assumptes que s’hagin de tractar a la reunió. La
convocatòria es farà dins dels cinc primers dies a partir del de la petició i es
celebrarà en el termini màxim de quinze dies comptadors des de la data de
sol·licitud. En aquests supòsits la reunió es celebrarà en el domicili fundacional.
Es podran celebrar reunions per vídeo conferència o qualsevol altre mitjà de
comunicació que permeti garantir la identitat dels assistents, la continuïtat de la
comunicació, la possibilitat d’intervenir a les deliberacions i l’emissió del vot.
La reunió s’entendrà celebrada en el lloc en el que es trobi el president.
També es podran adoptar acords per escrit i sense sessió, sempre que es
compleixin tots els requisits legals per a fer-ho. Els acords s’entendran adoptats
en el domicili fundacional i en la data de recepció de l’últim vot vàlidament
emès.
El patronat degudament convocat s’entendrà vàlidament constituït quan
concorrin, almenys, la meitat dels seus membres.
Els acords, tret dels supòsits en que s’exigeixi un quòrum superior, s'adoptaran
per majoria simple de vots dels assistents, sense que s'admetin delegacions i
decidint en cas d'empat el president.
Els acords són executius des del moment en que s’adoptin, excepte quan
s’estableixi una data determinada, o en el cas de que siguin d’inscripció
obligatòria que ho seran des del moment de la inscripció.
S’aixecarà acta tant de les reunions com dels acords adoptats sense reunió, en la
forma establerta per la legislació vigent.
L’acta serà aprovada pels assistents a la finalització de la sessió o,
alternativament, dintre dels 10 dies següents pel president i el secretari i, en el
seu cas, amb la intervenció del patró o patrons designats, si el patronat els
designa de forma expressa a determinades reunions.
Els acords seran transcrits al llibre d’actes, les quals seran autoritzades pel
president i el secretari.
Article 13.- Seran facultats especials del patronat, que realitzarà amb estricte
compliment de les disposicions legals, sens perjudici de les previstes en altres
articles dels presents estatuts, les següents:

a) Donar compliment a la voluntat dels fundadors i als estatuts de la fundació,
organitzar i dirigir el seu funcionament intern i extern.
b) Aprovar els pressupostos ordinaris i extraordinaris de la fundació.
c) Fixar la distribució i aplicació dels fons disponibles dins de les finalitats de la
fundació.
d) Formular i aprovar els comptes anuals que estaran integrats per tots els
documents que estableixi la llei.
e) Aprovar el canvi de nom o trasllat de domicili de la fundació, fora de la
població on està assenyalat.
f) Exercir la representació de la fundació en tota classe de relacions, actes i
contractes, i davant de l'estat, les comunitats autònomes, províncies, consells
comarcals, municipis, autoritats, centres i dependències de l’administració,
jutjats i tribunals, magistratures, corporacions, organismes, societats, bancs,
inclòs el Banc d'Espanya i caixes d'estalvis; persones jurídiques i particulars de
tota classe; exercint tots els drets, accions i excepcions seguint tots els seus
tràmits, instàncies, incidències i recursos, en tots els procediments, expedients,
reclamacions i judicis siguin competència o interessin a la fundació, atorgant a
l'efecte, el poders que estimi necessaris.
g) Acceptar les adquisicions a títol gratuït, de béns o drets per a la fundació o
per l’acompliment d'una finalitat determinada de les compreses en l'objecte de la
fundació sempre que lliurement estimi que la naturalesa i quantia dels béns o
drets adquirits és adequada i suficient per a l'acompliment de la finalitat a que
s'han de destinar; atorgar tota classe d'actes i contractes d'adquisició, possessió,
administració, venda o gravamen sobre béns mobles o immobles, inclòs els
relatius a constitució, modificació i cancel·lació total o parcial d'hipoteques i
altres actes de rigorós domini.
h) Cobrar i percebre les rendes, fruits, dividends, interessos i utilitats i qualsevol
d'altre producte i beneficis dels béns que integren el patrimoni de la fundació.
i) Efectuar tots els pagaments necessaris, inclòs els dividends passius i les
despeses necessàries per a recaptar, administrar i protegir els fons amb que
compta en cada moment la fundació.
j) Exercir directament, o mitjançant els representants que designi, els drets de
caràcter polític i econòmic que correspongui a la fundació com a titular
d'accions i altres valors mobiliaris que li pertanyin, i en aquest sentit, concórrer,

deliberar i votar, com millor ho cregui en les juntes generals, assemblees,
sindicats, associacions i altres organismes de les respectives companyies o
entitats emissores, exercint totes les facultats jurídiques atribuïdes al referit
titular, i concertant, atorgant i subscrivint els actes, contractes, convenis,
proposicions i documents que jutgi convenients.
k) Exercir, en general, totes les funcions d'administració, conservació, custòdia i
defensa dels béns de la fundació.
l) Organitzar i dirigir el funcionament intern i extern de la fundació, establir els
reglaments de tot ordre que consideri convenient, nomenar i separar lliurement,
a tot el personal directiu, facultatiu, tècnic, administratiu, auxiliar, subaltern i de
qualsevol altre índole, i assignar el seu salari, honoraris i gratificacions, sense
cap altre formalitat que les que discrecionalment destini per cada cas.
m) Vigilar directament, o mitjançant les persones en qui ho delegui, l'esmentada
aplicació de les inversions acordades i dirigir, regular i inspeccionar tots els
serveis que es creguin oportuns a les finalitats fundacionals, així com el seu
funcionament i administració.
n) Delegar alguna o algunes de les facultats precedents, en un o més dels seus
membres i nomenar apoderats generals o especials amb funcions i
responsabilitats mancomunades o solidàries. La disposició de comptes corrents i
altres fons o béns de la fundació requerirà la delegació o apoderament a favor,
de dues persones amb signatura mancomunada de dues d'elles.
En cap cas, el patronat delegarà aquelles funcions que per llei siguin
indelegables.
o) Modificar els presents estatuts per al millor compliment de la voluntat dels
fundadors, amb l'aprovació del protectorat.
Article 14.- Cap patró podrà mantenir una relació professional o laboral
retribuïda amb la fundació.
Article 15.- Els membres del patronat actuaran en tot moment amb absoluta
transparència i lleialtat en les seves relacions de tot tipus amb la fundació i
s'abstindran de participar, per si o a través d'aquelles persones o entitats
vinculades que per llei s'estableixin, directament o indirectament, en qualsevol
tipus de negocis o activitats que puguin objectivament comprometre les
obligacions de gestió i administració que els patrons tenen amb la fundació.

Els patrons i les persones o entitats vinculades per llei, només podran
realitzar operacions amb la fundació quan quedi acreditat i complert tot el que
exigeix la legislació vigent per a l’adopció i execució d’aquest acords i donarà
raó al protectorat en els terminis i en la forma establerts.
En tot cas, qualsevol situació de conflicte d'interessos ha de ser:
a) Comunicada al patronat, amb caràcter immediat, pel patró afectat.
b) Resolta, al més aviat possible, pel patronat, sempre en interès
preferent de la fundació.
En les deliberacions i votacions que es produeixin en cas de conflicte
d'interessos, el patró o patrons afectats s'abstindran d'intervenir i votar.
b) Persones amb funcions de direcció
Article 16.- El patronat establirà l’organigrama de funcionament de la fundació i
comptarà amb les persones que cregui convenient per a exercir les funcions de
direcció i gestió segons el seu criteri. Podrà anomenar un director gerent que en
cap cas podrà ser patró i es realitzarà d’acord amb la llei.
Article 17.- D’ésser contractat, el gerent assumirà la direcció i gestió dels
serveis administratius i econòmics de la fundació d’acord amb els reglaments
interns aplicables. El patronat l’hi atorgarà els poders notarials convenients per a
exercir les seves atribucions davant de tercers.
El gerent assistirà amb veu però sense vot a aquelles sessions del patronat en les
quals es debatin assumptes relacionats amb les funcions pròpies del seu càrrec i
quan així ho acordi el president.
Article 18.- Seran de aplicació al gerent les disposicions establertes per la
legislació vigent en els supòsits de conflicte d’interessos o supòsits d’
autocontractació que aquesta contempla, havent-se de complir en aquests casos
l’establert legalment.

III. DOTACIÓ I RÈGIM ECONÒMIC
Article 19.- Constitueixen la dotació de la fundació els béns que s'especifiquen
en l'escriptura fundacional.
A més a més, seran béns dotacionals els béns i drets que la fundació rebi per
donació, herència o llegat, sempre que el donant o testador en el seu cas, així ho
disposi i sigui acceptat pel patronat i aquells altres que el patronat destini per a
incrementar la dotació amb el compliment dels requisits exigits per la legislació
vigent.
Article 20.- Els béns i drets que rebi la fundació per qualsevol concepte
(aportacions, donatius, subvencions, herències, llegats, ets.) on no s'especifiqui
el seu destí, el patronat podrà decidir segons el seu criteri entre capitalitzar-los o
destinar-los directament a la realització de l'objecte fundacional, d'acord amb el
que disposi la legislació específica sobre la matèria.
Article 21.- El béns i rendes de la fundació s'entendran afectes i adscrits, d'una
manera directa i immediata, a la realització de les finalitats fundacionals.
L'adscripció del patrimoni fundacional a la consecució de les seves finalitats no
implicarà assignació de parts o quotes, iguals o desiguals, a cadascun d'ells. Per
tant, la fundació no està obligada a distribuir ni dividir el seu capital o rendes
entre els diferents objectius que formen part de les seves finalitats.
Article 22.- Els béns adquirits per la fundació per a què siguin destinats a
l'acompliment d'una finalitat determinada pel transmetent dels béns assenyalats,
s'entendran afectes i adscrits d'una manera directa e immediata, a la realització
dels objectius que hagués indicat el transmetent.
La mateixa obligació sorgirà respecte dels ingressos, béns o drets adquirits per la
fundació com a resultat de campanyes realitzades pel patronat per a l’obtenció
de recursos que possibilitin la realització d’una finalitat concreta.
Article 23.- El patronat, si és necessari prèvia autorització del protectorat, podrà,
en tot moment i totes les vegades que siguin necessàries, segons el tenor que
aconselli la conjuntura econòmica, efectuar les modificacions que estimi
necessàries o convenients en les inversions del capital fundacional, amb la

finalitat d'evitar que aquest, encara mantenint el seu valor nominal, es redueixi
en el seu valor efectiu i poder adquisitiu.
Article 24.- El producte de les rendes del capital, els donatius rebuts per aplicarlos directament al compliment de les finalitats fundacionals i dels ingressos
procedents de qualsevol activitat o servei que pugui realitzar la fundació, es
destinaran com a mínim en la quantia que la llei estableix a la realització de les
seves finalitats.
Article 25.- La realització de les finalitats fundacionals que per la seva
naturalesa suposin el consum de béns que es destinin a aquesta finalitat només
podrà fer-se amb les rendes dels béns, donatius i subvencions que no s'han de
capitalitzar i els ingressos procedents dels serveis que presti la fundació.
Article 26.- L’exercici fundacional serà de l’1 de setembre fins el 31 d’agost.
Anualment, amb data del dia de tancament de l’exercici, el patronat,
simultàniament i de manera que reflecteixi l’imatge fidel del patrimoni de la
fundació, haurà de formular l’inventari i els comptes anuals, amb tots els
documents que els integren, que seran aprovats pel patronat dintre dels sis mesos
següents a la data de tancament i signats pel president i secretari. Posteriorment,
es presentaran al protectorat en la forma i termini legalment establerts.
El patronat farà una previsió dels ingressos i despeses per a l’exercici següent
que aprovarà en el moment oportú.
Article 27.- Els comptes anuals i la gestió de la fundació seran auditades quan es
doni algun dels supòsits legals que la fan obligatòria, sense perjudici de que es
porti a terme sempre que el patronat ho consideri convenient.
IV. DISSOLUCIÓ
Article 28.- El patronat, a més a més de per les causes previstes per la legislació
vigent aplicable a les Fundacions de la Generalitat de Catalunya, podrà acordar,
de forma motivada, la dissolució de la fundació en cas de necessitat o
conveniència justificada, circumstàncies que s’entendran que concorren, entre
d’altres casos:

- Quan no es puguin complir les finalitats per a les quals es va constituir en la
forma prevista en aquests estatuts.
- Quan mitjançant un acte de l’Administració o de qualsevol altre autoritat
pública es pretengués alterar, modificar, contrariar o, de qualsevol forma, deixar
sense complir la voluntat dels fundadors, reflectida en la escriptura de
constitució o en els estatuts.
La dissolució haurà d’ésser acordada per majoria absoluta dels membres del
patronat, els quals podran nomenar una comissió liquidadora de al menys tres
membres amb poders precisos per a acomplir les seves funcions.
L’acord de dissolució, que haurà de ser aprovat pel protectorat en el cas de que
la legislació vigent el requereixi així, obrirà el període de liquidació.
Article 29.- Una vegada finalitzat el període de liquidació de la fundació, el
patronat o els liquidadors nomenats a l’efecte, disposaran dels béns sobrants a
favor d’altres fundacions o entitats privades sense ànim de lucre, que tinguin
finalitats anàlogues a les de la fundació dissolta, d’acord amb la llei i que
estiguin acollides al règim fiscal especial de la llei 49/2002, de 23 de desembre,
del “Regim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals
al mecenatge” o qualsevol altre que, en el seu cas, la substitueixi.
L’adjudicació o el destí del patrimoni resultant haurà de ser autoritzat pel
protectorat en el cas de que la legislació vigent així ho requereixi.
Barcelona, 14 de juliol de 2020

