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LIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES 

BC6321121 

FERNANDO MORALES LIMIA 
— NOTARIO-

Rambla Marina 200, altillo 

08907 L'Hospitalet de LLobregat 
Tel. 93 336 37 12 Fax 93 336 34 54 

NUMERO MIL SET-CENTS CINQUANTA-SET. 

ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS SOCIALS D'ADAPTACIÓ 

D'ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA XARXA 

D'ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL DE CATALUNYA. 

A l'Hospitalet de Llobregat, la meva residèn

cia, a vint-i-set de desembre de dos mil dotze. 

Davant meu, FERNANDO MORALES LIMIA, Notari de 

l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, 

COMPAREIX: 

El senyor JAUME AMIGO I DURAN, major d'edat, 

casat, vei de Terrassa, carrer Martin Diez, núm. 7, 

3® planta (08224), i amb D.N.I. número 38.034.028-D. 

INTERVE en nom i representació de la "FUNDACIÓ 

PRIVADA CATALANA XARXA D'ESPECTALE INFANTIL I JUVE

NIL DE CATALUNYA", domiciliada a Terrassa, carrer 

Martin Diez, núm. 7, 3^ planta; constituida en es

criptura autoritzada pel Notari de Barcelona senyora 

Berta Garcia Prieto el dia 16 d'octubre de 1.995, i 

regida pels seus estatuts aprovats per la Generali

tat de Catalunya i inscrits en el Registre de Funda-

-1-



 

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Pàg. 2/ 27

Data: 14/04/2020

Amb el codi segur de verificació 81031I28528z95y es pot consultar aquest document a l’adreça
http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

cions de Barcelona, Departament de Justicia de la 

Generalitat de Catalunya amb el número 964 en data 

13 de març de 1.996. 

Amb N.I.F. G-60953940. 

Actúa en la seva condició de President del Pa

tronat, càrrec per al que va ser reelegit segons re

sulta de reunió extraordinària del Patronat de data 

18 de març de 2012, certificació de la qual 

m'exhibeix y protocol•litzo per testimoni, legiti

mant les seves signatures; l'esmentat càrrec està 

pendent d'inscripció a la Direcció General de Dret i 

d'Entitats Jurídiques del Departament de Justicia dé 

la Generalitat de Catalunya. 

Es troba expressament facultat per aquest ator

gament per acord pres en la reunió del Patronat de 

la Fundació, celebrada amb data 18 de març de 2012, 

segons resulta de certificació de l'acta de 

l'esmentada reunió, que em lliura i deixo unida a 

aquesta matriu, estesa pel Secretari senyor Aurelià 

Garcia i Ruz, amb el vistiplau del President, senyor 

Jaume Amigó i Duran, les signatures dels quals legi

timo. 

Manifesta que les seves facultats continuen vi

gents i no ha variat la personalitat de la Fundació 
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representada. 

L' identifico pel seu DNI que a tal efecte 

m'exhibeix. 

Té al meu judici, segons que intervé, la capa

citat legal suficient per atorgar aquesta escriptura 

de elevació a públic d'acords socials, i amb aquesta 

finalitat, 

DIU I ATORGA: 

PRIMER.- Que el dia 18 de març de 2012 es va 

celebrar reunió del Patronat de la Fundació i va 

pendre els acords que consten a la certificació que, 

estesa en dos folis de paper comú, de data 21 de de

sembre de 2012, em lliura, estesa pel Secretari sen

yor Aurelià Garcia i Ruz i amb el vistiplau del Pre

sident, senyor Jaume Amigó i Duran, que proto

col -litzo, legitimant les seves signatures. 

SEGON.- Que eleva a públic els acords que cons

ten a la certificació esmentada a l'apartat ante

rior, a la que em remeto. 

TERCER.- Que el senyor compareixent, tenint en 
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compte que per aquesta escriptura, segons la certi

ficació protocol•litzada, aprova els nous estatuts 

de la Fundació, em lliura els esmentats estatuts, 

estesos en nou folis de paper comú, escrits per 

l'anvers i el revers, excepte l'últim, només escrit 

per l'anvers, signats pel compareixent i el Secreta

ri Aurelià Garcia i Ruz, les signatures dels quals 

legitimo. 

CLÀUSULA D'INFORMACIÓ DE DADES.- D'acord amb el 

que s'estableix en la Llei Orgànica 15/1999, el com

pareixent queda informat i accepta, la incorporació 

de les seves dades personals als fitxers automatit

zats existents en aquesta Notaria; dades que es con

servaran a la mateixa, amb caràcter confidencial, a 

l'estar emparats pel secret del protocol, sense per

judici de les remissions de compliment obligat impo

sades per la normativa vigent. 

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ: 

El faig les reserves i advertiments legals, es

pecialment les fiscals i però concretament les rela

tives a la Obligación de presentació dels documents 

a liquidació i el termini de presentació. 

Dono fe de la identitat de l'atorgador, que al 

meu judici té capacitat i legitimació per a aquest 
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acte, que el consentiment ha estat lliurement pres

tat, i que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a 

la voluntat degudament informada de 1'intervinent. -

El llegeixo a elecció seva la present escriptu

ra en la seva integritat, prèvia advertiment del seu 

dret a llegir-la per si. 

Dono fe que després de la lectura, el compa

reixent ha fet constar haver quedat degudament in

format del contingut de l'instrument públic i haver 

prestat a aquest el seu lliure consentiment, i- en

contrándolo conforme ho ratifica i signa amb mi. 

Del contingut del present instrument públic 

estès en tres folis de paper timbrat, exclusiu per a 

documents notarials, sèrie BC, números 6321293 i dos 

següents en ordre correlatiu, jo el Notari, dono fe. 

Seguéix le signatura del compareixent.- Signat: 

FERNANDO MORALES LIMIA.- Rubricat.- Hi ha el segell 

de la Notaria. Documents units. 
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El Sr. Aurelia Garda i Ruz, amb DNI 77091819-M en la seva qualitat de Secretan de la 
FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA XARXA D'ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL DE 

CATALUNYA, domiciliada al carrer Martín Diez, núm. 7 3a. planta de Terrassa amb 
NIF G60953940 i inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de 
Catalunya amb el núm. 964. 

CERTIFICO: 

PRIMER- Que en el llibre d'actes de la Fundació, figura l'acta que es va estendré de la 
reunió extraordinària del Patronat celebrada a Terrassá el passat 18:dé març dé 2012, 
i amb la deterrriinació deis punts de l'ordre del dia cbhsrsteñts entré d'alti-es, en o 
l'aprovació d'un nou redactat d'Estatuts 

SEGON- Que en relació al quòrum d'assistència ,a la reunió, va sér dé 49 Patrons d'un 
total de 64 membres, que són els que formen el Patronat en el moment de començar 
la reunió. 

TERCER- Que en aquesta reunió de Pàtrpnat, es va prendre per unanimitat l'acord 
d'aprovar un nou text refós d'estatuts, amb Tobjectiu d'àdaptàr-né el redactat, ai 
marc legal establert per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, délí llibre tercer del Codi Clvil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. La unanimitat déls assistents, es projecta 
doncs, en tots i cadascun dels articles tal i com fian quedat redactats els Estatuts, i 
que s'adjunten en aquest certificat: 

QUART- Que el Patronat fia considerat convenient aprofitar el procés de modificació 
d'estatuts per incorporar petites millores que deixen sense efecte l'anterior redactat, i 
on s'ha tingut en compte la voluntat dels Fundadors i l'interès dé la fundació. 
D'aquestes en destaquem les següents: 

1) En relació a l'actual redacció sobre les finalitats i els beneficiaris, pel que fa a les 
finalitats, s'fia cregut convenient fer petites: modificacions de redactar qüe en cap cas 
atempta contra la voluntat dels fundadors, ans al contrari, aprofundeix en aquesta 
voluntat. 

I pel que fa a l'actual redacció de l'art Bé sobre determinació dels beneficiaris, s'ha 
fet una redacció que reforça el caràcter de no discriminació i objectivitat de la fundació 
a l'hora de detallar encara més els beneficiaris de les seves activitats, identificant-ne 
els col·lectius. 

2) En relació al contingut de l'actual art. 24 i 25, que fa refrerència a la composició dels 
càrrecs de Patronat, s'ha cregut convenient ampliar el ventall de vicepresidents fins 
a 3, vinculant-los a l'existència de les 3 àrées de treball de la fundació. D'aquesta 
manera, els estatuts reconèixen un funcionament de treball que a la pràctica ja s'ha 
estava aplicant. 

3) Pel que fa a l'article corresponent als Ingressos anuals, hem volgut destacar en el 
seu apartat a), la importància de les aportacions periòdiques que els patrons fan a 
favor de la fundació. Aquesta era ja una pràctica habitual i consensuada en el propi 
patronat, que s'ha volgut deixar reflexada en els Estatuts, ja que contribueix de forma 
clara al manteniment de la pròpia fundació i per tant a la voluntat fundacional. 
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4) Pel que fa a l'actual redacció de l'art 38 sobre el Procediment de dissolució i 
destí del seu patrimoni, s'tia optat per una de les dues opcions que la Llei 
4/2008, del 24 d'abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, reconeix en 
relació a un eventual procediment de dissolució de la fundació i aquesta via és 
la que a parer del Patronat interessa més als interessos de la fundació, perquè 
és una opció més pràctica i senzilla que la Cessió Global d'Actius i Passius. 

r 

CIN 
CAT 
quals-
actuac 
faculta 
Fundad 

I perqt 
el dia 

È.- Facultar al President i al Secretari del Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA 
NA XARXA D'ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL DE CATALUNYA, perquè 

/oi d'ells dos indistintament, elevi a públic els acords anteriors i realitzi quantes 
ons siguin necessàries per a la seva plena efectivitat i publicitat, incloses |es 
s, de rectificació i sulasanació, fins a la seva inscripció al Registre de 
ions de la Generalitat de Catalunya. 

è consti lliuro la present certificació amb el vist-i-plau del President, a Barcelona 
1 de desembre de 2012. 

Vi^-i-plau del Presip 
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ESTATUTS DE LA "FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA 
XARXA D' ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL DE 

CATALUNYA" 

CAPÍTOL I 

Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d'actuació i règim juridic 

Article 1. 

Amb la denominació Fundació Privada Gatàlana Xarxa d'Èspectacle Infantil i Juvenil 
de Catalunya, desenvolupa les sévès activitats amb caràcter indefinit, aquesta entitat 
sense ànim de lucre que té el patrimoni,, eis rendiments i els recursos obtinguts, 
afectats de forma permanent a la realització dè les finalitats d'interès general previstes 
en aquests estatuts. 

La Fundació es va constituir él 16 d'octubre de 1995 i avui modifica els seus estatuts 
per tal d'àdaptar-los a les disposicions que ién matèria de:fundacions estableix la Llei 
4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques i pels seus estatuts. 

Ariicle 2. Domicili 

El domicili de la Fundació queda fixat al Carrer Martin Diez núm.7, pis 3er, codi postal 
08224, de Terrasa (Barcelona), que podrà ser traslladat a un altre lloc de Catalunya 
per acord del Patronat, complint les disposicions legals vigents. La Fundació podrà 
establir les delegacions que consideri necessàries per a ¡'acompliment dels seus 
objectius, amb l'acord del Patronat. 

Article 3. Àmbit d'actíiació 

La Fundació exerceix les seves funcions rnajoritàriament a Catalunya. No obstant això, 
pot actuar a la resta del territori de l'Estat espanyol aixi com a escala internacional, per 
al millor acompliment de les seves finalitats. 

Article 4. Règim jurídic 

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i'gaudeix de plena capacitat jurídica i 
d'obrar per l'atorgarnerit de la seva carta fundacional en escriptura pública i la 
inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. 

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les 
disposicions legals que li són d'aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels 
acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions. 
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CAPITOL 

Finalitat 
Article 5. 

La Fund 

fundacionals i activitats 

-inalitats 

ció té per objecte: 

5.1. És l'objecte de la Fundació promoure i organitzar espectacles per a nois i noies 
(teatre, circ, titelles, animació, cinema...) i altres activitats relacionades amb el món de 
la cultura i. l'espectacle. Els espectacles s'han d'emmarcar dins d'aquestes dues 
coordenajdes: la catalanitat i el rigor. 

I 

a) La catalanitat de les seves propostes. 
La llengua dels espectacles de text ha de ser el català, idioma propi del nostre pals. 
Tanmateix la catalanitat en els continguts de les propostes artístiques han de ser una 
fita a assolit, ja que tot país normal s'expressa en la seva pròpia llengua, explica les 
seves pròpies històries i articula les seves pròpies eines d'expressió. Amb tot, sempre 
es tindrà' en compte í es potenciarà el caràcter d'universalitat de la nostra cultura, tot 
accepten 
un mest 

És per a 

t com a pròpies les històries i continguts d'altres pobles, explicades i foses en 
ssatge cultural integrador i divers alhora. El nostre país és un país obert, 

capaç de transformar í desenvolupar com a pròpies les expressions culturals d'altres 
pobles. 

xò que també serà feina de la Fundació fomentar els treballs de recuperació 
de textos ja existents, i potenciar la creació de noves propostes artístiques. 

Serà tasca primordial de la Fundació afavorir els estudis, publicacions i difusió del 
nostre conjunt de teatre infantil. Així mateix, es considera com a objectiu bàsic la 
difusió, conservació i restauració de l'important fons d'escenografies, objectes, 
marionet 
del nostn 

3S, elements de les arts circenses, partitures, cançons i danses que la història 
ï país ha produït. 

Igualment, la Fundació treballarà al costat dels autors contemporanis per tal de 
promoure l'estrena i publicació de nous textos teatrals per a infants, en català. 

b) El rigor en les propostes artístiques en eis nostres escenaris. 
El rigor de la programació ve donat per l'exigència pròpia en les tasques d'organització 
i planificació i també per l'exigència i la confiança en el treball i la trajectòria de les 
companyies professionals del nostre país. 

/ 
L'intercanvi d'experiències, la formació permanent i l'especialització seran pràctiques 
regulars per al correcte desenvolupament de la planificació i organització de la 
programació estable. 

Conscient dels paràmetres de depressió econòmica que regeixen el món de 
l'espectacle infantil a Catalunya, la fundació provocarà la creació, fomentant les 
coproduccions, els premis al teatre infantil, els festivals, les mostres i fires de teatre, 
etc. Es a dir, totes aquelles iniciatives que ajudin a la consolidació d'un sector, sòlid i 
estable, de l'espectacle infantil a Catalunya. 

Finalment, cal tenir present l'opció formativa de les produccions infantils atès que el 
seu púbic natural està en procés de formació en tant que individu i en tant que ciutadà 
o ciutadana. Els espectacles que es presentin, sense perdre el seu caràcter de 
manifestació artística programada en temps de lleure, han de contribuir a fer dels 
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infants, homes i dones més lliures, cultes i solidaris, participatius del seu entorn, que 
estimin el que els és propi, crítics i, sobretot, més feliços. 

5.2. La fundació fomentarà i recolzarà les entitats de voluntariat de grups locals que 
s'agrupin per organitzar i oferir espectacles als nois i noies de la seva localitat 
mitjançant una programació estable i continuada, d'acord amb les finalitats de la 
fundació. 

5.3. En tot moment el Patronat podrà acordar la realització d'activitats que consideri 
convenients als efectes d'assolir els objectius fundacionals. 

5.4. Per al desehvólupàment de les seves activitats là Fundació podrà recaptar fòns, 
fins i tot recórrenL al finançament extern, i subscriure convenis de col·laboració o 
contractes amb persones físiques o amb d'altres entitats públiques o privades. 

Les esmentades finalitats son d'interès general, i en queda exclòs tot^ànirri de lucre. 

Article 6. Activitats 

Per a la concreció dels anteriors fins fundacionals, la Fundació té previst desenvolupar 
les següents activitats, que a continuació es determinen amb caràctér ho limjtatiú; 

a) Fomentar i recolzar el voluntariat de grups locals que s'agrupin per organitzar i oferir 
espectacles als nois i noies de la seva localitat mitjançant una programació estable i 
continuada. 

b) En tot moment el Patronat podrà acordar la realització d'activitats que consideri 
convenients als efèctes d'assolir els objectius fundacionals. Especialment es 
recolzaran les campanyes adreçades a escoles i instituts i l'organització i participació a 
festivals nacionals i internacionals. 

c) Peral desenvolupament de les seyes activitats la Fundació podrà recaptar fons, fins 
i tot recorrent al finançament extern, i subscriure convenis de col·laboració o 
contractes amb persones físiques o amb d'altres entitats públiques o privades. 

Article 7. Regles tiàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats 

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

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

La Fundació pot realitzar tot tipus d'activitat econòmica, actes, contractes, operacions 
i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable. 

Articie 8. Regles bàsiques per a la determinació deis beneficiaris 

1-Els principals beneficiaris de la Fundació seran les entitats de voluntariat de grups 
locals que s'agrupin per organitzar i oferir espectacles als nois i noies de la seva 
localitat mitjançant una programació estable i continuada i d'acord amb les finalitats de 

la fundació. 
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Fundació atorgarà discrecionalment els seus beneficis o la seva col·laboració a 

rsones o entitats que consideri més idònies en cada moment, per al millor 
liment de les seves finalitats. 

Només els òrgans rectors de la Fundació estaran facultats per jutjar la idoneïtat de les 
perso \es o entitats per gaudir dels beneficis que decideixi de concedir, sense que 
ningú \ii individualment ni col·lectivament, pugui al·legar davant la Fundació o els seus 
òrgans,"dret a fruir d'aquests beneficis o col·laboració, ni imposar la seva atribució a 

persones determinades. 

3- En qualsevol cas, pel que fa a la elecció dels beneficiaris, la Fundació actuarà 
d'acord amb els principis d'imparcialitat i sense discriminació per raons de nacionalitat, 
raça, sexe, ideologia, religió, o de qualsevol altre tipus, i atenent a necessitats no 
suficientment ateses ni pel mercat ni per l'Estat, tenint en compte sempre sempre que 
amb'aquesta elecció s'acompleixin els objectius fundacionals. 

CAPÍTOL III 
Règim econòmic 

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques 

i 
El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals i es 

troba integrat: 

Per la dotació inicial que s'especifica a la carta fundacional. 

Per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació 
amb la finalitat d'incrementar la dotació, 

c) Per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, aplicació d'excedents i els 

altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol titol o 
concepte. 

Article 10. Actes de disposició i deure de reinversió 

1- Els béns que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les 

finalitats fundacionals només poden ésser alienats o gravats a títol onerós i respectant 

les condicions posades pels fundadors o els aportants. El producte obtingut amb llur 
alienació o gravamen s'ha de reinvertir en l'adquisició o el millorament d'altres béns tot 
aplicant el principi de subrogació real. 

2- 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. 
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3- 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. 

4- Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, 
gravamen o administració extraordinària en els casos següents; 

 ) si el donant ho ha exigit expressament, 

 ) si ho estableix una disposició eistatutària, 

c) si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o 
s'han adquirit amb fons públics. 

5- El Patronat pot. fer, sempre que sigui •necessari i de conformitat amb el que 
aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients 
en les inversions del páfrimoni fundacióhal. 

6- 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 altres béns i drets 
susceptibles d'integrar el capital fundaçjorial, s'exigeix el vot favorable del Patronat 
amb la majoria establerta a l'àrticle 28 dels presents estatuts i el cprhpliment dels 
requisits legalment previstos. 

7- Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una 
declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de 
patrons, sense computar els que no puguin votar per raó dé conflicte d'interessos amb 
la fundació. 

Article 11. Règim comptable i documental 

1- L'exercici econòmic s'inicia el 1 de gener de cada any i finalitza el 31 de desembre. 

2- El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals 
de manera simultània i amb data del dia de tancament de l'exercici econòmic, de 
conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les 
disposicions que en cada cas siguin aplicables. 

La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari i de comptes anuals. 

3- Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats pels estats financers 
següents, si la llei així ho determina: 

a) el balanç de situació, 
b) el compte de resultats, 

c) el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net. 
d) el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i 
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e) la memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació 

continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'han de detallar les 
ictuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals I concretar 

nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut,, com també els 

ecursos procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les 
ocietats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de 

participació. 

4- El F atronat ha d'aprovar dintre dels sis mesos següents à la data de tancament de 
l'exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment 

al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit, en el termirii dè 30 dies 
a comptar de la seva aprovació. 

5- Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa si; durant dos anys 

consecutius, en la data del tancament de l'exercici, concorren almenys dues de les 

circumstàncies següents: 

a) Que el total de l'actiu sigui superior a 6 milions d'euros. 

b) Que l'import del volum anual d'ingressos ordinaris sigui superior a 3 milions d'euros. 

c) Que el nombre mitjà de treballadors durant l'exercici sigui superior a cinquanta. 

d) Que almenys el 40% dels ingressos provinguin de les administracions públiques per 

mitjà de subvencions, convenis o qualsevol tipus de contracte de prestació de serveis. 

e) Que hagi rebut ingressos de qualsevol tipus provinents de qualsevol administració 

pública per un valor superior a 60.000 euros en el conjunt de l'exercici. 

6- Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els 

comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la 
demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància 

excepòional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de 

convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 30 dies a comptar de la 

petició!, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no-realització de l'auditoria de 
comptés sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop 
convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els patrons 

interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix 

el Codi civil de Catalunya. 

Article 12. Ingressos anuals 

Els recursos econòmics anuals de la Fundació poden ser els següents: 

a) Les aportacions, donacions i altres liberalitats rebudes que pugui fer a favor 
seu, qualsevol persona física o jurídica. A destacar les aportacions que 
periòdicament els patrons aporten a la fundació per al seu sosteniment. 

b) Les herències, llegats i qualsevol altra disposició testamentària en favor seu, 
que s'hauran d'acceptar en qualsevol cas, a benefici d'inventari. 
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c) Les subvencions, convenis, crèdits preferents i qualsevol altre tipus d'ajut que 
rebi de qualsevol entitat pública o bé organisme dependent; de l'Administració 
local, autpnòmica, estatal, comunitària o internacional. 

d) Les rendes i rendiments derivats de l'explotació del seu patrimoni. 
e) Els saldos favorables que puguin resultar de la realització dels serveis i les 

activitats fundaciohals. 
f) Qualsevol altre ingrés ho especificat anteriorment, que tampoc s'hagi 

d'incorporar al capital fundacional. 

En qualsevol cas el finançament dè les activitats fundacionals, s'ha de projectar amb 
els mitjans que siguin-suficients. 

Article 13. Aplicació obligatòria 

1- Les regles bàsiques per a fapliçàçjó dels recursos a les finalitats fundacionals seran 
establertes pel Patronat, dins 'èls lirhits què estableix la legislació vigent en matèria de 
fundacions. En aquest sentit, la Fundació" ha de destinar al compliment dels fins 
fundacionals almenys el èetanta rper cent dè fes rendes i altres ingressos nets anuals 
obtinguts. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a 
l'increment dels seus fons propis. 

2- Si la Fundació rep béns i drets sense que; se n'especifiqui la destinació, el Patronat 
ha dè decidir si han d'íntègràríà dotació o han d'aplicar-se directament a la consecució 
dels fins fundaciohals. 

Article 14. Despeses de funcionament 

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, 
sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de coordinació o gerència, no 

poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici. 

CAPÍTOL IV 

Organització i funcionament 

Article 15. Òrgans de Govern. 

El govern, la representació, la direcció, l'administració i là gestió de la Fundació 
corresponen al Patronat, sens perjudici del repartiment de competències amb els 
següents òrgans de govern i assessorament, d'acord en cada cas a allò establert en 
aquests Estatuts; 

• El Patronat, que actua com a Ple i com a Comissió Permanent-
• El President. 

• El Coordinador General. 

• El Consell Assessor. 
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El Patronat 
Àrtic! 16. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre 

1- El Patronat és un òrgan col·legiat constituït per un nombre mínim de deu patrons i 
per un nombre màxim de cent, patrons. El Patronat tindrà caràcter obert i representatiu 
dels diferents grups locals estesos per tot el territori. 

2- Cai que els patrons siguin persones jurídiques, s'hauran de fer representar en el 
Patronat per una persona física. Els membres del Patronat han d'acceptar 
expre^ament el càrrec de patró. 

i 
I 

Artictè 17. Designació, renovació i exercici del càrrec 
i 

1- El I primer Patronat fou designat a la carta fundacional. Són patrons nats les 
persones físiques i/o jurídiques consignades a l'Acta Fundacional. Els nomenaments 

de noüs patrons han de ser acordats pel Patronat per majoria simple. El patronat podrà 
designar també patrons amb caràcter honorífic. 

Articlè 18. Exercici del càrrec, renovació i baixa 

\ 
a) Els membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat 

expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació 
aplicatile. 

b) Tots els Patrons podran ser cessats per acord pres per una majoria de 2/3 parts del 

total de membres del Patronat. Els patrons que per qualsevol altra causa cessin abans 
de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per acord de la 
majoria! simple de vots del Patronat. La persona substituta serà designada pel temps 

que falti perquè s'exhaureixi el mandat del patró substituït, peró podrà ser reelegida 

pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres. 

c) Els p 

moment 

atrons que ho són per raó del càrrec que ocupen cessaran com a tais en el 
que el seu càrrec sigui ocupat per una altra persona. 

Article 19. Gratuïtat 

1- Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser 
reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys 
que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec. 

2- Si algun membre del Patronat exerceix funcions que no son les pròpies del 
desenvolupament del propi càrrec de Patró, podrà ésser retribuït, sempre i quan es 
produeixin de forma conjunta les condicions segiïents: 

a) S'estableixi una relació contractual amb el Patró, on es determinin clarament les 
tasques laborals o professionals que es retribueixen. 
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c) El patronat, abans de la formalització del contracte del patró amb la fundació, ha 
d'haver presentat al protectorat la declaració responsable d'acord amb el contingut i 
requisits que estableix la legislació en matèria de fundacions pel que fa a aquest tipus 
de declaracions. 

d) En qualsevol cas, el norhbre de patrons amb relació laboral o professional, en aquell 
rnpmént, no sigui igual o superior al nombre de patrons previst perquè el patronat es 
consideri vàlidament constituït. 

Article 20. Facultats i delègació de funcions 

1- El Pàtronaf disposa^de facultats generals d'administració, gestió, i representació de 
la Fundació i, èh gènerali lès que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, 
sense més excepcions que les establertés en la legislació aplicable i en aquests 
estatuts. 

2.- El Patronat disposa de· facultats generals d'administració, gestió, representació, 
disposició I gravamen dels béns de la Fundació. 

El Patronat dè la Fundació té, entre d'altres, les següents funcions: 

1. Vetllar perquè s'acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la 
destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què 
disposi la Fundació. 

2. Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d'actes i 

contractes, i davant l'Administració i tercers, sense excepció. 

3. Comparèixer en Jutjats, tribunals. Fiscalies, Sindicats, Delegacions, Jurats, 

Comissions, Notaries, Registres i tota classe d'oficines públiques o privades, 
autoritats i organismes de l'Estat, Comunitats Autònomes, Província, Municipi i 
Administració Institucional, en assumptes civils, penals, administratius, 
governatius, laborals, fiscals, i eclesiàstics, de tots els graus, jurisdiccions i 
instàncies, promoure, instar, seguir, contestar i finalitzar com actor, sol·licitant, 

reclamant, coadjuvant, requerit, demandat, oposant o qualsevol altres 
concepte, tota classe d'expedients, actes, judicis, pretensions, tramitacions, 
declaracions, excepcions, manifestacions, reclamacions, queixes i recursos, 
inclòs el de cassació, amb facultat de formalitzar ratificacions personals, 
desistiments i assentiments a les demandes; absoldre posicions, atorgar per a 
aquests fins establerts poders a favor de Procuradors dels Tribunals, advocats i 
altres professionals amb les facultats usuals. 

4. Aprovar els convenis, contractes, programes de col·laboració o activitats a 
realitzar amb administracions públiques, organismes oficials i en general, amb 
tot tipus d'entitats siguin públiques o privades i reconèixer, acceptar, 

5. Pagar i cobrar qualsevol deute i amortització d'aquestes, signant rebuts, 
saldos, conformitats i resguards. 
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6. Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d'Espanya, i altres entitats 

financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com són 

obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs 

i crèdits, amb garanties —incloses les hipotecàries o les pignoratícies— o 
sense; gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de 

gir; efectuar dipòsits de diners, valors i altres béns, i en general realitzar tota 
mena d'operacions financeres i bancàries permeses per la legislació i la 

pràctica bancària. 

Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-

ne la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les 

circumstàncies econòmiques, i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar 

béns mobles i immobles. 

Concertar i rescindir el personal que presti serveis a la Fundació i fixar-ne les 
retribucions. 

9. Acordar la modificació dels Estatuts, o bé la fusió, l'extinció o l'agregació a una 

i altre Fundació, necessitant per aquests actes l'aprovació per part del 
Protectorat. 

10. Interpretar aquests Estatuts i elaborar, aprovar i interpretar les normes i els 

I reglaments complementaris dels estatuts, quan s'estimi procedent. 

11. Les altres facultats que li atribueixen les disposicions legals i aquests Estatuts. 

Article 21- Delegació de Facultats. 

1- El Patronat podrà delegar les seves facultats en un o més d'un dels seus membres, 
en un coordinador general, en la Comissió Permanents i/o nomenar apoderats 

gene als o especials amb funcions i responsabilitats mancomunades o solidàries, amb 

les limitacions que estableixi la llei. 

També podrà designar un coordinador general, el qual exerciria les funcions pròpies 
del séu càrrec que li delegués el patronat i podria assistir al Ple del Patronat i a la 

Comissió Permanent amb veu però sense vot, així com nomenar apoderats generals o 

especials que representin a la Fundació en determinades actuacions, conferint les 
faculéits necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció de les que, per llei, siguin 
indelegables; poder conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, si escau, i 
revocar-los en la data i forma que estimi procedent. En qüalsevol cas, caldrà inscriure 
al Registre de Fundacions, les delegacions de funcions i llur modificació, revocació o 
substitució. 

2.- En qualsevol cas són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu 
les facultats següents; 
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a) La modificació dels estatuís. 

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

c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i deis documents que integreri els comptes 
anuals. 

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 alrneriys el dé còtització. 
Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atórgarñeht dé Tacte corresponent en 
les condicions aprovades pel Patronat. 

e) La constitució 0 la dotació d'una altra persona jurídica, 

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

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

h) Els que requereixen l'autorització o aprovació del Protectorat o radopció d'una 
declaració responsable 

i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables 

El. que disposa aquest article s'ha d'entendre sense ,perjudici de les autOfitÜacions del 
Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions què se li hagin de fer de 
conformitat amb la legislació vigent. 

Article 22. Règim de convocatòria 

1- La reunió s'ha de convocar almenys amb quinze dies d'antelació respecte de la data 

prevista perquè tingui lloc. La convocatòria es podrà fer per qualsevol mitjà que en 
faciliti la recepció per part de l'interessat. 

2- 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, fóra dels quals no es 
poden prendre acords vàlids. 

Article 22. Tipus de reunió de Patronat 

1- El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada a l'any i 
obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els 
comptes anuals de l'exercici anterior. 

3- S'ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu 
president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon 
funcionament de la Fundació. També s'ha de reunir quan ho sol·liciti 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. 
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Article 23. Modalitats de celebració de reunió 

a) En reacio a la celebració de les reunions, es preveu la possibilitat de mantenir-les 
per mitjà de videoconferència o d'altres formes de comunicació telemática, sempre i 
quan e¿ pugui garantir la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, 

la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. 

b) Per aquesta modalitat telemática de reunió, s'entendrá, en qualsevol cas, que la 
reunió se celebra al lloc on, en aquell moment, es troba la persona que la presideix. 

c) En lés reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin 

participat en la multiconferència i/o videoconferència. 

Els Càrrecs 
i 

Article 24. Càrrecs 

El Patronat nomena entre els seus membres un President, fins a tres Vicepresidents, i 
un Secretari, per un període màxim de quatre anys, renovables. Els patrons que no 

ocupen cap d'aquests càrrecs fenen la condició de vocals. 

i 
Article 25. El President i Vicepresideht/s 

i 
1- El president o presidenta té les facultats següents: 

1 
i 

a) Representar institucionalment la Fundació. 
b) Ordenar la convocatòria, 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 dè 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. | 

2- Els Vicépresidents substituiran el President en cas d'absència o malaltia. 

Així mateix faran de suport al President en relació a les àrees de treball i gestió 

assígnadels en cada moment. 

Hi poden haver fins a un màxim de 3 Vicepresidents, responsables de les 3 àrees de 
treball de la fundació, de la manera següent: 

- Vicepresident 1er (Àrea social,) 
- Vicepresident 2° (Àrea económica y comunicació), 
- Vicepresident 3er (Àrea d'espectacles). 

En el cas que no hi haguessin 3 vicepresidents, qualsevol d'ells podria assumir les 
àrees de treball vacants. 
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Article 26. El Secretari o Secretària 

1- El secretari estén les actes de les reunions i lliura els certificats amb el vistiplau del 
president. 

2- Serà funció del secretari portar el llibre d'actes on s'hi farà constar la llista 
d'assistència a cada reunió, la forma i el resultat de les votacions i el.fext literal dels 
acords que s'adoptin. Les actes de les reunions, un cop,aprovades seran/signades pel 
secretari/ària, amb él vist-i-plau del President/a;> 

3-Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li 
atribueixen aquests estatuts. 

4- En cas d'absència del Secretari/a o d'impossibilitat .d'assistir a una reunió, el 
President o qui actuí com a tal, nomenarà un substitut d'entre els Patrons assistents, 
que actuarà en funcions. 

Article 27. Manera de deliberar i adoptar acords 

1- El Patronat queda vàlidament constituït; en phmefa convocatòria quan assisteixen a 
la reunió, en persona o representats èn la forma légairheht permesa, la meitat més un 
dels patrons i en segona convocatòria serà necessària l'assistència d'una quarta part 
dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat 
hauran d'assistir, com a mínim, dos patrons en les dues convocatòries. 

2- Cada patró té un vot i els acordà s'adopten per majoria simple de vots dels 
assistents, presents o representats a la; reunió; sens perjudici de les majories 
establertes a l'article següent d'aquests estatuts. En cas; d'empat decideix el vot de 
qualitat del president/a. Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor 
d'altres patrons el seu vot respecte d'àctes concrets. 

3- Si un patró ho és perquè té la titüiaritat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en 
nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la 
mateixa institució. 

4- El Coordinador/a General,, que no podrà tenir la condició de patró, pot assistir amb 
veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. 

5- El Patronat també pot convidar a assiStir a les reunions, amb veu i sense vot, les 
persones que consideri convenient. 

Article 28. Majoria qualificada 

1- Serà necessari el vot favorable de la meitat més un dels patrons assistents i 
representats, per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que 
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constitueixin el patrimoni fundacional, per l'acceptació d'herències, llegats o altres 
béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional. 

En qualsevol cas, l'acceptació d'herències, llegats o altres béns i drets, sempre 

s'hauran de fer a benefici d'inventari. 

2- Per 'aquells actes de disposició, alienació o gravamen que requereixin l'adopció 
d'una declaració responsable i per l'adopció d'acords relatius a la modificació dels 
estatuts \de la fundació, i l'escissió, fusió o extinció de la fundació, caldrà el vot 

favoratsle'de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no 
puguini votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació. 

Art/c/e 129. De les actes 
i ! 

1- De pada reunió, el secretari n'ha d'aixecar l'acta corresponent, que ha d'incloure la 
data, el lloc. l'ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, 

les intervencions de què s'hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, 

amb in'dicació del resultat de les votacions i de les majories. 
I 
! 

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari amb el vistiplau del president i 
poden j ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió 

corresfjonent o bé en la próxima reunió. No obstant això, els acords tenen força 
executi,va des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts 

0 a l'hora d'adoptar l'acord, que no són executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són 

d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció. 

2- La FiUndació ha de portar un llibre d'actes en el qual constin totes les que hagin 
estat aplrovades pel Patronat. 

Article 30. Conflicte d'interessos 

1- Els patrons no podran intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els 
assumptes en què tinguin un conflicte d'interessos amb la fundació. 

2- Els patrons i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb l'article 312-9.3 de la Llei 
4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, només poden 

realitzar operacions amb la fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la 
prevalença dels interessos de la fundació sobre els particulars del patró o persona 
equiparada. 

3-Abans de dur a terme l'operació, el patronat ha d'adoptar una declaració 
responsable i l'ha de presentar al protectorat juntament amb la documentació 
justificativa pertinent, d'acord amb el que disposen les disposicions legals i estatutàries 

4- En qualsevol cas, la Fundació per tal de contribuir al bon govern i garantir un 
funcionament transparent que eviti situacions de conflicte d'interessos, estableix un 
codi de conducta aplicable als patrons i a les esmentades persones especialment 
vinculades amb la fundació, que conté les següents normes: 
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a) No podran participar en cap tipus de negoci i activitats financeres que puguin 
comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació 

b) No podran establir contractes de compravenda de béns immobles o de béns mobles 

d'extraordinari valor. 

Article 31. Cessament 

1. Els patrons cessen; en el càrrec per les causes següents: 

a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el, 
cas de les persones jurídiques. 

b) Incapacitat o inhabilitació. 

c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat. 

d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi. 

e) Renúncia notificada al Patronat. 

f) Sentència judicial ferina que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació 
0 que decreti la remeció del càrrec. 

g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts. 

2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes 
per a l'acceptació del càrrec, peró només produeix efectes davant tercers quan 
s'inscriu en el Registre de Fundacions. 

Comissió Permanent 

Article 32 

1- En el si del patronat es podrà crear una Comissió Permanent integrada per un 
mínim de tres patrons i un màxim de sis. Aquesta Comissió tindrà un mandat de quatre 
anys i actuarà com a òrgan permanent d'administració i gestió de la fundació, en les 
funcions que te assignades el patronat. 

2- Correspondran a la Comissió Permanent totes aquelles facultats que li siguin 

assignades pel Ple del patronat de la Fundació, excepte les facultats indelegables. 

3- Actuaran com a President, Vicepresident i Secretari els de la Fundació. La resta de 
membres seran designats pel Ple del Patronat per un període màxim de quatre anys, 

renovables. 

4- La Comissió Permanent es reunirà tantes vegades com la convoqui el president, i 
en tot cas un cop al trimestre. Per a la Comissió Permanent regiran les altres normes 

del patronat quan sigui aplicables. Els acords es prendran per majoria simple de vots. 

CAPÍTOL V 

Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions 

Article 33. El Coordinador General 
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1- El Patronat pot nomenar un coordinador o coordinadora que desenvolupi la direcció 

execut ya de la Fundado. 

La designació es farà d'acord amb les condicions que es considerin escaients i que 
figuraran en el corresponent contracte, on se n'especificaran detalladament la 
retribució inicial, el règim de treball i les facultats que el Patronat els delegui, amb 
excepció de les que per llei siguin indelegables. 

2- En qualsevol cas, el coordinador disposarà de l'oportuna escriptura de poders que 
legitimi jles seves actuacions amb tercers; respondrà pel seu càrrec i gestió davant del 
Patronat, del qual no podrà ser membre, i assistirà a les reunions d'aquest amb veu 
però sense vot. 

Article 34. Consell Assessor 

Com a òrgan consultiu del Patronat hi pot haver a la Fundació, un Consell consultiu o 
assessor, sense facultats decissòries que podrà aplegar representants del. món de;. 

respecte icle, la cultura i de l'entorn de l'infant. 

La comissió Permanent nomenarà i revocarà els membres del Consell Assessor 

CAPÍTOL VI 
Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució 

Article 35 Modificacions estatutàries I estructurals I dissolució 

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 28 
d'aquests'estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot 
modificar els estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la 

Fundació, 'amb l'autorització del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable. 

Article 36 Causes de dissolució 

La Fundació es dissoldrà per les causes següents: 

la) Finalització del termini que estableixen els estatuts, llevat que abans se n'hagi 
/acordat una prórroga 

b) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat 
d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi la 
modificació. 

c) 11-licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència 
ferma. 

d) Obertura de la fase de liquidació en el concurs. 

e) Les altres que estableixen la llei o els estatuts. 
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Article 37 Procediment de dissolució i desti del seu patrimoni 

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de 
conformitat amb l'establert a l'article 28 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el 
Protectorat. 

2. 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. 

El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a altres fundacions o entitats sense ànim de 
lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a> entitats públiques. En tot 
cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del 
mecenatge d'acord amb la legislació flscal vigent. 

3. L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel 

Protectorat abans no s'executi. 

DILIGÈNCIA DE CERTIFICACIÓ: Certifico que aquests Estatuts han estat modificats 
en la reunió del Patronat celebrada a Terrassa amb data 18 dè març de 2012, amb 
¡'objectiu d'adaptar-ne el redactat, al marc legal establert per la Llei 4/2008, de 24 
d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 

El Secretari; 

Sr. Aurelià Garcia i Ruz 

Vist-i 

Sr. Ja 
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ES CÒPIA que concorda fidelment amb el seu original 
obrant en el protocol general corrent, i per "FUN
DACIÓ PRIVADA CATALANA XARXA D'ESPECIALE INFANTIL I 
JUVENIL DE CATALUNYA", a la seva instància, la lliu
ro en tretze folis de paper exclusiu per a documents 
notarials, sèrie BC, números 6321121 y dotze ante
riors en ordre correlatiu, a L'Hospitalet de Llobre
gat, vint-i-vuit de desembre de dos mil dotze, en 
dono fe. 

fePUBL|C4 
HOTARIAÍ. 

^ ti' 

-25-
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Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques 

 

Faig constar que per la Resolució del director general de Dret i 
d’Entitats Jurídiques (per delegació de la persona titular del 
Departament de Justícia, segons Resolució JUS/1040/2017, de 
12.5.2017, DOGC 7371, de 17.5.2017) que es consigna més avall, 
s’aprova i s’inscriu la modificació i l’adaptació del text estatutari de la 
Fundació Privada Catalana Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de 
Catalunya a la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, així com el text refós 
resultant. Aquesta escriptura està esmenada per una altra atorgada el 
dia 14 de novembre de 2019 davant el mateix notari, núm. 1740 del 
seu protocol. 

 
Nom de la Fundació  

Fundació Privada Catalana Xarxa d'Espectacle Infantil i Juvenil de 
Catalunya 

 Núm. d’inscripció 964 

 Data Resolució 03/04/2020 

 
La Responsable d’inscripcions i assentaments  registrals  

Data 09 d'abril de 2020 
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