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 ESTATUTS RMF  

Capítol I. DENOMINACIÓ, NATURALESA I DOMICILI.   

Art. 1. La Fundació, que serà una entitat privada sense ànim de lucre, es denominarà "RAMON 
MOLINAS FOUNDATION" i estarà subjecte a la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions 
i  a  altres  disposicions  aplicables,  al  que  estableixen  els  presents  Estatuts  ia  les  normes  i 
disposicions que, en interpretació i desenvolupament dels mateixos, estableixi el Patronat.   

La  Fundació  és  de  nacionalitat  espanyola.  Estarà  domiciliada  a  Barcelona,  Ronda  General 
Mitre,  número  93,  1r 1a  (CP  08022),  podent‐se  traslladar  a  un  altre  lloc  si  el  Patronat  ho 
acorda. L'àmbit i l'extensió d'aquesta Fundació comprenen la totalitat del’Estat Espanyol.  

El  Patronat  de  la  Fundació  podrà  constituir  oficines,  agències  o  delegacions  a  altres  llocs  de 
l’estat  ia  l'estranger,  quan  així  ho  requereixi  o  aconselli  el  millor  compliment  deles  finalitats 
que la Fundació persegueix i en els termes establerts per les disposicions legals vigents.   

Art. 2. La Fundació tindrà una durada indefinida i no s'extingirà. Si ho fa, ho farà en els casos i 
les  condicions  que  s'estableixen  en  aquests  Estatuts  i  en  les  lleis  d'aplicació  per  a  aquest 
supòsit.   

Art.  3.  La  Fundació  es  regirà  per  la  Llei  50/2002,  de  26  de  desembre,  així  com  per  les  seves 
normes  de  desenvolupament  i  les  altres  disposicions  legals  vigents;  per  la  voluntat  del 
fundador  manifestada  en  l'escriptura  fundacional,  per  aquests  Estatuts  i  per  les  normes  i 
disposicions que, en interpretació i desenvolupament dels mateixos, estableixi el Patronat.   

Art. 4. La Fundació tindrà personalitat  jurídica des de  la  inscripció a  l'escriptura pública de  la 
seva  constitució  en  el  corresponent  Registre  de  Fundacions,  tenint  plena  capacitat  per  a 
adquirir i posseir tota classe de béns mobles i immobles (obtinguts per qualsevol títol legítim, 
fins  i tot de donació, herència o  llegat), per a contractar  i obligar‐se en qualsevol forma  i per 
litigar  i comparèixer en  judici de defensa dels seus drets  i  interessos. Així mateix,  la Fundació 
podrà  participar  en  societats  mercantils  en  què  no  es  respongui  personalment  dels  deutes 
socials  i  aquesta  participació  coadjuvi  al  millor  rendiment  deles  finalitats  fundacionals.  Quan 
aquesta participació sigui majoritària ha de donar compte al Protectorat. 

 

Capítol II. FINALITATS FUNDACIONALS.  

Art. 5. La Fundació, que exerceix  les seves funcions principalment a tot  l'àmbit nacional, tot  i 

que també podrà actuar a l'estranger si es considera oportú, tindrà com a finalitat la promoció 

i el mecenatge de  la  ciència  (especialment aquella  vinculada amb  la  innovació  tecnològica  i 

científica) i de les activitats assistencials de tota mena.  

Art. 6. Per aconseguir les seves finalitats la Fundació desenvoluparà, entre altres, les següents 

activitats:  



a)  Creació  i  dotació  de  premis,  beques  i  ajuts  a  institucions  i  a  persones  per  a  la 

realització  de  projectes,  treballs  o  programes  d'investigació  científica  i/o  projectes 

assistencials.  

b) Promoció, col∙laboració i/o participació en cursos, seminaris, conferències, reunions 

i altres actes sobre els àmbits de la ciència i l'assistència social.  

c) La realització de donatius i ajudes directes a persones o entitats que treballen en el 

camp assistencial i/o científic.  

d)  La  promoció,  col∙laboració  i/o  participació  en  iniciatives  de  caràcter  científic  i 

assistencial.  

e) Qualsevol  activitat que  el Patronat  consideri  convenient per  a  complir  la  finalitat 

fundacional.  

Art.  7.  El  desenvolupament  deles  finalitats  de  la  Fundació  podrà  efectuar‐se,  entre  d'altres 

maneres possibles, pels següents:  

a) Per la Fundació directament, en instal∙lacions pròpies o alienes.  

b) Participant o col∙laborant en el desenvolupament de  les activitats d'altres entitats, 

organismes,  institucions  o  persones  de  qualsevol  classe,  físiques  o  jurídiques,  que 

d'alguna manera  puguin  servir  ales  finalitats  perseguides  per  la  Fundació,  dins  dels 

límits establerts per la legislació vigent.  

Art. 8. Les normes bàsiques per a  l'aplicació dels recursos a  les finalitats fundacionals  i per a 

determinació dels possibles beneficiaris seran establertes pel Patronat, amb criteris d'igualtat i 

no‐discriminació, donant atenció prioritària a aquells als quals sigui més viable cadascun dels 

projectes de la Fundació, aplicant criteris objectius de necessitat, mèrit i capacitat.  

Ningú podrà al∙legar, ni individualment ni col∙lectivament, davant la Fundació o el seu Patronat 

cap dret al gaudi dels seus beneficis abans que siguin concedits, ni imposar la seva atribució a 

persones determinades. 

 

Capítol III. PATRIMONI I GESTIÓ ECONÒMICA. 

Art. 9. El Patrimoni de  la Fundació està  integrat per  tota  classe de béns, drets  i obligacions 

susceptibles de valoració econòmica. Els uns i els altres hauran de figurar a nom de la Fundació 

i  constar  en  el  seu  inventari,  en  el  Registre  de  Fundacions  i  en  els  altres  registres  que 

corresponguin.  

Art. 10. L'alienació, onerosa o gratuïta, així com el gravamen dels béns i drets que formin part 

de  la  dotació,  o  estiguin  directament  vinculats  al  compliment  deles  finalitats  fundacionals, 

requeriran la prèvia autorització del Protectorat. Els restants actes de disposició d'aquells béns 

i  drets  fundacionals  diferents  dels  que  formen  part  de  la  dotació  o  estiguin  vinculats 

directament al compliment deles  finalitats  fundacionals,  inclosa  la  transacció o compromís,  i 

de gravamen de béns immobles, establiments mercantils o industrials, béns d'interès cultural, 



així com aquells  l'import dels quals, amb  independència del seu objecte, sigui superior al 20 

per  cent  de  l'actiu  de  la  Fundació  que  resulti  de  l'últim  balanç  aprovat,  hauran  de  ser 

comunicats pel Patronat al Protectorat, en el  termini màxim de 30 dies hàbils  següents a  la 

seva realització.  

Art. 11. La dotació de la Fundació està integrada per tots els béns i drets que constitueixen la 

dotació  inicial de  la Fundació  i per aquells altres que en endavant s'aportin a  la mateixa amb 

aquest caràcter.  

Art. 12. El Patronat formularà els comptes anuals, que hauran de ser aprovades pel Patronat 

en  el  termini  màxim  de  sis  mesos  des  del  tancament  de  l'exercici  i  es  presentaran  al 

Protectorat  dins  dels  deu  dies  hàbils  següents  a  la  seva  aprovació.  Els  comptes  anuals 

comprendran el balanç, el compte de resultats i la memòria, que ha d'incloure el que estableix 

l'article 25.2 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions.  

El Patronat aprovarà i remetrà al Protectorat, en els últims tres mesos de cada exercici, un Pla 

d'Actuació, en què quedin reflectits els objectius de les activitats que es prevegui desenvolupar 

durant l'exercici següent.  

Art. 13. Els recursos anuals es compondran de:  

a) Les rendes que produeixi l'actiu.  

b) Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals.  

c) Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat les quals, per tant, 

no hagin de ser incorporades al capital fundacional.  

Art. 14. A la realització deles finalitats fundacionals haurà de ser destinat, almenys, el setanta 

per cent dels resultats de  les explotacions econòmiques que es desenvolupin  i dels  ingressos 

que  s'obtinguin  per  qualsevol  altre  concepte,  deduïdes  les  despeses  realitzades  per  a 

l’obtenció  d'aquests  resultats  o  ingressos,  en  els  termes  establerts  en  la  normativa  vigent, 

havent  de  destinar  la  resta  a  incrementar  la  dotació  o  bé  les  reserves  segons  l’acord  del 

Patronat.  El  termini  per  al  compliment  d'aquesta  obligació  serà  el  comprès  entre  l'inici  de 

l'exercici en què s'hagin obtingut els respectius resultats i ingressos i els quatre anys següents 

al tancament de l'exercici.  

Art. 15. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns que constitueixen el patrimoni 

fundacional i per a l'acceptació d'herències i llegats, s'exigirà el vot favorable de la meitat més 

un dels vots de tot el Patronat i el compliment dels requisits legals aplicables.  

En  tot  cas,  l'acceptació  d'herències  per  les  fundacions  s'entendrà  feta  sempre  a  benefici 

d'inventari.  Així  mateix,  l'acceptació  de  llegats  amb  càrregues  o  donacions  oneroses  o 

remuneratòries  i  la  repudiació  d'herències,  donacions  o  llegats  sense  càrregues  serà 

comunicada pel Patronat al Protectorat en el termini màxim dels deu dies hàbils següents.  

Art. 16.  La  comptabilitat de  la  Fundació  s'ajustarà  a  les normes de  la  comptabilitat  general 

espanyola  ia  les exigències de  la  legislació  fiscal aplicable. Es portarà un  llibre diari, un  llibre 



d'inventaris  i comptes anuals  i un  llibre d'actes. La comptabilitat serà portada per  la persona 

que designi el Patronat. 

 

Capítol IV. DEL GOVERN DE LA FUNDACIÓ. 

Art. 17.  La  Fundació  es  regeix per un Patronat  format per un mínim de  tres membres  i un 

màxim de set, els quals actuaran en compliment deles finalitats i en defensa dels interessos de 

la Fundació i tindran el seu càrrec el seu govern, la seva representació i la seva administració.  

Art.  18.  El  primer  Patronat  s'ha de  designar  a  la Carta  Fundacional.  El  fundador  serà  Patró 

vitalici.  La  resta  de  Patrons  ho  seran  per  un  període  de  quatre  anys,  podent  ser  reelegits 

indefinidament pel mateix període.  

Art.  19.  Seran  també  Patrons  totes  aquelles  persones  físiques  o  jurídiques  que  siguin 

designades pel Patronat. Les persones jurídiques hauran de designar una persona física que la 

representi. Aquests Patrons ho  seran per un període de quatre anys,  reelegibles pel mateix 

període indefinidament.  

Els  càrrecs de President, Vicepresident  i Tresorer  seran elegits pel Patronat d'entre els  seus 

membres.  Els  càrrecs  s'exerciran  per  un  període  de  quatre  anys  i  podran  ser  reelegits  pel 

mateix període indefinidament, amb independència del caràcter vitalici de la condició de Patró 

de qui l’ostenti.  

Així mateix es nomenarà un Secretari, que podrà o no  ser Patró. En  cas que no  sigui Patró, 

tindrà veu però no vot en les reunions del Patronat.  

Tots els Patrons, excepte el fundador, podran ser cessats per acord del Patronat, adoptat per 

la majoria absoluta dels Patrons.  

Els patrons que per qualsevol causa cessin com a tals abans d'acabar el seu mandat, podran ser 

substituïts per  l’acord del Patronat. La persona nomenada com a substitut ho serà pel temps 

que li falti al substituït per complir el seu mandat. Podrà, en tot cas, ser reelegit pels mateixos 

períodes establerts per els altres membres del Patronat.  

Produïda  una  vacant,  el  Patronat  adoptarà  l'acord  de  fixar  el  nombre  concret  de  patrons  i 

designar  una  persona  per  cobrir‐la  o  deixar‐la  vacant  si  el  nombre  de  Patrons  és  igual  o 

superior al mínim establert en l'article 17 d'aquests Estatuts.  

Art. 20. Els Patrons entraran a exercir  les  seves  funcions després d'acceptar el càrrec en un 

document  públic,  en  document  privat  amb  signatura  legitimada  per  notari,  mitjançant 

compareixença  realitzada  a  l'efecte  en  el  Registre  de  Fundacions  o  davant  del  Patronat, 

acreditant‐se  a  través  de  certificació  expedida  pel  Secretari,  amb  signatura  legitimada 

notarialment. L'acceptació del càrrec de Patró implicarà l'adquisició del compromís de realitzar 

l'aportació econòmica anual que determini el Patronat, durant el període que duri el mandat.  

El cessament dels Patrons es produirà en els supòsits següents: per mort o declaració de mort, 

així com per extinció de la persona jurídica; renúncia comunicada amb les degudes formalitats; 



per  incapacitat,  inhabilitació  o  incompatibilitat,  d'acord  amb  el  que  estableix  la  Llei;  per 

resolució  judicial;  pel  transcurs  del  període  del  seu mandat,  si  van  ser  nomenats  per  un 

determinat temps.  

Art. 21. Els Patrons exerciran el seu càrrec gratuïtament sense que en cap cas puguin percebre 

retribució pel desenvolupament de la seva funció. En tot cas tindran dret a ser reemborsats de 

les despeses degudament justificades que l'exercici de la seva funció ocasioni.  

No  obstant  el  que  estableix  el  paràgraf  anterior,  el  Patronat  podrà  fixar  una  retribució 

adequada  als  Patrons  que  prestin  a  la  Fundació  serveis  diferents  dels  que  implica 

l'acompliment  de  les  funcions  que  els  corresponen  com  a  membres  del  Patronat,  prèvia 

autorització del Protectorat.  

Art. 22. Són facultats del Patronat entre d'altres:  

a)  L'elecció  de  nous  Patrons,  tant  per  completar  el  nombre màxim  com  també  per 

cobrir  les  vacants  que  es  produeixin  per  qualsevol  causa,  d'acord  amb  els  requisits 

establerts en aquests Estatuts i de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.  

b) El cessament dels Patrons, en els termes que preveu l'article 20 d'aquests Estatuts.  

c) Crear òrgans de gerència  i de direcció  i nomenar  les persones per ocupar  i atorgar 

els  poders  corresponents,  amb  les  limitacions  previstes  en  l'article  16  de  la  Llei 

50/2002.  

d)  Atorgar  poders  generals  i/o  especials  a  favor  d'un  o més  Patrons  o  de  terceres 

persones, amb les limitacions previstes en l'article 16 de la Llei 50/2002.  

e)  Els  actes  i  negocis  jurídics  que  concerneixen  a  la  representació  i  govern  de  la 

Fundació, així com a la lliure administració i disposició de tots els béns que integren el 

seu patrimoni, rendes i productes i de l'exercici de tots els seus drets i accions, dins de 

les disposicions estatutàries i legals.  

f) Aprovar el Pla d'Actuació i els Comptes Anuals.  

g)  Interpretar  aquests  Estatuts  i  establir  les  normes  complementàries  que  siguin 

pertinents d'acord amb la legislació vigent, així com resoldre totes les incidències legals 

que apareguin.  

h)  Acordar,  en  els  termes  previstos  en  aquests  Estatuts  i  en  la  legislació  vigent,  la 

modificació dels Estatuts, o bé  la fusió, amb una altra Fundació  i  l'extinció, que no es 

podrà  executar  sense  la  ratificació  del  Protectorat,  havent  el  Patronat  d’efectuar  la 

comunicació  al Protectorat prevista  a  la  Llei 50/2002  en  els  supòsits de modificació 

dels Estatuts i fusió.  

i) Decidir en relació amb el desenvolupament de les activitats de la Fundació, aprovant 

els programes d'actuació i els pressupostos, tant ordinaris com extraordinaris.  



j)  Vetllar  pel  bon  compliment  de  les  finalitats  fundacionals  i  aprovar  totes  aquelles 

normes que es creguin necessàries per a la realització d'aquelles finalitats, interpretant 

la voluntat del fundador.  

k)  I,  en  general,  realitzar  tots  els  actes,  intervenir  en  negocis  jurídics,  i  atorgar 

qualsevol contracte que sigui convenient per a una millor administració i disposició de 

les  seves  rendes  i  béns;  i  per  a  l'exercici  de  drets,  accions  i  facultats  que  siguin 

procedents  per  a  la  més  adequada  realització  i  compliment  de  les  finalitats 

fundacionals.  

Art. 23. Obligacions del Patronat:  

En  la seva actuació el Patronat s'ha d'ajustar ala  legislació vigent  ia  la voluntat del fundador, 

manifestada en aquests Estatuts.  

Correspon  al  Patronat  complir  les  finalitats  fundacionals  i  administrar  els  béns  i  drets  que 

integren  el  patrimoni  de  la  Fundació  mantenint  plenament  el  rendiment  i  la  utilitat  dels 

mateixos.  

Art. 24. Obligacions i responsabilitats dels Patrons:  

Entre d'altres, són obligacions dels Patrons fer que es compleixin  les finalitats de la Fundació, 

anar a les reunions a què siguin convocats, exercir el càrrec amb la diligència d'un representant 

lleial, mantenir  en  bon  estat  de  conservació  i  producció  els  béns  i  valors  de  la  Fundació,  i 

complir amb les actuacions amb allò establert a les disposicions legals vigents i en els presents 

Estatuts.  

Els Patrons respondran solidàriament davant la Fundació dels danys, prejudicis que causin per 

actes contraris a la Llei o als presents Estatuts, o pels realitzats sense la diligència amb la qual 

han d'ocupar el càrrec.  

Quedaran exempts de responsabilitat els que hagin votat en contra de l'acord, i els qui provin 

que,  no  havent  intervingut  en  la  seva  adopció  i  execució,  en  desconeixien  l'existència,  o 

coneixent‐la,  van  fer  tot  el  convenient  per  evitar  el  dany  o,  almenys,  s'hi  van  oposar 

expressament a aquell.  

Art. 25. El Patronat es reunirà dues vegades a l'any en Junta Ordinària i obligatòriament durant 

el primer semestre de cada any natural.  

Es  reunirà  en  Junta  Extraordinària  tantes  vegades  com  li  sembli  oportú  al  President,  per 

iniciativa pròpia, i forçosament quan així ho sol∙liciti una tercera part dels seus membres.  

El Director General de  la Fundació, si n'hi ha, podrà ser convidat a assistir a  les reunions del 

Patronat, amb veu però sense vot.  

Art. 26. La convocatòria de  les reunions correspon al President,  i contindrà  l'ordre del dia de 

tots els assumptes que caldrà tractar a la reunió, fora dels quals no es podran prendre acords 

vàlids.  



La convocatòria es farà amb set dies d'antelació, per qualsevol mitjà que faciliti la recepció per 

part de l'interessat.  

Art. 27. Correspondrà a la Junta Ordinària:  

a) Aprovar el Pla d'Actuació i els Comptes Anuals.  

b) Resoldre els altres assumptes que constin en la convocatòria.  

Art. 28.A la Junta Extraordinària es podran adoptar acords sobre totes les qüestions previstes a 

la convocatòria.  

Art. 29. Tanmateix, allò que disposen els articles anteriors,  la  Junta del Patronat  s'entendrà 

convocada  i  vàlidament  constituïda  per  tractar  qualsevol  assumpte,  sempre  que  hi  siguin 

presents tots els Patrons i acceptin per unanimitat la celebració de la Junta Universal.  

El Patronat es pot reunir per mitjà de conferència  i/o Skype. En aquest cas s'ha de 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'entendrà celebrada al lloc on es 

trobi el Secretari. En aquest supòsit de Patronat "Virtual" es considerarà Patrons assistents als 

que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència.  

Art. 30. El Patronat designarà, entre els seus components, un President, un Vicepresident i un 

Tresorer,  els  quals  exerciran  les  seves  funcions  durant  quatre  anys,  podent  ser  reelegits 

indefinidament en el seu respectiu càrrec.  

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.  

Els altres Patrons tindran la condició de vocals. 

Art. 31. El President,i si no el Vicepresident que ostenti  la representació d'aquest, tindran  les 

següents facultats:  

a) Representar a  la Fundació en un  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,  en  conformitat  amb  aquests 

Estatuts.  

c)  Sotmetre  a  la  Junta  Ordinària  els  comptes,  balanços,  l’inventari  i  la  memòria 

explicativa  de  les  activitats  desenvolupades  durant  l'exercici  anterior,  i  el  Pla 

d'Actuació següent.  

d) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en els casos d'empat.  

I totes les altres que indiquin els Estatuts.  

Art. 32. El Secretari estendrà les actes i lliurarà certificacions amb el vistiplau del President o, si 

no, del Vicepresident. En els casos de malaltia, absència o estar vacant el lloc, farà les funcions 

de Secretari el Tresorer.  



Serà funció del Secretari portar el llibre d'actes on es farà constar la llista d'assistència a cada 

reunió, la forma i el resultat de les votacions i el text literal dels acords que s'adoptin.  

Les  actes  de  les  reunions  ordinàries  i  extraordinàries  un  cop  aprovades  seran  signades  pel 

Secretari,  amb  el  vistiplau  del  President.  Les  actes  de  les  juntes  Universals  hauran  de  ser 

signades per tots els seus membres.  

Art. 33. Excepte en els casos en què aquests Estatuts exigissin una majoria especial, les Juntes 

del Patronat quedaran vàlidament constituïdes i podran adoptar acords vàlids quan assisteixin 

personalment o representats per un altre Patró la meitat més un dels Patrons.  

Cada Patró tindrà un vot. Els acords s'adoptaran per majoria simple dels vots emesos.  

Els  Patrons  tenen  l'obligació  d'assistir  personalment  a  les  reunions  del  Patronat,  ja  que 

l'exercici del càrrec és estrictament personal. No obstant això un Patró pot ser representat en 

una reunió concreta i determinada del Patronat per un altre Patró designat per ell, que s'haurà 

d’atendre a les instruccions que, si escau, el representat formuli per escrit.  

Art. 34. Serà necessari el vot favorable de la meitat més un dels vots de tot el Patronat, per:  

a) Els actes als que es refereix l'article 15  dels Estatuts.  

b) El nomenament i cessament de Patrons.  

c) La participació de la Fundació en altres entitats com a soci i/o gestor.  

d) L'elecció del President, el Vicepresident i el Tresorer.  

e) Modificar els Estatuts, la fusió a una altra Fundació i l'extinció.  

f) L'elecció i cessament del Director General de la Fundació.  

g) L'aprovació dels comptes anuals i el Pla d'Actuació.  

En  els  supòsits  assenyalats  en  què  procedeixi,  s'haurà  de  complir  també  els  requisits  que 

preveu la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions. 

 

Capítol V. DEL DIRECTOR GENERAL.  

Art. 35. El Patronat podrà nomenar un Director o Directora de la Fundació.  

El Director o Directora de la Fundació, en cas de ser nomenat, depèn directament del Patronat.  

Seran funcions del Director o Directora de  la Fundació aquelles funcions que se  li encomanin 

expressament pel Patronat, i en tot cas les que es contemplen a continuació:  

‐ Nomenar i acomiadar factors i empleats, assenyalar les seves funcions i retribucions.  

‐ Operar en banca, privada i oficial, i amb les Caixes d'Estalvi i altres entitats de crèdit, 

en qualsevol  localitat; realitzant tot allò que  la  legislació  i pràctica bancària permetin. 



Seguir, obrir, disposar  i cancel∙lar  tota mena de comptes corrents  i d'estalvi,  i  signar 

talons,  xecs, ordres  i altres documents;  sol∙licitar extractes  i  saldos,  conformar‐los o 

impugnar‐los, amb el límit de disposició que estableixi el Patronat.  

‐ Portar la comptabilitat de l'entitat.  

‐ Portar la correspondència de l'entitat, signar la que s'expedeixi i obrir la que es rebi.  

‐  Representar  a  la  Fundació  davant  les  administracions  públiques  i  ens  privats  de 

qualsevol tipus.  

El Director o Directora de la Fundació podrà ser cessat pel Patronat.  

 

Capítol VI. DE LA MODIFICACIÓ D'ESTATUTS. FUSIÓ I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ.  

Art. 36. El Patronat pot acordar la modificació dels Estatuts de la Fundació, sempre que resulti 

convenient  en  interès  d'aquesta.  Aquesta  modificació  s'ha  d'escometre  quan  les 

circumstàncies  hagin  variat  de manera  que  la  Fundació  no  pugui  actuar  satisfactòriament 

d'acord amb els seus Estatuts en vigor.  

Els acords de modificació d'Estatuts han de ser aprovats per la majoria absoluta o meitat més 

un dels Patrons.  

La modificació  o  nova  redacció  dels  Estatuts  acordada  pel  Patronat  s'ha  de  comunicar  al 

Protectorat abans d'atorgar  l'escriptura pública  i posteriorment s'ha d'inscriure en el Registre 

de Fundacions.  

Art.  37.  La  Fundació  podrà  fusionar  amb  una  altra  o  altres  fundacions,  previ  acord  dels 

respectius Patronats.  

L'acord de fusió haurà de ser aprovat amb el vot favorable, d’almenys,  la meitat més un dels 

membres  del  Patronat.  L'acord  serà  comunicat  al  Protectorat  abans  d'atorgar  l'escriptura 

pública i posteriorment s'ha d'inscriure en el Registre de Fundacions.  

Art. 38.  La Fundació  s'extingirà per  les  causes  i d'acord amb els procediments establerts en 

aquests Estatuts  i per  la  legislació vigent. Si és el cas,  l'acord d'extinció haurà de ser aprovat 

amb el vot favorable de la majoria absoluta dels Patrons i ratificat pel Protectorat.  

L'extinció  de  la  Fundació  determinarà  l'obertura  del  procediment  de  liquidació  que  es 

realitzarà sota el control del Protectorat.  

Els  béns  resultants  de  la  liquidació  seran  destinats  a  aquella  altra  entitat  que  determini  el 

Patronat, pública de naturalesa no fundacional o privada sense ànim de  lucre  i amb finalitats 

d'interès general similars a les de la Fundació i que tingui afectats els seus béns, fins i tot per al 

supòsit de dissolució, a  la consecució d'aquells,  i que al seu  torn sigui beneficiària del  règim 

fiscal especial establert en  la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de  les entitats 

sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. 
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