ESTATUTS
TITOL PRIMER
DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1.- Denominació.
Sota la denominació de "FUNDACIÓ PRIVADA VIARÓ", es constitueix una Fundació
privada subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya.
ARTICLE 2.- Regim.
La Fundació es regira, en tot cas, per la voluntat dels fundadors, manifestada directa o
indirectament en els presents Estatuts, i per les disposicions que, a interpretació i
desenvolupament d'aquella voluntat, estableixi lliurement el Patronat.
ARTICLE 3.- Capacitat.
La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d'obrar.
ARTICLE 4.- Domicili.
El domicili de la Fundació s'estableix a Barcelona, Avinguda Diagonal, 520, 5è 3a.
El Patronat podrà lliurement traslladar el domicili de la Fundació a qualsevol altre lloc,
dintre de Catalunya.
ARTICLE 5.- Duració.
La duració de la Fundació serà indefinida.

TÍTOL SEGON
FINS DE LA FUNDACIÓ
ARTICLE 6.- La Fundació té per objecte, amb caràcter general, el foment i
desenvolupament de l'ensenyament i de la cultura, així com la promoció, divulgació i
patrocini d'activitats artístiques, científiques, tècniques, formatives i/o benefiques.
ARTICLE 7.- Fins immediats:
Dins dels fins generals esmentats a l'article anterior, la Fundació té com a objectius
concrets immediats, a títol enunciatiu i no limitatiu, els següents:
a) Oferir ajuda, en qualsevol forma possible, foment, desenvolupament i realització
d'activitats de formació professional, cultural i educativa en tots els seus aspectes
i en el sentit més ampli.
b) Promoure, crear, construir equipaments i desenrotllar centres que contribueixin als
fins objecte de la Fundació, realitzant tantes operacions com siguin necessàries
fins a la seva total consecució.

c) Concedir ajuda econòmica a tota classe de persones, per a la participació en
qualsevol tipus de programa o curs de formació humana, tècnica, ètica o cívica.
d) Crear el servei d'ajuda a l'estudiant, amb el fi de concedir ajuda econòmica per a
la realització d'estudis, en el sentit més ampli, a les persones que el Patronat
consideri que reuneixen les condicions per a això.
e) Oferir auxili econòmic a persones o institucions dedicades a la formació humana,
l'ensenya ment, la cultura o a la investigació científica.
f) Concedir premis i ajudes als mèrits particulars o corporatius i a les obres o treballs
que, en qualsevol branca o sector, puguin ser d'utilitat en l’àmbit social i territorial
on la Fundació desen- rotlli les seves activitats.
g) Altres activitats que el Patronat consideri convenient per al compliment del fi
fundacional.
ARTICLE 8.- Realització dels fins.
Els fins de a Fundació i la realització del seu objectiu, es desenvoluparan de manera
principal a Catalunya.
La Fundació podrà realitzar els seus fins directament o indirectament, efectuant
prestacions o rebent col·laboracions d'altres fundacions, associacions o entitats sense
ànim de lucre, que tinguin fins docents, culturals, benèfics, formatius o assistencials, entès
en el sentit més ampli.

ARTICLE 9.- Regles bàsiques per a l'aplicació deis recursos i determinació deis
beneficiaris
Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fimdaci6 s'han de destinar al
compliment deis fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent, i en la
forma que determini el Patronal per a assolir el millor compliment deis seus fins.
A aquest efecte, la Fundació podrà realitzar tot tipus d'activitat econòmica, actes,
contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la
legislació aplicable.
La Fundació podrà projectar la seva actuaci6 en qualsevol deis seus fins, sense necessitat
de haver d'atendre tots.
Podran ser beneficiaris de la Fundaci6 totes aquelles persones o entitats que es trobin
dintre de l’àmbit propi del seu objecte i fins fundacionals.
La Fundació atorgarà els seus beneficis, d'acord amb l'establert en la legislació aplicable,
a aquelles persones o entitats que, a exclusiu judici del Patronal, siguin mereixedors.
ARTICLE 10.- Fins predeterminats.
No obstant allò disposat als art. 6, 7, 8 i 9 d'aquests Estatuts, quan la Fundació, prèvia
acceptació del Patronat, adquireixi a títol gratuït béns per a destinar-los o els seus fruits o
rendes, a un fi determinat dels que es comprenen en l'objecte de la Fundació, s’observarà
la voluntat del transmitent.

TÍTOL TERCER
ORGANITZACIÓ DE LA FUNDACIÓ
CAPÍTOL PRIMER
Disposicions generals
ARTICLE 11.- Òrgans de Govern.
El Patronat és l’òrgan de govern de la Fundació, a la qual administra i representa d’acord
amb la Llei i aquest estatuts.
El Patronat tindrà un President, un Vicepresident i un Secretari.
ARTICLE 12.- Qualitat dels càrrecs.
Els càrrecs en el Patronat seran de confiança i absolutament gratuïts, no obstant això, els
patrons tindran dret a la bestreta o al reemborsament de les despeses, degudament
justificades, que l’exercici del càrrec els produeixi, i tindran els drets que el reconeix la
legislació aplicables.
ARTICLE 13.- Atribucions.
Els fundadors atribueixen el govern, administració i representació de la Fundació al
Patronat, que exercirà la seva competència amb supremacia i independència, sense
perjudici de les funcions tuïtives que competin al Protectorat.
CAPÍTOL SEGON
Del Patronat; composició i funcionament.
ARTICLE 14.- Composició.
1.- El Patronat estarà format per un mínim de cinc membres i un màxim de nou, i podrà
estar integrat per persones físiques o jurídiques que compleixin amb els requisits de la
legislació aplicables. Els membres del primer Patronat de la Fundació són els designats
en l'escriptura de constitució.
2.- Seran President, Vicepresident i Secretari del Patronat els patrons que aquest òrgan
designi per majoria absoluta dels seus membres. Els patrons que no ocupen aquest
càrrecs tenen la condició de vocals.
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
tants negocis jurídics i instruments públics o privats com acordi vàlidament el Patronat.
També correspon al President les altres funcions que li atribueixen la llei i aquests estatuts,
i les que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d’acord amb la normativa
aplicable.
En les seves funcions el President, serà substituït pel Vicepresident, en cas de vacant,

absència, impossibilitat o qualsevol altra causa, sense que sigui necessari acreditar
aquestes circumstàncies davant tercers, o en cas d’expressa delegació atorgada de
conformitat amb la legislació aplicable i aquests estatuts.
3.- El cessament dels membres del Patronat es produeixen per les causes previstes en la
legislació aplicable i a més per indignitat, incapacitat o impossibilitat per al
desenvolupament del càrrec, considerada per dos terços dels restants membres del
Patronat.
4.- El Patronat per majoria absoluta de la totalitat dels seus membres, podrà designar les
persones que hagin de cobrir les vacants que es produeixin, o acordar reduir el número
dels seus membres fins el mínim previst en l’apartat 1 d'aquest article, així com augmentar
el número fins el màxim previst en aquests Estatuts i acordar els nomenaments
corresponents.
5.- Els patrons exerciran els seus càrrecs per un termini de cinc anys, i són reelegibles
indefinidament per períodes d’igual durada.
Els membres del patronat entres en funcions després d’haver acceptat expressament el
càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.
ARTICLE 15.- Règim.
1. El Patronat es reunirà, com a mínim i en sessió ordinària, 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.

S’ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu
president, tantes les vegades com aquest ho consideri necessari per 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 el trenta dies
següents.
2. La convocatòria de les reunions correspon al president.

La convocatòria es cursarà, de manera eficaç, pel Secretari, amb cinc dies, com a
mínim, d'antelació a aquell en que hagi de celebrar-se la reunió, indicant lloc, dia i
hora de la reunió.
3. El Patronal es pot reunir mitjançant videoconferència o d'altres mitjans de
comunicació. En aquests casos serà necessari garantir la identificació deis assistents
a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les
deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi
el president!.
4. El Patronal queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió la meitat més un
deil patrons.

Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels assistents a la reunió, sense
que s'admetin delegacions, i decidint en cas d'empat, el vot del President. S'entén
que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots en contra, sense
comptar-hi les abstencions ni els vots en blanc i els nuls.
5. Son normes per evitar conflictes entre l’interès de la Fundació i els interessos

personals o professionals dels patrons, les persones amb funcions de direcció o els
empleats de la Fundació, les següents:
a) Els patrons seran designats entre persones o entitats de reconeguda
honorabilitat i compromís amb els fins i objecte de la Fundació.
b) L'incompliment per un patró de la seva obligació de comunicar la situació de
conflicte d'interessos, directe o indirecte, serà causa de cessament.
c) Els patrons i les persones especialment vinculades amb els mateixos no
podran tenir relació laboral amb fa Fundació.
6. De cada reunió, el secretari ha d'aixecar l'acta corresponent amb el contingut exigit
per la legislació aplicable.

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari amb el vistiplau del president
i poden ser aprovades pel Patronal a continuació d'haver-se realitzat la sessió
corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força
executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts
o a l'hora d'adoptar l'acord, que no són executius fins a l’aprovació de l'acta. Si són
d’inscripció obligada, tenen força executiva des del moment de la inscripció.
La Fundació ha de portar un llibre d'actes en el qual constin totes les que hagin estat
aprovades pel Patronat. La custòdia del llibre d'actes és a càrrec del Secretari.
El Secretari lliura els certificats dels acords del Patronal amb el vistiplau del President
o per ordre, en la seva absència, del Vice-president. També exerceix el Secretari les
altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests Estatuts.
ARTICLE 16.- Competència.
El Patronat és l’Òrgan suprem de la Fundació al que corresponen totes les facultats
pròpies d'aquesta com a persona jurídica, i té en concret les funcions que li atribueixen
els presents Estatuts o resultin pròpies del Patronat o inherents al mateix.
ARTICLE 17.- Facultats.
1.- Seran facultats especials del Patronat, a més d'aquelles previstes en altres articles dels
presents Estatuts, les següents:
a) Donar compliment a la voluntat dels Fundadors i als Estatuts de la Fundació, i
organitzar i dirigir el seu funcionament extern i intern.
b) Elaborar i aprovar els pressupostos ordinaris i extraordinaris de la Fundació.
c) Fixar la distribució i aplicació dels fons disponibles dins dels fins de la Fundació.
d) Elaborar i examinar els documents que integren els comptes anuals.
e) Exercir la representació de la Fundació en tota classe de relacions, actes i
contractes, i davant l'Estat, les Comunitats Autònomes, Províncies, Municipis,
Autoritats, Centres i dependències de l'Administració, Jutjats i Tribunals,
Magistratures, Corporacions, Organismes, Societats, Bancs, fins i tot el Banc
d'Espanya i Caixes d'Estalvi; persones jurídiques i particulars de tota classe
exercitant tots els drets, accions i excepcions seguint en tots els seus tràmits,
instancies, incidències i recursos en tots els procediments, expedients,
reclamacions i judicis competin o interessin a la Fundació, atorgant a l'efecte, els

poders que estimi necessaris.
f) Acceptar les adquisicions a títol gratuït, de béns o de drets per a la Fundació o pel
compliment d'un fi determinat dels compresos en l'objecte de la Fundació, sempre
que lliurement estimi que la naturalesa i quantia dels béns o drets adquirits és
adequada i suficients pel compliment del fi a que s'han de destinar; atorgar tota
classe d'actes i contractes d'adquisició, possessió, administració, alienació o
gravamen sobre béns mobles o immobles, fins i tot els relatius a constitució,
modificació i cancel·lació total o parcial d'hipoteques, redempcions i alliberacions
de drets reals i altres actes de rigorós domini.
g) Cobrar i percebre les rendes, fruits, dividends, interessos i utilitats i qualsevol altres
productes i beneficis dels béns que integren el patrimoni de la Fundació.
h) Efectuar tots els pagaments necessaris, fins i tot els de dividends passius i els de
despeses precises per recaudar, administrar i protegir els fons amb que conta en
cada moment la Fundació.
i) Exercir directament, o a través dels representants que designi, els drets de
caràcter polític i econòmic que corresponguin a la Fundació com a titular d'accions
i altres valors mobiliaris de la seva pertinença, i en tal sentit, concórrer, deliberar i
votar, com millor entengui a les Juntes Generals, Assemblees, Sindicats,
Associacions i altres Organismes de les respectives companyies o Entitats
emissores, exercitant tant les facultats jurídiques atribuïdes al referit titular, i
concertant, atorgant i subscrivint els actes, contractes, convenis, proposicions i
documents que jutgi convenients.
j) Organitzar i dirigir el funcionament intern i extern de la Fundació; establir els
Reglaments de tot ordre que consideri convenients; 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
altres formalitats que les que discrecionalment destini per a cada cas.
k) Vigilar directament, o per mitja de les persones a qui delegui, l'acertada aplicació
de les inversions. acordades i dirigir, regular i inspeccionar tots els serveis que es
creïn als fins fundacionals, així com el seu funcionament i distribució.
El que disposa aquest apartat s'ha d'entendre amb les limitacions que pugui establir la
legislació aplicable, que hauran de respectar-se, i sens perjudici de les autoritzacions del
Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de
conformitat amb la legislació aplicable.
2.- Excepció feta d'aquelles facultats que per Llei són indelegables, el Patronal podrà
delegar les seves facultats en un o més dels seus membres de conformitat amb l'establert
en la legislació aplicable. També podrà nomenar apoderats generals o especials o amb
funcions mancomunades o solidàries. La disposició de comptes corrents í altres fons o
béns de la Fundació requerirà la delegació o apoderament en favor, com a mínim, de dos
persones amb firma mancomunada de dos d'elles.
El que disposa aquest apartat s'ha d'entendre també sens perjudici de les autoritzacions
del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de
conformitat amb la legislació aplicable.
CAPÍTOL TERCER.
Dels Òrgans consultius
ARTICLE 18.- Dels Patrons d'Honor.

El Patronat, en atenció als mèrits particulars que respecte de la Fundació puguin tenir
algunes persones, podrà nomenar-les patrons d'honor.
Els patrons d'honor seran convocats en consell per escoltar el seu parer sobre assumptes
d'especial interès i importància per la seva rellevància cultural, social, educativa, o de
qualsevol altre tipus que pugui incidir d'alguna manera en el desenvolupament de la
Fundació.
Les reunions en consell dels patrons d'honor es celebraran tantes vegades com siguin
necessàries o convenients i com a mínim una vegada a l'any.

TÍTOL QUART
PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC
ARTICLE 19.- Patrimoni. Disposició i deure de reinversió
1.
El Patrimoni autònom de la Fundació queda vinculat al compliment del fins
fundacionals. Aquest patrimoni està integrat:
a) Pel capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la carta
fundacional
b) Per tots el béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb
la finalitat d’incrementar el capital fundacional.
c) Per tots els rendiment, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al
patrimoni del Fundació per qualsevol concepte.
2.
L’alienació, el gravamen o qualsevol altre acte de disposició deis béns i drets que
integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol onerós i respectant les condicions dels
fundadors o deis donants d'aquests béns. En qualsevol cas, l'import obtingut s'ha de
reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en lloc deis alienats o en la
millora deis béns de la Fundació.
3.
La necessitat í la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directa
o indirecta seran apreciades lliurement pels patrons, segons el seu lleial saber i entendre,
subjectant-se sempre a la legislació aplicable. El Patronal, abans de fer els actes de
disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió
responsablement.
4.
El Patronat ha de comunicar al Protectorat els actes de disposició o gravamen a
que es refereix l'apartat 2 d'acord amb l'establert en la legislació vigent, essent necessària
l’autorització prèvia del Protectorat en els casos en que així ho exigeixi la legislació vigent.
ARTICLE 20.- Adscripció.
a) Els béns i rendes de la Fundació s'entendran afectes i adscrits, d'una manera
directa i immediata, a la realització dels objectius per als que es constitueix la
Fundació.
b) L'adscripció del patrimoni fundacional a la consecució dels fins expressats en el

Títol segon no implicarà assignació de parts o quotes, iguals o desiguals, a
cadascun d'ells.
c) Els béns adquirits d'acord amb allò que disposa l’article 10 d'aquests Estatuts, per
a que siguin destinats al compliment d'un fi determinat pel transmitent dels béns
indicats, s’entendran afectes i adscrits d'una manera directa i immediata, a la
realització dels objectius que hagi indicat el transmitent.
ARTICLE 21.- Modificacions.
El Patronat, si és necessari prèvia autorització del Protectorat, podrà, en tot moment i tetes
les vegades que siguin necessàries, segons el tenor que aconselli la conjuntura
econòmica, efectuar les modificacions que estimin 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 22.- Augments de Participació.
Quan les companyies emissores de títols valors que integrin el capital de la Fundació
augmentin el seu propi capital atribuint als antics accionistes els drets de subscripció
preferent, la Fundació podrà subscriure les accions representatives de l'augment o
procedir a la venda dels drets de subscripció de nous títols, o en el seu cas, l'import de
l'anomenada venda, quedaran afectes o no al capital fundacional, segons la procedència
dels diners invertits en l’adquisició o, en el cas de que es faci gratuïtament, segons la
naturalesa del que es distribueix.
ARTICLE 23.- Aplicació obligatòria.
La Fundació ha de destinar al compliment deis fins fundacionals almenys el setanta per
cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts, d'acord amb l'establert en la
legislació aplicable. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o
bé a l’increment dels seus fons propis. El Patronal ha d'aprovar les formes d'aplicació
d'aquest romanent.
L’aplicació d'almenys el setanta per cent deis ingressos al compliment de les finalitats
fundacionals, s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l'inici del
següent al de l'acreditació comptable.
ARTICLE 24.- Règim comptable documental.
1.

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

2.

L'exercici s'ha de tancar el 31 de desembre.

Anualment, en relació amb el tancament de l'exercici, el Patronat, d'una manera simultània
i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de formular l'inventari i els
comptes anuals, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i
amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.
3.

Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
a) el balanç de situació,
b) el compte de resultats,
c) l'estat de canvis en el patrimoni net

d) l'estat de fluxos en efectiu i
e) la memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar í comentar la informació
continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'ha de detallar la
informació exigida per la legislació aplicable.
4.
El Patronat ha d'aprovar dintre deis sis mesos següents a 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 termini de 30 dies a
comptar de la seva aprovació.
5.
Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les
circumstàncies legalment previstes, i en els altres supòsits que així ho exigeixi la legislació
aplicable.
6.
La Fundació ha de portar una comptabilitat ordenada, diligent, que s’adeqüi a llur
activitat, que la reflecteixi fidelment i que li permeti fer el seguiment cronològic de les
operacions i elaborar els comptes anuals, d’acord amb els principis de comptabilitat
generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

TÍTOL CINQUÈ
EXTINCIÓ I LIQUIDACIÓ
ARTICLE 25.- Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució.
1.
El Patronal, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en 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.
2.
La Fundació es dissoldrà per les causes previstes en la normativa aplicable i, a més,
quan no es puguin complir els fins pels quals es va constituir en la forma prevista en els
presents Estatuts, o quan mitjançant un acte de I‘Administració o d'una altra Autoritat
Pública es pretengués alterar, modificar o contrariar o, de qualsevol manera, incomplir la
voluntat deis fundadors, reflectida en la carta fundacional o en els estatuts.
La dissolució haurà de ser acordada de forma motivada per majoria absoluta deis
membres del Patronal, i requerirà l'aprovació del Patronal en els supòsits en que així ho
exigeixi la legislació aplicable.
3.
La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el
Patronal, una comissió liquidadora de com a mínim 3 membres designada pe/ Patronal o,
subsidiàriament, el Protectorat
El patrimoni romanent s’adjudicarà a les fundacions o entitats de fins benèfics culturals
que es consideri més convenient pel Patronat, en el seu cas, la comissió liquidadora,
d'acord amb l'establert en la legislació aplicable.

