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ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE FORMACIÓ 

CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB) 

 

 

 

TÍTOL PRIMER 

DISPOSICIONS GENERALS 

 

ARTICLE 1.- DENOMINACIÓ I NATURALESA 

 

1.- La Fundació Privada Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona 

(IL3-UB) ha estat creada per acord del Patronat de la Fundació Privada Bosch i 

Gimpera de 22 de febrer de 2007, mitjançant l‟escissió de la branca d‟activitat 

anomenada “Centre de Formació Contínua Les Heures”. En aquests Estatuts 

s‟esmenta com la FUNDACIÓ i està subjecta a la legislació de la Generalitat de 

Catalunya i a la resta de normativa que li sigui d‟aplicació.  

 

2.- La FUNDACIÓ és una entitat sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica 

pròpia i plena capacitat d‟obrar per al compliment de les seves finalitats, sense altres 

limitacions que les que estableix la legislació vigent.  

 

3.- La FUNDACIÓ, dona continuïtat al Centre de Formació Continua de la Fundació 

Bosch i Gimpera, creada el 4 d‟octubre de 1983, i  és una entitat integrada al Grup 

Universitat de Barcelona que té com a finalitat principal agilitar la connexió de la 

Universitat de Barcelona amb les noves demandes i realitats socials i assolir, així, els 

objectius globals universitaris. 

 

4.- A la creació de la FUNDACIÓ han contribuït de forma decisiva la Universitat de 

Barcelona, el Grup Banc Santander i el Grup Caixa Catalunya que s‟esmenten en 

aquests Estatuts com les ENTITATS PROMOTORES. 
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ARTICLE 2.- OBJECTE I FINALITATS DE LA FUNDACIÓ 

 

1. L‟objecte de la FUNDACIÓ és el desenvolupament d‟un canal de relació entre la 

Universitat de Barcelona i la societat que permeti donar resposta a les necessitats dels 

ciutadans relatives a la seva formació al llarg de tota la vida en tots els àmbits de la 

Universitat de Barcelona i al servei de la societat en què aquesta s‟insereix, 

principalment en el marc de Catalunya. 

 

2.- Per dur a terme aquestes activitats, la FUNDACIÓ té com a objectius la realització 

de les activitats següents: 

 

- Com a referent principal de la formació contínua de la Universitat de Barcelona, 

promoure, promocionar, gestionar i impartir programes d‟estudi destinats a la 

formació, actualització, revisió i reciclatge del coneixement de les persones al 

llarg de tota la seva vida, en els formats presencial, semipresencial i virtual o on 

line 

 

- Col·laborar amb les empreses i amb les institucions en la formació del seu 

personal pel que fa referència a les habilitats pròpies del desplegament de la seva 

vida laboral.  

 

- Prestar serveis de consultoria a les empreses i institucions sobre els seus sistemes 

de formació i també sobre les matèries relacionades amb la seva activitat pròpia.  

 

- Establir aliances estratègiques amb els Centres homòlegs d‟altres universitats amb 

l‟horitzó de fomentar la cooperació interinstitucional. 

 

- Concertar acords de col·laboració amb el món empresarial per tal de potenciar 

l‟abast de la seva actuació. 

 



  

 3 

- Associar a la FUNDACIÓ les aportacions de la Universitat, de les empreses, dels 

experts i de les diferents entitats actives de la societat mitjançant diversos consells 

assessors especialitzats en les diverses àrees temàtiques de la formació contínua. 

 

- Fomentar l‟ús de la metodologia del portafoli individual i l‟acreditació de les 

competències professionals com a eina de promoure el desenvolupament 

professional i al mateix temps donar sentit a la responsabilitat de la Universitat de 

Barcelona com a entitat de formació al llarg de la vida. 

 

3.- Per al desenvolupament de les seves activitats, la FUNDACIÓ podrà constituir 

societats o participar en el capital de societats d‟acord amb els termes de l‟article 35 

de la llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions, alhora que podrà dur a terme 

directament explotacions econòmiques, d‟acord amb el que disposa la legalitat vigent, 

en els casos previstos en l‟article 36 de la llei 5/2001. 

 

4.- Com a entitat del Grup Universitat de Barcelona, la FUNDACIÓ presentarà 

anualment un informe de la seva activitat al Consell de Govern i al Consell Social de 

la Universitat de Barcelona, que inclourà els comptes anuals auditats de la 

FUNDACIÓ. 

 

ARTICLE 3.- DURADA 

 

1.- La FUNDACIÓ té una durada indefinida.  

 

2.- No obstant això, la FUNDACIÓ s‟extingirà, conforme les disposicions de l‟article 

35 d‟aquests Estatuts, en els casos previstos per la legislació vigent, especialment 

quan sigui impossible aplicar al compliment dels seus fins l‟activitat i mitjans de què 

disposa. 
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ARTICLE 4.- DOMICILI I ÀMBIT 

 

1.- La FUNDACIÓ estableix el seu domicili a Barcelona, carrer Ciutat de Granada, 

131, lloc en què l‟òrgan de govern de l‟entitat tindrà la seva seu. 

 

2.- En qualsevol moment, el Patronat pot acordar el canvi del domicili, i també pot 

crear i suprimir les delegacions que cregui oportunes en qualsevol localitat a fora i 

dins d‟Espanya, si això fos necessari per al compliment de les finalitats fundacionals.  

 

3.- Les finalitats fundacionals es desenvoluparan primordialment, però no 

exclusivament a Catalunya. No obstant això, la FUNDACIÓ pot tenir delegacions 

fora i dins de l‟Estat espanyol, si això fos necessari per al compliment de les finalitats 

fundacionals. 

 

ARTICLE 5.- RÈGIM JURÍDIC APLICABLE 

 

La FUNDACIÓ es regirà per la seva carta fundacional, pels presents Estatuts i per les 

normes que estableixi el seu Patronat, sempre d‟acord amb les disposicions legals i 

reglamentàries de la Generalitat de Catalunya i totes aquelles altres disposicions que li 

siguin d‟aplicació. 

 

TÍTOL SEGON 

PATRIMONI, RÈGIM ECONÒMIC I COMPTABILITAT 

 

ARTICLE 6.- PATRIMONI DE LA FUNDACIÓ 

 

1.- El patrimoni de la FUNDACIÓ pot estar constituït per tota classe de béns mobles, 

immobles, drets i valors de qualsevol naturalesa, susceptibles de valoració econòmica, 

sense altres limitacions que les establertes per les lleis. 

 

2.- El patrimoni de la FUNDACIÓ estarà integrat per: 
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a) La dotació inicial que consta en la carta fundacional, i que és adequada i 

suficient per al compliment de les seves finalitats fundacionals. La dotació 

podrà ser augmentada posteriorment en una o més vegades pel fundador o per 

tercers, i el seu increment s‟haurà de notificar al Protectorat en el moment de 

presentació dels comptes anuals. 

b) Les donacions, subvencions, herències i llegats de qualsevol béns i drets que 

rebi i accepti la FUNDACIÓ, efectuats posteriorment a la constitució. 

c) Els béns i drets que adquireixi la FUNDACIÓ per qualsevol altre mitjà o títol 

admès en dret i que el Patronat afecti a l‟increment del patrimoni fundacional 

d‟acord amb la legislació vigent. 

d) Els rendiments del propi patrimoni no aplicats a les activitats de la 

FUNDACIÓ, respectant el que disposen aquests Estatuts i la legislació vigent. 

e) Els ingressos derivats d‟activitats productives aprovades pel Patronat. 

f) Els béns que, procedents d‟Administracions o d‟organismes públics o 

d‟entitats privades, puguin utilitzar-se en règim de cessió d‟ús, concessió o 

adscripció. 

g) Aquells altres recursos que, d‟acord amb la Llei i els presents Estatuts, pugui 

decidir el Patronat. 

 

ARTICLE 7.- DESTINACIÓ DELS BÉNS I RENDES  

 

Els béns i rendes de la FUNDACIÓ s‟entenen destinats i adscrits, d‟una manera 

directa i immediata, al patrimoni fundacional, per a la realització de les finalitats per 

les quals es va constituir la FUNDACIÓ. 

 

ARTICLE 8.- INVERSIÓ DEL PATRIMONI 

 

El patrimoni de la FUNDACIÓ serà invertit lliurement pel Patronat de la forma que 

afavoreixi més les finalitats d‟aquella, amb subjecció al que disposa la legislació 

vigent i en tot cas de manera que l‟esmentat patrimoni sigui suficient en tot moment 

per dur a terme les finalitats fundacionals. 
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ARTICLE 9.- APLICACIÓ DELS RECURSOS I INGRESSOS 

 

1.- El Patronat com a òrgan de govern de la FUNDACIÓ decidirà sobre l‟aplicació de 

recursos i ingressos de cada any a l‟objecte fundacional. En aquelles activitats que es 

refereixin a la dotació econòmica d‟estudis, o qualsevol tipus de treballs relacionats 

amb l‟objecte de la FUNDACIÓ, s‟ha de tenir en compte les normes de caràcter 

general següents: Els beneficiaris hauran de pertànyer com a professors, 

investigadors, personal tècnic de suport o alumnes a la Universitat de Barcelona o al 

Grup Universitat de Barcelona, a qualsevol dels seus departaments, centres de recerca, 

facultats, o organismes, autònoms o no. Excepcionalment, i sota conveni de la 

institució corresponent, podran ser beneficiaris altres membres de les entitats 

relacionals o d‟altres universitats o centres convinguts. 

 

2.- En tot cas, es destinarà a la realització de les finalitats fundacionals un percentatge 

mínim del setanta per cent de les rendes o altres ingressos nets anuals, d‟acord amb 

allò establert en l‟article 33 de la Llei catalana 5/2001, llevat que la legislació vigent 

disposi un altre percentatge en el futur, supòsit en què es respectarà el percentatge 

mínim obligatori. 

 

ARTICLE 10.- DESIGNACIÓ DE BENEFICIARIS 

 

La designació concreta de beneficiaris serà decidida lliurement pel Patronat o òrgan 

en qui delegui d‟acord amb les finalitats fundacionals i de conformitat amb els 

principis d‟igualtat, objectivitat i no-discriminació,  d‟acord amb el que disposa 

l‟article 9 dels presents Estatuts, sense que ningú pugui exigir prestacions a la 

FUNDACIÓ al·legant qualsevol títol, i sense que es puguin beneficiar en cap cas 

persones individualment determinades. 

 

ARTICLE 11.- COMPTABILITAT I LLIBRES 

 

l.- La FUNDACIÓ portarà la comptabilitat d‟acord amb la naturalesa de les seves 

activitats i de manera que permeti un seguiment de les operacions i l‟elaboració de les 
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comptes anuals, ajustant-se als principis i a les normes comptables que li siguin 

d‟aplicació. 

 

2.- La FUNDACIÓ portarà com a mínim el llibre diari, el llibre d‟actes, i el llibre 

d‟inventari i comptes anuals, obert amb la indicació de la dotació inicial de la 

FUNDACIÓ, el contingut de la qual es conté a la carta fundacional, i on es 

consignaran anualment l‟inventari de tancament de l‟exercici i els comptes anuals.  

 

3.- En qualsevol cas, totes les anotacions comptables de la FUNDACIÓ s‟adaptaran a 

les normes del Pla General de Comptabilitat, o a les de les seves adaptacions 

sectorials, o a les normes que puguin en el futur substituir-lo, i a les disposicions 

tributàries que li siguin aplicables.  

 

ARTICLE 12.- COMPTES ANUALS 

 

1.- L‟exercici econòmic de la FUNDACIÓ es correspon amb l‟any natural. 

 

2.- Dintre dels sis mesos següents al tancament de cada exercici, el Patronat aprovarà 

un inventari i els comptes anuals que reflecteixin la imatge fidel de la situació 

patrimonial i financera de la FUNDACIÓ. També practicarà la liquidació del 

pressupost d‟ingressos i de despeses de l‟exercici anterior. 

 

3.- Els comptes anuals han de ser presentats al Protectorat i dipositats al Registre de 

Fundacions dintre dels trenta dies següents a la seva aprovació pel Patronat. 

 

ARTICLE 13.- AUDITORIA DE COMPTES 

 

1.- Els comptes anuals de la FUNDACIÓ se sotmetran a una auditoria de comptes 

externa, la qual s‟efectuarà un cop tancat l‟exercici econòmic. En tot cas l‟auditoria 

externa serà obligatòria en el cas que es donin les circumstàncies previstes en l‟article 

32 de la Llei 5/2001, de fundacions. 

 



  

 8 

2.- En cas que es donin les circumstàncies previstes en l‟article 32 de la llei 5/2001, de 

fundacions, l‟informe de l‟auditoria de comptes s‟haurà de presentar al Protectorat en 

un termini de dos mesos des de la seva emissió, i en tot cas, abans dels set mesos 

posteriors a l‟últim dia de l‟exercici econòmic a que fa referència l‟informe. 

 

3.- En tot cas, els resultats de l‟informe de l‟auditoria externa dels comptes anuals 

s‟inclourà en l‟informe anual que la FUNDACIÓ ha de fer davant el Consell de 

Govern i el Consell Social de la UB.  

 

TITOL TERCER 

GOVERN DE LA FUNDACIÓ 

 

ARTICLE 14.- ÒRGANS RECTORS DE LA FUNDACIÓ 

 

1.- L‟administració, gestió i representació de la FUNDACIÓ correspon als òrgans de 

govern següents, d‟acord amb les competències que, en cada cas i d‟acord amb la 

legislació vigent, s‟estableixin en aquests Estatuts: 

 

1er. El President/a. 

2n.- El Vicepresident/a primer 

3r.- El Vicepresident/a segon 

4rt.- Fins a dos vicepresidents/es més, si s‟escau 

5è.- El Patronat. 

6è.- La Comissió Delegada.  

7è.- El Director/a General 

 

2.- Els membres de qualsevol dels òrgans de govern estan subjectes a l‟obligació de 

guardar secret, tant sobre els assumptes que se sotmeten a l‟òrgan respectiu, com 

sobre les deliberacions que hi hagin tingut lloc. El trencament d‟aquesta obligació es 

considera causa justa per al seu cessament, amb l‟acord previ del Patronat. 
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ARTICLE 15.- DEFINICIÓ I FUNCIONS 

 

1.- El Patronat és l‟òrgan de govern, representació, administració i decisió de la 

FUNDACIÓ. 

 

2.- Correspon al Patronat vetllar per què es compleixi la finalitat fundacional, la 

realitat de la dotació i la destinació al compliment de la finalitat fundacional dels 

fruits, rendes i dels béns de què disposi la FUNDACIÓ. 

 

3.- El Patronat es regirà pels presents Estatuts, per la Llei, i, en el seu cas, pel seu 

Reglament de Règim Intern. 

 

ARTICLE 16.- COMPOSICIÓ 

 

1. Són membres nats del Patronat: 

a) El Rector/a de la Universitat de Barcelona. 

b) El President/a del Consell Social de la Universitat de Barcelona. 

c) El Vicerector/a encarregat de la política acadèmica de la Universitat de Barcelona. 

 

2. El Patronat estarà format, a més, pels següents patrons designats: 

a) Quatre patrons designats pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, a 

proposta del Rector/a;  

b) Quatre patrons designats pel Consell Social de la Universitat de Barcelona, a 

proposta del seu President/a,  

c) Un patró designat pel Rector/a de la Universitat de Barcelona entre els degans/es i 

directors/es d‟escoles universitàries de la Universitat de Barcelona, una vegada 

escoltada la Conferència de degans i directors/es d‟escoles universitàries. 

d) Un patró designat pel Rector/a/a de la Universitat de Barcelona en representació de 

l‟Agència de Postgrau de la Universitat de Barcelona, 

e) Fins a quatre patrons designats pel Rector/a de la Universitat de Barcelona, 

c) Dos patrons designats pel Grup Banc Santander  

e) Dos patrons designats pel Grup Caixa Catalunya.  
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f) El Patronat podrà designar fins a sis patrons més, per majoria de dos terços dels 

patrons assistents. 

 

3.- La presidència del Patronat correspondrà al Rector/a de la Universitat de 

Barcelona, la vicepresidència primera la President/a del Consell Social i la 

vicepresidència segona al Vicerector/a encarregat de la política acadèmica de la 

Universitat de Barcelona. Si s‟escau, el Rector/a podrà nomenar fins a dos 

vicepresidents més entre els membres del Patronat. 

 

4.- El Patronat comptarà a més amb un Secretari que podrà ser membre del Patronat o 

no, tenint en aquest segon cas veu però no vot. El Secretari del Patronat serà elegit pel 

President/a, un cop escoltat el Vicepresident/a primer. 

 

ARTICLE 17.- DURADA, CESSAMENT I VACANTS 

 

1.- La durada del càrrec de patró designat és de quatre anys, sense perjudici de la 

possibilitat de reelecció indefinida per períodes iguals. No obstant la durada establerta 

amb caràcter general, quan el càrrec de patró s‟atorgui en funció d‟un càrrec i així es 

faci constar en el nomenament, la persona nomenada romandrà com a patró fins que 

ocupi el càrrec per raó del qual va ser nomenat o li sigui revocat el nomenament com 

a patró per l‟ òrgan o institució que el va designar. 

 

2. Els membres del Patronat que ho són per raó del càrrec que ocupen han de cessar 

en la seva representació en el moment en que perdin la condició per la qual van ser 

nomenats. 

 

3.- El cessament del càrrec de patró es produirà en els supòsits següents: 

a) Per mort o declaració de defunció de les persones físiques, així com per la 

dissolució o la declaració de concurs de creditors en el cas de persones 

jurídiques. 

b) Per incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat, d‟acord amb allò establert en 

la legislació vigent i en l‟article 19 d‟aquests Estatuts. 
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c) Per cessament en el càrrec per raó del qual van ser nomenats membres del 

Patronat, i per revocació de l‟òrgan o institució que el va designar. 

d) Per no exercir el càrrec amb la diligència que estableix la legislació vigent 

mitjançant acord del Patronat, o per haver incorregut en responsabilitat, si així 

ho declara una resolució judicial. 

e) Per renúncia o venciment del mandat de qui ostenti el càrrec. 

f) Per qualsevol altre causa establerta per la legislació vigent o pels presents 

Estatuts. 

 

4.- El cessament del càrrec de patró per qualsevol causa s‟inscriurà en el Registre de 

Fundacions. 

 

5.- Les vacants que es produeixin es cobriran segons correspongui per designació de 

la persona o entitat que l‟ha de nomenar i en el cas de tractar-se de patrons escollits 

pel Patronat en la primera reunió d‟aquest, per majoria de dos terços dels patrons 

assistents d‟acord amb el disposat  en l‟article 16. Si la vacant té lloc abans de 

l‟acabament del seu termini estatutari, el mandat del substitut acabarà a la data en què 

hagués correspost cessar la persona substituïda. 

 

ARTICLE 18.- ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC DE PATRÓ 

 

1.- Els patrons començaran a exercir les seves funcions una vegada hagin acceptat de 

manera expressa el càrrec. Conforme l‟article 19 de l‟esmentada Llei 5/2001, 

l‟acceptació pot fer-se constar en document públic, en document privat amb la firma 

legitimada per Notari, o mitjançant certificació del Secretari amb firma legitimada en 

la que es faci constar l‟acceptació, o finalment mitjançant la compareixença del 

Secretari o de la persona física que accepta el càrrec davant del Protectorat. 

 

2.- L‟acceptació del càrrec pels patrons i qualsevol modificació en la composició del 

Patronat s‟inscriurà en el Registre de Fundacions. 
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ARTICLE 19.- DEL CÀRREC DE PATRÓ I DE LES SEVES OBLIGACIONS 

 

1.- L‟exercici del càrrec de patró és personalíssim. 

 

2.- Els patrons han de gaudir de plena capacitat d‟obrar, i les persones jurídiques 

nomenades com a patrons hauran d‟ésser representades en el si del Patronat per la 

persona física que en tingui la representació, d‟acord amb les normes que la regulin o 

per una persona física designada amb aquesta finalitat per l‟òrgan competent. 

 

3.- Les persones jurídiques membres del Patronat podran també designar una segona 

persona física, substituta de la primera, que assistirà com a representant de l‟entitat 

patró a les sessions del Patronat a les quals el representant nomenat en primer lloc no 

pugui assistir. En cas d‟assistència a les sessions del representant titular i del seu 

substitut, aquest darrer tindrà veu però no vot. 

 

4.- Si la qualitat de patró és atribuïda al titular d‟un càrrec, podrà actuar en el seu nom 

la persona que reglamentàriament el substitueixi o aquella que el titular hagi designat 

per escrit.  

 

5.- No podran ser patrons les persones físiques o jurídiques que hagin estat 

inhabilitades per ocupar càrrecs públics, o que es trobin en situació de concurs de 

creditors, o que hagin estat condemnades per incompliment greu de les lleis o 

disposicions penals, administratives, socials i/o econòmiques. 

 

6.- Són obligacions dels patrons les de complir i fer complir les finalitats de la 

FUNDACIÓ, concórrer a les reunions, executar els seus càrrecs amb la diligència que 

estableix la Llei, mantenir i conservar els béns, drets i valors que integren el patrimoni 

de la FUNDACIÓ, mantenint plenament la seva productivitat segons els criteris 

financers i les circumstàncies econòmiques, així com promoure l‟extinció de la 

FUNDACIÓ d‟acord amb el que disposen la legislació vigent i els presents Estatuts. 
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7.- Els patrons són responsables davant de la FUNDACIÓ en els termes previstos en 

la legislació vigent de Fundacions. 

 

ARTICLE 20.- RETRIBUCIÓ  

 

1.- El càrrec de patró serà gratuït, però en tot cas es compensaran les despeses 

degudament justificades que els ocasioni l‟exercici del mateix. 

 

2.- No obstant allò previst en l‟apartat anterior, i d‟acord amb el que disposa l‟article 

23.2 de la Llei catalana 5/2001, de 2 de maig, els patrons que realitzin per la 

FUNDACIÓ tasques de direcció, gerència o administració, podran ser retribuïts si així 

ho acorda el Patronat, per la prestació d‟aquests serveis en el marc d‟una relació 

contractual, inclosa la de caràcter laboral. 

 

ARTICLE 21.- COMPETÈNCIA DEL PATRONAT 

 

1.- La competència del Patronat s‟estén a tots els actes i negocis jurídics concernents a 

la representació i govern de la FUNDACIÓ, i també a la lliure disposició i 

administració de tots els béns i drets que integren el seu patrimoni, i a l‟exercici de 

tots els seus drets i accions, amb totes aquelles limitacions establertes a la legislació 

vigent aplicable. 

 

2.- Amb caràcter purament enunciatiu i no limitatiu, correspon al Patronat: 

a) Vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals, vigilar que s‟observin 

fidelment els Estatuts i proposar-ne, si és el cas, les modificacions que creguin 

convenients. 

b) Elaborar i aprovar els reglaments que consideri necessaris per al 

desenvolupament òptim de les activitats de la FUNDACIÓ i, també, 

modificar-los quan ho consideri oportú. En particular, aprovar el reglament 

d‟organització i funcionament de l‟Institut de Formació Contínua. 

c) La interpretació dels Estatuts i, si és el cas, dels reglaments, i la resolució de 

les incidències legals que tinguin lloc. 
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d) Delegar en la Comissió prevista en l‟article 30 d‟aquests Estatuts les facultats 

que consideri procedents, exceptuant , d‟acord amb el que disposa l‟article 22 

de la Llei catalana 5/2001, de 2 de maig, les següents: la modificació dels 

estatuts, la fusió, escissió o dissolució de la FUNDACIÓ, la formulació del 

pressupost, l‟aprovació dels comptes anuals, els actes d‟alienació, gravamen i, 

en general, de disposició dels béns immobles, establiments o béns mobles que, 

en conjunt o individualment, comportin més d‟una dècima part dels actius de 

la FUNDACIÓ, amb les excepcions previstes en l‟esmentat article 22; els 

actes per a la constitució d‟una altra persona jurídica, l‟augment o disminució 

de la dotació i també els actes de fusió, d‟escissió, de cessió global de tots o 

parts dels actius i dels passius o dissolució de societats o altres persones 

jurídiques i tots aquells altres actes que necessitin l‟autorització o l‟aprovació 

del Protectorat. Per a l‟execució dels acords, es podrà facultar a un 

Vicepresident/a o a un vocal, als càrrecs directius i a d‟altres empleats de 

l‟entitat, amb caràcter mancomunat o solidari, mitjançant una simple 

certificació dels acords o atorgant-los els corresponents poders notarials. 

e) Adoptar totes aquelles disposicions que cregui convenient per a la bona 

administració dels interessos confiats a la seva prudència i especial vigilància, 

resolent les dificultats imprevistes, de conformitat amb les finalitats i l‟esperit 

de l‟entitat. 

f) Determinar les activitats, actuacions i operacions que l‟entitat hagi de 

practicar, dins del seu objectiu i finalitats, mitjançant la reglamentació de la 

forma i condicions, i també la designació concreta dels beneficiaris. 

g) Posseir, a través del President/a titular o en funcions, la representació de 

l‟entitat en judici i fora d‟ell, per a tot el que fa al gir i tràfic d‟aquesta, sense 

perjudici de les delegacions previstes en aquests Estatuts o acordades 

expressament pel propi Patronat. 

h) Determinar i modificar l‟estructura interna i l‟organització general de la 

FUNDACIÓ. 

i) Aprovar i modificar la plantilla d‟empleats, crear i suprimir càrrecs, fixar-ne 

les facultats i atribucions, subscriure els corresponents contractes laborals i 

assenyalar-ne els sous, segons el que permeti la marxa i la situació de l‟entitat. 
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j) Acordar l‟exercici de les accions administratives, judicials i extrajudicials que 

siguin competència de la FUNDACIÓ, i també decidir l‟oposició a les 

pretensions exercides en la seva contra, exercint tots els drets, accions i 

excepcions que siguin necessaris per a tots els tràmits, instàncies i recursos en 

tots els procediments, expedients i judicis que interessin activament o 

passivament a la FUNDACIÓ, de conformitat amb el què disposa la legislació 

vigent i dins els límits d‟aquesta i acordar la renúncia i transacció d‟accions i 

drets, la desestimació de judicis, l‟assentiment i la submissió dels assumptes 

contenciosos, l‟arbitratge de dret o d‟equitat. 

k) Acordar la realització de tota classe d‟actes d‟administració, disposició i 

domini, i també la inversió de fons fundacionals i, a aquests efectes, pot 

determinar: el cobrament i pagament de quantitats, obrir, mantenir i cancel·lar 

comptes corrents i d‟estalvis, rebre talonaris, ingressar i retirar quantitats, 

determinar saldos i efectuar totes les altres operacions bancàries, en qualsevol 

banc, oficial o privat, caixes d‟estalvi i entitats de crèdit nacionals o 

estrangeres, amb subjecció a tot el que disposa la legislació vigent; la compra, 

venda, permuta, cessió i en qualsevol forma de disposar de béns mobles o 

immobles i drets; la constitució, acceptació, modificació i cancel·lació, en tot o 

en part, de drets reals o personals complint en cada cas els requisits legals 

exigibles; la concessió, sol·licitud i acceptació de préstecs i crèdits, i també el 

lliurament i recepció de quantitats derivades d‟aquests; constituir i cancel·lar 

dipòsits de qualsevol classe, fins i tot en caixes de seguretat, ingressar i retirar 

béns de qualsevol espècie; el lliurament i la presa de possessió de qualsevol 

classe de béns i la realització de qualsevol classe de transaccions; exercir, 

directament o a través dels representants que designi, tots els dret de caràcter 

polític o econòmic que corresponguin a la FUNDACIÓ com a titular 

d‟accions, participacions socials, obligacions i resta de valors mobiliaris i, per 

tant, concórrer, deliberar, votar en juntes generals, assemblees, sindicats, 

associacions i resta d‟organismes; i, en definitiva, la formalització de les 

escriptures i documents públics i privats que es requereixin amb les clàusules 

pròpies dels contractes de la seva naturalesa i les altres que consideri 

convenients per a les finalitats esmentades i altres d‟anàlogues. 
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l) Redactar i aprovar, si és el cas, la memòria, balanç anual, pressupostos i la 

seva liquidació i la resta de documents que, en el seu cas, exigeixi la legislació 

vigent.  

m) Subscriure tota classe de contractes relacionats amb les activitats i finalitats de 

la FUNDACIÓ o que facilitin la realització i consecució de les mateixes, 

atorgant i signant tots els documents, públics i privats, que siguin necessaris. 

n) Qualsevol altre no enumerada en el present article que sigui conseqüència de 

l‟exercici de les funcions de govern i administració de l‟entitat i que 

competeixin al Patronat. 

 

3.- Els acords sobres les competències contingudes en els apartats a), b), c) i d) 

requeriran la majoria de dos terços dels patrons assistents per tal d‟afavorir el consens 

entre les entitats promotores. 

 

4.- L‟exercici de les competències enumerades més amunt està supeditat al 

compliment en cada cas dels requisits legals que siguin pertinents. 

 

ARTICLE 22.- SESSIONS  

 

1.- El Patronat es reunirà com a mínim dues vegades a l‟any, una dins dels sis primers 

mesos de cada exercici, i l‟altre dins del quart trimestre de cada any natural. 

 

2.- Es reunirà també sempre que ho cregui convenient el President/a, a iniciativa 

pròpia, o necessàriament quan ho sol·licitin les dues terceres parts dels membres del 

Patronat. 

 

3.- A la reunió del Patronat que se celebrarà dins dels sis primers mesos de l‟exercici 

procedirà a l‟examen i, si és el cas, a l‟aprovació dels comptes de l‟exercici anterior, 

de l‟inventari-balanç que anualment s‟haurà de formular i de la memòria d‟activitat. 

 

En la sessió a celebrar dins del quart trimestre de l‟any s‟haurà d‟aprovar el 

pressupost i determinar les activitats a desenvolupar durant l‟exercici següent. 
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En les totes les sessions del Patronat podrà procedir-se a la discussió i resolució de 

tots els assumptes i proposicions que inclogui en l‟ordre del dia el President/a, sia a 

iniciativa pròpia sia a petició, com a mínim, de la quarta part dels membres del 

Patronat. 

 

4.- El Patronat s‟haurà de reunir a sol·licitud formulada a l‟efecte pel número de 

membres que figura en l‟apartat 3 anterior, els quals hauran d‟indicar en la sol·licitud 

els assumptes a tractar en la citada reunió. La petició s‟haurà d‟adreçar al President/a 

del Patronat, el qual haurà de convocar la sessió sol·licitada per tal que aquesta se 

celebri com a màxim en un termini no superior a un mes després de la recepció de la 

sol·licitud. En l‟ordre del dia de la convocatòria s‟hauran d‟incloure necessàriament 

els assumptes que hagin estat objecte de sol·licitud, i el President/a podrà incloure 

aquells altres temes que estimi oportuns. 

 

5.- Les reunions del Patronat seran convocades pel President/a o, en cas d‟absència o 

impossibilitat d‟aquest, pel Vicepresident/a primer i, en el seu defecte, pel 

Vicepresident/a segon. 

 

ARTICLE 23.-CONVOCATÒRIES 

 

1.- Les convocatòries per a les sessions del Patronat seran instades pel Secretari per 

ordre del President/a, o qui el substitueixi. 

 

2.- El President/a del Patronat haurà de convocar les sessions, sigui per pròpia 

iniciativa sigui a petició del número de membres de l‟esmentat òrgan que determina 

l‟article anterior, amb una anticipació mínima de sis dies naturals a la data prevista per 

a la celebració de la sessió. En casos d‟urgència el President/a podrà convocar la 

sessió amb quaranta-vuit hores d‟antelació. 

 

3.- La convocatòria contindrà, a més de la data, hora i lloc de la reunió, l‟Ordre del 

Dia previst per a la mateixa, i a ella s‟inclourà, si s‟escau, aquella documentació que 
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el President/a consideri convenient que els patrons en tinguin coneixement previ a la 

reunió. 

 

4.- La convocatòria s‟haurà de realitzar per qualsevol medi que deixi constància de la 

seva recepció, i s‟adreçarà al domicili que cada patró tingui registrat en els arxius de 

la FUNDACIÓ. 

 

5.- No serà precisa cap mena de convocatòria per a la vàlida celebració d‟una sessió 

quan siguin presents tots els patrons integrants del Patronat i hagin acceptat tots els 

assistents per unanimitat la seva celebració. 

 

ARTICLE 24.- CONSTITUCIÓ DE LES SESSIONS 

 

1.- Per a la vàlida constitució del Patronat serà necessari, en primera convocatòria, un 

quòrum mínim de presència personal d‟un terç dels membres integrants en aquell 

moment de l‟esmentat òrgan. Cas de no poder-se constituir en primera convocatòria, 

la reunió se celebrarà, al cap de mitja hora, en segona convocatòria, i la seva 

constitució serà vàlida sigui quin sigui el número de membres assistents, sempre i 

quan no siguin menys de tres i un d‟ells sigui el President/a o el Vicepresident/a 

primer o segon. 

 

2.- Les sessions del Patronat seran presidides pel seu President/a, i en absència 

d‟aquest pel Vicepresident/a primer o pel Vicepresident/a segon pel seu ordre, i en 

defecte d‟ambdós per un altre Vicepresident/a, si existeix, o pel patró de més edat 

d‟entre els assistents. Actuarà com a Secretari el que ho sigui del Patronat i, en la seva 

absència, el patró que designin els patrons reunits. 

 

3.- El President/a podrà convidar a assistir a les reunions a aquelles persones que 

consideri oportú, les quals tindran veu però no vot en aquells assumptes respecte dels 

quals el President/a els hi pugui demanar informació. 
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ARTICLE 25.- ADOPCIÓ D’ACORDS 

 

1.- Les votacions normalment seran nominals, excepte quan la majoria simple dels 

vocals presents o el President/a decideixin que tinguin caràcter secret. 

 

2.- Els acords s‟adoptaran per majoria simple de vots del patrons personalment 

assistents a la sessió. Cada patró tindrà un vot que, de conformitat amb el que preveu 

l‟article 19.1  d‟aquests Estatuts, és indelegable. Cas d‟empat, el vot del President/a 

serà diriment. 

 

3.- No obstant el previst en l‟apartat anterior, serà precís el vot favorable de dos terços 

dels membres del Patronat assistents a la reunió per a la validesa dels acords que es 

refereixin a la modificació dels Estatuts, a l‟aprovació dels comptes anuals i del 

pressupost anual, a l‟elecció i separació de patrons, i a la fusió, escissió, dissolució i/o 

extinció de la FUNDACIÓ. 

 

ARTICLE 26.- ACTES DE LES SESSIONS 

 

1.- El Secretari estendrà acta de cada reunió del Patronat, en la qual es farà constar el 

nom dels patrons concurrents, el resum de les deliberacions, el text dels acords presos 

i el resultat de les votacions, així com també la resta de particulars legals i formals 

necessaris. L‟acta així estesa serà aprovada al terme de la reunió pels assistents a la 

mateixa, o com a primer extrem de l‟ordre del dia de la sessió següent i traslladada al 

Llibre d‟Actes amb les signatures del President/a i del Secretari. 

 

2.- El Llibre d‟Actes serà legalitzat en la forma que estableix la legislació vigent. 

 

3.- El Secretari, amb el vist-i-plau del President/a, pot certificar els acords del 

Patronat. 

 

 

 



  

 20 

ARTICLE 27.- DEL PRESIDENT/A DEL PATRONAT I DELS 

VICEPRESIDENTS 

 

1.- El President/a del Patronat, que ho serà a la vegada de la FUNDACIÓ, i en la seva 

absència els vicepresidents pel seu ordre, representarà a la FUNDACIÓ en judici i 

fora de judici, salvat els casos en què el Patronat o el propi President/a designin un 

altre representant especial.  

 

2.- Sense perjudici d‟altres facultats que pugui delegar-li el Patronat i de les que li 

deleguen els presents Estatuts, al President/a li corresponen les funcions següents: 

 

a) Convocar les sessions del Patronat i de la Comissió Delegada;  

b) Tenir cura que en les convocatòries, constitució i celebració de les sessions 

s‟observin les formalitats establertes per aquests Estatuts i per la Llei;  

c) Presidir les sessions del Patronat a què assisteixi, dirigint els debats d‟acord amb 

l‟ordre del dia i resolent els dubtes formals i reglamentaris que poguessin plantejar-

se;  

d) Autoritzar amb la seva signatura les actes de les sessions del Patronat que hagi 

presidit, visant quantes certificacions d‟actes de la FUNDACIÓ siguin emeses pel 

Secretari. 

 

3.- Els vicepresidents o, si aquests manquen, el vocal del Patronat de més edat, 

substituiran, pel seu ordre, al President/a en cas d‟absència, malaltia o qualsevol altra 

impossibilitat d‟aquest, que en cap cas s‟haurà de justificar davant de tercers, estant 

facultats per visar les certificacions d‟actes emeses pel Secretari. 

 

ARTICLE 28.- FACULTATS DELEGADES AL PRESIDENT/A 

 

1.- Per a la direcció constant i immediata de l‟activitat fundacional es deleguen en el 

President/a per a què pugui exercir per si mateix, de manera individual, les facultats 

que es relacionen a continuació, sempre i quan el desenvolupament de les esmentades 
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facultats no exigeixi autorització del Protectorat. Aquestes facultats seran exercides 

amb les limitacions establertes en la legislació vigent. 

 

a) Adquirir, a títol onerós o gratuït, i amb la limitació establerta en l‟article 22 .3 e) de 

la Llei 5/2001, de 2 de maig, disposar, alienar i gravar qualsevol classe de béns 

mobles i immobles, i constituir, acceptar, modificar i extingir qualsevol classe de drets 

personals i reals, de conformitat i amb les limitacions establertes per les disposicions 

legals vigents. 

b) Dirigir l‟organització de la FUNDACIÓ i les seves activitats. 

c) Atorgar qualsevol classe d‟actes, contractes o negocis jurídics, de qualsevol 

naturalesa i quantia, a títol gratuït o onerós, amb els pactes, clàusules i condicions que 

cregui oportú establir; transigir i pactar arbitratges; prendre part en concursos i 

subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions. 

d) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d‟edificació i plantació, 

particions, fitacions i divisions materials. 

e) Girar, acceptar, endossar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents 

de gir. 

f) Prendre diners a préstec o crèdit, reconèixer deutes i crèdits. 

g) Disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus a bancs, 

instituts i organismes oficials, i altres entitats financeres, fent qualsevol cosa que la 

legislació i la pràctica bancàries permetin; llogar i utilitzar caixes de seguretat. 

h) Nomenar i separar treballadors i directius i signar i resoldre contractes de treball i 

d‟alta direcció amb les condicions que estimi oportunes. 

i) Comparèixer davant tota classe de Jutjats i Tribunals de qualsevol jurisdicció i 

davant qualsevol classe d‟organismes públics, en qualsevol concepte i en tota classe 

de judicis i procediments, fins i tot arbitrals; interposar recursos, fins i tot de cassació, 

revisió o nul·litat; absoldre posicions, ratificar escrits, transigir i desistir de les 

actuacions, ja directament o per mitjà d‟advocat o procurador, a qui podrà conferir els 

poder oportuns, i en general realitzar tots els actes que permetin les lleis de 

procediment. 
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j) Proposar a l‟òrgan de contractació que correspongui, conforme a la normativa de 

contractació pública, l‟adjudicació dels contractes de subministraments, obres i de 

prestacions de serveis. 

k) Adjudicar, conforme a la normativa de contractació pública, els contractes de 

subministres, obres i de prestacions de serveis. 

l) Sol·licitar subvencions i ajuts convocats per qualsevol organisme públic o privat en 

nom de la FUNDACIÓ, presentant la documentació que sigui necessària i subscrivint 

els documents que s‟escaiguin en nom de la FUNDACIÓ, així com sol·licitar els avals 

i garanties bancàries necessàries en relació a aquestes subvencions i ajuts, i signar els 

documents i contractes corresponents, en cas de la seva concessió, sense limitació de 

quantia. 

m) Concórrer i licitar, presentant les oportunes ofertes a subhastes i concursos 

convocats per l‟Estat, Comunitats Autònomes, Municipis i qualsevol altre entitat o 

organisme, tant de caràcter públic com privat, subscrivint els plecs que continguin 

l‟oferta, preu i quantia del contracte, bonificacions, forma de pagament i en general 

totes les condicions que estimi convenients, subscrivint inclòs l‟escriptura o document 

d‟adjudicació o de qualsevol altre tipus que fos necessari, així com impugnar altres 

adjudicacions i formular protestes i reserves de dret. 

n) Atorgar tota classe de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol 

quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, signant a l‟efecte cartes de 

pagament, rebuts, factures i lliuraments. 

o) Subscriure ampliacions de capital de les societats en les que participi la 

FUNDACIÓ.  

p) Executar, i en el seu cas, elevar a públics els acords adoptats pel Patronat. 

q) Atorgar poders de tota mena, tant judicials com extrajudicials, i modificar o revocar 

els apoderaments conferits. 

r) Satisfer tributs i formular declaracions tributaries subscrivint els models oficials i 

altra documentació que procedeixi. 

s) Sol·licitar la signatura electrònica a l‟Agència Estatal de l‟Administració Tributaria. 

t) Representar a la FUNDACIÓ en els òrgans de govern d‟altres entitats. 
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u) Sol·licitar del Protectorat les autoritzacions necessàries per als actes de govern i 

administració i disposició que la requereixin de conformitat amb allò establert a la 

normativa aplicable. 

v) Dur la signatura oficial de l‟entitat indistintament o conjuntament amb el Director/a 

General. 

w) Qualsevol altres facultats que legalment siguin delegables. 

 

2.- Igualment, aquestes facultats podran ser conferides, mitjançant apoderament pel 

President/a a favor de la persona que ell mateix determini. 

  

ARTICLE 29.- DEL SECRETARI DEL PATRONAT 

 

1.- El Secretari del Patronat, que serà designat pel President/a, un cop escoltat el 

Vicepresident/a primer, podrà ser membre del Patronat o no, tenint veu però no vot en 

aquest segon cas, tal com disposa l‟article 16.4 i podrà ser retribuït, si no és patró i si 

així ho acorda el Patronat. 

 

2.- Seran funcions pròpies del Secretari les següents: 

 

Assistir al President/a, actuar en les sessions del Patronat a les quals assisteixi, 

formalitzant la llista d‟assistents i estenent i subscrivint les actes corresponents al 

Llibre d‟Actes de la FUNDACIÓ, expedint certificacions del seu contingut amb el 

vist-i-plau del President/a..  

 

3.- El Secretari, amb el vist-i-plau del President/a, pot certificar els acords del 

Patronat, assumpte en el qual poden ser substituïts per aquells a qui correspongui 

estatutàriament i reglamentàriament. 

 

ARTICLE 30.-DE LA COMISSIÓ DELEGADA 

 

1.- El Patronat podrà designar una Comissió Delegada.  

 



  

 24 

2.- L‟esmentada Comissió Delegada tindrà un màxim de nou membres. Formaran part 

de la Comissió Delegada el President/a, els vice-presidents primer i segon, dos 

patrons  nomenats pel Rector/a de la Universitat de Barcelona, dos patrons designats 

pel President/a del Consell Social, un patró designat pel Patronat d‟entre els vocals  

del Grup Santander i un vocal designat pel Patronat d‟entre els vocals del Grup Caixa 

Catalunya. El Secretari del Patronat ho serà també de la Comissió Delegada i 

participarà a les reunions amb veu i sense vot. 

  

3.- No podran ser membres de la Comissió Delegada persones que no siguin membres 

del Patronat de la FUNDACIÓ llevat del Secretari de la mateixa, que pot o no ser 

patró. Assistiran a les reunions de la Comissió Delegada amb veu i sense vot el 

Director/a General i els altres directius de la FUNDACIÓ que ell designi per informar 

sobre qüestions específiques. 

 

4.- La Comissió Delegada tindrà les facultats que li delegui el Patronat i, en defecte de 

determinació de les facultats delegades totes les que no siguin indelegables conforme 

la legislació vigent i les excloses a l‟article 21, lletra d ) dels presents Estatuts. 

 

5.- Els membres de la Comissió Delegada exerciran el seu càrrec mentre tinguin la 

condició de membres del Patronat, llevat que el Patronat acordi abans el seu 

cessament. 

 

6.- Els acords de la Comissió Delegada seran adoptats de conformitat amb les regles 

establertes en l‟article 25, apartats 1 i 2, dels presents Estatuts. Els seu President/a 

tindrà vot de qualitat. 

 

ARTICLE 31.- EL DIRECTOR/A GENERAL 

 

1.- El Director/a General serà designat pel Patronat, per majoria simple, a proposta del 

President/a, entre persones de capacitat, preparació tècnica i experiència suficient per 

exercir les funcions pròpies del càrrec, i, atesa la naturalesa de completa confiança en 
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ell, serà en qualsevol moment revocable per decisió del Patronat, adoptada per la 

majoria de dos terços dels components, com a mínim. 

 

2.- En cas que l„esmentada designació recaigui en un membre del Patronat, i la 

persona interessada l‟accepti, aquesta circumstància comportarà la suspensió temporal 

del càrrec de patró de la persona designada, mentre porti a terme les tasques de 

Director/a General. En el supòsit de cessament del Director/a General en el seu càrrec 

aquest tindrà dret a reincorporar-se en el seu càrrec de patró pel termini que li 

manqués encara per complir dins el període de mandat pel fou nomenat.  

 

3.- El Director/a General assistirà a les reunions del patronat i de la Comissió 

delegada amb veu però sense vot. 

 

4. El Director/a General té facultats per:  

a) Dirigir i ordenar el funcionament de la FUNDACIÓ, determinat les tasques que 

hauran de realitzar les persones que presten serveis a la FUNDACIÓ,  

b) Ordenar i dirigir les funcions de les diferents direccions, seccions i departaments 

que componen la FUNDACIÓ. 

c) Emetre els informes que li sol·licitin els òrgans de la FUNDACIÓ i els que 

consideri convenients per pròpia iniciativa, i presentar al Patronat o a la Comissió 

Delegada, segons correspongui, els convenis o contractes amb altres entitats per a la 

seva aprovació, quan la delegació de què disposi per aquestes qüestions del Patronat 

així ho determini, 

d) Exercir per delegació o apoderament del Patronat, de la Comissió Delegada o del 

seu President/a, les facultats que se li encomanin amb caràcter general o especial. 

e) Exercir la direcció del personal de la FUNDACIÓ i vetllar pel compliment de les 

normes de prevenció de riscos laborals i normativa mediambiental, 

f) Executar els acords del Patronat i de la Comissió Delegada, 

g) Presentar al Patronat el projecte anual de línies generals d‟actuació. 

h) Organitzar la comptabilitat general i l‟auxiliar de l‟entitat. 

i) Preparar i presentar en temps i forma la memòria, balanç anual i resta de documents 

comptables exigits per les disposicions vigents. 
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j) Presentar els pressupostos i plans en què s‟estableixin els objectius acadèmics, 

estratègics,  econòmics i financers a aconseguir per la FUNDACIÓ. 

 

ARTICLE 32.- APODERAMENTS 

 

1.- Llevat de les excepcions previstes a l‟article 22.3 de la Llei catalana 5/2001, de 3 

de maig, el Patronat i el President/a podran atorgar apoderaments generals i especials 

amb funcions i responsabilitats mancomunades o solidàries tan a membres del 

Patronat com a persones que no reuneixin aquesta condició. 

 

2.- Els apoderaments generals s‟hauran d‟inscriure al Registre de Fundacions. 

 

TÍTOL QUART 

MODIFICACIÓ, FUSIÓ I EXTINCIÓ 

 

ARTICLE 33.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 

 

1.- El Patronat podrà acordar la modificació total o parcial dels Estatuts de la 

FUNDACIÓ sempre que resulti convenient en interès de la mateixa, així com si fos 

necessari pel millor compliment de les finalitats fundacionals, i/o per adaptar-los a la 

legislació vigent. 

 

La modificació haurà de ser acordada pel Patronat en el cas de que les circumstàncies 

que varen presidir la constitució de la FUNDACIÓ hagin variat de tal manera que 

l‟entitat no pugui actuar satisfactòriament d‟acord amb les seves normes estatutàries, 

excepte que el fundador hagués previst per aquest supòsit l‟extinció de la 

FUNDACIÓ. 

 

2.- L‟acord de modificació haurà d‟adoptar-se de conformitat amb allò que disposa 

l‟article 25 del presents Estatuts i requereix la corresponent aprovació del Protectorat, 

de conformitat amb la legislació vigent. 
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3.- La modificació o nova redacció dels Estatuts haurà de ser formalitzada en 

escriptura pública i inscrita en el Registre de Fundacions. 

 

ARTICLE 34.- FUSIÓ I ESCISSIÓ 

 

1.- Tant la fusió com l‟escissió de la FUNDACIÓ s‟han d‟adoptar mitjançant acord 

motivat del Patronat de conformitat amb allò que disposa l‟article 25 dels presents 

Estatuts, i requereixen l‟aprovació del Patronat. 

 

2.- La fusió i l‟escissió s‟han de formalitzar en escriptura pública i s‟han d‟inscriure al 

Registre de Fundacions. 

 

ARTICLE 35.- EXTINCIÓ 

 

1.- La FUNDACIÓ s‟extingirà per les causes previstes a l‟article 45 de la Llei 

catalana 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions i en l‟article 31 de la Llei estatal 

50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions. 

 

2.- El Patronat podrà instar per si mateix i sotmetre a l‟aprovació del Protectorat 

l‟extinció de la FUNDACIÓ si esdevingués impossible el compliment de les finalitats 

fundacionals, circumstància aquesta que haurà de ser apreciada pel mateix Patronat, el 

qual prendrà l‟acord en base al que disposa l‟article 25 d‟aquests Estatuts. 

 

Així mateix es requerirà l‟aprovació del Patronat en els termes de l‟esmentat article 25 

quan la causa de la extinció sigui la realització íntegra del fi fundacional. 

 

3.- Si per aquestes o altres causes justificades es produís l‟extinció, es procedirà a la 

cessió global dels actius i dels passius de la FUNDACIÓ, la qual s‟ha de dur a terme 

pel Patronat i per les persones liquidadores que aquest nomeni o si escau, pel 

Protectorat. La cessió global, un cop determinats els actius i els passius, i amb 

l‟autorització prèvia del protectorat es destinarà a la Universitat de Barcelona. 
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4.- Si no fos possible realitzar la cessió global dels actius i passius de la FUNDACIÓ, 

s‟haurà de procedir a la liquidació dels mateixos i, l‟haver que resulti es destinarà a la 

Universitat de Barcelona. Tot això haurà de ser aprovat pel Protectorat. 


