
            FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL 
    al servei de la persona amb discapacitat intel·lectual 

 

 
ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL PER DISMINUÏTS 

PSÍQUICS 
 
 
TÍTOL PRIMER.- CONSTITUCIÓ, DENOMINACIÓ, DOMICILI, CAPACITAT 
JURÍDICA I DURACIÓ. 
 
Article 1r.- Constitució. 
 
Es constitueix la Fundació que tindrà com a denominació FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS 
ORIENTAL PER DISMINUÏTS PSÍQUICS (subjecta a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya), de naturalesa permanent i caràcter social, que desenvoluparà la seva activitat 
sense cap afany de lucre, i d’acord amb el principi de màxim respecte a la voluntat dels 
fundadors. 
 
Es regirà per voluntat fundacional. 
 
Article 2n.- Domicili. 
 
El domicili social de la Fundació es fixa a La Roca del Vallès, a la Ctra. de Valldoriolf s/n 
(C.P. 08430), sense perjudici que el patronat pugui acordar el seu establiment on millor 
convingui. 
 
El Patronat podrà establir locals secundaris a tot Catalunya, i podrà acordar el canvi de 
domicili social i la creació, modificació i supressió dels locals secundaris, segons normes 
legals. 
 
Article 3r.- Àmbit d’actuació  
 
La Fundació exerceix les seves funcions al territori de Catalunya.  
 
Article 4t.- Règim jurídic. 
 
La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar 
per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el 
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. 
 
La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les 
disposicions legals que li són d’aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels 
acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions. 
 
Per tant, podrà, amb caràcter simplement enunciatiu i no limitatiu: adquirir, conservar, 
posseir, administrar, disposar, alienar, canviar i gravar béns de totes classes, amb les 
limitacions derivades dels títols d’adquisició , celebrar tota classe d’actes i contractes, 
concertar operacions creditícies, obligar-se, renunciar, transigir bens i drets, així com 
promoure, oposar-se, seguir i desistir els procediments que siguin oportuns, i executar 
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lliurement tota classe de drets, accions i excepcions, davant els Jutjats i tribunals de 
Justícia, tant ordinaris com especials, interposant qualsevol recurs, àdhuc els 
extraordinaris i actuar davant els organismes i dependències de l’Administració Pública i 
qualsevol altres organismes de l’Estat, Entitat Autònomes, consells comarcals, província o 
municipi i altres corporacions i entitats, seguint davant els mateixos tota classe 
d’expedients i, en general, tot el que en dret pugui realitzar, sense altres limitacions que 
les establertes per la llei. 
 
Article 5è.- Beneficis. 
 
La Fundació gaudirà tots els privilegis processals i dels beneficis fiscals concedits per la 
legislació vigent a cada moment, en virtut de que la Fundació no té cap afany de lucre. 
 
Article 6è.- Duració. 
 
La Fundació tindrà una duració il·limitada. 
 
 
TÍTOL SEGON.- FINALITATS FUNDACIONALS I ACTIVITATS. 
 
Article 7è. Finalitats fundacionals 
 
Són fins de la fundació: 
 

a) La promoció i el foment de la prevenció, educació, protecció de drets, formació 
professional, l’activitat laboral, l’esbarjo, l’atenció residencial i l’assistència sanitària, 
cultural i social de les persones discapacitades. 

b) La Fundació impulsarà, fomentarà, crearà i administrarà, si s’escau, tota mena de 
centres, serveis i activitats destinades a l’atenció i promoció dels drets dels 
discapacitats i d’altres col·lectius amb especials dificultats en el mercat de treball,  i 
en particular, els centres especials de treball, centres ocupacionals, residències, 
centres de profunds i, a l’hora, farà conèixer la dimensió del problema a la 
comunitat, per tal que les persones afectades se sentin acceptades i disposin 
d’ajuda i suport necessari. 

 
 
Article 8è.- Activitats. 

 
Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el 
Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, 
institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. A títol 
enunciatiu que no limitatiu, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim 
exhaustiu, s’enumeren a continuació: 
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a) activitats i serveis dedicades a promoure el benestar individual i la integració 
socials de les persones discapacitades i de forma especial tot el relatiu a l’educació 
especial, l’atenció a profunds i persones greument afectades, centres ocupacionals, 
serveis de suport a la integració laboral, atenció residencial, activitats d’esplai i 
socials. 
 
b) crear i administrar centres especials de treball on es realitzaran tota classe 
d’activitats industrials, comercials i de serveis, com són, entre d’altres, el servei de 
conservació i manteniment de zones enjardinades; servei de neteja per la 
conservació i manteniment de béns mobles i immobles; serveis de bugaderia i cuina 
i manipulats de béns i serveis. 
 
c) col·laborar amb totes aquelles entitats i organismes públics i privats que s’hagin 
proposat uns objectius semblants i, en general, desenvolupar qualsevol activitat i 
gestió que, directa o indirectament, contribueixi al compliment dels seus objectius. 
 

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les 
normes que les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o 
llicències pertinents. 
 
Article 9è.- Regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats  
 
Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al 
compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.  
 
La Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions  i 
negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable. 
 
Article 10è.- Beneficiaris. 
 
Els beneficiaris de la Fundació seran totes les persones discapacitades, i les seves famílies, 
que puguin necessitar ajuda i recolzament, sense cap tipus de discriminació, i el personal 
docent, educador o laboral que treballi en l’esmentat camp, quina activitat, a criteri del 
Patronat, pot ajudar als fins de la Fundació. 
 
 
TÍTOL TERCER.- ADMINISTRACIÓ I RÈGIM DE LA FUNDACIÓ. 
 
CAPÍTOL I.- EL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ. 
 
Article 11è.- El Patronat. 
 
El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i 
assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins 
fundacionals. 
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La competència del Patronat no tindrà cap més límit que les normes legals i s’estendrà  
també a tot el que es relaciona amb la interpretació  dels presents estatuts i amb la 
resolució de totes les incidències que es presentin en el funcionament de la Fundació. 
 
Article 12è.- Composició i requisits. 
 
El Patronat està compost per: 
 
- Quatre membres designats d’entre la població, que es destaquin per l’interès en la 
finalitat de la Fundació, designats pel Patronat. 
- I quatre membres, o més, designats expressament pel Patronat en ple, si ho considera 
oportú. 
 
Podrà ser membre del Patronat, qualsevol persona física amb capacitat d’obrar plena; que 
no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per 
administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra 
l’ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat. 
 
 
Article 13è.- Càrrecs. 
 
El Patronat escollirà d’entre els seus membres, les persones que hagin d’ocupar els càrrecs 
de President, Vice-President, Secretari i Tresorer. Els restants membres quedaran com a 
vocals. 
 
Article 14è.- Renovació dels càrrecs del Patronat. 
 
La duració dels càrrecs de President, Vice-president, Secretari i Tresorer del Patronat serà 
de quatre anys, si bé poden ser reelegits. 
 
L’elecció la farà el Patronat reunit en sessió plenària, prèvia convocatòria en la què 
s’expressi com a punt de l’ordre del dia la renovació dels càrrecs. L’elecció requerirà una 
majoria dels dos terços dels assistents; i si no s’assolís aquesta majoria en la primera 
sessió, es convocarà una nova reunió en la qual serà suficient una majoria simple. 
 
Article 15è.- Vacants. 
 
Les vacants de membres del Patronat, que es produeixin per qualsevol causa, seran 
cobertes pel mateix Patronat per acord adoptat igualment en sessió plenària, en la 
convocatòria de la qual hi figuri l’elecció en l’ordre del dia. En aquest cas l’elecció requerirà 
sempre una majoria de dos terços dels assistents, i, en aquelles vacants produïdes per 
renúncia, es tindrà en compte, si s’hagués fet, la proposta dels substituït, que en cap cas, 
serà vinculant. 
 
Les vacants en els càrrecs del Patronat, que es produeixin durant el període de quatre 
anys de mandat, seran proveïdes d’acord amb allò que s’expressa en l’article anterior, si 
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bé la duració dels càrrecs pel qual s’elegeixin els substituts serà només pel temps que 
faltava als substituïts, per a complir-la totalitat del mandat. 
 
Els membres del Patronat entren en funcions després d’haver acceptat expressament el 
càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable. 
 
Article 16è.- Funcions. 
 
A títol enunciatiu i no pas limitatiu, correspon al Patronat les següents funcions: 
 
a) Exercitar totes les funcions pròpies de govern, administració, gestió i conservació i 
defensa dels béns de la Fundació, en acompliment dels seus fins. 
 
b) Representar a la Fundació en tota classe de relacions, actes i contractes, en judici i fora 
d’ell, per si mateix o per mitjà de Procuradors  o Apoderats, mitjançant l’atorgament dels 
pertinents poders a l’efecte per davant de tota classe d’Autoritats, Jutjats, Audiències, 
Jurats, Tribunals, Delegacions, Comissions, Comitès, Sindicats, Fiscalies, Juntes, CMAC, 
Ministeris, conselleries, Magistratures de Treball, Caixes i Institucions bancàries i de Crèdit, 
dependències de l’Estat, Generalitat i altres entitats autònomes, Consells Comarcals, 
Província, Municipi i qualsevol altres organismes, promovent, instant, seguint, conciliant i 
desistint expedients, plets, causes o judicis de qualsevol classe. 
 
c) Realitzar tota classe d’actes i negocis jurídics, tant d’administració com de rigorós 
domini sobre tota classe de béns mobles, immobles i valors, sense altres formalitats que 
les establertes per les lleis i els presents estatuts. Podrà, en conseqüència, acceptar les 
adquisicions de béns o drets per la Fundació i realitzar i formalitzar tota classe d’actes i 
contractes per l’adquisició, possessió, administració, alienació i gravamen sobre béns 
mobles i immobles, àdhuc els relatius a la constitució, modificació i cancel·lació, total o 
parcial, d’hipoteques, redenció i alliberació de drets reials i restants actes de domini, 
compra i venda de béns mobles, immobles i valors, pagar i comprar tot tipus de béns. Per 
la realització d’aquests actes i negocis jurídics, el Patronat queda rellevat de demanar 
autorització a qualsevol autoritat u organismes, excepte que vingui legalment obligat a fer-
ho. 
 
d) Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos, utilitats i qualsevol altres 
productes o beneficis derivats dels béns que integrin el patrimoni de la Fundació o dels 
rendiments obtinguts en el desenvolupament dels seus fins, realitzant qualsevol contracte 
bancari o de qualsevol organisme de crèdit, àdhuc amb el Banc d’Espanya i les seves 
Sucursals. Cobrar i percebre tot tipus d’ajudes, subvencions, bonificacions, imports 
estatals, autonòmics, regionals, provincials o municipals. 
 
e) Realitzar tots els pagaments necessaris i els de les despeses convenients per 
l’administració, funcionament i protecció del patrimoni i rendes de la Fundació. 
 
f) Realitzar les obres i construir els edificis que estimi convenients pels fins de la Fundació, 
en qualsevol títol legal, decidint per si mateix la forma adequada i sobre els subministres 
de tota classe, qualsevol que sigui la seva qualitat i import, podent lliurement utilitzar per 
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aquestes matèries qualsevol procediment, tant per l’adquisició directa com el de subhasta 
o concurs. 
 
g) Exercir, directament o a través dels representants que es designin, els drets de caràcter 
polític o econòmic que corresponguin a la Fundació com a titular d’accions i altres valors 
mobiliaris de la seva pertinència, podent concórrer, deliberar i votar quan tingui per 
convenient en les Juntes Generals, Assemblees, Sindicats i demés organismes de les 
entitats emissores, exercitant les facultats corresponents, concertant, atorgant i 
subscrivint els actes, contractes, convenis propostes i documents que jutgi convenients. 
 
h) Dictar les disposicions i aplicar els reglaments que estimi convenients pel millor 
funcionament i desenvolupament del fi fundacional i la marxa de la Fundació i les seves 
activitats, sense més límit que els legals i estatutaris. 
 
i) Poder rebre béns per qualsevol títol legal, donacions, llegats, herències, subvencions i 
qualsevol tipus d’ajuda econòmica, administrar aquests béns en la forma que cregui més 
convenient, utilitzant els mitjans bancaris, d’estalvi i d’inversions que consideri més 
oportuns, podent sol·licitar, tramitar i signar pòlisses de crèdit. 
 
j) Designar i separar el personal adscrit a la Fundació, àdhuc el Director, assenyalant les 
seves funcions i atribucions, delegant en el Director la designació i separació de tot tipus 
de personal necessari per la Institució o les seves diferents activitats de serveis. 
 
k) Delegar les seves facultats en un o més dels seus membres i nomenar apoderats 
generals o especials amb les funcions i responsabilitat mancomunada, indistinta i solidària. 
Delegar les funcions que cregui convenients en el Director, mitjançant poder exprés al 
respecte. Podran ser delegables tots els actes, sense més límits que els establerts a la 
legislació i en aquests estatuts. 
 
l) Dictar i modificar, en el seu cas, el Reglament o Reglaments de Règim Intern i controlar 
la marxa de tots els serveis i activitats de la Fundació, establint les seves normes de 
funcionament i preus dels serveis. 
 
m) Nomenar un Director de la Fundació per coordinar totes les activitats i serveis de 
l’entitat i executar les normes amb major agilitat i eficàcia, amb els poders esmentat a 
l’apartat k. 
 
n) Les facultats de factor i d’administració mercantil a fi de tenir cura de tot el gir i tràfic 
de l’empresa, amb poders suficients per concertar qualsevol acció i obligació amb entitats 
bancàries i de crèdit, que exercirà personalment el seu President i els membres a qui 
aquest delegui. 
 
o) Acomplir sempre i en tot moment els fins socials, i en general, totes les demés facultats 
que resultin pròpies de la llei i de patronat com òrgan suprem d’autoritat i representació 
de la Fundació. 
 
Article 17è.- Delegació de facultats. 
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Les facultats que ostenta i desenvolupa el Patronat seran exercides pel President del 
mateix, que, pel propi càrrec, tindrà la representació unitària legal de la Fundació, i la 
podrà obligar en tots els seus actes i contractes, drets i obligacions, sense més límit que 
els establerts en la legislació aplicable i en aquets estatuts. El President podrà delegar les 
seves funcions, de forma expressa i escrita.  
 
El patronat no pot delegar els actes següents: 
 
a) La modificació dels estatuts. 
 
b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la fundació. 
 
c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes 
anuals. 
 
d) L’alienació i gravamen de béns immobles i de valors mobiliaris no cotitzats en borsa.  
 
e) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor 
superior a una vintena part de l'actiu de la fundació, llevat que es tracti de la venda de 
títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. 
Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les 
condicions aprovades pel patronat. 
 
f) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica. 
 
g) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius. 
 
h) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques. 
 
i) Els que requereixen l’autorització o aprovació del protectorat o l’adopció i formalització 
d’una declaració responsable. 
 
j) L’adopció i formalització de les declaracions responsables. 
 
Article 18è.- Gratuïtat. 
 
18.1. Els membres del Patronat, exerciran els seus càrrecs gratuïtament, sense perjudici 
del dret a ser reemborsats de les despeses, degudament justificats, que l'exercici de la 
seva funció els ocasioni, sempre d'acord amb criteris d'austeritat i eficàcia. 
 
18.2. El Patronat limitarà el nombre dels seus membres que poden exercir càrrecs 
retribuïts en la Fundació, amb funcions diferents a les quals els corresponen com a 
patrons. En aquest sentit, es pot remunerar el patró que faci funcions de, gestió o 
direcció, sempre en condicions raonables, i amb l’acord explícit per escrit del Patronat i 
l’acompliment de la declaració responsable a presentar al Protectorat  d’acord al que 
estableix l’article 332-2.1 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. 
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Article 19è.- Obligacions. 
 
Els patrons estan obligats a: 
 
Complir i fer que es compleixin estrictament els fins fundacionals i aplicar el principi de 
màxim respecte a les voluntats dels fundadors, d’acord amb allò que disposen els estatuts 
de la Fundació. 
 
Conservar els béns i els drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir 
plenament la seva productivitat, segons els criteris financers i d’acord amb les 
circumstàncies econòmiques.  
 
Servir el càrrec amb la diligència d’un administrador lleial, segons estableixin les lleis i els 
estatuts. 
 
Article 20è.- Convocatòria. 
 
20.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada 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 vegades com aquest ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació 
per debatre les qüestions de la seva competència. També s’ha de reunir quan ho sol·liciti 
una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s’haurà de fer dins els trenta 
dies següents a la sol·licitud. 
 
20.2. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, 
multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. 
En aquests casos és necessari 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’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions 
virtuals s’han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la 
multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al 
president i ha de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’han de tractar en 
la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids. 
 
20.3. Els membres fundadors del Patronat majors de 75 anys que per lliure voluntat han 
decidit passar a formar part del Consell Consultiu del Patronat, podran assistir a les 
reunions de Patronat per a intervenir en les sessions i les seves decisions però sense 
capacitat d’emissió de vot (amb veu però sense vot). 
 
20.4.  La reunió s’ha de convocar almenys amb 10 dies d’antelació respecte de la data 
prevista perquè tingui lloc. 
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Article 21è.- President. 
 
El Patronat estarà coordinat pel President, nomenat pels restants membres del mateix 
Patronat, que tindrà, per delegació permanent de l’esmentat òrgan de govern, la 
representació unitària de la Fundació i l’obligació d’executar els acords del Patronat, sense 
perjudici de les facultats que li corresponguin segons aquests estatuts. 
 
El President ostenta les facultats següents:  
 
a) Representar institucionalment la Fundació. 
 
b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l’ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les 
sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions. 
 
c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d’empat. 
 
d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament 
encomanades pel Patronat, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable. 
 
e) Acceptar qualsevol tipus de bens. 
 
El President podrà delegar en un altre membre del Patronat alguna de les seves facultats, i 
de forma particular, en el Director, totes les qüestions d’organització, coordinació i 
execució dels serveis i activitats de la Institució. 
 
Article 22è.- Vice-president. 
 
En cas de vacant, malaltia o absència del President, les seves funcions seran 
desenvolupades pel Vice-president, que ajudarà a més a més, en tot moment, al President 
en les seves funcions, a més d’exercir les accions que li siguin encomanades 
expressament. 
 
Article 23è.- El Secretari. 
 
El Patronat designarà, així mateix, un Secretari d’entre els seus membres, i a manca de 
designació, el patró més jove farà les seves funcions, que seran bàsicament: convocar, en 
nom del President, les reunions del Patronat i estendre les actes, conservar el llibre d’actes 
i lliurar els certificats amb el vistiplau del President o per ordre, en la seva absència, del 
Vicepresident. 
 
Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec, com són el control 
de les activitats administratives i de Secretaria de la Fundació i les que li atribueixen 
aquests estatuts. 
 
Article 24è.- El Tresorer. 
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El Tresorer, nomenat també pels restants membres del Patronat, serà l’encarregat de 
portar la coordinació i el control de totes les activitats econòmiques i financeres de la 
Fundació, elaborant el pressupost anual i de l’estat de comptes que haurà d’aprovar el ple 
del Patronat 
 
Article 25è.- Constitució i acords. 
 
Les reunions del Patronat quedaran vàlidament constituïdes quan concorrin a la mateixa, 
almenys, la meitat més un dels seus membres. L’assistència a les reunions és obligatòria. 
En les votacions, el vot del President, en cas d’empat, serà diriment. 
 
Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d’altres patrons el seu vot 
respecte d’actes concrets. 
 
Els acords del Patronat es prendran per majoria dels vots assistents, excepte quan els 
estatuts o la llei exigeixi una major proporció, com en les delegacions d’atribucions i els 
que comportin legalment una majoria reforçada, en quins supòsits s’exigirà l’acord de les 
dues terceres parts dels membres assistents a la reunió, emesos en secret i per escrit, en 
els supòsits que facin referència a temes personals dels Patrons. 
 
A les reunions del Patronat poden assistir, a instàncies del President del Patronat, un 
representant dels diferents serveis, amb veu però sense vot. 
 
El Director, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat 
quan hi és convocat. Si, d’acord amb la normativa legal, és patró, pot assistir-hi amb veu i 
vot. 
 
Un Reglament de Règim Intern podrà regular i desenvolupar amb major detall tot el 
concernent al funcionament del Patronat, sense que pugui estar en contra d’aquests 
estatuts. 
 
El Patronat podrà actuar com Comissió Permanent amb un Consell Executiu, integrat pel 
President, Vice-president, Secretari, Tresorer i dos vocals del Patronat, per resoldre 
assumptes urgents o de pur tràmit. 
 
Article 26è.- De les actes.  
 
De cada reunió, el Secretari n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha d’incloure la data, el 
lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les 
intervencions de què s’hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb 
indicació del resultat de les votacions i de les majories.  
 
Les actes han de ser redactades i firmades pel Secretari amb el vistiplau del President i 
poden ser aprovades pel Patronat 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 
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l’acord, que no són executius fins a l’aprovació de l’acta. Si són d’inscripció obligatòria, 
tenen força executiva des del moment de la inscripció. 
 
La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin estat 
aprovades pel Patronat. 
 
 
 
 
Article 27è.- Conflicte d’interessos. 
 
Els patrons i les persones indicades en l’article 312.9.3 del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya estaran obligats a: 
 
- Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al 
respecte i compliment de llurs objectius. 
 
- No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni la informació obtinguda pel motiu 
del càrrec, per finalitats privades i/o per aconseguir un benefici econòmic. 
 
- No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que es presentin o n’hagi tingut 
coneixement per la seva condició de Patró. 
 
- No realitzar activitats professionals, mercantils o industrials que puguin estar directament 
relacionades amb les activitats de la fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzats 
pel Patronat, en el seu cas, s’hagi presentat la prèvia Declaració Responsable, i informe 
tècnic si s’escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho 
exigeixi la llei. 
 
- No adquirir participacions en Societats que realitzin una activitat relacionada amb les de 
la fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas, s’hagi 
presentat la prèvia Declaració Responsable, i informe tècnic si s’escau, i en el seu cas es 
comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei. 
 
- No participar ni desenvolupar serveis en empreses o societats participades per la 
fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas, s’hagi 
presentat la prèvia Declaració Responsable, i informe tècnic si s’escau, i en el seu cas es 
comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.  
 
Article 28è.- Cessament. 
  
28.1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents: 
 
a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de 
les persones jurídiques. 
 
b) Incapacitat o inhabilitació. 
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c) Renúncia notificada al Patronat. 
 
d) Els patrons al complir 75 anys. Aquests membres podran passar a formar part del 
Consell Consultiu del Patronat, a petició pròpia.  
 
e) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o 
que decreti la remoció del càrrec. 
 
f) Les altres que estableixen la llei o els estatuts. 
 
28.2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes 
per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en 
el Registre de Fundacions. 
 
 
CAPÍTOL II.- REGULACIÓ D’ALTRES ÒRGANS. COMPOSICIÓ I FUNCIONS.  
 
Article 29è.- El Director. 
 
El Patronat podrà nomenar, si cal, un Director per la Fundació amb l’acord de les dues 
terceres parts dels seus membres. El Patronat pot nomenar un Director que desenvolupi la 
direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró d’acord amb 
el que estableix l’article 332-2.1 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, cas en què la 
relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini 
clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser 
diferents de les pròpies del càrrec de patró, amb l'autorització prèvia del Protectorat. 
 
El càrrec de Director és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa 
i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions. 
 
Quan no és patró, el Director assisteix a totes les reunions del Patronat a què se’l convoca 
i pot intervenir-hi amb veu però sense vot. 
 
Article 30è.- Funcions. 
 
Seran funcions del Director: 
 
- Executar i fer complir els acords del Patronat, de qui depèn directament. 
 
- Dirigir, coordinar i supervisar tots els serveis i activitats que constitueixi, administri o 
gestioni la Fundació i vetllar per l’acompliment de les normes reguladores dels mateixos. 
 
- Representar a la Fundació i al seu Patronat, d’acord amb les delegacions i facultats que li 
siguin atribuïdes, àdhuc amb poders notarials, a fi de dirigir tot el gir i tràfic de la 
institució. 
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- Totes les altres que el Patronat li atorgui o li assenyali el Reglament de Règim Intern, en 
el seu cas, sempre que no siguin indelegables. 
 
 
Article 31è.- Consell Consultiu. 
 
El Patronat en Ple constituirà un Consell Consultiu a fi de poder comptar amb un 
organisme consultiu i assessor, a qui, almenys anualment, se li exposarà les línies 
d’actuació de la Fundació i les noves línies filosòfiques i polítiques que pretengui impulsar 
o posar en marxa l’entitat, a fi de conèixer els seus criteris i consells. Les seves resolucions 
encara que pròpiament no seran vinculants, sí que el Patronat es compromet a tenir 
totalment en compte i a motivar la seva no consideració en cada cas concret. 
 
Integrarà el Consell Consultiu els membres del Patronat majors de 75 anys que ho 
sol·licitin, altres membres del Patronat que per qualsevol motiu segons l’article 28è 
Cessament decideixin passar a formar part del Consell Consultiu i aquelles persones 
físiques que per la seva significació en el sector, per la seva tasca i dedicació en el mateix 
o pels seus coneixements i criteris es consideri, per part del Patronat, que és valuosa la 
seva opinió i consell. 
 
 
TÍTOL QUART.- RÈGIM ECONÒMIC. 
 
Article 32è.- Patrimoni de la Fundació. 
 
El Patrimoni de la Fundació podrà ésser constituït per tota classe de béns, mobles i 
immobles, radicats a qualsevol lloc i per tota classe de valors. 
 
Article 33è.- Dotació patrimonial. 
 
El patrimoni de la Fundació estarà integrat pel capital inicial i pels béns que en el 
successiu adquireixi pels mitjans permesos en dret i que el Patronat afecti a incrementar el 
patrimoni fundacional, d’acord amb la legislació vigent. 
 
La dotació inicial, doncs, pot ésser augmentada més endavant pels fundadors o per 
terceres persones i la Fundació podrà rebre tot tipus d’ajuda, donatius, llegats, 
subvencions i donacions de tot caire, destinats a la realització de les finalitats 
fundacionals, així com subscriure els convenis o concerts que cregui convenients amb 
qualsevol tipus d’organisme públic o privat pel manteniment de les seves activitats. 
 
Article 34è.- Disposició i deure de reinversió.  
 
L’alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i drets que 
integren el patrimoni fundacional s’ha de fer a títol onerós i respectant les condicions dels 
fundadors o dels 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 dels alienats o en la 
millora dels béns de la Fundació. 
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La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o 
indirecte han d’estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer 
els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió 
responsablement.  
 
En tots els casos, els actes d’alienació o gravamen de béns immobles, establiments 
mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a 15.000 euros, s’han de 
comunicar al Protectorat abans d’executar-los. Si el valor de mercat supera els 100.000 
euros o el 20% de l’actiu de la fundació que resulti del darrer balanç aprovat, el Patronat, 
abans de la perfecció del contracte, ha de presentar una declaració responsable al 
Protectorat en què faci constar que l’operació és beneficiosa per a la fundació i ha 
d’aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti que l’operació respon a 
criteris economicofinancers i de mercat. Se n’exceptuen els actes d’alienació de béns 
negociats en mercats oficials si l’alienació es fa almenys pel preu de cotització. 
 
El Patronat ha de comunicar al Protectorat els actes de disposició o gravamen a què es 
refereix l’anterior paràgraf d’aquest article en el termini de trenta dies hàbils a partir del 
moment en què es fan. 
 
Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o 
administració en els casos següents: 
 
a) si els béns o drets objecte de disposició s’han adquirit amb diners procedents de 
subvencions públiques, 
 
b) si el donant ho ha exigit expressament, 
 
c) si ho estableix una disposició estatutària,  
 
d) si el producte de l’operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de la Fundació. 
 
El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la 
conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions 
del patrimoni fundacional. 
 
Article 35è.- Règim comptable i documental 
 
35.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d’inventari i de comptes anuals. 
 
35.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes anuals 
de manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic, de 
conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions 
que en cada cas siguin aplicables. 
 
L’exercici s’ha de tancar el 31 de desembre. 
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35.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per: 
 
- el balanç de situació, 
 
- el compte de resultats, 
 
- el compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net, 
 
- el compte d’estat de situació de fluxos en efectiu i 
 
- la memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en 
el balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les actuacions realitzades en 
compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis 
que aquests han rebut, com també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de 
destinació, si n’hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del 
percentatge de participació. 
 
El Patronat ha d’aprovar dintre dels 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 
 
Article 36è.- Aplicació dels recursos. 
 
La Fundació ha d'aplicar almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals 
que obtenen al compliment de les finalitats fundacionals. La resta s'ha d'aplicar al 
compliment diferit d'aquestes finalitats o a l'increment dels fons propis de la Fundació. El 
Patronat ha d'aprovar les formes d'aplicació d'aquest romanent. 
 
Si la Fundació rep béns i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat ha de 
decidir si han d’integrar la dotació o han d’aplicar-se directament a la consecució dels fins 
fundacionals. 
 
Article 37è.- Despeses de funcionament. 
 
Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense 
comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser 
superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici. 
 
 
 
 
TÍTOL CINQUÈ.- MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES I ESTRUCTURALS I 
DISSOLUCIÓ. 
 
Article 38è.- Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució. 
 



            FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL 
    al servei de la persona amb discapacitat intel·lectual 
 

 

 16

El Patronat en ple, convocat expressament i en votació adoptada favorablement per les 
dues terceres parts dels assistents, amb quòrum suficient d’assistència d’acord amb 
l’article 24è d’aquests estatuts, pot prendre un acord mitjançant el qual pot modificar els 
estatuts, acordar la fusió, l’escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb 
l’autorització del Protectorat d’acord amb la legislació aplicable. 
 
Article 39è.- Dissolució. 
 
La Fundació ha estat constituïda per temps indefinit i sols serà dissolta per les causes 
legalment establertes. En tal supòsit, el Patronat nomenarà una Comissió Liquidadora amb 
les facultats necessàries per tal d’acomplir les seves funcions, segons estableixi la 
legislació vigent. 
 
Article 40è.- Destinació del Patrimoni 
 
L’extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els seus actius i passius, la 
qual han de dur a terme el Patronat i la Comissió Liquidadora o, si s’escau, el Protectorat. 
Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, s’ha de publicar en els termes 
exigits per la normativa vigent i, amb l’autorització prèvia del Protectorat, s’ha d’adjudicar 
el patrimoni a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a 
les de la Fundació amb preferència a aquelles que mantinguin els centres i serveis de la 
Fundació, o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han 
de ser entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent. 
 
En el cas que no es pugui fer una cessió global, caldrà procedir a la liquidació dels actius i 
els passius i donar a l’haver que en resulti l’aplicació establerta en l’apartat anterior. 
 
 
TÍTOL SISÈ.- INTERPRETACIÓ I LLACUNES. 
 
Article 41è.-  
 
Les llacunes dels presents estatuts o la interpretació de les seves normes serà portat a 
terme pel Patronat en Ple de la Fundació, tenint sempre en compte les regles establertes 
en la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques. 
 
La Roca del Vallès, desembre de 2018 


