
 

 

ESTATUTS DE FUNDACIÓ CODESPA CATALUNYA 
 

(Aprovats pel Patronat el 18 de juny de 2015) 

 
 

TÍTOL I 

 
DISPOSICIONS GENERALS 

 
 

Article 1r. 1. La FUNDACIÓ PRIVADA CODESPA CATALUNYA, 

constituïda per la voluntat del seu fundador FUNDACIÓN CODESPA, e 

regeix per la Llei 7/2012, de 15 de juny, de la Generalitat de 

Catalunya de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques, per la normativa vigent en cada 

moment, pels presents estatuts i per aquelles disposicions que, en 

aplicació i interpretació de la voluntat fundacional, estableixi el 

Patronat, sense perjudici del que disposa la llei. 
 

2. La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, 

els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a 

la realització de les finalitats d’interès general previstes en aquests 
estatuts  

 

3. 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. 

 

Article 2n. El domicili de la Fundació és a Barcelona, al carrer Marc 

Aureli, 8, entresol 3a. 
 

Article 3è. La fundació exerceix les seves funcions principalment a 

Catalunya. 

 
 

TÍTOL II 

 

FINS DE LA FUNDACIÓ 
 

 

Article 4t. 1. L’objecte de la Fundació és servir a l’interès general 

mitjançant la cooperació al desenvolupament econòmic i social dels 

països en vies de desenvolupament (PVD) i de les regions deprimides 
d’altres països i la promoció d’activitats assistencials i socials a 

Catalunya, a la resta d’Espanya i a l’estranger, en col·laboració, en el 

seu cas, amb altres fundacions sense fi de lucre, intentant donar 



 

 

resposta a les necessitats fonamentals en els camps  de l’alimentació, 

la salut, la feina, etc. 

 

2. Correspon a l’òrgan de govern la concreció, en cada cas, de 
l’objecte de la fundació i el desenvolupament dels seus programes 

d’activitats. 

 

Article 5è. Dependrà del Patronat el compliment de la voluntat 
fundacional plasmada a l’escriptura de constitució de FUNDACIÓ 

CODESPA CATALUNYA, sense perjudici de les funcions que la 

legislació vigent encomani al Protectorat. 

 
Article 6è. Per donar compliment a l’objecte i finalitat de la 

Fundació, enunciat a l’article 4rt, aquesta podrà: 

 

a) Promoure campanyes d’opinió en favor de la cooperació al 
desenvolupament, organitzar col·loquis, publicar estudis 

científics i de divulgació i participar en reunions sobre 

problemes del desenvolupament econòmic i social. 

 

b) Fomentar del desenvolupament comunitari subministrant l’ajut 
escaient, amb tecnologia apropiada, ales zones deprimides o 

borses de pobresa per aconseguir l’enlairament de les seves 

economies i la promoció humana i social dels seus habitants. 

 
c) Promoure la micro-empresa rural i les instal·lacions 

d’agricultura; centres sanitaris per atendre necessitats de salut 

pública, alimentació e higiene; centres de recerca mèdica 

orientats a eradicar les endèmies del països en vies de 
desenvolupament; institucions dedicades a la formació humana 

i professional, des de l’edat pre-escolar fins els nivells 

universitaris; la promoció de la dona i l’ensenyament artesanal; 

i la conservació i restauració d’obres d’interès arqueològic, 

artístic o històric. 
 

d) Obtenir subvencions per la realització de projectes que 

contribueixin a la millora de les condicions de vida de les 

regions catalanes deprimides i de la resta d’Espanya i dels 
països en vies de desenvolupament, especialment els 

iberoamericans. 

 

e) Col·laborar i participar en regim de co-financiació, en el seu 
cas, amb els Organismes competents de Catalunya, Balears i 

Andorra, amb les Comunitats Europees, amb el Banco 

Interamericano de Desarrrollo, amb Organitzacions no 

governamentals i d’altres entitats, tant públiques con privades, 
catalanes, espanyoles o estrangeres, en la realització de 



 

 

projectes i programes de cooperació al desenvolupament i de 

tasques formatives i assistencials.   

 

f) Estudiar la viabilitat econòmica, financera, tècnica, sociològica i 
cultural dels projectes per la cooperació que se li presentin. 

 

g) Avaluar els resultats dels programes i projectes que FUNDACIÓ 

CODESPA CATALUNYA hagi dut o estigui duent a terme en la 
seva tasca al servei de la cooperació pel desenvolupament. 

 

h) Preparar personal especialitzat en qüestions de 

desenvolupament als seus diferents aspectes (econòmic, 
educatiu, sanitari, administratiu, etc.) i trametre equips tècnics 

als països en vies de desenvolupament, així con realitzar 

intercanvis internacionals de professors i estudiants. 

 
i) Portar a terme els altres projectes i programes que el Patronat, 

d’acord amb el que disposa l’article 4rt., cregui adients. 

 

Les actuacions de la Fundació es realitzaran en estret contacte amb 

els seus beneficiaris per augmentar la confiança d’aquest en llurs 
pròpies possibilitats. 

 

Article 7è. 1. Seran beneficiaris de la Fundació les persones físiques 

o jurídiques que pertanyin a les capes de població menys afavorides 
dels països en vies de desenvolupament i les persones marginades 

dels suburbis de les grans ciutats, en especial dels països de 

Iberoamèrica, que segons l’exclusiu judici del Patronat, i d’acord amb 

els criteris d’imparcialitat i no discriminació, siguin mereixedors de 
l’ajuda de la Fundació. Per tant, ningú podrà al·legar –ni 

individualment ni col·lectivament– davant de la Fundació el dret a ser 

beneficiari d’aquesta. Cap persona ni entitat, pública o privada, podrà 

imposar a la Fundació l’assignació d’ajudes econòmiques i prestació 

de serveis a persones determinades.  
 

2. Tot i el que disposa l’anterior paràgraf, la Fundació podrà acceptar, 

mitjançant acord del seu Patronat, donacions, herències o llegats 

que, per voluntat del donant o testador, hagin de destinar-se a fins 
concrets, sempre que aquest estiguin compresos dins els objectius de 

la Fundació assenyalats als articles 4rt i 6è. 

 

3. Les prestacions de la Fundació són gratuïtes pels seus beneficiaris.  
 

 

 

 



 

 

TÍTOL III 

 
ÒRGANS DE LA FUNDACIÓ 

 

 
Article 8è. 1. 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. 

 
2. El Patronat estarà format per un mínim de sis (6) i un màxim de 

trenta (30) persones. Les vacants que es produeixen per qualsevol 

causa, seran cobertes per acord adoptat per la majoria dels membres 

del Patronat. Els nous nomenaments hauran de ser ratificats pel 
Comitè Executiu del Fundador. El càrrec de patró és de confiança i 

totalment gratuït. 

 

3. 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. 

 
4. Les persones jurídiques també podran ser membres del Patronat, i 

haurán d’estar representades d’una manera estable per la persona en 

qui recaigui aquesta funció d’acord amb les normes que les regulin, o 

per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan 
competent. 

 

Article 9è. 1. La duració del càrrec de patró serà de sis (6) anys i es 

renovarà per la meitat cada tres. Els membres que cessin podran 
tornar a ser escollits. El Patronat podrà decidir la separació de 

qualsevol dels seus membres, d’acord  amb el que preveuen aquest 

estatuts. Aquesta decisió haurà de ser ratificada pel Comitè Executiu 

del Fundador. El càrrec de patró s’entén prorrogat des de la seva 

caducitat fins la propera renovació del Patronat. 
 

2. Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el 

termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per 

nomenament del Patronat. La persona substituta serà designada pel 
temps que falti perquè s’exhaureixi el mandat del patró substituït, 

però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la 

resta dels membres. 

 
3. Els membres del Patronat entren en funcions després d’haver 

acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes 

establertes en la legislació aplicable. 

 



 

 

4. Els patrons poden establir una relació laboral o professional 

retribuïda amb la fundació sempre que s’articuli mitjançant un 

contracte que determini clarament les tasques laborals o 

professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques 
laborals o professionals retribuïdes han d’ésser diferents de les 

tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró. 

 

El Patronat, abans de la formalització del contracte del patró amb la 
fundació, ha de presentar al protectorat la declaració responsable 

d’acord amb el que estableix l’article 332-9 de la Llei reguladora. Si 

l’import dels contractes formalitzats amb un patró és superior a 

100.000 euros anuals o al 10% dels ingressos meritats en el darrer 
exercici econòmic tancat i aprovat pel patronat, s’ha d’acompanyar la 

declaració responsable amb un informe validat per tècnics 

independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la 

fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També 
es requereix el dit informe si el cost anual dels contractes formalitzats 

amb patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és 

superior al dit 10%. 

 

Article 10è. 1. El Patronat escollirà d’entre els seus membres les 
persones que hagin d’ocupar els càrrecs de Vice-president i Secretari. 

 

2. El càrrec de President recaurà en la mateixa persona que ostenti el 

càrrec de President del Fundador. També podrà nomenar un Director 
que necessàriament tindrà que tenir la condició de patró. El seu 

nomenament s’haurà de fer a favor de persona qualificada per 

l’exercici del càrrec segons el judici del Patronat. Per tractar-se d’un 

càrrec de plena confiança, serà en tot moment revocable per la Junta 
del Patronat.  

 

3. El Secretari i el President o el Vice-president de la Fundació 

indistintament, aprovaran i signaran les actes. Aquestes seran 

redactades i custodiades pel Secretari. El Secretari serà la persona 
encarregada de lliurar els certificats. Aquest necessitaran el vist i plau 

del President o del Vice-president de la Fundació indistintament. 

 

4. El Secretari si no és patró assistirà  amb veu però sense vot a les 
reunions de patronat. 

 

5. El patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i 

sense vot, les persones que consideri convenient. També poden 
assistir a aquestes reunions, amb veu i sense vot, les persones que el 

Patronat consideri convenient convidar-hi. 

 

Article 11è. 1. El Patronat es reunirà al menys una vegada a l’any 
per formular i aprovar si s’escau, l’inventari-balanç tancat el 31 de 

desembre, i elaborar la memòria del exercici passat i el pressupost de 



 

 

l’exercici corrent. Els document esmentats s’hauran de dipositar al 

Registre de Fundacions. També es reunirà sempre que ho cregui 

necessari el President o ho sol·liciti la meitat dels seus membres. En 

ambdós casos, el Secretari cursarà les convocatòries amb deu dies 
d’antelació al de la reunió pels mitjans que foren suficients per tal 

que els patrons en tinguin coneixement.   

 

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.La reunió s’ha de convocar almenys amb 

15 dies d’antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc. 

 
3. El Patronat excepcionalment i d'acord amb el que disposa la 

legislació, pot establir amb l'extensió que consideri adequada, la 

possibilitat d'adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per 

correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre 
mitjà sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que 

quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi 

l'autenticitat. En qualsevol dels casos, l'acord s'adopta al domicili 

social de la Fundació i és la data la de recepció de l'últim dels vots 
emesos vàlidament. 

 

Article 12è.- Fora dels casos en que la Llei o aquests Estatuts 

determinin les proporcions, el Patronat restarà vàlidament constituït, 

en primera convocatòria, quan concorrin a la reunió la meitat més un 
dels seus membres, i en segona convocatòria, amb la assistència d’un 

terç dels seus membres. Els acords s’adoptaran per majoria de vots 

presents. La modificació dels Estatuts, la proposta de cessament dels 

patrons, la compra, venda o gravació de bens immobles, la fusió o 
agregació d’altra fundació i la pròpia extinció exigiran l’acord de, 

almenys, dos terços dels membres del Patronat i el preceptiu 

compliment de les normes que per cada cas prevegin les disposicions 

legals vigents, els estatuts de la Fundació i, en el seu cas, la pertinent 
aprovació del Protectorat. En cas d’empat decidirà el vot de qualitat 

del President. Els acords es transcriuran al llebre d’actes, les quals 

seran autoritzades pel Secretari, amb el vist i plau del President. 

 
Article 13è.- 1. Corresponen al Patronat totes les facultats que té 

estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la 



 

 

consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les 

establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.  

 

2. El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb 
aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i 

corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats 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)  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. 
 

e)  La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica. 

 

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

 

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

 
h)  Els que requereixen l’autorització o aprovació del Protectorat o 

l’adopció d’una declaració responsable   

 

i)  L’adopció i formalització de les declaracions responsables  

 
3. El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les 

autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les 

comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació 

vigent. 
 

4. L’execució dels acords del Patronat correspon al President i , en el 

seu nom, al Director de la fundació si l’hagués. El patronat atorgarà 

poders notarials al Director de la fundació que el facultaran per 
realitzar gestions i actes jurídics que siguin propis del seu càrrec, tan 

amplis com sigui necessari en Dret i siguin procedents a criteri del 

Patronat, però sense que en cap cas pugui el Director disposar, 

afectar ni comprometre de cap manera els fons i patrimoni de la 
Fundació. 

 



 

 

Article 14è. 1. Els Patrons i les persones que s’hi equiparen, d’acord 

amb l’article 312-9.3, només poden realitzar operacions amb la 

Fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la 

prevalença dels interessos de la Fundació sobre els particulars del 
patró o persona equiparada. Abans de dur a terme la operació, el 

Patronat ha d’adoptar una declaració responsible i l’ha de presentar al 

Protectorat juntament amb la documentació justificativa 

corresponent, d’acord amb el que disposa l’article 332-13.2. 
 

2. Els patrons i les persones indicades en l’article 312.9.3 de la Llei 

4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 

relatiu a les persones jurídiques estaran obligats a:  
 

a)  Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant 

prioritat absoluta al respecte i compliment de llurs finalitats 

objectius. 
 

b)  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. 

 
c)  No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que es presentin o 

n’hagi tingut coneixement per la seva condició de Patró. 

 

d)  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. 

 

e)  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. 
 

f)  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 15è. 1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes 

següents: 



 

 

 

a)  Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, 

o extinció, en el cas de les persones jurídiques. 

 
b)  Incapacitat o inhabilitació. 

 

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

part del Patronat. 
 

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

 

e)  Renúncia notificada al Patronat. 
 

f)  Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per 

danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec. 

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

 

2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les 

formes establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix 

efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions. 
 

 

TÍTOL IV 

 
PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC 
 

 

Article 16è. L’exercici econòmic serà anyal i coincidirà amb l’any 

natural. 
 

Article 17è. 1. El patrimoni de la Fundació queda vinculat al 

compliment dels fins fundacionals.  

 

2. El patrimoni està integrat:  
 

a)   per la dotació inicial que consta a la carta fundacional. 

 

b)  per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i 
rebi la Fundació amb la finalitat d’incrementar la dotació, i  

 

c)  per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres 

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

 

3. Actes de disposició  

 



 

 

a) 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 tot aplicant el principi de subrogació real.  

 
b) Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen 

complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el 

patronat, abans de dur a terme l’acte de disposició, ha de 

presentar una declaració responsable al protectorat en què faci 
constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d’aportar un 

informe subscrit per tècnics independents que acrediti la 

necessitat de l’acte de disposició i les raons que justifiquen la 

no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni 
al producte que no es reinverteixi, que ha d’estar sempre dins 

de les finalitats de la fundació.   

 

c) La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o 

gravamen directe o indirecte han d’estar justificades i 
acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els 

actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada 

per prendre la decisió responsablement.  

 
4. Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de 

disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos 

següents: 

 
a)  si el donant ho ha exigit expressament. 

 

b)  si ho estableix una disposició estatutària. 

  

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

 

5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat 

amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, 
les modificacions convenients en les inversions del patrimoni 

fundacional. 

 

6. Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns i drets que 
constitueixin el patrimoni fundacional i per a l’acceptació d’herències, 

llegats o altres béns i drets susceptibles d’integrar el capital 

fundacional, s’exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria       

i el compliment dels requisits legalment previstos. 
 



 

 

Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin 

l’adopció d’una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos 

terços del nombre total de patrons, sense computar els que no 

puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la fundació. 
 

Article 18è. 1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre 

d’inventari i de comptes anuals. 

 
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. 

 

3. L’exercici s’ha de tancar el 31 de desembre de cada any. 

 
4. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per: 

 

a) el balanç de situació, 

 

b) el compte de resultats, 
 

c) el compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net, 

 

d) el compte d’estat de situació de fluxos en efectiu i 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, 
 

e) 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. 
 

5. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la 

perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar 

part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.   
 

6. 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. 

 

7. El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions 
financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe 

anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de 



 

 

seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la 

normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat reguladora. 

 

8. Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa 
quan es donen les circumstàncies legalment previstes.   

 

9. Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment 

previstes perquè els comptes s’hagin de sotmetre a una auditoria, si 
una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, 

perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la 

gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s’ha de 

convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de trenta (30) 
dies a comptar de la petició, a fi d’acordar de forma motivada la 

realització o no-realització de l’auditoria de comptes sol·licitada. Si no 

es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb 

aquesta finalitat, s’acorda no dur a terme l’auditoria, els patrons 
interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d’acord amb 

el que estableix el Codi civil de Catalunya. 

 

Article 19è. Els recursos econòmics anuals de la Fundació han 

d’estar integrats per: 
 

a) les rendes i rendiments produïts per l’actiu, 

 

b) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats 
fundacionals i 

 

c)   les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta 

finalitat que no hagin d’incorporar-se al patrimoni fundacional.  
 

Article 20è. 1. La Fundació ha de destinar al compliment dels fins 

fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres 

ingressos nets anuals obtinguts. La resta l’ha de destinar o bé al 

compliment diferit de les finalitats de la fundacío o bé a l’increment 
dels seus fons propis. El Patronat ha d’aprovar l’aplicació dels 

ingressos. 

 

2. 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. 

 

3. L’aplicació d’almenys el setanta per cent dels 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 21è. 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. 

 

Article 22è. La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense 
necessitat d’autorització prèvia, llevat que això comporti l’assumpció 

de responsabilitat personal pels deutes socials. 

 

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de trenta 
(30) dies l’adquisició i tinença d’accions o participacions socials que li 

confereixin, directament o indirectament, el control de societats que 

limitin la responsabilitat dels socis. 

 
En tot cas, l’exercici per part de la Fundació de tasques 

d’administració de societats ha de ser compatible amb el compliment 

dels fins fundacionals. 

 
 

TÍTOL V 

 

MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES I ESTRUCTURALS I 

DISSOLUCIÓ. 
 

Article 23è. El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat 

amb l’establert en l’article 12è d’aquests estatuts i la normativa 

aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, 
acordar la fusió, l’escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, 

amb l’autorització del Protectorat d’acord amb la legislació aplicable. 

 

Article 24è. La Fundació es dissoldrà per les causes següents:  
 

a)  Finalització del termini que estableixen els estatuts, llevat que 

abans se n'hagi acordat una pròrroga. 

 

b)  Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o 
impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de 

modificar-la i que el Patronat n’acordi la modificació. 

 

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

 

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

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

 

Article 25è. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, 

que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, 
subsidiàriament, el Protectorat. 

 



 

 

Article 26è. Quan el Patronat adopti vàlidament l’acord de dissolució 

haurà d’elegir dur a terme la liquidació del patrimoni fundacional 

d’acord amb un dels sistemes de liquidació previstos al Codi civil de 

Catalunya: 
 

A) Liquidació dels actius i passius 

 

El patrimoni romanent s'ha d’adjudicar al fundador FUNDACIÓN 
CODESPA, i si això no és possible per qualsevol circumstància, a 

altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats 

anàlogues a les de la fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, 

les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats 
beneficiàries del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent. 

 

L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser 

autoritzada pel Protectorat abans no s'executi. 
 

B) Cessió global dels actius i passius 

 

L’extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de 

la fundació al fundador FUNDACIÓN CODESPA, i si això no és possible 
per qualsevol circumstància, a altres fundacions o entitats sense ànim 

de lucre amb finalitats anàlogues a les de la fundació o bé a entitats 

públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de 

ser entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb la legislació 
fiscal vigent. 

 

Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, s’ha de 

publicar en els termes exigits per la normativa vigent i ha de ser 
autoritzada pel Protectorat abans no s'executi. 

 

Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels 

actius i els passius, i a l’haver que en resulta se li ha de donar 

l’aplicació establerta en l’apartat A. 
 

 

 
 
 


