
  



TÍTOL PRIMER 
  

DISPOSICIONS GENERALS 
  

CAPÍTOL I. 
Denominació, naturalesa,  domicili i àmbit  d’actuació. 

  
         
Article 1.- DENOMINACIÓ 
 

     La fundació és una entitat sense ànim de lucre esportiva  que té  el 

patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts de afectats  de forma permanent 

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

Fundació es denomina Fundació Privada Esportiva C.E. Laietà   

La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida. No 

obstant, si, en algun moment els fins propis de la fundació poguessin estimar-se 

acomplerts, resultaren d’impossible realització, o existeixin causes de força major 

que així ho aconsellin, el Patronat podrà acordar l’extinció d’aquella conforme a lo 

disposat a la legislació vigent i en l’article 39 dels presents estatuts.     

  
Article 2.- DOMICILI 

  
El domicili de la Fundació Privada Esportiva C.E. LAIETÀ queda establert  a la 

ciutat de Barcelona, al carrer Pintor Ribalta, números 2 i 8. Tanmateix podrà ser 

traslladat, i sempre dins de Catalunya, al lloc que el Patronat acordi. 
          

 

Article 3.- ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

         La Fundació Privada Esportiva C.E. LAIETÀ desenvoluparà les seves activitats 

principalment dintre de l’àmbit territorial de Catalunya, podent estendre les seves 

activitats a altres comunitats autònomes, de conformitat amb el règim jurídic que 

sigui d’aplicació. En conseqüència, la Fundació podrà tenir oficines o delegacions en 

qualsevol lloc d’Espanya o de l’estranger i constituir fundacions en altres 

països  d’acord amb les seves respectives legislacions nacionals. 

 
 Article 4.- 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. 

  La Fundació Privada Esportiva C.E. LAIETÀ, en endavant la Fundació,  és una 

organització esportiva privada, sense ànim de lucre, el patrimoni de la qual es troba 

afectat, de forma duradora, a la realització dels fins d’interès general que es 

detallen en l’article 5 d’aquests  Estatuts.         



  La Fundació, desprès de l’oportuna inscripció registral, que li confereix 

personalitat jurídica, gaudirà de plena capacitat  jurídica i d’obrar, de conformitat 

amb el que es disposa en la Llei 4/2008 1 7/2012, de Fundacions, aprovada pel 

Parlament de Catalunya.  

  
  
  

CAPÍTOL II 
Finalitats fundacionals i activitats 

  
  
Article 5. Finalitats fundacionals 
      
      La fundació té per objecte: 
  

  
a) La promoció, difusió i foment d’activitats esportives i particularment 

la promoció de la pràctica de l’esport mitjançant la creació, 

administració, finançament i direcció de centres d’estudis, campus i 

escoles esportives i equips de base o caràcter aficionat (federat o 

no). 

  

b) Gestionar i potenciar la pràctica de l’esport en el Club Esportiu 

Laietà, signant convenis i beques per què els socis, i els futurs 

esportistes tinguin una educació completa. 

  

c) Col·laborar amb el Club Esportiu Laietà i amb altres institucions 

esportives. 

  

d) Afavorir i portar  a efecte la creació i millora d’instal·lacions i 

complexes Esportius. 

  

e) Promocionar i fomentar els valors de l’esport entre els més petits, 

com l’esforç, el respecte, la companyonia i la tolerància, tant a 

nivell d’escola com de competició. 

  

f) Fomentar l’esport de base i la formació acadèmica dels esportistes. 

  

g) Fomentar la pràctica esportiva entre les persones grans, per a 

millorar la seva qualitat de vida i  la seva salut . 

  

  
           2.- L’enunciat dels esmentats fins no comporta l’obligació d’atendre a tots 

i  cada un d’ells, ni els concedeix ordre de prelació alguna 

  

           3.- El Patronat, ateses les circumstàncies de cada moment, tindrà plena 

llibertat per a projectar l’actuació de la Fundació cap a qualsevol de les finalitats 

expressades, segons els objectius concrets que, a judici seu, resultin prioritaris. 

  
  



Article 6.  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. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació 

desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació: 

  

a) Fomentar la pràctica de l ‘esport mitjançant  la creació d’escoles 

i  campus esportius. 

b) Organitzar, recolzar i difondre la realització de tornejos esportius. 

c) Edificar i millorar instal·lacions esportives que facilitin i promoguin la 

pràctica de l’esport. 

d) Gestionar i explotar de forma directa o indirecta instal·lacions esportives 

e) Concedir beques, ajudes i premis a nivell individual i col·lectiu per a 

facilitar l’accés a l’esport i a la pràctica esportiva. 

f) Finançar equipatges esportius per a esportistes no professionals, així com 

fer-se càrrec del transport a manifestacions esportives i  competicions no 

professionals 

g) Col·laborar amb altres entitats públiques i  privades a través dels 

corresponents convenis de col·laboració, per a  l’obtenció dels fins 

fundacionals. 

h) Aconseguir ajudes econòmiques, pel desenvolupament de les activitats de 

la Fundació, procedents d’entitats públiques o privades, de persones 

físiques i jurídiques. 

i) Qualsevol  altre servei o activitat que la Fundació acordi o decideixi 

prestar o realitzar, que no hagin estat indicats i que puguin contribuir a 

l’obtenció dels fins fundacionals. 

  

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 7. beneficiaris  
  

1.- Sense  perjudici de que el destinatari bàsic dels beneficis de la Fundació 

sigui la Societat en el seu conjunt, serà criteri central per  la determinació dels 

beneficiaris concrets el principi de mèrit i capacitat apreciats en cada beneficiari pel 

Patronat, d’acord amb criteris tècnics i objectius, actuant amb imparcialitat i no 

discriminació en la determinació d’aquests, i basant-se sempre en els perfils 

establerts pels fins de la Fundació a l’hora d’elegir els beneficiaris concrets. 

  

2.- Ningú  podrà al·legar ni individual, ni col·lectivament, davant la Fundació 

o el seu  Patronat, cap dret al gaudi dels seus beneficis abans  de que 

fossin  concedits, ni imposar la seva  atribució a persones determinades.  

  

3.- El Patronat donarà informació suficient dels  fins i activitats de la 

Fundació, a través dels seus propis medis o de tercers, per a  que siguin coneguts 

pels seus  eventuals beneficiaris i demés interessats.  



  
  
Article  8. 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 

  

         1.- La Fundació destinarà  efectivament el  patrimoni, les seves  rendes i els 

seus mitjans humans, a l’acompliment dels seus fins fonamentals, d’acord amb el 

que es disposa en  les Lleis vigents.  

  

2.- Haurà de ser destinat  a l’acompliment dels fins fundacionals, al 

menys,  el 70 per 100 dels  resultats de les explotacions econòmiques que es 

desenvolupin i dels ingressos que s’obtinguin per qualsevol altre concepte, en els 

termes previstos per la legislació vigent. 

  

3.- L’acompliment d’aquesta  obligació, conforme a lo que es disposa en 

l’article 333-2.3 del llibre  tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones 

jurídiques, haurà de fer-se efectiu en el termini de 4 exercicis, a comptar des del 

inici del següent al de l’acreditació comptable. 

  

4.- L’acompliment de la voluntat fundacional i de tot el que fa referència als 

fins de la Fundació descrits en l’article 5 dels presents Estatuts correspon al 

Patronat, designat de la forma prevista en els presents Estatuts i segons les 

competències que se li atribueixin, amb excepció de les atorgades legalment al 

Protectorat de la Generalitat de Catalunya. 

  

  

  

  
CAPÍTOL III 

Règim Econòmic 
  
  
Article  9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques 
  
  

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El 

patrimoni està integrat per:  

  

    1).- La dotació de la Fundació estarà composta: 

  

a) Per la dotació inicial de 30.000 €. 

  

b) Pels bens i drets que hagi adquirit, o en lo successiu adquireixi la 

Fundació i que rebin  la qualificació de dotals. 



  

2.- La Fundació figurarà com a  titular de tots els bens i drets integrants 

del seu patrimoni, que hauran de  constar en el seu inventari anual. 

3.- El Patronat promourà, sota la seva responsabilitat, la inscripció a 

nom de la Fundació dels bens i drets que integren  el seu  patrimoni, en 

els registres públics corresponents. 

  

     4.- Per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns 

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

  

  

Article 10. Actes de disposició  

  

10.1. L’alienació, el gravamen o qualsevol 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.  

  

10.2  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. 

  

10.3 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.  

  

10.4  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.  

  

10.5.   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. 

  

10.6. 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 dels 2/3 i el compliment dels 

requisits legalment previstos. 



  

10.7. 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 11. Règim comptable 

  

11.1.  La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d’inventari i de comptes 

anuals. 

  

11.2. 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 dels any en curs. 

  

11.3. 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 

e) 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. 

11.4. 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.  

  

11.5. 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 10 dies  a comptar de la seva aprovació. 

  

11.6. 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. 

  

11.7. Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen 

les circumstàncies legalment previstes.   

  



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  15 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. 

  

El Patronat elaborarà i remetrà  al Protectorat, en els darrers tres mesos de 

cada exercici, un pla d’actuació en el que quedin reflectits els objectius i les 

activitats que es preveu desenvolupar durant l’exercici següent.  

  

  

Article 12. Recursos anuals 

  

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 13. Aplicació obligatòria 

  

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 o bé a l’increment dels seus 

fons propis. El Patronat ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos. 

  

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. 

  

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 14. 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. 

  



Es permet que un Patró sigui remunerat per tasques diferents a les funcions 

del càrrec de patró amb declaració responsable. Si l’ import del contracte és 

superior a 100.000 euros anuals o al 10% dels ingressos meritats en el darrer 

exercici tancat, cal presentar un informe validat per tècnic independent que 

justifiqui que la contractació és beneficiosa i respon a criteris de mercat  (article 

332-10 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones 

jurídiques).  

 

Article 15. Participació en societats 

  

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 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. 

  

  

  

CAPÍTOL IV 

  

                                   Organització i funcionament 

  

  
Article 16.-  PATRONAT 
  
  
L’Administració, gestió, representació i assessorament de la Fundacio privada 

esportiva CE LAIETÀ, correrà a càrrec dels següents òrgans, de conformitat amb les 

facultats que s’assignen en els presents Estatuts. 
              

a) El Patronat, com òrgan de Govern 
b) La Comissió Executiva, com Òrgan de Gestió 

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

Fundació que exercirà les funcions que li corresponen, d’acord  a lo que es disposa 

en l’Ordenament Jurídic i en els presents Estatuts. Tot això sense  perjudici de las 

delegacions que el Patronat realitzi a altres òrgans o persones. 
  

2.- Els Patrons exerciran les seves  funcions amb  independència, sense 

entrebancs ni limitacions. En conseqüència, no se’ls podrà imposar, en l’adopció de 

les seves  resolucions o acords de tot gènere, l’observança d’altres requisits que els 

expressament disposats en aquests  estatuts o els establerts amb  caràcter de 

Dret  necessari en l’Ordenament jurídic. 
  



3.- Els Patrons exerciran el seu càrrec gratuïtament sense perjudici del dret 

a ser rescabalats de les seves despeses degudament justificades que el càrrec 

els  ocasioni en l’exercici de la seva funció. No obstant lo anterior, el Patronat podrà 

fixar una retribució adequada a aquells patrons que presten a la Fundació serveis 

diferents  dels que implica l’acompliment de les funcions que els corresponen com 

a  membres del Patronat prèvia declaració responsable. 

 

  
Article  17. COMPOSICIÓ  
  
        1.- El Patronat és un òrgan col·legiat que estarà compost  per un mínim de 12 

membres, i un màxim de 40 membres, que adoptaran els seus acords per majoria 

en els  termes establerts en els presents Estatuts.  
  

2.- Un dels patrons ostentarà el càrrec de President, amb les  implicacions 

descrites en els presents Estatuts, especialment lo indicat en l’article 26 
  

 

 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 han d’estar representades en el Patronat, 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 18.  Designació, renovació i exercici del càrrec 
  
  

El primer Patronat s’ha de designar a la carta fundacional. Els nomenaments 

de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la 

majoria exigida a l’article 31 . 

  
1.- En la determinació dels patrons es seguirà les següents  regles:  

  
                1.1.- Las persones físiques que ocupin els  càrrecs que integren la 

Junta Directiva del Club Esportiu Laietà seran patrons nats de la Fundació. 
  
                 1.2.- El Patronat podrà acordar per majoria dels seus membres, 

nomenar fins a tres persones per a ostentar el càrrec de patró, d’entre els 

socis que proposi  a tal efecte l’Assemblea del C.E. Laietà.  

 

                     1.3.- Els expresidents del Club Esportiu Laietà s’incorporaran a la 

Fundació com a Patrons indefinits amb veu i vot. 
  

2.- Els  patrons hauran d’acceptar els seus càrrecs en la forma prevista en la 

legislació vigent i la seva acceptació es notificarà formalment al Protectorat i 

s’inscriurà en el corresponent Registre de Fundacions. 
   
 

 

 

 



 

Article 19. Patrons d’ honor. 
  

 
1.- El Patronat també podrà acordar la designació de Patrons d’ Honor 

d’entre les personalitats que destaquin pel seu recolzament als fins de la Fundació.  
  

     
         2.- Els Patrons d’Honor no tindran cap atribució més enllà de la possibilitat 

d’assistir a las juntes del Patronat de la Fundació, amb veu però sense vot.  
  
  
Article 20.- DURACIÓ 
  
        1.- Els membres del Patronat que ho siguin per motiu del càrrec que ocupen, 

hauran d’abandonar la seva representació en el moment en el que perdin la 

condició per la que varen ser nomenats. 
  
         2.- Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de 4 anys, i són 

reelegibles indefinidament per períodes d’igual durada.  

  

        3.- 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. 

  

        4.- Els membres del Patronat entren en funcions després d’haver acceptat 

expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació 

aplicable. 

  
        5.- Els Patrons  per la seva condició d’expresidentes del Club Esportiu Laietà 

exerciran els seus càrrecs  de forma vitalícia.         
  
  
  
Article 21. RESPONSABILITAT DELS PATRONS 
  
        1.- Els Patrons hauran d’acomplir el càrrec amb la diligència d’un representant 

lleial.  
  
        2.- Els Patrons respondran solidàriament enfront a la Fundació dels   danys i 

perjudicis que causin per actes contraris a la Llei o a aquests Estatuts, o per els 

realitzats sense la diligència amb la que haurien d’acomplir el càrrec. 
  
        3.- Hauran d’assistir  a las reunions a les quals siguin convocats i complir en 

les seves actuacions amb lo determinat en les disposicions legals vigents i en els 

presents Estatuts. 

 

 
  
 

 

 

 



 

Article 22. CESSAMENT I SUSPENSIÓ DELS PATRONS 
  

       1.- El cessament i la suspensió  dels Patrons de la Fundació es  produirà en 

els supòsits previstos en l’article 332-12 del Llibre Tercer del Codi Civil de 

Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.  
  

2.- La renuncia al càrrec de Patró podrà fer-se efectiva per qualsevol dels 

medis i mitjançant els tràmits  previstos per a  l’acceptació. 
  

        3.- La substitució, el cessament i la suspensió dels Patrons s’inscriuran en el 

corresponent Registre de Fundacions. 
  
        4.- No serà necessària la substitució de patrons mentre el Patronat compti 

amb el mínim exigit  pels  presents estatuts. 
  
ARTICLE 23.  GRATUÏTAT  

  

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser 

reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels 

danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec. 

  

  

ARTICLE 24. FACULTATS I DELEGACIÓ DE FUNCIONS    

  

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.  

  

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. 

  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. 

  

  

ARTICLE 25. RÈGIM DE CONVOCATÒRIA 

  

25.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys dues vegades 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/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon 

funcionament de la Fundació. També s’ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta 

part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s’haurà de fer dins els trenta dies 

següents a la sol·licitud. 

  

25.2. 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. 

  

25.3 Les reunions a traves de mitjançant videoconferència, multiconferència 

o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons la reunió 

s’ha de convocar almenys amb 10 dies d’antelació respecte de la data prevista 

perquè tingui lloc. 

  

25.4. Acords sense reunió.  

En els casos en que s’hagi de prendre un acord que no pugui esperar fins la 

següent reunió programada del Patronat, es podrà prendre l’acord mitjançant el 

correu electrònic, següent el Secretari/a l’encarregat de garantir que tots els 

membres rebin la informació prèvia necessària per a poder prendre dit acord, així 

com de guardar constància de tots els vots emesos, garantint-ne l’autenticitat. En 

aquests casos els acords es prendran amb el vot favorable del 80% dels vots, quan 

el nombre de patrons votants arribi a la meitat. 

 

 

 

 

 



 

 

Article  26. CÀRRECS 

  
El Patronat nomenarà un president o presidenta i un secretari o secretària que 

podrà no tenir la condició de patró.  Els patrons que no ocupen cap d’aquests 

càrrecs tenen la condició de vocals.  

  
  

1.- La Presidència del Patronat correspondrà a la persona que en cada 

moment ostenti la condició de President del Club Esportiu Laietà. 
  

2.- Correspon al President l’exercici de  tots els drets i el compliment de totes 

les  obligacions que li atribueixen les lleis, i, en particular, ostentar la representació 

de la Fundació davant tota classe de persones, autoritats i entitats públiques o 

privades,  convocar las reunions del Patronat,  presidir-les, dirigir els seus debats i, 

en el seu cas, executar els acords, podent realitzar tota classe d’actes i  signar 

aquells documents necessaris a tal fi.  
  

3.- El President pot delegar les seves  funcions de manera individual i 

temporal, segons lo estipulat en la Llei, en el patró o patrons que estimi adients en 

cada ocasió. D’aquestes  delegacions n’ha de quedar constància clara i expressa.   
  

4.- El President disposa de vot de qualitat per a dirimir els empats que 

puguin  produir-se en les votacions que es realitzin en el Patronat.  
  

5.- El Patró que exerceixi el càrrec de President podrà delegar o mantenir les 

atribucions que pogués ostentar. 
  

6.- El President podrà nombrar un Vicepresident en qui delegarà les 

seves  funcions en cas d’absència. El Vicepresident no podrà prendre  decisions que 

afectin el conjunt de la Fundació. En cas de cessament del President, per qualsevol 

causa, el Vicepresident serà el responsable d’organitzar diligentment els tràmits 

necessaris pel nomenament del nou president. 
  
  
Article  27. SECRETARI 
  

1.- El Patronat nomenarà un Secretari, càrrec que podrà recaure en una 

persona aliena a aquell,  el qual, si així fos,  tindria veu però no vot. 
  

2.- El Patronat podrà  nomenar un Vicesecretari, que assolirà les funcions del 

Secretari en el cas de vacant, absència o malaltia d’aquest. 
  

3.- Correspon al Secretari la certificació dels acords del Patronat, la custodia 

de tota la documentació que pertany a la Fundació, aixecar  les actes corresponents 

a les  reunions del Patronat, expedir les certificacions i informes que siguin 

necessaris i, totes aquelles tasques que expressament se li encomanin. En els casos 

de malaltia, absència o  vacant exercirà les funcions de Secretari el vocal més jove 

del Patronat, a menys que existeixi un Vicesecretari. 
  
  
  
 

 

 



 

 

Article  28. ATRIBUCIONS DEL PATRONAT 
  

Sense perjudici de las preceptives autoritzacions del Protectorat, seran facultats 

del Patronat:  
  

a. Exercir el govern i representació de la Fundació  i aprovar els plans de gestió 

i programes periòdics d’actuació de la mateixa. 
  

b. Interpretar i desenvolupar els Estatuts i, en el seu cas, acordar la 

modificació dels mateixos, sempre que resulti convenient als interessos de la 

Fundació i a la millor consecució dels seus fins. 
  

c. Fixar les línies generals sobre la distribució i aplicació dels fons disponibles 

entre les finalitats de la Fundació. 

  
d. Nomenar apoderats generales o especials. 

  
e. Seleccionar als  beneficiaris de les prestacions fundacionals. 

  
f. Aprovar el pla d’actuació i els comptes anuals que hagin de ser presentats al 

Protectorat. 

  
g. Acordar l’obertura i tancament de les seves Delegacions. 

  
h. Adoptar acords sobre l’extinció o fusió de la Fundació en cas d’impossibilitat 

de compliment dels seus objectius. 

  
i. Delegar les seves  facultats en un o més patrons, sense que puguin ser 

objecte de delegació l’aprovació dels comptes i del pla d’actuació 

 
j.  La modificació dels estatuts. 

 
k.  La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació. 

 
l. L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que   integren els  

comptes  anuals. 

 
m. 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. 

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

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

 
p.  La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques. 

 
q.  Els que requereixen l’autorització o aprovació del Protectorat o l’adopció 

d’una declaració responsable. 



 
r.  Organitzar-se, a proposta del President, en comitès segons les activitats a 

executar, amb el fi d’assegurar una òptima execució de les mateixes. 

 
s. Nomenar els quatre patrons amb signatura autoritzada per a , en nom de la 

Fundació, obrir i cancel·lar tota classe de comptes, estendre talons i xecs, 

signar pòlisses de crèdit i acceptar efectes corrents en bancs, establiments 

d’estalvi, crèdit o similars. Per a qualsevol operació de les ressenyades seran 

necessàries, al menys, dues de les quatre signatures autoritzades. 

 
t.  En general, quantes altres funcions necessiti desenvolupar per a 

l’administració o govern   de la Fundació, d’acord en tot cas a les 

prescripcions legals. 

 

 

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. 

 

 

Article 29. OBLIGACIONS DEL PATRONAT 
  

          En la seva  actuació el Patronat haurà d’ajustar-se a lo preceptuat en la 

legislació vigent i a la voluntat del fundador manifestada en aquests Estatuts. 

 
Article  30. MANERA DE DELIBERAR I ADOPTAR ACORDS 

  
1.- El Patronat es reunirà, al menys, dues vegades a l’any i tantes vegades 

com sigui precís per la bona marxa de la Fundació. Correspon al President convocar 

les reunions del mateix ja  sigui  a iniciativa pròpia, ja sigui quan ho demani, al 

menys una quarta part dels seus membres.   

 

2.- La convocatòria es farà arribar  a cada membre del Patronat, al menys 

amb cinc dies d’antelació a la data de la seva  celebració, utilitzant un medi 

que permeti deixar constància de la seva  recepció. En la mateixa s’indicarà el 

lloc, dia i hora de celebració de la reunió, així com l’ordre del dia. 

  

3.- No serà precís convocatòria prèvia quan es trobin presents tots els 

patrons i acordin per unanimitat la celebració de la reunió. 

  

4.- El Patronat quedarà vàlidament constituït quan hi concorrin al menys la 

meitat més un dels seus membres. 

  Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d’altres patrons el 

seu vot respecte d’actes concrets.  

 
5.- Els acords s’adoptaran per majoria de vots, excepte quan els Estatuts o la 

legislació vigent estableixin  majories qualificades. En cas d’empat decideix el vot de 

qualitat del president/a. 

 
6. 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 31. MAJORIA QUALIFICADA  

  

Serà necessari el vot favorable dels 2/3 dels patrons assistents a les 

reunions presencials per a l’adopció dels següents acords.  

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.  

ACTES EN QUÈ ES NECESSÀRIA LA PRESENTACIÓ DE DECLARACIÓ RESPONSABLE: 

(Necessari el vot favorable de 2/3 del nombre total de patrons, sense computar els 

que s’han d’abstenir de votar) 

1. Operacions entre la Fundació i els patrons o persones vinculades 

2. Relacions laborals o professionals de la Fundació amb els seus patrons. 

3. Quan no es pugui reinvertir els béns que integren la dotació i els destinats 

directament a les finalitats 

4. Alienació o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o mobles 

de valor superior a 100.000 euros o el 20% de l’actiu (+ informe) 

  

ACTES EN QUÈ ÉS NECESSÀRIA LA COMUNICACIÓ AL PROTECTORAT ABANS DE 

L’ACTE: 

Actes d’alienació o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o béns 

mobles, amb un valor de mercat superior a 15.000 euros 

  

ACTES EN QUÈ ES NECESSÀRIA L’AUTORITZACIÓ PRÈVIA DEL PROTECTORAT 

(SILENCI POSITIU 2 MESOS) 

Actes de disposició, gravamen o administració extraordinària: 

- Si el donant ho ha exigit expressament 

- Si ho estableix una disposició estatutària 

- Si els béns o drets objecte de disposició s’han rebut d’institucions 

públiques o s’han adquirit amb fons públics. 

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  

  

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. 

  
  

Article 32. DE LES ACTES  

  

De cada reunió, el secretari/ària 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/ària amb el vistiplau 

del president/a 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 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 33. CONFLICTE D’INTERESSOS.  

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 i 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 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 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 lle¡. 

e. No adqui ri r  part icipacions en Societats que real i tz in una 

act ivi tat  relacionada amb les de la fundació,  tret que 

prèviament hagin estat autor i tzats 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 pa r t i c i pa r  n i  desenvo l upa r  se rve i s  en  empreses  o  

soc i e t a t s  participades per la Fundació, tret que prèviament hagin 

estat autoritzats pe l  Pa t r ona t ,  en  e l  s eu  ca s  s ' hag i  p r e sen t a t  

l a  p r èv i a  Dec l a ra c i ó  Responsable, i  informe tècnic si  s'escau, i  

en el  seu cas es comuniqui o autoritzi pet Protectorat, quan així ho 

exigeixi la Llei. 

  
Article  34.- COMISIÓ EXECUTIVA  
  

El Patronat nomenarà una comissió executiva, que tindrà les funcions 

d’administració i representació atribuïdes pel Patronat, d’acord amb els presents 

estatuts, la qual, en el seu cas,  estarà constituïda per el President i el Secretari del 

Patronat,  i per un número de vocals no inferior a quatre. 

Es reunirà, al menys, una vegada cada dos mesos, així com quantes vegades la 

convoqui el President, o així ho sol·liciti un terç del seus membres, podent-ne 

constituir en el seu si les ponències o grups de treball que es considerin oportuns. 

  

La Comissió executiva quedarà vàlidament constituïda quan hi concorrin el 

President, o el Patró delegat per ell, i al menys la meitat més un dels seus 

membres. 

Els acords s’adoptaran per majoria de vots, excepte quan els Estatuts o la 

legislació vigent estableixin majories qualificades.  

  
  
   
  

CAPÍTOL V 
Òrgans facultatius: Director i Consell Consultiu 

  
Article 35. DIRECTOR 
  

El Patronat podrà designar un Director de la Fundació, que no tindrà la 

condició de Patró, al que se li assignaran les funcions que s’estableixin en l’acord de 

nomenament, de conformitat amb el previst en la legislació sobre Fundacions. El 

Director assistirà a les  reunions del Patronat amb veu però sense  vot. 
  
Article  36. CONSELL CONSULTIU 
  

Com a òrgan extern al Patronat,  el mateix Patronat de la Fundació podrà 

designar un Consell Consultiu que tindrà com objecte l‘assessorament del Patronat 

de la Fundació i del seu Director en tots aquells assumptes en els que 

aquests  considerin oportú acudir a aquell per la índole de la decisió  a adoptar. 
  

  
  

 

 

 

 

 

 



  
CAPÍTOL VI 

  

  Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució 

  

Article 37. MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES I ESTRUCTURALS I 

DISSOLUCIÓ  

  

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l’establert en l’article   

31 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 38. CAUSES DE DISSOLUCIÓ 

  

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:  

a) 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. 

b) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una 

sentència ferma. 

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

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

  

Article 39. PROCEDIMENT DE DISSOLUCIÓ I DESTÍ DEL SEU PATRIMONI 

   

Sistemes de liquidació aplicables: 

  

A) Liquidació dels actius i passius 

  

1. La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de 

conformitat amb l’ establert en l’article 31 d’aquests estatuts i l’ha d’aprovar el 

Protectorat. 

  

2. 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. 

3. L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel 

Protectorat abans no s'executi. 

  

B) Cessió global 

  



1. La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de 

conformitat amb l’establert en l’article 31 d’aquests estatuts i ha de ser aprovada 

pel Protectorat. 

  

2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a 

terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat. 

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

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 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. 

3. 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 

2. 
  

 
 
     *   *   * 


