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ACORD
GOV/130/2012 , de 18 de desembre, pel qual s’autoritza la modiicació dels Estatuts
de la Fundació Privada del Món Rural, i se n’aprova el text íntegre.
Mitjançant l’Acord del Govern de 12 de juliol de 2005 es va aprovar la constitució de la Fundació Privada del Món Rural, els seus Estatuts i el nomenament
dels representants de la Generalitat de Catalunya al Patronat de la Fundació
esmentada.
Pels acords del Govern de 18 de juliol i de 29 d’agost de 2006 es van aprovar
diverses modificacions dels Estatuts d’aquesta entitat.
La disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, estableix que les
fundacions han d’adaptar els seus estatuts en el termini de tres anys a comptar des
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
La Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril,
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, amplia el termini d’adaptació de les fundacions existents a la nova normativa al 31 de
desembre de 2012.
En data 12 d’abril de 2011 el Patronat de la Fundació va aprovar la modificació
dels Estatuts, per tal d’adaptar-los al llibre tercer del Codi civil de Catalunya i així
mateix optimitzar la dinàmica de funcionament de l’entitat.
Vist l’Acord del Govern de 10 de juliol de 2012 pel qual s’aproven criteris
per a la creació, la modificació i la supressió d’entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació d’entitats existents i
per a la tramitació de determinades propostes d’acord del Govern relatives a
fundacions;
D’acord amb el que estableix l’article 26.o) de la Llei 13/2008, de 5 de novembre,
de la presidència i del Govern, relatiu a l’atribució del Govern per crear, modificar,
dividir o extingir entitats i organismes públics o privats que depenguin de la Generalitat o que hi estiguin vinculats, i aprovar-ne els estatuts, si els acords esmentats
no requereixen una llei del Parlament;
Per tot això, a proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, el Govern
ACORDA:
—1 Autoritzar la modificació dels articles 1, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21,
22, 25 i 29 dels Estatuts de la Fundació.
—2 Aprovar el text íntegre dels Estatuts de la Fundació, que s’annexen a aquest
Acord.
—3 Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Barcelona, 18 de desembre de 2012
GERMà GORDÓ I AUBARELL
Secretari del Govern
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ANNEx
Estatuts de la Fundació del Món Rural
CAPíTOL 1
Disposicions generals
Article 1
Denominació, naturalesa i règim jurídic
1.1 La Fundació es denomina Fundació del Món Rural (en endavant la Fundació).
1.2 La Fundació és participada majoritàriament per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i es considera entitat del sector públic.
1.3 Es regeix per les normes legals i reglamentàries que li són d’aplicació i,
d’una manera especial, per aquests Estatuts.
El règim pressupostari, financer i de control i el règim de contractació de béns,
obres i serveis i de personal de la Fundació restarà subjecte a la normativa aplicable
al sector públic de la Generalitat de Catalunya, en els casos que estigui inclosa en
l’àmbit d’aplicació.
Article 2
Personalitat jurídica
La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d’obrar des
que queda constituïda legalment, i pot realitzar, en conseqüència, tots els actes que
calguin per assolir la finalitat per a la qual ha estat creada, sense altres limitacions
que les que imposin expressament les lleis o aquests Estatuts.
Article 3
Domicili
3.1 La Fundació té el domicili al carrer Camp de Mart, 35, 25004 Lleida.
3.2 El Patronat podrà promoure el canvi de domicili, mitjançant la modificació
estatutària oportuna, amb immediata comunicació al Protectorat, de la manera que
preveu la legislació vigent.
CAPíTOL 2
Finalitat i àmbit d’actuació
Article 4
Objecte i inalitat fundacional
4.1 La Fundació tindrà per objecte promoure la participació de persones, entitats, associacions i empreses en l’estudi, la investigació i l’anàlisi de les prioritats
estratègiques per al futur del món rural català. Aquestes prioritats tindran com a
objectiu preferent els ciutadans i les ciutadanes que hi habiten i les potencialitats amb
què cal dotar el món rural català perquè esdevingui un entorn de progrés econòmic
i social amb la preservació alhora de l’entorn natural.
Amb aquest objectiu, la Fundació promourà i divulgarà congressos, estudis
i altres actuacions que vagin adreçats a trobar models de desenvolupament que
entenguin la ruralitat com un espai econòmic i social en el qual es garanteixi una
activitat econòmica diversificada, i unes infraestructures i serveis suficients i de
qualitat, així com la preservació del territori i de les seves riqueses naturals sota el
principi de sostenibilitat.
4.2 La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya.
Article 5
Desenvolupament de l’objecte i inalitat fundacional
El desenvolupament de l’objecte i finalitat de la Fundació es realitzarà inspirat,
entre d’altres, en els principis següents:
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a) No-discriminació per raó del sexe, raça, religió, nacionalitat, situació econòmica.
b) Bona fe en les actuacions i dirigir tots els esforços dels seus membres per
aconseguir l’objecte fundacional.
c) Integració del sector públic i el sector privat en l’elaboració d’estudis i propostes
i en l’activitat general de la Fundació.
d) Integració de col·lectius, associacions, entitats públiques i privades i empreses
de Catalunya i d’aquells territoris amb els quals, conjuntament, configuren un espai
socioeconòmic, historicocultural i territorial a efectes d’administració de recursos
i gestió d’infraestructures.
Article 6
Beneiciaris
6.1 Són beneficiaris de la Fundació totes les persones, tant físiques com jurídiques, i/o els grups els objectius o interessos dels quals estiguin en línia dels
objectius fundacionals.
6.2 L’elecció dels beneficiaris s’efectuarà pel Patronat amb criteris d’imparcialitat
i no discriminació entre les persones que reuneixin les circumstàncies següents:
formar part del sector de població atès per la Fundació, demandar la prestació o
servei que la Fundació pugui oferir i que compleixin els requisits específics que,
complementàriament, pugui acordar el Patronat.
CAPíTOL 3
Dotació i aplicació dels recursos
Article 7
Patrimoni
7.1 El patrimoni de la Fundació pot estar integrat per tota classe de béns i drets
susceptibles de valoració econòmica.
7.2 Tant els uns com els altres hauran de figurar a nom de la Fundació i constar
a l’inventari, al Registre de fundacions i a la resta de registres que correspongui.
Article 8
Dotació de la Fundació
La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a
l’acte fundacional, i pot augmentar-se amb els béns de qualsevol naturalesa que, a
títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l’augment de la dotació
fundacional. Aquest increment de la dotació s’haurà de notificar al Protectorat en
el moment de la presentació de comptes.
Article 9
Destinació de les rendes i ingressos
9.1 Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s’han de
destinar a l’acompliment de l’objecte i finalitat fundacionals, dins els límits que
estableixi la legislació vigent.
9.2 Si la Fundació rep béns sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat
haurà de decidir si han d’integrar-se a la dotació o han de destinar-se directament
a la realització de l’objecte i finalitat fundacionals.
CAPíTOL 4
Patronat
Article 10
Naturalesa
10.1 La representació, el govern i l’administració de la Fundació corresponen al
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Patronat, que podrà nomenar un director general amb les facultats que s’estableixen
al capítol 5 d’aquests Estatuts.
10.2 El Patronat té les facultats d’administració i gestió, disposició i gravamen
de béns, i representació de la Fundació, sense més limitacions que les que resulten
de la legislació aplicable.
Article 11
Composició del Patronat i durada del mandat
11.1 El Patronat està format per un nombre màxim de cent persones, que poden
ser tant físiques com jurídiques, totes elles amb veu i vot.
11.2 El Patronat estarà integrat per totes les persones i entitats que facin aportacions significatives per a la consecució dels objectius fundacionals.
L’elecció dels patrons la farà el Patronat. La condició de patró s’atorgarà, a criteri
del Patronat i amb el quòrum que preveu l’article 16 d’aquests Estatuts, a les persones
físiques o jurídiques que puguin fer aportacions significatives per a la consecució
dels objectius fundacionals.
La condició de patró tindrà una durada de deu anys i serà renovable. El primer
Patronat serà el que designi l’Acta fundacional.
Article 12
Acceptació de la condició de membre del Patronat
Els patrons entren en funcions desprès d’haver acceptat expressament la seva
designació. L’acceptació es pot fer constar de les maneres següents: en la carta
fundacional o en una altra escriptura pública; en document privat, amb signatura
legitimada notarialment; amb un certificat del secretari o de la secretària del Patronat, amb la signatura legitimada notarialment, si l’acceptació s’ha produït en una
reunió del Patronat, o per compareixença davant el protectorat del secretari o de la
secretària o de la persona que accepta el càrrec.
Article 13
Atribucions dels Patronat
13.1 El Patronat és l’òrgan de govern de la Fundació, a la qual administra i
representa d’acord amb la llei i els Estatuts.
13.2 Correspon especialment al Patronat:
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 i
formalització d’una declaració responsable.
i) L’adopció i formalització de les declaracions responsables.
13.3 Totes les facultats esmentades s’entenen sense perjudici de l’obtenció de
l’autorització del Protectorat, sempre que sigui legalment preceptiva, i s’interpretaran
sempre de la manera més ampla per tal de facilitar el compliment dels objectius i
la finalitat de la Fundació.
Article 14
Càrrecs
14.1 El Patronat ha de designar:
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a) Un/a president/a, que serà el/la conseller/a competent en matèria d’agricultura,
ramaderia i desenvolupament rural.
b) Un/a vicepresident/a primer/a, que serà el/la director/a general del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de desenvolupament
rural, o càrrec equivalent en l’organigrama del departament; i un/a vicepresident/a segon/a, que serà una persona nomenada pel Patronat a proposta del/de
la president/a.
c) Una/a tresorer/a.
d) Un/a secretari/ària.
14.2 La condició de membre del Patronat és preceptiva per ostentar els càrrecs
de president/a, vicepresidents/es i secretari/ària.
14.3 Per delegació permanent del Patronat correspon al/a la president/a representar
la Fundació. Correspon al/a la secretari/ària redactar les actes de les reunions del
Patronat, com també estendre certificats d’aquestes últimes i dels acords adoptats,
amb el vistiplau del/de la president/a, i de qualssevol llibres, documents o antecedents de la Fundació. Correspon al/a la tresorer/a portar la comptabilitat, fer els
seguiment dels comptes corrents i donar el vistiplau als manaments de pagament
que realitzi el director general, entre d’altres.
14.4 El/la president/a serà substituït, en cas d’absència o impossibilitat, pel/per
la vicepresident/a primer/a.
Article 15
Reunions del Patronat i convocatòria
15.1 El Patronat s’ha de reunir amb caràcter obligatori una vegada l’any, tret de
quantes vegades calgui per al compliment de les finalitats fundacionals.
15.2 Correspon al/a la secretari/ària convocar les reunions del Patronat, en
nom del/la president/a, ja sigui per iniciativa d’aquest, ja sigui perquè així ho requereixi una quarta part dels seus membres. En aquest darrer cas, la sol·licitud de
convocatòria s’ha d’adreçar al/ a la president/a i ha d’incloure els assumptes que
s’hagin de tractar.
15.3 No serà necessària la convocatòria prèvia quan es trobin presents o representats tots els membres del Patronat.
Article 16
Règim d’adopció d’acords
16.1 Els acords del Patronat s’adopten per majoria absoluta dels membres que
es trobin presents o representats en el moment de la votació i correspon un vot a
cada patró. El vot del/de la president/a tindrà força diriment en cas d’empat.
16.2 Caldrà el vot favorable del 51% dels membres del Patronat per a la validesa
dels acords que s’adoptin sobre les matèries següents:
a) Modificació dels Estatuts.
b) Canvi de domicili de la Fundació.
c) Fusió, escissió i extinció de la Fundació.
d) Disposició de béns i drets de la Fundació d’un valor igual o superior a una
tercera part del patrimoni de la Fundació, o assumpció de càrregues, gravàmens i
obligacions econòmiques en la mateixa proporció.
16.3 Les persones membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d’altres
persones membres del Patronat el seu vot respecte d’actes concrets. Si la condició
de membre del Patronat és atribuïda per raó d’un càrrec, pot actuar en nom de qui
ostenta la titularitat d’aquest càrrec la persona que el pugui substituir d’acord amb
les regles d’organització de la institució de què es tracti.
16.4 Es poden adoptar acords, també, 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 aquests casos, s’entén que l’acord
s’adopta al lloc del domicili de la Fundació i en la data de recepció del darrer dels
vots vàlidament emesos.
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Article 16 bis
Procediment d’aprovació de les actes
16.1.bis De cada reunió, la persona titular de la secretaria 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.
16.2.bis Les actes han de ser redactades i firmades per la persona titular de
la secretaria, amb el vistiplau de la persona titular de la presidència, i poden ser
aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat la sessió corresponent o
bé en la reunió següent. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la
seva adopció, excepte si es preveu expressament, a l’hora d’adoptar l’acord, que no
són executius fins a l’aprovació de l’acta.
16.3.bis La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les
que hagin estat aprovades pel Patronat.
Article 17
Delegació de facultats
El Patronat pot delegar, excepte les facultats legalment indelegables, en un patró
o més d’un, les facultats que té atribuïdes o bé una part, sense que aquesta delegació
l’eximeixi de la seva responsabilitat com a òrgan col·lectiu representant de la Fundació, pels actes del patró que ha exercitat les facultats delegades. Si la delegació
es fa en més d’un patró, l’acord que l’autoritzi haurà d’establir si l’actuació delegada
ha de ser col·legiada o no.
Article 18
Cessament i substitució de patrons
18.1 L’extinció de la condició de patró de la Fundació es produirà en els supòsits
següents:
a) Mort o declaració de defunció.
b) Extinció de la persona jurídica.
c) Renúncia comunicada amb les degudes formalitats.
d) Incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat, d’acord amb el que disposa la
llei.
e) Cessament del càrrec per raó del qual s’ha esdevingut membre del Patronat.
f) Per acord motivat del Patronat a proposta del president.
g) Per resolució judicial ferma o pel transcurs del període de vigència de la
condició.
18.2 La renúncia serà efectiva des que es notifiqui al Protectorat i haurà de
fer-se de la manera prevista per a l’acceptació de la condició de patró.
18.3 Produïda una vacant, el Patronat podrà designar una persona que l’ocupi. Aquesta decisió s’adoptarà dintre dels dos mesos següents a la data en què es
produeixi la vacant.
Article 19
Caràcter gratuït de la condició de patró
La condició de patró és gratuïta, però els patrons poden ser reemborsats de les
despeses, degudament justificades, que els produeixi l’exercici de les seves funcions.
Article 19 bis
Conlictes d’interessos i autocontractació
19.bis.1 Les persones membres del Patronat i les persones amb funcions de
direcció no poden intervenir en la presa de decisions o l’adopció d’acords en els
assumptes en què tinguin un conflicte d’interessos amb la Fundació. Igualment,
s’abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin
comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació.
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19.bis.2 Els patrons i les persones que s’hi equiparen d’acord amb l’article 3129.3 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya només podran realitzar operacions
amb la Fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença
dels interessos de la Fundació per sobre dels seus particulars. Abans de dur a
terme l’operació, el Patronat haurà de formular una declaració responsable, que
haurà de presentar al Protectorat juntament amb la documentació acreditativa,
de conformitat amb el que preveu l’article 332-13 del llibre tercer del Codi civil
de Catalunya.
CAPíTOL 5
Director/a general i director/a executiu
Article 20
Director/a general
20.1 El Patronat, a proposta del/de la president/a, pot nomenar un/a director/a
general que desenvolupi de forma gratuïta la direcció de la Fundació, amb les funcions delegades que aquest li atribueixi. Si aquestes funcions son encomanades a
algun patró, cal fer-ho d’acord amb l’article 332-10.
20.2 S’apliquen a les persones amb funcions de direcció els articles 332-3.2 i
332-9 pel que fa a llur capacitat, a les causes d’inhabilitació i a l’actuació en cas de
conflicte d’interessos.
20.3 Són funcions del/de la director/a general:
a) Executar i fer complir els acords del Patronat.
b) Portar la direcció administrativa de la Fundació.
c) Administrar el patrimoni i els béns de la Fundació.
d) Preparar el projecte de pressupost i del pla anual d’actuació adreçats a assolir
els objectius de la Fundació.
e) Presentar la memòria anual de les activitats realitzades i la liquidació del
pressupost anterior.
f) Exercitar les funcions que li delegui el Patronat en matèria de contractació.
g) Desenvolupar la gestió econòmica i manar els pagaments fins a les quanties
que tingui atribuïdes per acord del Patronat, amb el vistiplau del/de la tresorer/a o
del/de la president/a del Patronat.
h) Representar judicialment i administrativament la Fundació, i conferir poders
per a l’exercici de la representació esmentada.
i) Formalitzar els convenis de col·laboració amb altres entitats i institucions públiques o privades que coincideixin en objectius amb la Fundació. Quan incloguin
aportacions econòmiques, la facultat de representació estarà limitada a les quanties
que li hagi atribuït el Patronat.
j) Qualssevol altres funcions que li siguin expressament encomanades o delegades
pel Patronat, en els termes previstos en aquests Estatuts.
20.4 El/la director/a general podrà delegar, en l’àmbit de les seves atribucions i
competències, la gestió i administració ordinària de la Fundació en personal laboral
contractat per aquesta, que no podrà ser membre del Patronat.
Article 21
Director/a executiu/iva
21.1 El Patronat, a proposta del/de la president/a, pot nomenar un/a director/a
executiu/iva que desenvolupi la gestió ordinària de la Fundació.
21.2 Els càrrecs de director/a executiu/iva i tresorer de la Fundació poden recaure
en la mateixa persona, la qual, en cap cas, tindrà la condició de patró.
21.3 El càrrec de director/a executiu/iva és retribuït, en els termes que es considerin adequats a la naturalesa del càrrec i a les seves funcions.
21.4 Són funcions del/de la director/a executiu/iva:
a) Dur a terme la gestió i administració ordinària de la Fundació.
b) Executar i fer complir els acords del Patronat.
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c) Exercir com a cap de recursos humans, així com proposar estructures de
plantilles i organigrames del personal.
d) Qualsevol altra funció delegada pel/per la director/a general en l’àmbit de les
seves atribucions i competències.
Article 22
Cessament
El cessament del/de la director/a general o del/de la director/a executiu/iva es
produirà en els supòsits següents:
a) Mort o declaració de defunció.
b) Renúncia comunicada amb les degudes formalitats.
c) Incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat, d’acord amb el que disposa la
llei.
d) Cessament del càrrec per raó del qual van ser nomenat, en el cas del/de la
director/a general.
e) Resolució judicial.
f) Per la pèrdua o cessament de la condició de patró, en el cas del/de la director/a
general.
g) En qualsevol moment, per acord del Patronat, en el cas del/de la director/a
general; i per acord del/de la president/a o del/de la director/a general, en el cas
del/de la director/a executiu/iva.
h) Les altres que estableixin la llei o els Estatuts.
CAPíTOL 6
Règim econòmic
Article 23
Desenvolupament d’activitats
23.1 La Fundació desenvoluparà la seva activitat segons un pla d’actuació,
la vigència del qual s’estendrà al període que s’indiqui, i elaborarà un pressupost
anual.
23.2 Per a la realització dels seus objectius, la Fundació disposarà dels recursos
següents:
a) La subvenció que consigni en els seus pressupostos la Generalitat de Catalunya,
especialment el departament competent en matèria d’agricultura, ramaderia i
desenvolupament rural.
b) Les subvencions i aportacions de qualsevol altra administració pública.
c) Les aportacions de les universitats, en forma principalment de locals, despeses
de funcionament ordinari, dotació de personal acadèmic i les que s’estableixin en
els convenis corresponents.
d) Les aportacions de les entitats que formin part de la Fundació.
e) Els productes del seu patrimoni.
f) Les subvencions, donacions, llegats i ajuts de tot tipus atorgats a la Fundació.
g) Qualsevol altra que pugui correspondre-li d’acord amb les lleis.
Article 24
Exercici econòmic
Els exercicis econòmics s’inicien l’1 de gener de cada any i finalitzen el 31 de
desembre. Anualment, i en relació amb el tancament de l’exercici, el Patronat, d’una
manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha
de formular l’inventari i els comptes anuals.
Article 25
Comptes anuals
25.1 Els comptes anuals han d’estar integrats per:
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a) El balanç de situació, en la data de tancament de l’exercici, que ha d’especificar
amb claredat els béns o els elements que s’integren en la dotació o són finançats
amb aquesta dotació.
b) Els comptes de resultats.
c) L’estat de canvis en el patrimoni net.
d) L’estat de fluxos d’efectiu.
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
que s’han fet en compliment de les finalitats fundacionals, concretant el nombre
de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, i també els recursos procedents
d’altres exercicis pendents de destinar, si n’hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb la indicació del percentatge de participació.
25.2 La comptabilitat ha de ser redactada de conformitat amb el que estableixen
les disposicions del departament competent en matèria d’economia, per les quals
es regeix el pla general de comptabilitat de la Generalitat de Catalunya.
25.3 Els comptes dels pressupostos i de l’administració del patrimoni els ha
de presentar el/la director/a general; el Patronat els ha d’aprovar dins els sis mesos
següents a la data de tancament de l’exercici i aniran signats pel/per la secretari/ària
amb el vistiplau del/de la president/a. En el termini de trenta dies comptat des que
el Patronat ho hagi aprovat, els comptes s’han de presentar al Protectorat.
25.4 Dins el primer trimestre de cada any, el/la director/a general ha de sotmetre a estudi i aprovació del Patronat la memòria de gestió, l’inventari i el balanç
de l’exercici anterior.
25.5 El darrer trimestre de l’any, el director general ha de sotmetre a estudi
i aprovació del Patronat el pla anual d’actuació per a l’any següent. També ha de
sotmetre al Patronat el pressupost per a l’exercici econòmic següent, el qual s’ha
d’aprovar abans del 31 de desembre de cada any.
CAPíTOL 7
Modiicació
Article 26
Modiicació dels Estatuts
26.1 Els Estatuts es podran modificar a proposta del/de la president/a del
Patronat, i cal l’acord favorable del 51% dels membres del Patronat, el qual ha de
tenir en compte l’interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació
requereix també l’aprovació del Protectorat.
26.2 L’alteració substancial dels Estatuts que impliqui una modificació de la
voluntat inicial necessitarà, a més, la ratificació dels membres fundadors.
CAPíTOL 8
Fusió, escissió i extinció
Article 27
Fusió i escissió
La Fundació es podrà fusionar o escindir, a proposta del/de la president/a del
Patronat, per acord motivat favorable del 51% dels membres del Patronat i amb
l’aprovació del Protectorat.
Article 28
Extinció
La Fundació es podrà extingir a proposta del/de la president/a del Patronat d’acord
amb les causes legalment establertes, i cal l’acord favorable del 51% dels membres
del Patronat. L’extinció, excepte en els casos que estableix la legislació vigent, s’ha
d’adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l’aprovació del Protectorat.
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CAPíTOL 9
Destinació del patrimoni
Article 29
Destinació del patrimoni
29.1 L’extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i els
passius, la qual han de dur a terme el Patronat, les persones liquidadores, si n’hi ha,
o, subsidiàriament, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu
i el passiu, i amb l’autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a les entitats que
estableixi la normativa vigent.
29.2 En 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 a
l’apartat anterior.
(12.348.028)
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