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ESTATUTS 

FUNDACIÓ PLANAS CASALS 

 

l. Denominació, duració, regim i domicili 

Article 1.- La fundació que es denomina "Fundació Planas Casals" és una 
organització sense ànim de lucre i d'interès general; es constitueix amb 
duració indefinida i estarà subjecta a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya, on desenvoluparà principalment el seu objecte, sense perjudici 
de la seva projecció tant nacional com internacional.  

Article 2.- La fundació es regeix per la voluntat del seus fundadors, 
manifestada directa o indirectament en aquests estatuts i a l'escriptura 
fundacional; per les disposicions que estableixi el patronat i per les lleis i 
reglaments que li siguin d'aplicació.  

Article 3.- La fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat 
d'obrar. Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu de les seves facultats, pot 
adquirir, conservar, posseir, administrar, disposar, alienar, permutar, 
hipotecar i gravar béns de tota mena; celebrar tot tipus d'actes i 
contractes; concretar operacions creditícies; constituir i ostentar 
participacions en el capital de societats mercantils; obligar-se i  renunciar a 
béns i drets; promoure i seguir els procediments que siguin oportuns, 
oposar-se i desistir i exercitar lliurament tota mena de drets, accions, i 
excepcions davant de Jutjats i Tribunals, ordinaris i especials, organismes i 
dependències de l'Administració Pública i qualsevol altra de l'Estat, 
Comunitat Autònoma, Província i Municipi i d'altres corporacions o 
entitats, amb l'autorització corresponent del Protectorat sempre que sigui 
necessària.  

Article 4.- La fundació té el domicili a Barcelona 08036, Carrer Muntaner 
98-100, 4rt 2a, si bé el Patronat el podrà traslladar a qualsevol altre lloc 
dintre del territori de Catalunya, amb la notificació corresponent al 
Protectorat de la Generalitat de Catalunya. 

 

II.- Finalitats fundacional 

Article 5.- La fundació té per objecte, amb caràcter general, la realització de 
tot tipus de promocions, activitats i concessió d'ajuts que contribueixin al 
foment i desenvolupament de l'educació i de la cultura, amb especial 
atenció a la família, la dona i prioritàriament a la infància i a la joventut, en 
tots el seus aspectes i en el sentit més ampli.  



	
	

2	
	

Article 6.- Per a desenvolupar el seu objecte, a títol enunciatiu i no limitatiu, 
la fundació podrà portar a terme, entre d'altres, les següents activitats:  

a) Concedir tota mena d'ajuts i préstecs a persones físiques per a la 
seva formació, millora, investigació i subsistència i a altres 
institucions sense ànim de lucre docents, formatives, culturals i 
assistencials per al compliment del seus fins.  

b) Finançar total o parcialment immobles destinats a centres culturals, 
formatius, col·legis majors, residències d'estudiants i de professors o 
qualsevol altre, mantenint la propietat directa o indirectament o bé 
per mitja d'ajuts a tercers.  

c) Mantenir relacions i col·laborar amb entitats de tot el món, promovent 
conferencies, estudis, cursos, taules rodones, congressos, jornades i 
qualsevol altre activitat docent o cultural que tingui per convenient 
per a lo qual es realitzaran els acords convenients.  

d) Convocar concursos, premiar i publicar libres i treballs.  
e) Cedir l'ús dels immobles que conformen el patrimoni de la fundació, 

amb caràcter onerós o gratuït a tercers, els quals, en el cas 
d'immobles afectes al compliment dels fins fundacionals, hauran de 
desenvolupar en ells l'objecte per al qual els ha estat cedit,  

f) Realitzar activitats de voluntariat i de cooperació al desenvolupament, 
mitjançant la col·laboració d'altres entitats no governamentals, podent 
a aquests efectes, servir de canal per a destinar a finalitats 
concretes, a Espanya o a l'estranger, els recursos rebuts de 
persones físiques o jurídiques amb estricte respecte a la voluntat 
dels donants.  

g) Col·laborar i participar, directa o indirectament, de forma minoritària 
o  
majoritària, en entitats privades de caràcter no personalista i de  
responsabilitat limitada, els fins i objectius de les quals siguin 
anàlegs o coadjuvants als fins i objecte de la fundació, complint en tot 
cas els requisits legals.  

h) Contribuir al manteniment, conservació i restauració de Béns del 
Patrimoni Històric ja sigui de caràcter local, comunitari o estatal.  

Article 7.- La fundació podrà desenvolupar la seva finalitat directa o 
indirectament, donant o rebent col·laboracions de qualssevol altres entitats, ja 
siguin públiques o privades, quan es proposin realitzar o fomentar fins 
semblants, podent fins i tot destinar part del seu patrimoni a la dotació 
d'altres fundacions o entitats amb fins anàlegs o a incrementar el patrimoni de 
les ja existents.  

 

III.- La dotació i el règim econòmic 
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Article 8.- La dotació inicial es determina a la escriptura de constitució de la 
fundació. La dotació inicial es podrà incrementar posteriorment per acord del 
patronat segons la legislació d'aplicació.  

Article 9.-  

1.- Els recursos s'aplicaran a les finalitats fundacionals en la forma que 
determini el patronat per a aconseguir el millor compliment del seus fins, 
respectant en tot moment l'aplicació obligatòria establerta per la legislació 
vigent de la Generalitat de Catalunya.  

2.- La fundació atorgarà discrecionalment els seus beneficis a les persones o 
entitats que, exclusivament a criteri del patronat, siguin mereixedores 
d'aquells.  

3.- La fundació, ateses les circumstàncies i possibilitats del moment, podrà 
projectar la seva actuació envers qualsevol de les seves finalitats sense la 
necessitat d'atendre-les totes.  

Article 10.- Seran beneficiaris de les activitats i dels ajuts concedits per la 
fundació, aquelles persones físiques i jurídiques que reuneixin les 
circumstàncies i condicions que s'estableixin en les convocatòries, sempre 
en funció del desenvolupament de la finalitat de la fundació.  

Els beneficiaris seran elegits pel patronat de la fundació seguint criteris 
d’imparcialitat i no discriminació.  

Article 11.- El patronat podrà portar a terme actes de disposició o 
gravamen, directe o indirecte, dels béns i drets que integrin el patrimoni de 
la fundació, d'acord amb la legislació vigent, disposant amb anterioritat de 
la informació adequada per a prendre la decisió responsablement. A més, 
el patronat haurà de comptar amb un informe econòmic validat per un 
tècnic independent en els supòsits exigits per la legislació vigent.  

Article 12.- Els ingressos, béns o drets adquirits per la fundació per a ésser 
destinats al compliment d'un fi determinat pel seu transmitent s'entendran 
afectes i adscrits, d'una manera directa i immediata, a la consecució dels 
objectius indicats per aquell.  

La mateixa obligació sorgirà respecte dels ingressos, béns o drets adquirits 
per la fundació com a resultat de campanyes realitzades pel patronat per a 
l'obtenció de recursos que possibilitin la realització d'un fi concret.  

Article 13.- Anualment, amb data del dia de tancament de l'exercici, el 
patronat, simultàniament i de manera que reflecteixi la imatge fidel del 
patrimoni de la fundació, haurà de formular l'inventari i els comptes anuals, 
amb tots els documents que els integren, que seran aprovats pel patronat 
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dintre dels sis mesos següents a la data de tancament i signats pel 
president i secretari. Posteriorment, es presentaran al protectorat en la 
forma i termini legalment establerts.  

El patronat farà una previsió deis ingressos i despeses per a l'exercici 
següent que aprovarà en el moment oportú.  

L'exercici econòmic començarà l'1 de Gener i es tancarà el 31 de 
Desembre del mateix any. Per a excepció, el primer exercici s’iniciarà el dia 
de l'atorgament de l’escriptura de constitució. 

Article 14.- Els comptes anuals i la gestió de la fundació seran auditades 
quan es doni algun dels supòsits legals que la fan obligatòria, sense 
perjudici que es porti a terme sempre que el patronat ho consideri 
convenient.  

 

IV. Dels òrgans de govern i de direcció 

A) Patronat  

Article 15.- El patronat és l'òrgan de govern de la Fundació Planas Casals a 
la que administra i representa d'acord amb la llei i amb aquests estatuts.  

El patronat exercirà les seves competències amb supremacia i 
independència, sense perjudici de les funcions que siguin competència del 
Protectorat.  

Article 16.- L'exercici del càrrec de patró és totalment gratuït, sense 
perjudici de que els patrons tinguin dret al reemborsament de les 
despeses fetes en l'exercici de la seva funció.  

Article 17.- El patronat serà constituït per un mínim de cinc membres i un 
màxim de nou. Els membres del primer patronat són els designats a 
l'escriptura de constitució.  

Seran president, vicepresident i secretari del patronat els que aquest 
designi per majoria absoluta del seus membres. Aquest últim càrrec podrà 
correspondre a una persona que no tingui la condició de membre de 
l’òrgan col·legial. El secretari, en aquest cas, intervé a les reunions amb 
veu però sense vot i té el deure d’advertir de la legalitat dels acords que 
pretengui adoptar el patronat. La resta dels seus membres seran vocals. 

El president, d’acord amb la llei, representarà al patronat i a la fundació 
davant tercers, efectuant les manifestacions de voluntat i atorgant i 
subscrivint en nom de la fundació quants negocis jurídics i instruments 
públics o privats acordi vàlidament el patronat. En l’esmentada 
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representació serà substituït pel vicepresident en els casos d’absència o 
malaltia, sense que sigui necessari acreditar aquestes circumstàncies 
davant de tercers o en cas de delegació expressa. 

La duració del càrrec de patró serà de cinc (5) anys, amb la possibilitat 
d’ésser reelegit quantes vegades es tingui per convenient. Les vacants es 
produiran per transcurs del termini pel qual van ser nomenats, per 
renúncia, mort, o extinció (en el cas de persones jurídiques), així com per 
incapacitat, inhabilitació o indignitat, per impossibilitat de dur a terme les 
obligacions del càrrec, considerada per dos terceres parts de la resta de 
membres del patronat i per qualsevol altra causa establerta per la llei. 

El patronat, per majoria absoluta de la totalitat dels seus membres, podrà 
designar a les persones que hagin de cobrir les vacants que es 
produeixin, o acordar reduir el nombre dels seus membres fins al mínim 
previst en aquest article. Tanmateix, podrà augmentar el nombre fins al 
màxim en aquets estatuts i acordar els nomenaments corresponents. 

Article 18.- El patronat es reunirà, almenys, dos vegades a l'any i a més, 
totes les vegades que el president ho cregui oportú. 

Les reunions es podran celebrar en qualsevol lloc. Tot i així, si es 
convoquessin fora de la ciutat del domicili fundacional s'haurà de justificar la 
conveniència si ho sol·licita algú dels patrons.  

El patronat es reunirà també sempre que ho sol·licitin com a mínim una quarta 
part dels seus membres, mitjançant escrit adreçat al president o al secretari 
en el qual constin els assumptes que s'hagin de tractar a la reunió que es 
celebrarà en el termini màxim de trenta dies. En aquests supòsits la reunió es 
celebrarà en el domicili fundacional.  

Es podran celebrar reunions per vídeo conferència o qualsevol altre mitjà de 
comunicació que permeti garantir la identitat dels assistents, la continuïtat de 
la comunicació, la possibilitat d'intervenir a les deliberacions i l'emissió del 
vot. La reunió s'entendrà celebrada en el lloc en el que es trobi el president. 

També es podran adoptar acords per escrit i sense sessió, sempre que es 
compleixin tots els requisits legals per a fer-ho. Els acords s'entendran 
adoptats en el domicili fundacional i en la data de recepció de l'últim vot 
vàlidament emès.  

Article 19.- Las convocatòries es cursaran de manera eficaç pel secretari, amb 
cinc dies almenys d'antelació a aquell en el que s'hagi de celebrar la reunió, 
indicant els assumptes a tractar, lloc, dia i hora de la reunió.  

El patronat s'entendrà vàlidament constituït quan concorrin, almenys, la 
meitat dels seus membres. 
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Els acords s'adoptaran per majoria de vots, sense que es puguin admetre 
delegacions i decidint en cas d'empat, el president.  

Els acords són executius des del moment en que s'adoptin, excepte quan 
s'estableixi una data determinada, o en el cas de que siguin d'inscripció 
obligatòria que ho seran des del moment de la inscripció.  

S'aixecarà acta tant de les reunions com dels acords adoptats sense reunió, 
en la forma establerta per la legislació vigent.  

L'acta serà aprovada pels assistents a la finalització de la sessió o,  
alternativament, dintre dels 10 dies següents pel president i el secretari i, en 
el seu cas, amb la intervenció del patró o patrons designats, si el patronat els 
designa de forma expressa a determinades reunions.  

Els acords seran transcrits al llibre d'actes, les quals seran autoritzades pel 
president i el secretari. 

Article 20.- Seran facultats especials del patronat, sense prejudici de les 
previstes en altres articles dels presents estatuts, les següents:  

a) Donar compliment a la voluntat dels fundadors i als estatuts de la 
fundació i organitzar i dirigir el seu funcionament intern extern.  

b) Aprovar els pressupostos ordinaris i extraordinaris de la fundació.  

c) Fixar la distribució i aplicació dels fons disponibles dintre dels fins de la 
fundació.  

d) Formular i aprovar els comptes anuals que estaran integrats per tots els 
documents que estableixi la llei.  

f) Aprovar el canvi de nom o trasllat del domicili de la fundació fora de la 
població on es senyala.  

g) Exercir la representació de la fundació en tota classe de relacions, actes 
i contractes davant l'Estat, les Comunitats Autònomes, províncies, 
municipis, autoritats, centres i dependències de l'Administració, jutjats  i 
tribunals, magistratures, corporacions, organismes, societats, bancs, fins i 
tot el Banc d'Espanya  i caixes d'estalvis; persones jurídiques i particulars 
de tota mena; exercint tots els drets, accions i excepcions seguint tots els 
seus tràmits, instàncies, incidències i recursos en tots els procediments, 
expedients, reclamacions i judicis que competeixin o interessin a la 
fundació, atorgant a l'efecte els poders que estimi necessaris.  

h) Acceptar les adquisicions a títol gratuït de béns o de drets per a la 
fundació o per al compliment d'un fi determinat dels compresos dintre de 
la finalitat de la fundació, sempre que lliurement consideri que la naturalesa 
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i quantia dels béns o drets adquirits s'adeqüi i sigui suficient per al 
compliment del fi al que s'han de destinar; atorgar tota classe d'actes i 
contractes d'adquisició, possessió, administració, venda o gravamen 
sobre béns mobles o immobles fins i tot els relatius a la constitució, 
modificació i cancel·lació total o parcial d'hipoteques, redempcions i 
alliberacions de drets reals i altres actes de rigorós domini.  

i) Cobrar i percebre les rendes, fruits, dividends, interessos i utilitats i 
qualsevol altre producte i benefici dels béns que integren el patrimoni de 
la fundació.  

j) Efectuar tots els pagaments necessaris fins i tot els de dividends passius 
i les despeses necessàries per a recaptar, administrar i protegir els fons 
amb els que compte en cada moment la fundació.  

k) Exercir directament, o per mitjà dels representants que es designin, els 
drets de caràcter polític i econòmic que corresponguin a la fundació com a 
titular d'accions  i d'altres valors mobiliaris que li pertanyi i en aquest 
sentit, concórrer, deliberar i votar, com millor entengui a les juntes 
generals, assemblees, sindicats, associacions, i altres organismes de les 
respectives societats o entitats emissores, exercint totes les facultats 
jurídiques que corresponguin al referit titular i concertant, atorgant i 
subscrivint els actes, contractes, convenis, proposicions, documents que 
estimi convenients.  

l) Exercir, en general, totes les funcions d'administració, conservació, 
custòdia i defensa dels béns de la fundació.  

m) Organitzar i dirigir el funcionament intern i extern de la fundació; establir 
els reglaments de tota mena que consideri convenients; nomenar i separar 
lliurement a tot el personal directiu, facultatiu, tècnic, administratiu, 
auxiliar, subaltern i de qualsevol altre índole i assignar els salaris, 
honoraris i gratificacions, sense d’altres formalitats que les que 
discrecionalment destini per a cada cas amb la excepció de delegació 
expressa en altre òrgan.  

n) Vigilar directament, o per mitjà de les persones en qui delegui, l'encertada 
aplicació de les inversions acordades i dirigir, regular i inspeccionar tots els 
serveis que es creen per el compliment dels fins fundacionals, així com 
per al seu funcionament i administració.  

o) Delegar alguna o algunes de les facultats precedents en un o més dels 
seus membres i nomenar apoderats generals o especials amb funcions i 
responsabilitats mancomunades o solidàries. La disposició de comptes 
corrents i d'altres fons o béns de la fundació requerirà la delegació o 
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apoderament a favor, al menys, de dues persones amb signatures 
mancomunades de dos d'elles.  

p) En cap cas el patronat delegarà aquelles funcions que la llei consideri 
indelegables.  

q) Modificar els presents estatuts per al millor compliment de la voluntat 
dels fundadors, amb l'aprovació del Protectorat. 

Article 21.-  

1- El càrrec de patró no impedeix al que l’ostenti ser designar apoderat de 
la fundació per a portar a terme encàrrecs, prestar serveis professionals o 
ésser contractat laboralment.  

2.- El patró que presti els seus serveis professionals o laborals a la 
fundació sota el marc d'una relació contractual podrà ser retribuït sense 
perjudici de la gratuïtat que afecti a les funcions que ha de prestar com a 
patró.  

3.- El que es regula en els punts 1 i 2 anteriors serà d'aplicació únicament en 
el cas de que no es donin en la fundació els supòsits en els quals la legislació 
vigent ho prohibeixi i, en qualsevol cas, es portarà a terme amb el compliment 
de tots els requisits legalment exigits.  

B) Persones amb funcions de direcció  

Article 22.- El patronat establirà l'organigrama de funcionament de la fundació 
i comptarà amb les persones que cregui convenient per a exercir les funcions 
de direcció i gestió segons el seu criteri. Aquestes funcions podran ser 
exercides per un dels patrons sempre que la legislació vigent ho permeti. La 
contractació es realitzarà amb subjecció i compliment de totes les 
disposicions legals.  

Article 23.- El gerent assumirà la direcció i gestió deis serveis administratius i 
econòmics de la fundació d'acord amb els reglaments interns aplicables. El 
patronat li atorgarà els poders notarials convenients per a exercir les seves 
atribucions davant de tercers.  

Article 24.- El gerent assistirà amb veu però sense vot a aquelles sessions del 
patronat en les quals es debatin assumptes relacionats amb les funcions 
pròpies del seu càrrec i quan així ho acordi el president.  

C) Conflicte d'interessos i autocontractació  

Article 25.- Cap membre del patronat podrà intervenir en la pressa de decisions 
o l'adopció d'acords en els assumptes en els que estigui en conflicte de 
interessos amb la fundació i vindrà obligat a comunicar al patronat qualsevol 
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situació de conflicte, directe o indirecte, que es produeixi d'acord amb la 
legislació vigent.  

Abans que el patronat adopti un acord en el que pugui existir un conflicte 
entre un interès personal i l’interès de la fundació, la persona afectada ha de 
proporcionar la informació rellevant i abstenir-se d'intervenir en la deliberació i 
votació.  

Article 26.-  

1.- Si existeix un conflicte d'interessos entre la fundació i algú dels patrons 
i s'adoptés un acord o s'executés l'acte en qüestió, s'ha de procedir d'acord 
amb la llei, comunicant-lo al Protectorat en el termini de trenta dies.  

2.- Els patrons i les persones o entitats que estiguin especialment vinculats 
per llei només podran realitzar operacions amb la fundació quan quedi 
acreditat i complert tot el que exigeix la legislació vigent per a la presa i 
execució dels acords i donarà raó al protectorat en el termini i la forma 
establerts.  

 

V.- Dissolució 

Article 27.- El patronat, a més de per les causes previstes per la legislació 
vigent aplicable a les Fundacions de la Generalitat de Catalunya, podrà 
acordar, de forma motivada, la dissolució de la fundació en cas de necessitat 
o conveniència justificada, circumstàncies que s'entendran que concorren, 
entre d'altres casos:  

– Quan no es puguin acomplir els fins per a els quals es va constituir en 
la forma prevista en aquests estatuts.  

– Quan mitjançant un acte de l'Administració o de qualsevol altre autoritat  
pública es pretengués alterar, modificar, contrariar o, de qualsevol 
forma, deixar sense complir la voluntat dels fundadors, reflectida en la 
escriptura de constitució o en els estatuts continguts en ella.  

La dissolució haurà d'ésser acordada per majoria absoluta dels membres del 
patronat, els quals podran nomenar una comissió liquidadora de al menys tres 
membres amb poders precisos per a acomplir les seves funcions.  

L'acord de dissolució, que haurà de ser aprovat pel Protectorat en el cas de 
que la legislació vigent el requereixi així, obrirà el període de liquidació.  

Article 28.- Una vegada finalitzat el període de liquidació de la fundació, el 
patronat o els liquidadors nomenats a l'efecte, disposaran dels béns sobrants 
a favor d'altres fundacions o entitats privades sense ànim de lucre, que 
tinguin finalitats anàlogues a les de la fundació dissolta, d'acord amb la llei 
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i que estiguin acollides al règim fiscal especial de la llei 49/2002, de 23 de 
desembre, del “Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels 
incentius fiscals al mecenatge" o qualsevol altre que, en el seu cas, la 
substitueixi.  

L'adjudicació o el destí del patrimoni resultant haurà de ser autoritzat pel 
protectorat en el cas de que la legislació vigent així ho requereixi.  


