ESTATUTS
CAPÍTOL I
DENOMINACIÓ, PERSONALITAT, ÀMBIT TERRITORIAL, DOMICILI I DURACIÓ
Article 1.- Denominació
Sota la denominació de “Fundació Privada Afectats i Afectades Fibromiàlgia i Síndrome
Fatiga Crònica” queda constituïda una Fundació Privada, sense afany de lucre, que té
afectat el seu patrimoni a la realització de les finalitats d’interès general expressades a
l’article 7è d’aquests Estatuts.
Article 2.- Personalitat Jurídica
La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d’obrar des del
moment de la seva inscripció en el Registre de Fundacions, sense altres limitacions
que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.
La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar i, per tant, amb
caràcter enunciatiu i no limitatiu, pot adquirir, conservar, posseir, administrar, disposar,
alinear, gravar, hipotecar i permutar bens de totes classes; fer actes i contractes de tota
mena; concretar operacions creditícies i d’aval; contreure obligacions; renunciar i
transigir bens i drets; promoure i seguir els procediments oportuns, oposar-s’hi i
desistir-ne; i exercir lliurement tota mena de drets, accions, i excepcions enfront dels
Tribunals i Jutjats de Justícia, ordinaris i especials, organismes i dependències de
l’Administració estatal, autonòmica, provincial i municipal, i altres corporacions i entitats,
amb autorització prèvia del Protectorat quan ho requereixi la Llei.
Article 3.- Àmbit territorial
La Fundació desenvoluparà les seves funcions principalment a Catalunya, sens
perjudici d’estendre les seves activitats fora d’aquest territori.
Article 4.- Domicili i duració
La Fundació té el domicili a Barcelona, 08037, Avinguda Diagonal, número 392, 3r 2a.
No obstant, el Patronat podrà traslladar el domicili de la Fundació però sempre dins el
terme municipal de Barcelona, de conformitat amb la legislació vigent i, tanmateix,
podrà crear o suprimir les delegacions que consideri oportunes.

CAPÍTOL II
RÈGIM FUNDACIONAL
Article 5.- Legislació aplicable
LA Fundació es regirà per la legislació aplicable i especialment, per la Llei 5/2001, de 2
de maig, de fundacions privades, i pel Decret 37/1987, de 29 de gener, pel qual
s’aprova la Instrucció per a l’organització i el funcionament del Protectorat de la
Generalitat sobre les fundacions privades de Catalunya, això com pels presents
Estatuts i per les disposicions que ne desenvolupament d’aquests estableixi el Patronat.
Article 6.- Acolliment al Protectorat
La Fundació queda acollida al Protectorat de la Generalitat sobre les fundacions
privades de Catalunya.
CAPÍTOL III
OBJECTE I FINALITATS
Article 7.- Objecte i finalitats de la Fundació (Més informació en el Punt 3 del document.)
La Fundació té per objecte col·laborar en millorar la qualitat de vida de les persones
afectades per fibromiàlgia i altres afeccions cròniques i discapacitats, entenent que la
qualitat de vida dels afectats depèn no solament d’obtenir la millor atenció sanitària
possible, sinó també d’aconseguir l’harmonització de la vida i les necessitats dels
afectats amb el medi en el què desenvolupen les seves activitats professionals, socials,
familiars, culturals o de qualsevol altre àmbit.
Per tal d’aconseguir aquesta finalitat, la Fundació actuarà en tots els àmbits que cregui
necessari, establirà diàlegs amb les diverses institucions que tenen competències en la
matèria, involucrarà tots els agents socials i recolzarà les iniciatives de les associacions
que tinguin la mateixa o semblant finalitat.
Totes les accions aniran encaminades a la informació divulgació, foment de la
investigació, reivindicació i tasques de suport.
CAPÍTOL IV
BENEFICIARIS
Article 8.- Beneficiaris
Són beneficiaris de la Fundació o per tant, podran acollir-se a la Fundació o gaudir dels
seus serveis i prestacions les persones que estiguin afectades de fibromiàlgia o altres
afeccions reumatològiques i/o discapacitats.
El Patronat comprovarà si els beneficiaris compleixen els requisits establerts.

CAPÍTOL V
DOTACIÓ I APLICACIÓ DELS RECURSOS
Article 9.- Dotació i patrimoni 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 la Fundació
adquireixi amb destinació expressa a l’augment del capital fundacional. Aquest
increment de la dotació s’ha de notificar al Protectorat en el moment de la presentació
de comptes.
El patrimoni de la Fundació podrà estar constituït per tota mena de drets i béns, tant
mobles com immobles, radicats a qualsevol lloc, sempre que siguin susceptibles de
valoració econòmica.
Per la venda o gravamen dels béns i drets que dormin part del patrimoni de la Fundació
s’haurà de contemplar, en tot moment, el que disposi la legislació vigent.
Cap herència podrà ésser repudiada sense l’autorització prèvia del Protectorat de la
Generalitat.
L’acceptació d’herències per part de la Fundació es farà sempre a benefici d’inventari.
La Fundació haurà de figurar com a titular de tots els béns i drets que integren el seu
patrimoni.
Article 10.- Aplicació dels recursos
Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació que no formin part de
la dotació s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins dels límits que
estableixi la legislació vigent.
Si la Fundació rep béns sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat ha de
decidir si han d’integrar-se a la dotació o han d’aplicar-se directament a la realització
dels fins fundacionals.
El Patronat tindrà cura que el rendiment del patrimoni sigui òptim, per la qual cosa farà
les inversions que la prudència aconselli, un cop efectuats, si és el cas, els tràmits
necessaris.
El Patronat podrà acceptar aportacions i donacions que puguin ajudar, directament o
indirectament, al millor compliment de la finalitat fundacional. Les persones físiques o
jurídiques que efectuïn aquestes aportacions i donacions seran anomenades
“Adherides”, podent el Patronat a aquests efectes, crear-ne diverses categories.

CAPÍTOL VI
ÒRGANS DE GOVERN
Article 11.- Òrgans de govern
Els òrgans de govern de la Fundació són:
A.
B.
C.

El Patronat
El Comité Executiu
El Comitè de Direcció o el Director

Article 12.- El Patronat
El Patronat és el màxim òrgan de govern de la Fundació. La representació, el govern i
l’administració, gestió, disposició i gravamen del patrimoni de la Fundació corresponen
al Patronat, en la forma establerta en aquests Estatuts i amb la subjecció al que disposi
la legislació vigent.
El Patronat es regirà per aquests Estatuts i pel seu Reglament intern, si en tingués.
Articles 13.- Funcions del Patronat
Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, correspon especialment al Patronat:
A.
Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d’actes i
contractes, i davant l’Administració i tercers, sense excepció. Així mateix, li
correspon elaborar les normes i els reglaments complementaris dels estatuts,
quan s’estimi procedent.
B.
Formular i aprovar els documents esmentats en l’article 29.2 de la Llei
5/2001, de 2 de maig, de fundacions.
C.
Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d’Espanya, i altres entitats
financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com són
obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i
crèdits amb garanties, incloses les hipotecàries o les pignoratícies o bé sense;
gestionar descomptes de lletres de canvi, rebut i altres documents de gir;
efectuar depòsits de diners, valors i altres béns; i concertar operacions
financeres i bancàries.
D.
Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concretar i
rescindir contractes laborals.
E.
Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en
totes les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada
cas, amb excepció de les que per llei siguin indelegables; poder conferir els
oportuns poders amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i
forma que estimi procedents. Així mateix, inscriure aquests actes en el Registre
de Fundacions.
F.
Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació o
mantenir-me la productivitat, segons els criteris financers i d’acord amb les

circumstàncies econòmiques i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns
mobles immobles.
G.
Vetllar perquè s’acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació
o la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què
disposi la Fundació.
Totes les facultats esmentades s’estenen sense perjudici de l’obtenció de l’autorització
del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.
Article 14.- Composició del Patronat
El Patronat estarà constituït per un mínim de tres membres.
L’elecció dels patrons, d’entre ells el President, es fa a proposta de qualsevol membre
del patronat i aprovat per unanimitat entre els patrons.
El càrrec de patró és indefinit fins que es renunciï per escrit al càrrec o dins que així ho
decideixin la majoria dels patrons.
Els membres del Patronat podran ésser tan persones físiques com jurídiques, elegides
pel seu compromís amb la finalitat fundacional.
Les persones físiques podran ésser membre del Patronat sempre que tinguin plena
capacitat d’obrar i no estiguin inhabilitades per a l’exercici de càrrecs públics.
El càrrec de patró, en el cas de que recaigui en una persona física, s’haurà d’exercir
personalment. S’exceptua el cas en que la qualitat de patró sigui atribuïda al titular d’un
càrrec. Que podrà actuar en nom seu la persona que reglamentàriament el substitueixi.
En el supòsit de que els patrons siguin persones jurídiques hauran de designar a la
persona física que els representarà en el Patronat. Si la persona física designada ho és
per raó d’un càrrec, és d’aplicació el que s’estableix en l’anterior apartat pel que fa a al
possibilitat de substitució.
Article 15.- Càrrecs
El Patronat ha de designar, com a mínim entre els seus membres un President, i tants
Vice-Presidents com es cregui oportú.
Així mateix, ha de designar un Secretari i un Vice-President, si escau, al Vice-President,
representar la Fundació.
Correspon al Secretari redactar les actes de les reunions del Patronat, com també
estendre certificats d’aquestes últimes i dels acords que s’hi prenen, amb el vistiplau del
President, i de qualsevol llibres, documents o antecedents de la Fundació.
El President és substituït, en cas d’absència o impossibilitat, per un dels
Vice-Presidents o un membre del Patronat designat a aquest efecte.
El Patronat podrà també nomenar un President Honorari.
Article 16.- Reunions, convocatòria i constitució del Patronat

El Patronat es reunirà en sessió ordinària dins els 6 mesos següents a la data de
tancament de l’exercici per examinar i aprovar, si fos el cas, la memòria, els comptes
anyals, l’Inventari de l’exercici darrer i el pressupost de l’exercici present, així com per
examinar i determinar les activitats a desenvolupar. També aprovarà si ho considerés
oportú, la documentació que, preceptivament, ha de presentar-se anualment al
Protectorat de la Generalitat.
El Patronat es reunirà també, amb caràcter extraordinari, sempre que el convoqui el
President o per iniciativa pròpia o a petició, si més no, de la meitat més un dels
patrons. En aquest últim supòsit, la reunió s’haurà de convocar amb la urgència que
requereixin els assumptes que la motiven, i en tot cas, dins dels quaranta dies següents
que segueixen a la recepció de la petició. En la petició haurà de constar l’ordre del dia
que es vulgui redactar en la sessió extraordinària.
Les reunions han de ser convocades amb un mínim de quinze dies d’antelació i queden
vàlidament constituïdes quan hi concorren almenys el 50% en primera convocatòria i el
25% en segona convocatòria. Entre la primera i la segona convocatòria haurà de passar
mitja hora com a mínim.
No caldrà la convocatòria quan es trobin reunits tots els membres de l’òrgan de govern i
acceptin per unanimitat fer la sessió.
Article 17.- Adopció d’acords
Els acords del patronat s’adopten per majoria simple. Correspon un vot cada patró
present i no s’admeten delegacions. El vot de president té força diriment en cas
d’empat.
Article 18.- Caràcter gratuït del càrrec de patró
El càrrec de patró és gratuït, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses,
degudament justificades, que l’exercici del càrrec els produeixi.
Els membres del Patronat que acompleixen tasques de direcció, de gerència o
d’administració poden ser retribuïts per l’exercici d’aquestes activitats en el marc d’una
relació contractual incloses les de caràcter laboral.
Article 19.- Delegació de facultats
El Patronat podrà delegar les seves facultats en un o més d’un dels seus membres i
nomenar apoderats general o especials amb funcions i responsabilitats mancomunades
o solidàries- no són però delegables els següents actes:
(i)

La modificació dels Estatuts.

(ii)

La fusió, l’escissió o la dissolució de la Fundació.

(iii)

La formulació del pressupost.

(iv)

L’aprovació dels documents que han de contenir els comptes anuals.

(v)
Les decisions sobre els actes d’adjudicació, d’alienació, de gravamen i,
en general, de disposició sobre béns immobles, establiments o béns mobles
que, en conjunt o individualment, comportin més d’una desena part de l’actiu de
la Fundació, llevat que es tracti de venda de títols de valors amb cotització oficial

i el preu sigui almenys el de la cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments
per a l’atorgament de l’acte corresponent en les condicions aprovades pel
Patronat.
(vi)
Els actes de constitució d’una altra persona jurídica, l’augment o la
disminució de la dotació, i també els de fusió, d’escissió, de cessió global de tots
o de part dels actius i els passius, o els de dissolució de societats o altres
persones jurídiques.
(vii)
Els actes per als quals sigui necessària l’autorització del Protectorat o el
que se li hagin de notificar prèviament.
CAPÍTOL VIII
EL COMITÈ EXECUTIU I EL COMITÈ DE DIRECCIÓ O EL DIRECTOR
Article 20.- El Comitè Executiu
El Comitè Executiu de la Fundació ha d’executar els acords del Patronat sense perjudici
de les delegacions que aquest òrgan pugui fer.
Li correspon la direcció administrativa de la Fundació; dirigir el personal i portar la
comptabilitat. Tenen també totes les facultats que el Patronat els delega, si per llei no
són indelegables.
Article 21.- El Comitè de Direcció o el Director
El Patronat por nomenar un Comitè de Direcció o un Director.
EL Comitè de Direcció estarà format pel número de persones que determini el Patronat,
que prendran els acords per majoria simple.
CAPÍTOL IX
DEL COMITÈ CIENTÍFIC
Article 22.- El Comitè Científic
El Patronat pot acordar la creació i la supressió d’un Comitè Científic amb la finalitat de
promoure la investigació sobre les afeccions de fibromiàlgia i fatiga crònica.
El Patronat podrà dictar normes internes per a la regulació i funcionament del Comitè
Científic. En tot cas, el President del Comitè Científic haurà de ser patró.

CAPÍTOL X
EXERCICI ECONÒMIC I COMPTES ANUALS
Article 23.- 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 24.- Comptes anuals
1.

Els comptes han d’estar integrats per:
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.

El comptes de resultats.

C.

La memòria, que ha d’incloure almenys;
(i) El detall dels recursos procedents d’altres exercicis pendents de
destinar, si escau.
(ii) Els indicadors del compliment de les finalitats fundacionals.
(iii) El detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació
del percentatge de participació.

2.
Els documents que integren els comptes han de ser aprovats pel Patronat dins
els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici i signats pel secretari amb
el vist-i-plau del President.
En el termini de trenta dies a comptar de l’aprovació pel Patronat, els comptes s’han de
presentar al Protectorat.
CAPITULO XI
MODIFICACIÓ, FUSIÓ, ESCISSIÓ I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ
Article 25.- Modificació dels estatuts
Per modificar aquests Estatuts és necessari l’acord de la meitat més un 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.
Quan les circumstàncies que varen presidir la constitució de la Fundació hagin variat de
manera que aquesta no pugui actuar satisfactòriament d’acord amb els seus Estatuts, el
Patronat haurà d’acordar la seva modificació.

Article 26.- Fusió i escissió de la Fundació
Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l’acord de la meitat més un dels
membres del Patronat.
La fusió s’ha d’adoptar per acord motivat del Patronat de totes les fundacions
interessades i requereix l’aprovació del Protectorat.
L’escissió s’ha d’adoptar per acord motivat del Patronat i també requereix l’aprovació
del Protectorat.
Article 27.- Extinció de la Fundació i destinació del patrimoni
L’extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual
han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau,
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 estableix l’article 46
de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions.
En el cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació dels
actius i els passius, i donar a l’haver que en resulti l’aplicació establerta en l’apartat
anterior.
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Cap herència podrà ésser repudiada sense l’autorització prèvia del Protectorat de la
Generalitat.
L’acceptació d’herències per part de la Fundació es farà sempre a benefici d’inventari.
La Fundació haurà de figurar com a titular de tots els béns i drets que integren el seu
patrimoni.
Article 10.- Aplicació dels recursos
Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació que no formin part de
la dotació s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins dels límits que
estableixi la legislació vigent.
Si la Fundació rep béns sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat ha de
decidir si han d’integrar-se a la dotació o han d’aplicar-se directament a la realització
dels fins fundacionals.
El Patronat tindrà cura que el rendiment del patrimoni sigui òptim, per la qual cosa farà
les inversions que la prudència aconselli, un cop efectuats, si és el cas, els tràmits
necessaris.
El Patronat podrà acceptar aportacions i donacions que puguin ajudar, directament o
indirectament, al millor compliment de la finalitat fundacional. Les persones físiques o
jurídiques que efectuïn aquestes aportacions i donacions seran anomenades
“Adherides”, podent el Patronat a aquests efectes, crear-ne diverses categories.

CAPÍTOL VI
ÒRGANS DE GOVERN
Article 11.- Òrgans de govern
Els òrgans de govern de la Fundació són:
A.
B.
C.

El Patronat
El Comité Executiu
El Comitè de Direcció o el Director

Article 12.- El Patronat
El Patronat és el màxim òrgan de govern de la Fundació. La representació, el govern i
l’administració, gestió, disposició i gravamen del patrimoni de la Fundació corresponen
al Patronat, en la forma establerta en aquests Estatuts i amb la subjecció al que disposi
la legislació vigent.
El Patronat es regirà per aquests Estatuts i pel seu Reglament intern, si en tingués.
Articles 13.- Funcions del Patronat
Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, correspon especialment al Patronat:
A.
Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d’actes i
contractes, i davant l’Administració i tercers, sense excepció. Així mateix, li
correspon elaborar les normes i els reglaments complementaris dels estatuts,
quan s’estimi procedent.
B.
Formular i aprovar els documents esmentats en l’article 29.2 de la Llei
5/2001, de 2 de maig, de fundacions.
C.
Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d’Espanya, i altres entitats
financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com són
obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i
crèdits amb garanties, incloses les hipotecàries o les pignoratícies o bé sense;
gestionar descomptes de lletres de canvi, rebut i altres documents de gir;
efectuar depòsits de diners, valors i altres béns; i concertar operacions
financeres i bancàries.
D.
Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concretar i
rescindir contractes laborals.
E.
Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en
totes les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada
cas, amb excepció de les que per llei siguin indelegables; poder conferir els
oportuns poders amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i
forma que estimi procedents. Així mateix, inscriure aquests actes en el Registre
de Fundacions.
F.
Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació o
mantenir-me la productivitat, segons els criteris financers i d’acord amb les

circumstàncies econòmiques i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns
mobles immobles.
G.
Vetllar perquè s’acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació
o la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què
disposi la Fundació.
Totes les facultats esmentades s’estenen sense perjudici de l’obtenció de l’autorització
del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.
Article 14.- Composició del Patronat
El Patronat estarà constituït per un mínim de tres membres.
L’elecció dels patrons, d’entre ells el President, es fa a proposta de qualsevol membre
del patronat i aprovat per unanimitat entre els patrons.
El càrrec de patró és indefinit fins que es renunciï per escrit al càrrec o dins que així ho
decideixin la majoria dels patrons.
Els membres del Patronat podran ésser tan persones físiques com jurídiques, elegides
pel seu compromís amb la finalitat fundacional.
Les persones físiques podran ésser membre del Patronat sempre que tinguin plena
capacitat d’obrar i no estiguin inhabilitades per a l’exercici de càrrecs públics.
El càrrec de patró, en el cas de que recaigui en una persona física, s’haurà d’exercir
personalment. S’exceptua el cas en que la qualitat de patró sigui atribuïda al titular d’un
càrrec. Que podrà actuar en nom seu la persona que reglamentàriament el substitueixi.
En el supòsit de que els patrons siguin persones jurídiques hauran de designar a la
persona física que els representarà en el Patronat. Si la persona física designada ho és
per raó d’un càrrec, és d’aplicació el que s’estableix en l’anterior apartat pel que fa a al
possibilitat de substitució.
Article 15.- Càrrecs
El Patronat ha de designar, com a mínim entre els seus membres un President, i tants
Vice-Presidents com es cregui oportú.
Així mateix, ha de designar un Secretari i un Vice-President, si escau, al Vice-President,
representar la Fundació.
Correspon al Secretari redactar les actes de les reunions del Patronat, com també
estendre certificats d’aquestes últimes i dels acords que s’hi prenen, amb el vistiplau del
President, i de qualsevol llibres, documents o antecedents de la Fundació.
El President és substituït, en cas d’absència o impossibilitat, per un dels
Vice-Presidents o un membre del Patronat designat a aquest efecte.
El Patronat podrà també nomenar un President Honorari.
Article 16.- Reunions, convocatòria i constitució del Patronat

El Patronat es reunirà en sessió ordinària dins els 6 mesos següents a la data de
tancament de l’exercici per examinar i aprovar, si fos el cas, la memòria, els comptes
anyals, l’Inventari de l’exercici darrer i el pressupost de l’exercici present, així com per
examinar i determinar les activitats a desenvolupar. També aprovarà si ho considerés
oportú, la documentació que, preceptivament, ha de presentar-se anualment al
Protectorat de la Generalitat.
El Patronat es reunirà també, amb caràcter extraordinari, sempre que el convoqui el
President o per iniciativa pròpia o a petició, si més no, de la meitat més un dels
patrons. En aquest últim supòsit, la reunió s’haurà de convocar amb la urgència que
requereixin els assumptes que la motiven, i en tot cas, dins dels quaranta dies següents
que segueixen a la recepció de la petició. En la petició haurà de constar l’ordre del dia
que es vulgui redactar en la sessió extraordinària.
Les reunions han de ser convocades amb un mínim de quinze dies d’antelació i queden
vàlidament constituïdes quan hi concorren almenys el 50% en primera convocatòria i el
25% en segona convocatòria. Entre la primera i la segona convocatòria haurà de passar
mitja hora com a mínim.
No caldrà la convocatòria quan es trobin reunits tots els membres de l’òrgan de govern i
acceptin per unanimitat fer la sessió.
Article 17.- Adopció d’acords
Els acords del patronat s’adopten per majoria simple. Correspon un vot cada patró
present i no s’admeten delegacions. El vot de president té força diriment en cas
d’empat.
Article 18.- Caràcter gratuït del càrrec de patró
El càrrec de patró és gratuït, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses,
degudament justificades, que l’exercici del càrrec els produeixi.
Els membres del Patronat que acompleixen tasques de direcció, de gerència o
d’administració poden ser retribuïts per l’exercici d’aquestes activitats en el marc d’una
relació contractual incloses les de caràcter laboral.
Article 19.- Delegació de facultats
El Patronat podrà delegar les seves facultats en un o més d’un dels seus membres i
nomenar apoderats general o especials amb funcions i responsabilitats mancomunades
o solidàries- no són però delegables els següents actes:
(i)

La modificació dels Estatuts.

(ii)

La fusió, l’escissió o la dissolució de la Fundació.

(iii)

La formulació del pressupost.

(iv)

L’aprovació dels documents que han de contenir els comptes anuals.

(v)
Les decisions sobre els actes d’adjudicació, d’alienació, de gravamen i,
en general, de disposició sobre béns immobles, establiments o béns mobles
que, en conjunt o individualment, comportin més d’una desena part de l’actiu de
la Fundació, llevat que es tracti de venda de títols de valors amb cotització oficial

i el preu sigui almenys el de la cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments
per a l’atorgament de l’acte corresponent en les condicions aprovades pel
Patronat.
(vi)
Els actes de constitució d’una altra persona jurídica, l’augment o la
disminució de la dotació, i també els de fusió, d’escissió, de cessió global de tots
o de part dels actius i els passius, o els de dissolució de societats o altres
persones jurídiques.
(vii)
Els actes per als quals sigui necessària l’autorització del Protectorat o el
que se li hagin de notificar prèviament.
CAPÍTOL VIII
EL COMITÈ EXECUTIU I EL COMITÈ DE DIRECCIÓ O EL DIRECTOR
Article 20.- El Comitè Executiu
El Comitè Executiu de la Fundació ha d’executar els acords del Patronat sense perjudici
de les delegacions que aquest òrgan pugui fer.
Li correspon la direcció administrativa de la Fundació; dirigir el personal i portar la
comptabilitat. Tenen també totes les facultats que el Patronat els delega, si per llei no
són indelegables.
Article 21.- El Comitè de Direcció o el Director
El Patronat por nomenar un Comitè de Direcció o un Director.
EL Comitè de Direcció estarà format pel número de persones que determini el Patronat,
que prendran els acords per majoria simple.
CAPÍTOL IX
DEL COMITÈ CIENTÍFIC
Article 22.- El Comitè Científic
El Patronat pot acordar la creació i la supressió d’un Comitè Científic amb la finalitat de
promoure la investigació sobre les afeccions de fibromiàlgia i fatiga crònica.
El Patronat podrà dictar normes internes per a la regulació i funcionament del Comitè
Científic. En tot cas, el President del Comitè Científic haurà de ser patró.

CAPÍTOL X
EXERCICI ECONÒMIC I COMPTES ANUALS
Article 23.- 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 24.- Comptes anuals
1.

Els comptes han d’estar integrats per:
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.

El comptes de resultats.

C.

La memòria, que ha d’incloure almenys;
(i) El detall dels recursos procedents d’altres exercicis pendents de
destinar, si escau.
(ii) Els indicadors del compliment de les finalitats fundacionals.
(iii) El detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació
del percentatge de participació.

2.
Els documents que integren els comptes han de ser aprovats pel Patronat dins
els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici i signats pel secretari amb
el vist-i-plau del President.
En el termini de trenta dies a comptar de l’aprovació pel Patronat, els comptes s’han de
presentar al Protectorat.
CAPITULO XI
MODIFICACIÓ, FUSIÓ, ESCISSIÓ I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ
Article 25.- Modificació dels estatuts
Per modificar aquests Estatuts és necessari l’acord de la meitat més un 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.
Quan les circumstàncies que varen presidir la constitució de la Fundació hagin variat de
manera que aquesta no pugui actuar satisfactòriament d’acord amb els seus Estatuts, el
Patronat haurà d’acordar la seva modificació.

Article 26.- Fusió i escissió de la Fundació
Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l’acord de la meitat més un dels
membres del Patronat.
La fusió s’ha d’adoptar per acord motivat del Patronat de totes les fundacions
interessades i requereix l’aprovació del Protectorat.
L’escissió s’ha d’adoptar per acord motivat del Patronat i també requereix l’aprovació
del Protectorat.
Article 27.- Extinció de la Fundació i destinació del patrimoni
L’extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual
han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau,
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 estableix l’article 46
de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions.
En el cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació dels
actius i els passius, i donar a l’haver que en resulti l’aplicació establerta en l’apartat
anterior.

