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- TÍTOL I

DEJNOIVIINACIO, NATURALESA, DURADA, DOMICILI, AMBIT DLACTUAdOJ
RÉGIMJURIDIC
Articlé

1.- Denominació, naturalesa i durada

Sota l^a denominacjó FUNDACIÓ PRIVADA KÁLIDA (subjecte a ¡a legisfació de la
Gener^litat de Catalunya) queda constituTda una fundado privada, sense afany de
lucre qV<e té el patrímoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma
perman^nt a^a realització de les finalitats d'interés general previstes en aquests
Esíatuts.^

La Fundado té focado de permanencia i es constitueix amb durada indefinida.
Artícle 2.- Domic^H

La Fundado té el s^u domicili al Centre Kálida Sant Pau, C/ Sant Antoni María Claret,
167, 08025 Barcelona.
No obstant, et Patron^t podrá traslladar el domidli de la Fundado dins el temtori de
Catalunya, de conformi^at amb la iegislació vjgent i, així mateix, podrá crear o suprimir
les delegacions que cort^ideri oporíunes, del que haurá dl¡nformar al Protectorat de la
Generalitat.
Article 3-- Ambit cTactuació

La Fundació desenvolupará les seves funcions majo rita riament a Catalunya. No
obstaní aixó, pot actuar a ¡a resta del temforí de 1'Estat espanyol, així com a escala
internacional.

Article 4." Réciim ¡urídic
La Fundado té personalítat jurídica propia i gaudeix de plena capacitat jurídica f
cTobrar per 1'atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la

inscripcíó en el Registre de Fundacions de ta Generalitat de Catalunya,
La Fundació es regeix per les declaradons contingudes a la carta fundacional, per les

disposicíons legáis que 1¡ son d)ap!icació, per les establertes en aquests estatuts i pels
acords que adopti el Patronat en 1'exercici de les seves funcions.

^-

La Fundado queda acoflida al Protectorat de la Generalitat sobre les fundacions en el
Registre de Fundacions.

- TÍTOL

FINAUTAT FUNDACIONALS I ACTIVITATS
Article 5." Finalitat fundacional
La Fundado té, amb carácter general, la finalitat de millorar la qualitat de vida de les
persones afectades de cáncer i el seu entorn proper, oferint recolzament emocional,

social i práctic que complementi 1'atenció médica.
Dins 1'ámbit d'aquest objecte, serán própies de la Fundació totes aquelles activitats
que, amb carácter desinteressat i sense ánim de lucre, siguin ordenades, encara que
sigui indirecíament, cap a la finalitat esmentada.

Article 6.- Actiyjtats
Per a la consecució del ti fundacional, ¡a Fundació desenvofupa les activitats que el
Patronal considera necessáries directamení ¡/o en coj-íaboració amb altres entitats,
institucions o persones, cTacord amb ei que estableix la normativa sobre fundacions.
En concret, a fi de dur a ferme la finalítat fundacional, la Fundació desenvolupa les
activitats que, sense ánim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

Crear centres de referencia dintre de 1'entorn hospitaiari que comptementín
1'atenció médica, des deis que s'ofereix¡ recolzament emocional, social i práctic,
per a persones afectades de cáncer i el seu entorn proper.

Oferir espais de trabada i repós diürn de lliure accés pels malaits de cáncer,
familiars i amics.

Oferir recolzament i atenció emocional, psicológica i socia! per a persones
afectados de cáncer, familiars i amics, a través de professionais i voluntaris
adequadament formats,

Desenvolupar tallers i activitats que contribueixin a una millora física i emocional
deis malalts, familiars i amics.

FaciSítar ínformacíó amplia sobre les diferents tipologies de cáncer, els seus
tractaments í les formes cfafrontar i reduir els efectes secundaris deis
tractaments.

^

Facilitar el diáleg, les relacions j accés a fonts d'infomnació en relació al cáncer i
promoure activitats de carácter informatiu i de sensibilítzació.
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Oferír espais per a que professionals i entitats socials que treballín per a millorar
1'atenció deis malaits de cáncer puguin desenvolupar i oferir les seves activítats.
Les activitats reiacionades amb el f¡ fundacional s'han de dur a terme segons les
normes q,ye les regulen específícament, m¡tjan?ant 1'obtenció, si escau, deis permisos

o llicéncijfes pertinents.
Article 7 .- Regles básjqyes per a 1'aplicacíó deis recursos a la finalitat
Les rendes i els alíres ¡ngressos anuals que obtíngui !a Fundacíó s'han de destinar al
complimiént deis tins fundacionals dins els límíts estabierts per la ¡egislació vigent.
La Fundado pot realitzar tot tipus d'activitat económica, actes, contractes, operacions

i negoc¡s\líc¡ts, sense mes restriccions que Íes ¡mposades per la legislació aplicabie.
Article 8.-NRég|es básiques per a la determinacio deis beneficiaris

Podran ser benlpficiaris de la Fundació aquelles persones que estiguin dintre del seu
objecte i finalit^it. L'elecció deis beneficlaris s'efectuará pe] Patronat amb criterís
d'Ímparcial¡tat i t^o discrimínació entre les persones que reuneixin les circumstáncies
següents: demari^r la prestació o servei que la Fundado pugui oferir ¡ que compleixin
els requisits espe^ífics que, comptementáriament, pugui acordar el Patronat-

-TITOLIIt-

RÉGIM ECONÓMIC

Artícle 9.- Patrimoni de la Fundado i activitats económigues

El patrimoni de la Fundació queda vincufat al complíment deis fíns fundacionals. El
patrimoni está integral
a) per la dotado inicial que consta a la carta fundacional,
b) per tots els béns i drets de contingut económic que acceptl í rebi la Fundado
amb la finalitat d'incrementar la dotació, i
c) per fots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els alíres béns incorporáis al

patrimoni de la Fundado per qualsevol tito! o concepte.
Article 10.- Actes de disposició

1. Els béns que integren la dotació i els destináis directament al compiiment de les

^.

finalitats fundacionals només poden ésser alienáis o graváis a títol onerós ¡
respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants. El producte

obtingut amb [lur alienació o gravamen s'ha de reinvertir en !'adquis¡cíó o el
millorament d'a!tres béns tot aplicant el principi de subrogado rea!.
2. Si es donen circumstáncies excepcionais que ¡mpedeixen complir totalment o
parcialment el deure de reinversió, el Patronal, abans de dur a terme 1'acte de

disposjció, ha de presentar una dedaració responsable al protectorat en qué fací
constar que es donen aquestes circumstáncies i ha d'aportar un informe subscrít

per técnics mdependents que acrediti la necessitat de 1'acte de disposició i les
raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinado que es
doní ai producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les

finalitats de la fundació.
3. La necessitat i la conveniencia de les operacions de disposició o gravamen
directe o indirecte han d'estar justificades j acredítades documentalment. El

Patronal, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació
adequada per preñare la decisió responsablement.

4. Es requereix previa autoritzacíó de! Protectorat per fer actes de disposició,
gravamen o adinjnistració extraordinaria en els casos següents:

a) si el donant ho ha exigit expressament,
b) si ho estableíx una disposició estatutaria,
c) si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'ínstítuc!ons publiques
o s'han adquirit amb fons públics.
5. El Patronal pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que

aconseliin la conjuntura económica i la legislació vigent, ¡es modíficacions
convenients en les inversjons del patrímonj fundacional.

6. Per a la realització cTactes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin
el patrímoni fundacional i per a 1'acceptació cTheréncies, llegáis o altres béns i
drets susceptibles cfintegrar el capital fundacional, s'exjgeix el vot favorable del
Patronat amb !a majoria de [es tres quartes parts deis seus membres i el
compliment deis requisits legalment previstos.
7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixín 1'adopció d'una

declarado responsable caldrá e¡ vot favorable de dos tercos del nombre total de
patrons, sense computar eis que no puguin votar per rao de confíicte d;interessos
amb la fundado.
^ . Article 11." Réflim comptable
1. La Fundació ha de portar un líibre diari i un ¡libre d'inventari i de comptes anuals.

^K^
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El Patronat de ¡a Fundado ha de fer ¡'inventan ¡ ha de formular els comptes
anuals de manera simultánia i amb data del día de tancament de l)exercic¡

económic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment
admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.
L'exercici es tanca el 31 de desembre de cada any natural.
Els comptes anuals formen una unitat i están integrats per:

a) el balan? de situado,

b)

el compte de resultáis,

c)

e! compte d)estat de situació de canvis en el patrimoni net,

d)

el cbmpte d'estat de situació de fíuxos en efectiu i

e)

[s m@i(mória, en la qua) s'ha de completar, ampliar i comentar la informado
Iguda en el balan? i en el compte de resultáis, i s)han de detallar les
actua^ions realitzades en comp!iment de les finalitats fundacionals i
concretar el nombre de beneficiaris i els servéis que aquests han rebut,
com t^mbé els recursos procedents d'altres exercicis pendenís de

destinadlo, si n'h¡ ha, i les societats particípades majoritáriament, amb
¡ndicacñp del percentatge de participació.
4. La informado ^obre les declaracions responsables i sobre la perfecció deis actes
o contractes q\je en son objecte ha de formar parí del contingut msnim de ¡a
memoria deis c^mptes anuals.
5. El Patronal ha d'^provar dintre deis sis mesas següents a la data de tancament
de 1'exerdci els cumples anuals, els quaís ha de presentar en la forma prevista

legalment al Prote^torat de la Generalítat de Catalunya per ai seu dipósit en el
tennini de 30 díes a''comptar de ¡a seva aprovacíó.
6. El Patronal ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres
temporals que realitzi en el mercat de vafors, un informe anua! sobre e] grau de

compliment del codi de conducta que han de seguir !es entitats sense ánim de
lucre, de conformitat amb !a normativa vigent o amb el que disposi l)autoritat
reguladora.
7. Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoría externa quan es donen ¡es
circumstáncies legalment prevístes.

I
^

Encara que no es produeíxin les circumstáncies iegalment previstes perqué els
comptes s)hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part deis patrons la
demana per raons justificades, perqué considera que h¡ ha alguna circumstáncia

excepcional en la gestió de la Fundado que aconsella que es dugui a terme, s'ha
de convocar una reunió dei Patronal en el fermini máxim de 30 dies a comptar de

la petíció, a f¡ cTacordar de forma motivada la realització o no-realització de
1'auditoria de comptes soNícitada. Sí no es convoca el Patronat en el termini
indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme
['auditoría, els patrons interessats poden adre^ar la seva petició al Protectorat,

cfacord amb ei que estableíx el Codi Civil de Catalunya.
Article 12.- Recursos anuals
Els recursos económícs anuals de la Fundació han cTestar integrats per:
a) les rendes i rendiments produrts per IIactiu,

b) els saldos favorables que pugujn resultar de les activitats fundadonals i
c) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finaliíat que no hagin
d)¡ncorporar-se al patrimoni fundacional.

Article 13.-Aplicació obliflatória
y

La Fundació ha de destinar al compliment deis fíns fundacionals almenys el setanta
per cent (70%) de les rendes i altres ingressos nets anuals obtínguts. La resta l'ha de
destinar o be al compliment diferit de les finalitats o be a 1'increment deis seus fons
propís. El Patronat ha d'aprovar ¡'aplicado deis Íngressos.

Si la Fundado rep béns i drets sense que se n'especifiqu¡ la destinado, et Patronat ha
de decidir si han d'¡ntegrar ¡a dotado o han d'aplicar-se directament a la consecució
deis fins fundacionals.

L'aplicació, d'almenys, el setanta per cent (70%) deis ¡ngressos al compliment de les
finalitats fundacíonals s)ha de fer efectiva en el tennini de quatre exercicis a comptar
de 1'iruci del següent al de ¡'acreditado comptable.
Article 14.- Despeses de funcJonament
Les despeses derivades del funcionament del Patronat i deis seus órgans delegáis,
sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerencia, no poden
ser superiors al 15% deis ingressos nets obtinguts durant IIexercici.
Article 15.- Participado en societats

La Fundado pot constituir socíetats i participar-hi sense necessitat d'autorització
previa, llevat que aixó comporti 1'assumpció de responsabiiitat persona! pels deutes
saciáis.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el tennini de 30 dies 1'adquísició i

^v
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tinen^a cTaccions o participacions socials que li confereixin, directament o

indirectament, el control de societats que limitin la responsabiiitaí deis socis.
En fot cas, ¡'exercici per part de la Fundado de tasques d'admin¡stració de societats ha
de ser compatible amb el compiiment deis fins fundacionals.

- TÍTOL IV -

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAIV1ENT
Article 16.- El Patronal

El Patronatfés 1'órgan de govern i d'administrac¡ó de la Fundació, la representa i
gestiona, ¡ ajss.umeix totes les facultáis i funcíons necessáries per a la consecució deis
fins fundacidnals.
Article 17.- O&nífeosició del Patronat i reauisits per ser-ne membre

El Patronal es un (órgan coNegiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituTí
per un rnfnirn de \3 membres i un máxim de 8 membres, com a máxim quatre deis

quals son desígnaos peí fundador la Fundació Privada Nous CÍms.
Podrá ser inembre^dei Patronat qualsevo! persona física amb capacjíat cTobrar plena;
que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o carrees públics o per
administrar béns i r^p hagi esíat condemnada per deiictes contra el patrimoni o contra
1'ordre socioeconóm^; o per delicies de falsedat,
Les persones jurídiq\jes han d'estar representades en el Patronat, d'una manera

estable, per ¡a persona en qui recaigui aquesta funcjó d'acord amb les normes que les
regulin, o per ta persona que designi a aquest efecte el corresponent órgan competent.
Artícle 18.- Designació, renovació i exercici del carree

El primer Patronat ha estat designat en ¡a carta fundacional. Els nomenaments de
nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats peí Patronat amb la

majoria exigida a 1'article 25 d)aquests Estatuts, sens perjudici del previst a Í'anterior
artscle 17 en relació a la designado de Patrons per parí del fundador.
Efs patrons exerceixen els seus carrees per un termini de cinc (5) anys, i son

reelegióles indefínEdament per períodes d'igual durada. Transcorreguts cinc (5) anys
des de la seva designado, els patrons continuaran en funcíons fins quan tingui lloc la

reunió de! Patronat que decideixi la seva substitució o reelecció o hagi transcorregut el
termini per a ¡a celebració de la sessió que ha de resoldre sobre i'aprovac¡ó deis
comptes de 1'exercici anterior,

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir e! termini peí qual van
ser designáis, podran ser substituíts per nomenament def Patronat. La persona

substituía será designada peí temps que falti perqué s'exhaureixí el mandat del pairó
substituTt, pero podrá ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a ¡a resta deis
membres.

Els membres dei Patronat entren en funcions després d'haver acceptat expressament

el carree mitjan^ant alguna de les formes establertes en la legislado aplicable.
Article 19.- GratuTtat
Els patrons exerceixen el carree gratuTtament, sens perjudici del dret a ser

reemborsats de les despeses degudamentjustíficades i a la ¡ndemnització pe!s danys
que els ocasioni e! desenvolupament de les funcíons própies det carree.
Article 20.- Facultáis ¡ defeaació de funcions

Corresponen al Patronal totes les facultáis que té estatutáríament atribuícfes i, en
general, les que requereixi per a la consecució deis fins fundacionals, sense mes

excepcions que les esíablertes en la legislado aplicable i en aquests Estatuts.
El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests Estatuts i la
legislado aplicable. En fot cas, son indelegables i corresponen al Patronat amb
carácter exclusiu les facultáis següents:

a) La modificació deis Estatuís.
b) La fusió, 1'escissió o la dissolució de la Fundació.
c) L'elaboració i 1'aprovació del pressupost i deis documents que integren els
comptes anuals.

d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualnnent, tinguin un
valor superior a una vintena part de 1'actiu de la Fundado, llevat que es tracti de
la venda de títols valor amb cotitzacíó oficial per un preu que sígui almenys el de
cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a 1'atorgament de 1'acte
con-esponení en les condicions aprovades peí Patronat.

e) La constítució o la dotado d'una altra persona jurídica.
f) La fusió, 1'escissió í la cessió de tots o d'una part deis actius i els passius.
g) La dissolució de societats o d'altres persones Jurídiques,
h) Els que requereixen 1'autorització o aprovació del Protectorat o [)adopció d)una
declaració responsable.

^
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i) L'adopció ¡ formalització de les declaracions responsables.
El que disposa aquesí artícle s'ha d'entendre sense perjudící de les autoritzacions del
Protectorat que siguin necessáries o de les comunicacions que se 1¡ hagin de fer de

conformitat amb la legislació vigent.
Article 21.- Réciim de convocatoria
1. El Patronal es reuneix en sessió ordinaria almenys dos vegades l'any, ¡

obligatóriament cfuranf el primer semestre de 1'any natural amb !a finalitat
d'aprovar els comptes anuals de 1'exercici anterior-

S'ha ^e reunir en sessió extraordinaria, previa convocatoria i a iniciativa de¡ seu
presíc|ent/a, tantes vegades com aquest/a ho consíderi necessari per a! bon
funciojnament de la Fundació. També s'ha de reunir quan ho sol-líciti una quaria
part d|els seus membres i, en aquesí cas, fa reunió s'haurá de fer dins els trenta
dies s'pgüents a la soNicitud.
2. El P^tronat es pot reunir excepcionalment miíjan^ant videoconferéncia,

mult¡co\tferér?(pia o qualsevol altre sistema que no impliquí la presencia física deis
patrons.'&TTa^uests casos es necessari garantir la identificació deis assístents a

la reunió, la V;ont¡nuTtat en la comunicació, la possibiiitat dlnte^/enir en les
deliberacions ¡\]'em¡ssió del vot. La reunió s)ha d'entendre celebrada al lioc on es
trobi el presjde^it. En les reunions virtuafs slhan de considerar patrons assistents

aquells que hs^gin participat en la muiticonferéncía i/o videoconferéncia. La
convocatoria de\les reunions correspon al president i ha de contenir l)ordre del
día de tots aquel\s assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora deis quals
no es poden preñare acords válids.

3. La reunió s'ha de dpnvocar aimenys amb 15 dies cTantelació respecte de !a data
prevista perqué tingan lloc.
4. De forma excepcíonah el Patronal podrá adoptar acords sense reunió mitjan^ant

1'emíssió de) voí per correspondencia posta!, comunicació telemática o quaisevo!
altre mitjá, sempre que ^uedin garantiís els drets d'informació ¡ de vot, que quedi
constancia de la recepció del voí i que se'n garanteixi 1'autenticitat. S'entén que

1'acord s'adopta al lloc del domicili de !a persona jurídica i en la data de recepció
de! darrer deis vots válidament emesos.
Article 22.- Carrees
El Patronat nomenará un president o presidenta, un tresorer o tresorera, í un secretan
o secretaría que podrá no teñir !a condició de patró. Els patrons que no ocupen cap
d'aquests carrees teñen la condició de vocals.

(^

Article 23.- El president o presidenta
El president/a i, en la seva abséncia, el vicepresjdent/a teñen les facultáis següents:

a) Representar institudonalment la Fundació.
b) Ordenar la convocatoria, fixar-ne 1'ordre del día i presidir, suspendre i aixecar les
sessjons del Patronal, així com dirigir ¡es deliberacions.
c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de fes votacions en cas d'empat.

d) La resta de facultats indicades en aquests Estatuts i aquelles que li siguin
expressament encomanades peí Patronat, d'acord amb el que preveu ia
normativa aplicable.
Article 24.- El secretan o secretaria
El secretari/ária convoca, en nom del president/a, les reunions de! Patronat i n'estén

les actes, conserva el llibre d)acíes i lliura els certificáis amb el vistiplau del presídent/a
o per orare, en la seva abséncia, del vicepresident/a.
Aixi mateix, exerceíx les altres funcions que son inherents al seu carree i li atribueixen
aquests Estatuts.
Artícle 25.- Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda válidament constituTt en primera convocatoria quan assistesxen a la
reunió, en persona o representáis en la forma iegalment pennesa, la meltat mes un
deis patrons i en segona convocatoria es necessária 1'assísténcia d'una quarta part

deis seus membres. Per tai que sigui válida la constitució de les reunions del Patronat
hauran d'assistir, com a mínim, dos patrons en les dues convocatóries.

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor cfaltres patrons el seu vot
respecte d'actes concrets. Sí un patró ho es perqué té la titularitat d)un carree d'una
institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les reg!es
dlorganització de la mateixa institució.
Cada pairó té un vot i els acords s'adopten per majoria de vots deis assistents,
presents i representáis, a !a reunió. En cas d'empat, decideix el vot de qualitat del
president/a.
El director/a, si no es patró, poí assistir amb veu pero sense vot a les reunions del
Patronat quan hí es convocat. Si té la condició de pairó, pot assístir-hi amb veu i vot.
El Patronal també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu í sense vot, les
^ ) persones que consideri convenient També poden assistír a aquestos reunions, amb
veu i sense vot, les persones que el Patronal consjderi convenient convidar-hi.
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Article 26.- Majoria qualificada
Será necessari el vot favorable de les tres quartes parís deis membres del Patronat
per a Fadopció deis següents acords:
a) Propostes de modificado deis Estatuts i de fusjó i extínció de la Fundació.
b) Acceptacíó d'heréncies, llegáis o donacions amb cárregues.
c) Venda o gravamen de béns immobles.
d) Nomenament o cessament del President.
Artícle 27.- De les actes
De cada reunía el secretari/ária n'ha d'aixecar Facta corresponent, que ha dlncloure la
data, el [loe, 1'títrdre de! día, les persones assistents, un resum deis assumptes tractats,

les intervencio^s de qué s)hagi sol-licítat que quedi constancia i els acords adoptats,
amb indicado c|el resultat de fes votacions ¡ de les majories.
Les actes han \de ser redactades i firmades peí secretari/ária amb el vistiplau del
president/a i po&|en ^|er aprovades peí Patronat a continuado d'haver-se realítzat la

sessió corresponénfo|bé en la próxima reunió. No obstant aixó, eis acords teñen for?a
executiva des de !a s^va adopcíó, excepte si es preveu expressament, en els Estatuts
o a 1'hora d'adoptar 1'^cord, que no son executius fíns a 1'aprovació de 1'acta. Si son

cfinscripció obligatória^tenen for^a executiva des del moment de la fnscripció.
La Fundado ha de porí^r un ¡libre cfactes en el qual constin totes les que hagsn estat
aprovades pe] PatronaU
Artícle 28.- Conflicte d'i^iteressos
Els patrons ¡ ¡es personfes en fes que, cfacord amb !a lieí, s'aprecií un conflicte
cfínteressos, están sotmesos a la normativa vjgent aplicable en aquesta materia, i en

especial:
1. Han cTabstenir-se de participar en tot tipus de negocis i acíivitats financeres que

puguin comprometre 1'objectivitat en la gestíó de la Fundado.
2. No poden mantenir reiació professional o laboral retribuida amb ¡a Fundació,
excepte en el cas en que d'acord amb la Llei aplicable, un o mes patrons tinguin
un carree a la Fundado díferenf de les funcíons que se'ls atribueixen com a
membres del Patronat i, per tant, que mantinguin una relació contractua!,
incloení-hi ¡a de carácter laboral, amb la Fundació.

3. No poden participar en societats constituTdes o participades per fa Fundado.
4. No poden tampoc establir contractes de compravenda o d'arrendament de béns
immobles o de béns mobles d'exfraordinari valor, de préstec de diners, ni de
prestado de servéis retríbuTts amb la Fundació.
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Article 29.- Cessament
1. E!s patrons cessen en ef carree per les causes següents:
a) Mort o declaracíó cTabséncia, en ei cas de les persones físiques, o extinció,
en el cas de les persones jurídiques.

b) Incapacitat o inhabiiitació,
c) Cessament de la persona en el carree per rao del qual formava part del
Patronat.

d) Finaljtzacíó del termini de! mandat, llevat que es renovi.
e) Renuncia notificada al Patronal
f) Sentencia Judidal ferma que estimi 1'acció de responsabilítat per danys a la
Fundado o que decreti la remoció del carree.

g) Les altres que estableíxen la llei o els Estatuts.
2. La renuncia al carree de patró ha de constar de qualsevol de les formes
establertes per a facceptadó del carree, pero només produeix efectes davant
tercers quan s'¡nscriu en el Registre de Fundacions.

- TÍTOL V-

REGULACIO D'ALTRES ÓRGANS. COIVIPOSICIÓ I FUNCIONS

Article 30.- El director o directora general

El Patronal pot nomenar un director o directora que desenvolupi ¡a direcció executiva
de la Fundado. Aquest carree pot ser ocupat per un patró, cas en qué la relació laboral
o professional s'ha d'articular mitJanQant un contráete que determini clarament les
tasques laboráis o professionals que es retríbueixen, les quals han de ser dfferents de

les própies del carree de patró.
El carree de director/a es retribuft, en eís termes que es consideren adequats a la
naturalesa i a la representativitat próples del carree i a les seves funcionsQuan no es pairó, el director/a assisteíx a totes les reunions del Patronat a qué se'!
convoca i pot ¡ntepüfenir-h¡ amb veu peró sense vot.
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- TÍTOL VI -

MOD1FICACIONS ESTATUTÁRIES I ESTRUCTURALS I DISSOLUCIÓ
Article 31.- Modificacions estatutáries i estructuráis í dissolucíó
El Patronat, mitjan^ant un acord adoptat de conformítat amb 1'establert en 1'articie 26
d'aquests E^tatuts i la normativa aplicabfe, i previa convocatoria expressa, pot
modificar e
Estatuts, acordar la fusió, 1'escissió o fa dissolució o extinció de la
Fundado, a/nb llautorització del Protectoraí d'acord amb ¡a legislado aplicable.
Article 32.-

;auses de dissolució

La Fundacid es dissoldrá per les causes següents:
a) Comph\nent integre de la fínalitat per a la qual s'ha constituTt o impossibilitat
d'assolih^[a, jj¿svat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n)acordi ia
modificacío. i

b) ll-lícitud civil \) penal de les seves activitats o finalitats declarada per una
sentencia ferrr^.

c) Obertura de la flpse de liquidado en el concurs.
d) Altres que establ^ixin la llei o aquests Estatuts.
Article 33.- Procedimefgt de dlssolució i destí del seu patnmoni
El Patronat, per tal de dui\a terme la liquidado del patrimoni fundacional, optará per un
deis sistemes de iiquidaci^ previstos al Codi Civii de Catalunya: liquidació deis actius i
passius i cessió global i, a^quests efectes, a continuació es detallen en els presents

Estatuts eis dos sistemes déjiquidació, sobre els quals correspondrá al Patronat optar
per l'un o 1'aitre en el moment\de realitzar la liquídacíó.

Els sistemes de liquidado aplicables son els següents:
A) Liquidació deis actius i passius
1. La dissolució de la Fundado requereix l'acord motivat del Patronat adoptaí de
conformítat amb 1'establert en 1'article 26 d)aquests Estatuts i 1'ha d'aprovar el
Protectorat.
•^ ; 2. La díssolució de la Fundació comporta ia seva liquidació, que han de dur a terme
.-^ el Patronat, els líquidadors, si n'h¡ ha, o, subsidiáriament, el Protectoraf.

^
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Ei patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a altres fundacíons o entítats sense ánim

de lucre amb finalitats análogues a les de la Fundado o be a entitats publiques.
En tot cas, les entitats destinatáríes del patrimoni han de ser entitats
beneficiáries del mecenatge cfacord amb la legislació fiscal vigent
3. t_'adjudicac¡ó o la destinado de! patrimoni romanent ha de ser autorítzada peí
Protectorat abans no s'executí.

B) Cessió global
1. La dissolució de ia Fundado requerejx l'acord motivaí del Patronat adoptat de
conformitat amb 1'establert en 1'article 26 d'aquests Estatuts i ha de ser aprovada
peí Protectorat.

2. La dissolució de la Fundado obre el període de liquidado, que han de dur a
terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiáriament, el Protectorat.

t_'ext¡nció determina la cessió global de tots eis actius i e!s passius de la
Fundado. Aquesta cessió global; un cop determinats 1'actiu i el passiu, s'ha de
publicar en els termes exigits..per la normativa vigent i, amb 1'autorització previa
del Protectorat, s'ha d'adjud¡car el patrimoni a altres fundadons o entitafs sense

ánim de lucre amb fínaiitats análogues a les de la Fundado o be a entitats
publiques. En fot cas, les entitáts destinatáries del patrímoni han de ser entitats
beneficiáríes del mecenatge dfacord amb la legisiació fiscai vigent.
3, Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidado deis actius i els
passius, i a 1'haver que en resulta se Ij ha de donar faplicació establerta en
1'apartat 2.

-á
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CONCORDA: amb el seu original obrant en el meu protocol general corrent d/instruments púbiics a que em

remeto. I a utilitat de FÜNDACIO PRIVADA KALIDA/
lliuro copia en catorze foí is de paper timbrat de
1 'Estat/ exclusiu per a documents notarials números
el present i els tretze anteriors correlatius en ordre descendente per mi signats/ rubricáis i segellats/ a Barcelona^ el mateix dia del seu atorgament.
En dono fe.

27

