
ONZE 81- Aprovació del text retos deis estatuts.

Després de totes !es modificacions estatutáries. i en atenció a alió establert en i'articie

335-1.4 del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, el Patronal ha acordat per

unanimitat aprovar el text refós deis estatuts de la Fageda Fundado, quedant de la

següent manera:

ESTATUTS DE LA FAGEDA FUNDACIÓ

I. LAFUNDACIÓ

Article 1.-Denominado

La Fundado es denomina La Fageda Fundado i está sotmesa a la legislació de la
Generatitat de Catalunya, d'acord amb el Codi Civil de Catalunya (Llibre Tercer), Llei 4/2008,
de 24 cTabril.

Article 2.- Finalitat

La Fundado té com a finalitat la promotió, assessorament i gestió de tota mena d'iniciatives
i recursos, així com la prestació de servéis relacionats amb 1'atenció, la inserció laboral i
social de les persones amb discapacitat física, intei-lectuat o matalties mentáis i d'altres
coNectius amb risc d'exctusió social,

, Per atényer aquesta finalitat, la FLindació es proposa:

a) Promoure la creació i el manteniment de llocs de treball per a aquestos persones i
desenvolupar nous projectes cfinserció sócio-laboral.

b) Dur a terme, directa o indirecta me nt, activitats económiques, agrfcoles, forestáis,
ramaderes, agroaiimentáries t industriáis que lí permetin crear ¡/o mantenir llocs de
treba!! per aquestes persones, aixf com quaisevot altre activitat que s'adeqüi a la
finalitat de ¡a inserció labora! deis col-lectius expressats.

c) Promoure i prestar servéis educatius, residenciáis, socials i de tota mena que fadlitin
el desenvolupament i 1'autonomia personal, social i económica de les persones i
desenvolupar nous projectes en aquest ámbit.

d) Realitzar estudis ¡ recerques sobre models d'empresa que persegueixin la inserció
laboral i social de col iectius desfavorits, dins i fora del país.

e) Propasar i realitzar activitats de formació, difusió, promoció i edícíó, relacionades
amb la inserció laboral i social deis col lectius amb discapacitat o amb risc d'exclusió.

f) Potenciar les relacions i la col-laboració amb altres entitats privades i amb ¡nstitucions
publiques perla! d'atényer els objectius marcats.

g) Posar mitjans adm¡nistratius, de gestió i patrimonials a disposició d'altres entitats que
comparteixen la seva mateixa preocupació social.
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h) Obtenir i administrar recursos financers i de tota mena al sen/ei de les seves finaiitats
saciáis,

Per aconseguir els seus objectius la Fundació podrá crear els centres i establiments Íaborals
i activitats docents i saciáis que estimi pertinents així com servéis J activitats
complementáries.

Article 3.- Domlcili, durado i inici d'activitats

La Fundació té el seu domicili al Mas els Casáis, s/n, 17811 Santa Pau (Garrotxa), si be el
Patronal podrá variar-lo previa aprovació del Protectorat.

Es va constituir per temps indefinit i va iniciar les seves activitats coinddint amb ¡'atorgament
de 1'acta fundacional.

Article 4.- Naturalesa i Régim Jurídic

La Fundado no té afany de lucre i les seves finalitats son d'ínterés general. Es crea amb
carácter de permanencia i durada indefinida.

La Fundació es regirá, a mes de la legislado vigent en ¡a materia, per la voiuntat deis seus
fundadors manifestada en la Carta Fundacional, ets presents estatuts i per les normes i
disposicions que estableixi et Patronal en el desenvolupament de la voluntat fundacional,

Article 5,-Capacitat

La Fundado té personalitat jurídica propia i plena capacitat jurídica i cfobrar i, per tant. amb
carácter enunciatiu i no timitatiu, pot adquirir, conservar, posseir, administrar, disposar,
alienar, gravar i permutar béns de totes classes, realitzar i celebrar qualsevol genere d'actes
i contractes; concertar operacions creditícies, obtigar-se, renunciar ¡ transigir béns i drets,
així com promoure, oposar-se, seguir i desistir els procediments que fossin oportuns i
exerdtar ftiurement tota mena de ctrets, accions i excepcions davant els Jutjats i Tribunals,
ordinaris i especiáis i organismes ¡ dependéncíes de l>Administració Pública, J qualsevoi altra
de 1'Estat, Generalitat, Provincia, Municipi i d'altres corporacions i entitats.

Tot aixó sense perjudid.de les facuitats auditiva o de tutelatge que, en tot cas, correspon al
Protectorat de la Generalitat.

Article 6.- Ambit territorial

La Fundado desenvolupará les seves activitats principáis dins 1'ámbit territorial del seu
Protectorat, sense perjudici de la seva participació o cooperació amb entitats o organismes
nacionals o internadonals, públics o priváis, prévies les autoritzaclons pertinents si s'escau.

Article 7." Beneficiaris

Serán beneficiaris de la Fundado les persones amb discapacitat física, inteNectual,
malalties mentáis i altres coNectius amb risc d'exclusió social, així com les entítats que
tinguin relació amb aquestes persones.

E! Patronal podrá, quan ho consideri d'interés, establir acords ó convenis amb persones
físiques o jurfdiques per a desenvolupar les activitats fundacionals.



II. RÉGIM ECONÓMIC

Article 8." Patrimoni fundacional

De conformitat amb la legislado aplicable al moment de constitució de la Fundado (Llei
5/2001. de 2 de maig, de Fundacions), la dotado inicial de la Fundació s'estableíx en la
quantitat de 6.000 (sis mil) euros aportáis a 1'acte fundacional i pot augmentar-se amb els
béns de qualsevoi naturalesa que, a tito! gratuít, la Fundació adquireixi amb destinació a
1'augment del capital fundacional. Aquest increment de la dotació es fará constar ais
comptes anuats que es presentin al Protectorat. En cas que aquest increment sigui no
dinerari, es tara constar en escriptura pública.

Les rendes i els altres ingressos nets anuais que obtingui la Fundació es destinaran al
compliment deis fins fundacionals, dintre deis límits que estabieixi la legislació vigent, f en tot
cas, es destinará com a mínim un 70 per 100 a dita finalitat.

Si la Fundado rep béns sense que se n>espec¡f¡qui la destinacjó, el Patronat decidirá si
passen a la dotado o a aplicar-se directament a la realiteació deis fíns fundadonals.

Article 9.- Finan^ament

Per al compliment dets seus fins, la Fundació podrá disposar deis següents recursos
económics:

1. Eis rendiments del patrimoni fundacional.

2. Les subvencions que en e) seu cas t¡ concedeíxjn les Administracions publiques i demés
Entítats publiques i institucions privades.

•3. Les donadons, llegáis i heréncies de particulars una vegada acceptats.

4. Els ingressos deriváis d'activ¡tats, servéis i productes realitzats per la Fundació.

Artlcle 10.- Aplicado deis recursos

Efs béns i rendes de la Fundado s'entendran afectes ¡ adscrits, d'una manera immediata. a
ta realització deis fins pels quals la Fundado s'institueix.

El Patronat estará facultat per a practicar en els béns tes transformacions i modificadons
que es consideri necessari i convenient, de conformitat al que aconsellí la conjuntura
económica de cada moment, per la quat cosa es recomana que, per a protit de successives
generacions, eis Patrons facin us d'aquestes facultats.

En virtut d'aixó, el capital fundacional será mantingut en les seves inversions origináries o en
aquelles altres que posteriorment efectuí e¡ Patronat. En fot cas, s'obseñ/ará alió que la
normativa legal estableixi a 1'efecte.



Article 11.- Beneflcls

El Patronal de la Fundado realjtzará tes gestions que siguín precises per a optimitzar
1'obtenció de qualsevol tipus de benefici fiscal aplicable a la Fundació, aixi com les
exempcEons, bonEficacions i incentius vigents en cada moment en materia de dret fiscal, de
seguretat social i ocupació, a 1'objecte de disposar deis majors recursos nets possibles peí
compliment deis seus fíns.

Article 12.- Régim financer

La gestió económica-fínancera de la FundacÍÓ es regirá pels principis i criteris generáis t
particulars del Pía de comptabilitat de les Fundadons Privados.

Lexercid económic coincidirá amb 1'any natura!. La Fundado confeccionará per a cada
exercici económic, el pressupost corresponent, en qué es recoltiran amb ctaredat eis
ingressos i despeses.

Anualment, i en relació amb el tancament de 1'exercici, el Patronat. ha de formular, de
manera simultánia ¡ que reffecteixi la imatge fidel del Patrimoni de fa Fundació, 1'inventari i
els comptes anuals.

Els comptes han d'estar integrats:

a,- El balan? de situado en la data de tancament de 1'exercici, que ha d'espec¡ficar amb
ctaredat els béns o els elements que s*integren en la dotació o son finan^ats amb aquesta
dotado.

b.- El compte de resultats.

c." L'estat de canvis en e¡ patrimoni net.

d.- L'estat de ftuxos d'efectiu.

e,-La memoria, en la que s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda al
balan? i al compté de resuitats i s'han de detallar les actuacions que s'han reaiitzat en
compiiment de les finalitats fundacionals, concretant et número de benefíciaris ¡ els servéis
que aquests han rebut, així com els recursos procedents d'altres exercicis pendents de
destf, en el seu cas, i les societats participades majoritáriament, amb ¡a indicació del
percentatge de participado.

Els documents que integren e!s comptes han de ser aprovats peí Patronat dins els sis mesos
següents a la data áe tancament de 1'exercici.

La presentado deis comptes al Protectorat s'ha de fer en el termini de trenta dies a comptar
des de 1'aprovació.

III. GOVERN I GESTIÓ DE LA FUNDACIÓ

Arttcle13.-EIPatronat



El Patronal es 1'órgan de govern i representado de la Fundació. Pot dur a tenne tota classe
d'actes i negocis jurfdics, i pot actuar en llámbit jurisdiccional, només amb les fimitacions que
resuitin de la Ltei i deis estatuts.

El Patronat li correspon vetllar perqué s'acompleix¡ la finaiitat fundacional, ¡a realitat de la
dotado i la destinado a favor deis beneficiaris deis fruits, les rendes i els béns de que
disposi la Fundado

Article 14.- Composició
1.- El Patronal es un órgan cot-legiat formal per un mínim de 6 patrons i per un máxim de 20
patrons i pot ésser integral per persones flsiques i juridiques.

2. - El Patronal inicial es el formal per patrons fundadors, es a dir, per ¡es persones que
figuren en la Carta Fundacional, els quals entraran en funcions després d>haver acceptat
expressament el carree en els termes establerts per la llei.

Es membre del Patronal, a tito! personal i vitalici, el Sr. Cristóbal Colón Palasí, president
actual de la Fageda, SCCL. La resta de Patrons es designaran per cooptació de tots els
membres de( Patronal entre aquelies persones d'espec¡al retleváncia pública, social o
científica que tinguin sensibilitat envers eis objectius de la Fundado. La durada deis seus
mandats es de quatre anys, amb el limit de dos mandats addicionals.

El carree de pairó té una duració de quatre anys i es reelegible per dues vegades, fjns un
limit de 12 anys. Un cop transcorregut cada termini -ais 4 ó ais 8 anys- i abans de procedir a
la reelecció del Patró, el Comité de Nomenaments procedirá a valorar la renovado del
carree, tot efectuant Foportuna proposta al Patronat per tal que sigui aprovada.

Article 15.- Condició de patró

t1.- Els patrons exerdran el seu carree gratuita me nt, pero podran ésser reembossats de les
lespeses, degudament justificades, que aquest carree els ocasioni.

\\Q patrons poden estabtir una reiació laboral o professional retribuida amb la Fundació,
sémpre ¡ quan s'articu¡i mitjan^ant un contráete que detalli clarament les tasques laboráis o
professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques laboráis o professionals
retribuídes han de ser diferents a les tasques i funcions própies del carree de pairó.

2." Son obligacions deis patrons, complir ets fins de la Fundació, concórrer a les reunions,
desenvolupar els seus carrees amb diligencia, mantenir i conservar els béns i valors de la
Fundado i promoure la seva dissolució. de conformEtat amb alió que disposa la legislado
vigent i els presents estatuts, si sobrevinguessin causes que així ho exigeixin.

Article 16.- Cessament deis patrons

1.- E!s patrons cessaran per mort. incapacitat, renuncia o revocado del nonnenament per !es
entitats que els hagin nomenat, sentencia judicial ferma que estimi 1'acció de responsabilitat
per danys a la Fundado o que decreti la remoció del carree, i un cop transcorregut el
període del seu mandat. si van ser nomenats per un temps determinat

2- Un cop produída la vacant, en e! termini máxim de dos mesos. el Patronat designará una
persona per ocupar-la.



Article 17.- President i secretan

El Patronat haurá de teñir un president i un secretan, sent els demés membres vocals de
1'expressat órgan. Si per defunció, renuncia expressa det president o termini dei seu mandat
quedes vacant la presidencia, el presiden! del Patronat s'etegirá d>entre els seus membres
per majoria absoluta. El Patronat també acollirá el secretan. La resta deis seus membres
serán vocals.

Article 18,-El President

Correspon al President:

a) La representado oficial de la Fundació, per delegado permanent del Patronal, ¡ la de
presidir tots els seus actes,

b) Convocar les reunions, tant ordináries com extraordináries, presidir-les i dirigir els seus
debats.

c) Disposar 1'execucjó deis acords.

d) Signar les comunicacions i els lliuraments de pagament, a menys que et Patronat no hagi
delegat aquesta funció expressament a una altra persona o órgan.

Article 19.- El Secretan

Correspon al Secretan:

\a) Aixecar acta de les reunions de la Fundado i signar-la juntament amb el president.

Redactar avisos, oficis, comunicacions i certificacions i signar-los amb el vist-i-plau del

president.

c) Donar compte de les comunicacions i altres documents que es rebin,

d) Portar un registre arxiu de tots els ¡libres i documentado relativa a la Fundació.

Articte 20.- Competéncies del Patronal

1. El Patronal tindrá toles les competéncies necessáries retatives a! govern, administració ¡
representado de la Fundado,

2. A tito! enunciatiu, s'assenyaien les següents competéndes:

a) Representar la Fundado en tota classe de relacions, actes o contractes davant les
Administracions Publiques de 1'Estat, Comunitats Autónomes, corporacions locáis,
organismes públics, tribunals i qualsevol entitat de carácter públic o privat, així com
persones físiques, exerdnt drets, accions i excepcions en aquefls processos, expedients i
reclamacions que afectin la Fundació, atorgant a 1'efecte els poders corresponents.

b) Interpretar i desenvolupar els presents Estatuts, salvaguardant en tot cas la voluntat
fundacional, aixl com aprovar et seu Reglament Intern.



c) Aprovar e!s plans i programes d'actuacions dins de les previsions pressupostáries.

d) Aprovar els pressupostos, comptes i balanyos anuais.

e) Aprovar la memoria anual de gestió.

f) Modificar els presents estatuts de la manera prevista a 1'ariicSe 27.

g) Nomenar per majoria absoluta, si s'escau, el gerent, fixant la durada del seu mandat i la
censura de la seva gestió, atribuirtt-li les facultáis necessáries, excepte les que per llei siguin
indelegabtes.

h) Crear ponéncies de treball a fobjecte cfelaborar propostes, informes o dictámens.

i) Decidir sobre tots aquells assumptes no mencionats expressament en el punt anterior, que
siguin necessaris per a la consecució deis fins fundadonals.

j) Vetllar per evitar conflictes entre i' interés de ¡a Fundado i els interessos personáis o
professionals deis patrons, les persones amb funcions de direcció o eis empleats de ¡a
Fundado, a quins efectes el Patronat tractará aquesta qüestiá almenys una vegada cada
any a la reunió en que formuli i aprovi els comptes anuais.

Artide 21.- Organització i funcionament

1.- El Patronal es reunirá en sessió ordinaria al menys tres vegades a 1'any, una durant els
primers tres mesas de cada exercici i una segona durant els primers sis mesos per a

[1'aprovació deis comptes anuals de 1'exercici anterior, i una altra dins deis tres darrers mesos
\de cada exercici per a aprovar el pressupost del següent exercici. AixÍ mateix podrá celebrar
'fluantes reunions extraordináries convoqui el president o ho sol-liciti almenys un quart deis
Siembres del Patronal Si sol-licitada una reunió peí quorum abans esmentat, et president no
\^ convoca en el termini de trenta dies, els soNicitants estarán facuitats per convocar-ia
fo^almenf.

2.- En tot cas, per constituir-se válidament el Patronal precisará. com a quorum, la presencia
de la majoria absoluta deis seus membres, Será necessária, també, la presencia del
presiden! i del secretan o persones que el substitueixin.

3.- Cada patró tindrá dret a vot, que será de carácter ¡ndelegable.

4.- La convocatoria de !es reunions será cursada pef secretan per ordre de! president. o de
qui e) substitue¡x¡, Es realiteará per escrit a través del procediment rápiá i segur, havent de
determinar data, lloc i hora, i adjuntant-hi 1'ordre del día i la documentació corresponent.

5.- Els acords s'adoptaran válidament per majoria simple, a excepdó expressament
cTaquells acords pels quals s'exige¡x aftra majoria qualificada,

6." Eis acords serán efectius després de 1'aprovació de 1'acta, que es produirá en la propia
reunió o en ¡a següent i será signada peí president i e¡ secretan. No obstant aixó. els acords
produiran eíectes immediats quan s'adopt¡n amb carácter executiu i urgent.



Article 22." Obligacions del Patronat

1. E! Patronat haurá d'ajustar la seva actuado a! compliment deis fins de la fundado, ais
seus estatuts i a la tegislació vigent,

2. A conservar els.béns i els drets que integren el patrimoni de ¡a fundado i mantenir-ne
plenament la productivitat, segons els criíeris financers i d'acord amb les circumstáncies
económiques.

3. Notificar al Protectorat tots aqueils actes que aixf ho cfisposi la ¡egislació i soMicitar la
seva autoritzacjó quan correspongui.

Article 23.- Delegació de facultats

1. El Patronal, per una major agilitat de les tasques de la Fundació, podrá delegar en un
patró o mes d'un les facultáis que té atribuídes o be una part d'aquestes, sense que la
delegado 1'eximeixi de la responsabilitat. Si delega en mes d'un pairó, ha d'establir si
1'actuacló a d'ésser col-legiada o no.

2. El Patronal també pot nomenar apoderáis generáis i especiáis amb funcions i
responsabilitats mancomunades o solidáries, sense que aquestos persones en siguin
membres.

3. Malgrat el que djsposin els punts 1 i 2, mai no es pot delegar ni apoderar la facultat
d'acordar els actes establerts en 1'article 332.1, punt 3, del Codi Civil de Catalunya (Llibre
Tercer), Liei 4/2008, de 24 d'abril.

lArticle 24.- Del Consell Assessor

:1 Patronal podrá nomenar un Consell Assessor, format per aquelles persones que s>hagin
istingit pets seus íreballs i esfor^os a favor deis disminuíts i col-tectius amb risc d*exclusió,

Article 25.- De la Gerencia

El Patronal podrá, si així ho estima convenient, encarregar la gestió i la administració
económica de la Fundado a un gerent en els termes previstos en e!s presente Estatuts. i
conforme ais poders delegáis específicament per el comptiment d'aquesta funció.

El nomenament i cessament del gerent correspon al Patronat, per majoria absoluta.

El gerent estará dotat deis mitjans organitzatius i material, així com deis recursos humans,
técnics i administratius necessaris peí compliment de les obligadons i drets que determini el
Patronat.

IV. MODIFICACIÓ I DISSOLUCIÓ

Article 26.- n/todificacions estatutarios

Els estatuts podran ser modificats mitjanyant acord det Patronat adoptat per majoria
absoluta deis seus membres, en tot alió que no suposi una modificació substancial de la
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naturalesa i fins de la Fundado. En la modificado s'observará, en tot cas, alió que disposi la
normativa vigent.

Qualsevol modificado d'estatuts haurá de formalitzar-se en escriptura pública i haurá de ser
comunicada al Protectorat, ais afectes de la seva aprovació, i en tot cas, ais efectes de la
seva constancia en el Registre de Fundacions.

Article 27.- Fusió

La fusió de dues fundacions o mes ha de respondre a la conveniencia de complir miilor els
fins fundacionals, no pot haver esfat prohibida pels fundadors, i es pot fer tant per mitjá de
1'absorció d'una d'e)tes per 1'altra com per ¡a integrado en una fundado de nova creació.

Lacord de fusió es fará per acord motivat de la majoria absoiuta del Patronat, es
formalitzará en escriptura pública, requerirá 1'aprovació del Protectorat i s'haurá de publicar
un cop aprovat al DiarE Oficial de la Generalitat de Catalunya i a dos diaris de máxima difusió
de la provincia o comarca on les persones jurídiques que es fusionen tinguin el seu domidli.

Article 28." Dissolució

La Fundació es dissoidrá per alguna de tes següents causes:

1) Mitjan^ant acord adoptat per majoria absoluta del Patronal, per Jmpossíbilítat o grans
dificuitats peí compliment deis fins fundacionals.

2) Per les causes previsíes a la legislado vigent no contemplades en ei parágraf anterior.

lArticle 29.- Destí deis béns

;n e! supósit de dissolució de la Fundado, eis béns existents en aqueils moments es
(estinaran a aitres fundacions, entitats publiques o privades, sense ánim de lucre i amb
lalitats análogues. Correspondrá al Patronat la decisió i elecció de la institució o entitat a la

qóal destinaran els béns, dins els limits assenyalats j d'acord amb la legislació vigent.
L'adjud¡cació o destí de! béns haurá de ser aprovat peí Protectorat abans de la seva
execucíó.

Per a fefectivitat de tots ets acords anteriors, es faculta i autoritza de forma expressa i

indistinta el Sr. CRISTÓBAL COLÓN PALAS!, encara que concorri en autocontractació o

múltiple representado, per firmar i subscriure els documents públics i privats que siguin

necessaris o convenients per la seva completa validesa i eficacia jurídica, fins i tot

d'aclaració, complement ¡/o subsanado i també el (tjurament de certificacions totals o

paroláis deis presents acords, comparéixer davant Notari a elevar-los a públic i atorgar les

escríptures que catgui, fins i tot d'aclariment, de ratificado i d'esmena necessáries per a la

definitiva,


