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Capítol I. Denominació, domicili i objecte.
Article 1. La Fundació s’anomena “Fundació Privada Promoció i
Desenvolupament – P.R.O.I.D.E.” És una Fundació que està subjecta a la
legislació de la Generalitat de Catalunya.
Article 2. El seu domicili social és al carrer Sant Joan de La Salle, 42, 08022 de
Barcelona. El Patronat podrà acordar canviar el domicili social o establir-ne uns
altres de complementaris.
Article 3. L’àmbit d’actuació de la Fundació és, preferentment, Catalunya, sense
perjudici de mantenir contacte, actuacions o col·laboracions fora d’aquest àmbit
principal.
Article 4. L’elecció dels beneficiaris s’efectuarà pel Patronat amb criteris
d’imparcialitat i no discriminació entre les persones que reuneixin les
circumstàncies següents: formar part del sector de població atès per la
Fundació, demandar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir i que
compleixin els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el
Patronat.
Capítol II. Règim fundacional.
Article 5. La Fundació es regirà per la legislació aplicable, per aquests estatuts,
les disposicions i els reglaments que en desenvolupament dels estatuts
estableixi el Patronat.
Article 6. La Fundació queda acollida a la normativa del Protectorat de la
Generalitat sobre les Fundacions de Catalunya.
Article 7. La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica
d’obrar, i per tant, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, pot adquirir, conservar,
posseir, administrar, disposar, alienar, gravar, hipotecar i permutar béns de
totes classes; fer actes i contractes de tota mena; concertar operacions
creditícies i d’aval; contreure obligacions; renunciar i transigir béns 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 o entitats, sense
perjudici de les autoritzacions del Protectorat quan siguin necessàries o de les
comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.
Capítol III. Finalitat Fundacional i activitats.
Article 8. L’objecte de la Fundació és la promoció, sensibilització, cooperació i
desenvolupament de projectes en el tercer món de caire formatiu i educatiu.

Les finalitats fundacionals són:
a) La promoció i sensibilització dels habitants de Catalunya pel que fa als
problemes i necessitats del tercer món.
b) La cooperació i desenvolupament de projectes i accions encaminades al
desenvolupament dels països de l’anomenat tercer món.
c) En general, la voluntat de crear una consciència solidària respecte els països
en desenvolupament del tercer món, mitjançant la realització de tot tipus
d’activitats que ho afavoreixin.
Per aconseguir aquestes finalitats es podran crear les obres, immobles i
equipaments, així com d’altres fórmules jurídiques de promoció, vetllant sempre
per al seu adequat finançament mitjançant la transferència de béns i diners cap
als països destinataris dels projectes de cooperació de la Fundació.
Article 9. Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa
les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en
col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que
estableix la normativa sobre Fundacions. En concret, a fi de dur a terme la
finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim
exhaustiu, s’enumeren a continuació:





Projectes de cooperació internacional en la seva majoria a l’àmbit
educatiu.
Projectes de sensibilització a Catalunya relacionats amb les causes de
la pobresa i les desigualtats.
Difusió i sensibilització a Catalunya i als països d’intervenció dels
projectes realitzats.
Pertinença a xarxes i participació activa en el sector de les ONGD i el
tercer sector a Catalunya.

Capítol IV. Béns de la Fundació.
Article 10. El capital fundacional queda adscrit als fins de la Fundació. El
patrimoni de la Fundació podrà ser constituït per tota mena de valors i de béns,
tant mobles com immobles, radicats a qualsevol lloc.
Article 11. La Fundació podrà adquirir, per a la seva millora i ampliació, altres
béns procedents de subvencions o donacions, tant d’entitats o organismes
públics, privats o mixtes, com de qualsevol benefactor.
Article 12. Els béns i les rendes de la Fundació s’entendran afectes i adscrits
d’una manera immediata i directa, sense interposició de persones, a la
realització dels fins de la Fundació.
La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el
setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta
l’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l’increment dels
seus fons propis. El Patronat ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos.

Si la Fundació rep béns i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el
Patronat ha de decidir si han d’integrar la dotació o han d’aplicar-se directament
a la consecució dels fins fundacionals.
L’aplicació d’almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les
finalitats fundacionals s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a
comptar de l’inici del següent al de l’acreditació comptable.
Article 13. El Patronat vetllarà per tal d’assegurar que el capital fundacional
s’ajusti als mínims legalment establerts.
Article 14. Per salvaguardar els béns constitutius del patrimoni de la Fundació,
s’observaran les normes següents:
a) els béns immobles i drets reals s’inscriuran a nom de la Fundació en el
Registre de la Propietat;
b) els valors, accions i obligacions propietat de la Fundació es dipositaran, a
nom de la Fundació, en un establiment bancari designat pel Patronat;
c) els altres béns, títols de propietat, resguards de dipòsits i qualsevol altre
document acreditatiu de domini, possessió, usdefruit, ús o qualsevol altre dret
de què sigui titular la Fundació, seran custodiats pel Patronat o per les persones
en qui aquest delegui;
d) tots els béns de la Fundació s’inventariaran en un llibre de registre del
patrimoni que estarà a càrrec del Patronat.
Article 15. Règim comptable
1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d’inventari i de comptes
anuals.
2. El Patronat de la Fundació ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes
anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici
econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment
admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.
L’exercici econòmic de la Fundació serà anual i comprendrà des del 1 de gener
al 31 de desembre de cada any.
3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
a)
b)
c)
d)
e)

el balanç de situació,
el compte de resultats,
el compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net,
el compte d’estat de situació de fluxos en efectiu i
la memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la
informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s’han de
detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats
fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que

aquests han rebut, com també els recursos procedents d’altres exercicis
pendents de destinació, si n’hi ha, i les societats participades
majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.
4. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels
actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de
la memòria dels comptes anuals.
5. El Patronat ha d’aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de
tancament de l’exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la
forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al
seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.
6. El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres
temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de
compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de
lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat
reguladora.
7. Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen
les circumstàncies legalment previstes.
Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els
comptes s’hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la
demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna
circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es
dugui a terme, s’ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim
d’un mes a comptar de la petició, a fi d’acordar de forma motivada la realització
o no-realització de l’auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el
Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat,
s’acorda no dur a terme l’auditoria, els patrons interessats poden adreçar la
seva petició al Protectorat, d’acord amb el que estableix el Codi civil de
Catalunya.
Capítol V. Patronat.
Article 16.
1. El govern, l’administració i la representació de la Fundació es confiaran al
patronat que estarà subjecte al que disposen els estatuts i la legislació vigent, i
que tindrà les facultats que aquests li atorguin, incloent-hi la d’interpretar-los.
2. El Patronat exercirà les seves facultats amb independència, sense traves ni
limitacions de cap mena, segons el que estableix la normativa vigent; en
conseqüència, podrà realitzar tota mena de fets, actes i negocis jurídics d’acord
amb la llei de fundacions privades de Catalunya vigent en cada moment.
3. Els patrons i les persones indicades en l’article 312.9.3 de la Llei 4/2008, del
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques estaran obligats a:

•
•
•
•

Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat
absoluta al respecte i compliment de llurs finalitats i objectius.
No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni de la informació
obtinguda pel motiu del càrrec, per finalitats privades i/o per aconseguir
un benefici econòmic.
No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que es presentin o n’hagi
tingut coneixement per la seva condició de Patró.
No realitzar activitats professionals, mercantils o industrials que puguin
estar directament relacionades amb les activitats de la fundació, ni
adquirir participacions en Societats que realitzin una activitat relacionada
amb les de la Fundació, ni participar o desenvolupar serveis en
empreses o societats participades per la Fundació, tret que prèviament
el Patronat ho acordi amb el vot favorable de dos terços del nombre total
de patrons (sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte
d’interessos amb la Fundació), adopti una declaració responsable i la
presenti al protectorat juntament amb la documentació justificativa
pertinent, d’acord amb el que disposen els articles 332-9 i 332-13 de la
Llei 4/2008.

Article 17.
1. El Patronat estarà format per un mínim de cinc i un màxim de deu persones
físiques o jurídiques, nomenades per a un període de quatre anys. Els membres
del Patronat seran reelegibles indefinidament. S’entendrà prorrogat el càrrec de
patró des de la seva caducitat fins a la propera reunió en què el Patronat acordi
aprovar els comptes anuals.
2. Seran patrons nats de la Fundació els següents:
a) El Germà que ocupi el càrrec de Germà Visitador Titular del Districte ARLEP
de la Congregació dels Germans de les Escoles Cristianes, que exercirà el
càrrec de President del Patronat de la Fundació.
El càrrec relacionat en el punt a) anterior, tindrà una durada indefinida.
Així mateix, donat que la condició de patró nat del President es atribuïda per
raó del seu càrrec, aquest podrà delegar la seva representació en el Patronat,
en la persona que reglamentàriament, i d’acord amb les pròpies normes de la
Congregació, pugui dur a terme les seves funcions de forma delegada, d’acord
amb el que s’estableix a l’article 332-4, apartat segon del llibre tercer del Codi
Civil de Catalunya.
b) Les persones, fins a un màxim de SET (7) i un mínim de CINC (5),
designades pel President del Patronat i que podran ser membres de la
Congregació dels Germans de les Escoles Cristianes del Districte ARLEP, o bé
persones alienes a la institució, però significades per les seves tasques afins a
les activitats de la Fundació.
Els Patrons nats designats pel President del Patronat tindran una vigència en
el càrrec de QUATRE (4) anys, i podran ser renovats indefinidament.

El Patronat designarà d’entre els Patrons nats un Vicepresident, un Secretari i
un Tresorer.
L’elecció es farà per majoria decidint, en cas d’empat, el vot diriment del
President.
3. El Patronat podrà escollir uns altres patrons d’entre persones o entitats que,
considerant-ne les qualitats, participin en l’esperit de la Fundació. Aquests
patrons elegits ocuparan el càrrec de Vocals del Patronat.
La durada del càrrec d’aquells patrons que hagin estat elegits pel Patronat serà
de QUATRE (4) anys. No obstant, podran ésser reelegits indefinidament.
Si abans d’acabar el termini del seu nomenament algun patró electe cessés per
renúncia, incapacitat o qualsevol altra causa, el Patronat tindrà la facultat
d’elegir el seu successor pel temps que el cessant hagués de restar en el
càrrec.
4. El/la Vice-President/a desenvoluparà les funcions pròpies del President quan
no pugui exercir-les o l’ajudarà en la seva realització.
5. El secretari/ària estén les actes de les reunions del Patronat, conserva el
llibre d’actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre,
en la seva absència, del vicepresident/a. Així mateix exerceix les altres funcions
que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.
6. El/La tresorer/a és l’encarregat de dur la gestió dels projectes i la
comptabilitat de Fundació amb la deguda diligència.
Article 18.
1. El patrons no exerciran el seu càrrec fins que no l’hagin acceptat legalment.
2. Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser
reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels
danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.
3. No obstant l’anterior, els patrons poden establir una relació laboral o
professional retribuïda amb la fundació sempre que s’articuli mitjançant un
contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es
retribueixen. En tot cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes
han d’ésser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de
patró.
El patronat, abans de la formalització del contracte del patró amb la fundació,
ha de presentar al protectorat la declaració responsable d’acord amb el que
estableix l’article 332-9 de la Llei 4/2008.
Així mateix, s’hauran de complir la resta de requisits i condicions exigits per la
normativa vigent per permetre la compatibilitat del càrrec de patró amb la
prestació de serveis a la Fundació.

El nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la fundació ha
d’ésser inferior al nombre de patrons previst perquè el patronat es consideri
vàlidament constituït.
Article 19. El Patronat es reunirà ordinàriament cada tres mesos i sempre que
ho consideri necessari el President o bé ho demanin una quarta part dels seus
membres. El President cursarà, amb un mínim de quinze dies d’antelació les
convocatòries, on constaran l’ordre del dia, el lloc i la data i l’hora.
Els acords del patronat es prendran per majoria simple de vots, a raó d’un vot
per patró, amb la presència d’almenys la meitat dels membres del Patronat. En
cas d’empat, el vot del President serà diriment.
El President dirigirà els debats i posarà en pràctica els acords adoptats, sempre
que no es designi pel propi President cap altra persona a aquest efecte.
De cada reunió, el secretari/ària n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha
d’incloure la data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels
assumptes tractats, les intervencions de què s’hagi sol·licitat que quedi
constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i
de les majories.
Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau
del President i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se
realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els
acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu
expressament a l’hora d’adoptar l’acord que no són executius fins a l’aprovació
de l’acta. Si són d’inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment
de la inscripció.
La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin
estat aprovades pel Patronat.
Article 20. Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, competeix al Patronat:
a) Designar les vacants de patrons, segons el que disposen aquests Estatuts.
b) Assumir la màxima representació de la Fundació en tota mena de relacions,
actes i contractes, i davant de l’Estat, comunitats autònomes, províncies,
municipis, autoritats, centres, organismes, tribunals, magistratures,
corporacions, societats i persones jurídiques i privades, exercint tots els drets,
accions i excepcions, i seguint tots els tràmits, instàncies, incidències, recursos
i procediments expedients, reclamacions i judicis que competeixin a la
Fundació, atorgant a aquest efecte els poders que cregui necessaris.
c) Adquirir i acceptar béns i drets per a la Fundació fent tota mena d’actes i
contractes de compra, possessió, administració, alienació i gravamen de béns
mobles i immobles.
d) Cobrar i percebre béns, fruits, dividends, interessos, utilitats i qualsevol altre
producte o benefici que es derivi de l’activitat de la Fundació i del seu patrimoni.

e) Efectuar tots els pagaments necessaris i els de les despeses prèvies per
recaptar, administrar i protegir els fons amb què compta en cada moment la
Fundació.
f) Fer les obres o construir els edificis que cregui necessaris per als fins propis
de la Fundació, i decidir la forma més adequada de construcció sense
necessitat de concurs, subhasta o autorització.
g) Exercir en general totes les funcions d’administració, conservació, custòdia i
defensa dels béns de la Fundació; elaborar i presentar els pressupostos anuals
de la Fundació.
h) Organitzar i dirigir el funcionament intern i extern de la Fundació; establir els
reglaments de tota mena que consideri convenients.
i) Nomenar i separar lliurament el director, personal directiu, docent, facultatiu,
tècnic, administratiu i auxiliar; assenyalar-ne la seva retribució, honoraris i
gratificacions.
j) Controlar l’aplicació dels productes finals de la Fundació d’acord amb els seus
objectius.
k) Assignar algunes de les facultats procedents a una o unes quantes persones
del Patronat i que siguin delegables legalment.
l) Declarar haver complert fidelment la voluntat dels fundadors reflectida en els
objectius assenyalats en aquests estatuts.
El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les
autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions
que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.
Article 21. El Patronat podrà, en el seu cas, designar un Director de la Fundació,
que disposarà de l’oportuna escriptura de poders i que representarà a la
Fundació i donarà acompliment als acords del Patronat.
Malgrat tot, el Patronat no podrà delegar les responsabilitats que, d’acord la
legislació vigent de Fundacions no es poden delegar.
Capítol VI. Modificació dels Estatuts.
Article 22. Aquests Estatuts només poden ser modificats amb el vot favorable
d’un mínim de les dues terceres parts dels vots emesos, a fi d’adaptar-los al
canvi de circumstàncies i al millor acompliment de la finalitat fundacional.
Capítol VII. Dissolució i liquidació.
Article 23. Si per qualsevol circumstància no es poguessin complir els objectius
fundacionals, el Patronat acordarà l’extinció de la Fundació.

Article 24. L’acord de dissolució s’haurà d’adoptar necessàriament per majoria
de dos terços de tots els membres del Patronat i prèvia aprovació del
Protectorat i de l’Institut Germans de les Escoles Cristianes.
Article 25. L’extinció de la Fundació determinarà la cessió global de tots els
seus actius i els passius a favor de l’Institut dels Germans de les Escoles
Cristianes o, en el seu defecte, a l’Arquebisbat de Barcelona o altres entitats
sense ànim de lucre amb unes finalitats similars a les de la Fundació, que
realitzin obres socials i que puguin ser considerades com entitats beneficiàries
del mecenatge, als efectes previstos en la Llei, de règim fiscal de les entitats
sense finalitats lucratives i dels incentius al mecenatge.
Si no es pogués fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i
passius i, a l’haver que en resulti, se li donarà l’aplicació establerta en l’apartat
anterior.
Article 26. Tots els actes del present capítol, d’acord amb la legislació vigent de
Fundacions, requeriran la necessària aprovació del Protectorat.
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