
ESTATUTS FUNDACIÓ BELL-LLOC 

 

Capítol I. Denominació i personalitat 

Article 1. La Fundació es denomina FUNDACIÓ BELL-LLOC, fundació privada, per atencions 

benèfiques, educatives i culturals. 

S’ha de regir per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables, i d’una manera 

espEcial, per aquests Estatuts. 

 

Article 2. La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d’obrar des que  

queda constituida legalment, sense altres limitacions que les que imposin expressament les 

lleis o aquests Estatuts. 

 

Capítol II. Finalitat i àmbit d’actuació 

Article 3. La Fundació té per objecte la concessió de tota mena d’ajuts per la tasca docent, 

educativa, cultural i formativa, actual i futura de Bell-lloc del Pla, perque pugui continuar 

realitzant la seva tasca de carácter social, públicament coneguda a través dels seus centres i de 

les seves activitats, tal i com s’assenyalen a la Carta Fundacional. 

També podrá ser objecte de la Fundació, la promoció o ajuda d’altres activitats docents, 

culturals o benèfiques semblants, mitjançant la concessió de beques, ajuts o subvencions 

econòmiques, sempre que tinguin el carácter d’interès públic, cultural, benèfic i sense afany de 

lucre. 

La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya. 

 

Capítol III. Beneficiaris 

Article 4. Són beneficiaris de la Fundació, en general totes aquelles persones amb escasos 

recursos econòmics que rebin o hagin rebut ensenyaments o formació en els diversos centres i 

activitats de Bell-lloc del Pla. 

Els beneficis, ajuts o beques de la Fundació, s’atorgaran discrecionalment pel Patronat en la 

forma que lliurament determini, a les persones físiques o jurídiques, que reunint les condicions 

indicades en aquest article, cregui que són mereixedores dels mateixos. Ningú podrá imposar 

al Patronat l’atribució de beneficis, ajuts, etc., de la Fundació a persones determinades. 

En particular i de manera directa són beneficiaris: 

- Institut Tècnic Agràri Bell-lloc del Pla, els seus centres, activitats i professors. 



- Els alumnes de Bell-lloc del Pla, en qualsevol dels seus nivells educatius actual i de nous 

que s’implantin en el futur, i de totes les persones que rebin formació en les activitats 

promogudes i dirigides per l’Institut Tècnic Agrari Bell-lloc del Pla. 

- Els ex - alumnes del centre que, tenint necessitat d’ajuda económica, continuin estudis 

superiors i siguin seleccionats com a becaris de la institució. 

 

Capítol IV. Domicili 

Article 5. La Fundació te el domicili a Girona, c/ Can Pau Birol, s/n 

 

Capítol V. Dotació i aplicación dels recursos 

Article 6. La dotació inicial de la Fundació queda constituida pels bens i drets aportats a l’acte 

fundacional, i pot augmentar-se amb els bens de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, 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. 

Article 7. Les rendes i altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s’han de destinar al 

compliment dels fins fundacionals, i no serán inferiors al 80% de les rendes i ingressos nets 

anuals. 

Article 8. Si la Fundació rep bens sense que s’en 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. 

 

Capítol VI. Patronat 

Article 9. La representació, el govern i l’administració de la Fundació corresponen al Patronat, 

que pot nomenar un director o un comité de direcció amb les facultats que en el seu moment 

estableixi el propi Patronat. El comité de direcció està format per mínim tres persones, que 

prenen els acords per majoria simple. 

El Patronat té la facultat d’administració i gestió, disposició i gravamen de béns, així com la 

interpretació i modificació dels Estatuts, i la representació de la Fundació, sense més 

limitacions que les resultants de la legislació en la matèria. 

 

Article 10. Correspon especialment al Patronat: 

a) Representar la Fundació dins i fora de judici, en tota classe d’actes i contractes, exercir 

tota classe de drets, accions i excepcions, en tots aquells tràmits, instàncies, 



procediments, expedients, reclamacions que afectin a la Fundació, i davant de 

qualsevol Administració, societat, entitat, persona física o jurídica, sense excepció. 

b) Així mateix, elaborar les normes i els reglaments complementaris dels Estatuts, quan 

s’estimi procedent. Acordar la modificació dels Estatuts, així com la fusió, escissió o 

extinció de la Fundació. 

c) Dirigir el funcionament intern i extern de la Fundació. Aprovar els pressupostos de 

ingressos i despeses, ordinaris i extraordinaris. 

d) Formular i aprovar els documents esmentats en l’article 29.2 de la LLei 5/2001, de 2 de 

maig, de fundacions. 

e) Operar amb caixes i bancs, inclós 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 cancelar-los; contractar prèstecs i crèdits, amb 

garanties –incloses les hipotecàries o les pignoratícies- o sense; gestionar descomptes 

de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuar dipòsits de diners, valors i 

altres bens, i concertar operacions financeres i bancàries. 

f) Efectuar tota classe d’actes i contractes d’adquisició, possesió, administració, alienació, 

gravamen, per qualsevol títol, de tota classe de drets, bens mobles i immobles. Donar i 

rebre en arrendament immobles, béns i serveis. Cobrar i percebre rendes, fruits, 

dividens, interessos i utilitats i qualsevol altres productes i beneficis dels béns de la 

Fundació. Efectuar els pagaments necessaris i les despeses precises per recaptar, 

administrar i protegir els fons amb què compta la Fundació en cada moment. 

g) Concertar i rescindir contractes laborals o de serveis, i decidir qualsevol condició 

laboral i remuneració del personal al servei de la Fundació. 

h) D’acord amb l’article 22 de la normativa vigent en materia de Fundacions, el Patronat 

pot delegar com a mínim a tres o més patrons les facultats que té atribuides, sense 

que la delegació eximeixi de responsabilitat. La durada i renovació de la delegació será 

determinada pel Patronat. 

i) Pot nomenar i cessar apoderats generals o especials, amb funcions i responsabilitat 

mancomunada o solidària, 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 

no es puguin delegar ni apoderar; poder conferir els oportuns poders amb facultat de 

substitució, si escau, i revocar-los en la data i forma que estimi procedent. Així mateix, 

inscriure aquests actes en el Registre de Fundacions. Els apoderats no necessariament 

han de ser membres del Patronat. 

j) Consevar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la 

productivitat, segons els criteris financers i d’acord amb les circumstàncies 

econòmiques i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar bens mobles i immobles, i si 

cal, modificar el capítol fundacional per adaptar-lo a les diferents situacions 

econòmiques. 



k) Vetllar per a que s’acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la 

destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els bens de què disposi la 

Fundació. Conservar diligentment, custodiar i defensar els bens de la Fundació. 

l) Acceptar adquisicions de bens i drets, per qualsevol títol. Les herències seran sempre  

a benefici d’inventari. Els llegats, herències i donacions no oneroses, no es poden 

renunciar sense autorització del Protectorat. 

m) Acordar el canvi de domicili de la Fundació. 

n) Nomenar i cessar els seus membres. 

o) Acordar que alguns dels seus membres efectui estudis de projectes, pressupostos o 

activitats, en col·laboració amb l’Institut Tècnic Agràri Bell-lloc del Pla, per a millor 

compliment dels fins fundacionals. 

p) Constituir societats o participar en el capital i exercir els drets de carácter polític i 

econòmic que corresponguin a la Fundació, com a titular de participacions en societats 

que limitin la responsabilitat dels socis, d’acord amb l’article 35 de la Llei. 

 

Pels actes de disposició, gravamen o alienació de béns será necessari la signatura d’almenys 

dues persones. 

Totes les facultats esmentades s’entenen sense perjudici de l’obtenció de l’autorització del 

Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva, i de les limitacions que s’estableixen al 

Patronat regulades a l’article 39 de la Llei. 

Tota persona o ens, que s’atribuís, invoquès, actués o intervinguès en nom de la Fundació 

sense que aquesta li haguès atorgat facultats expresses per a tals efectes, serán actes nuls i 

ineficaços. 

 

Article 11. Els Patrons són responsables, davant la Fundació, dels danys i perjudicis que causin 

per actes contraris a la Llei o els Estatuts, per actes amb culpa o negligència, i actes que 

comportin un incompliment de llurs obligacions. 

Són exempts de responsabilitat els Patrons que s’hagin oposat expressament a un acord i els 

que no hagin assistit a la reunió, si en el termini de deu dies de la recepció de l’acta, 

manifesten el seu desacord al President. 

L’acció de responsabilitat será excercida segons el previst a l’art. 21 de la Llei 5/2001, de 2 de 

maig, de fundacions. 

 



Article 12. El Patronat està format per mínim 5 I màxim 15 membres. Aquests poden ser 

persones físiques o jurídiques. L’elecció dels Patrons es fa per majoria absoluta dels membres 

del Patronat. 

El càrrec de Patró és indefinit, i la seva acceptació cal fer-la constar de manera expressa segons 

l’art. 19 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions. 

El cessament dels membres del Patronat es regirà per l’art. 24 de la Llei 5/2001. No obstant, la 

incapacitat, indignitat o impossibilitat de cumplir el càrrec podrá ser apreciada per dos terços 

dels membres del Patronat. El propi Patronat, per majoria absoluta, podrá acordar designar a 

la persona per cobrir la vacant, o bé, reduir el nombre dels seus membres fins al mínim previst 

a l’article, o ampliar fins al màxim, acordant els corresponents nomenaments. 

 

Article 13. El Patronat ha de designar, com a mínim, entre els seus membre un President, un 

Vice-president i un Secretari. La resta de membres seran vocals. 

El secretari, pot ser Patró o no ser-ho. Si no té la condició de Patró, el Secretari pot assistir a les 

reunions amb veu però sense vot. 

 

Article 14. Per delegació permanent del Patronat correspon al President i, 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 vist-i-plau del President, i de qualssevol llibres, documents o antecedents de la 

Fundació. El President és substituit, en cas d’absència o impossibilitat, pel Vice-president. 

 

Article 15. El Patronat s’ha de reunir almenys un cop a l’any, i, a més, sempre que sigui 

convenient a criteri del President, el Vice-president o si ho requereixen una tercera part dels 

Patrons. Les reunions han de ser convocades amb un mínim de 5 dies d’antelació i queden 

vàlidament constituides quan hi concorren almenys  la meitat més un dels seus membres. 

 

Article 16. Els acords del Patronat s’adopten per majoria absoluta dels vots dels membres del 

Patronat. Correspon un vot a cada Patró present i no s’admeten delegacions. El vot del 

President té força diriment en cas d’empat. Els acords es transcriuran al Llibre d’Actes. 

 

Article 17. El càrrec de Patró és gratuït, però els Patrons poden ser reembolsats de les 

despeses, degudament justificades, que l’exercici del càrrec els produeixi. 

Els membres del Patronat que acompleixen tasques de direcció, de gerencia o d’administració 

poden ser retribuits per l’exercici d’aquestes activitats en el marc d’una relació contractual, 



incloses de les carácter laboral. Sempre que aquestes tasques de direcció, gerencia o 

administració siguin diferents de les funcions que els corresponen com a Patrons. 

Les despeses d’administració derivades del funcionament del Patronat i d’altres òrgans de la 

Fundació, no podrá ser superiors al 10% dels ingressos meritats durant l’exercici. 

 

Article 18. El director o el comité de direcció de la Fundació han d’executar els acords del 

Patronat sense perjudici de les delegacions que aquest òrgan pugui fer. Els correspon la 

dirección 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. 

 

Capítol VII. Exercici econòmic 

Article 19. La Fundació almenys tindrà un Llibre Diari, Inventari i Comptes Anuals i d’Actes, 

degudament legalitzats pel Protectorat o organismos competens. 

 

Article 20. Els exercicis econòmics s’inicien el 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 l’imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de formular 

l’inventari i els comptes anuals. 

 

Article 21. 

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 compte de resultats. 

c) La memòria, que ha d’incloure almenys: 

Primer: El detall dels recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinar, 

si escau. 

Segon: Els indicadors del compliment de les finalitats fundacionals. 

Tercer: 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. 

3. En el termini de treinta dies a comptar de l’aprovació pel Patronat, els comptes s’han 

de presentar al Protectorat. 

Per la comptabilitat, s’estarà allò regulat al Pla Comptable per Fundacions Privades i 

normativa vigent, de cada moment. 

 

Artcicle 22. Anualment s’elaborarà un pressupost, sens perjudici de les possibles 

modificacions posteriors per adaptar-se a les necessitats fundacionals. Com a ingressos es 

computaran les rendes dels bens patrimonials i qualsevol altre ingrès que no s’hagi 

d’incoporar al capital fundacional. Com a  despeses es distingiran les extraordinàries de les 

ordinàries les quals inclouran les generals d’administració i les destinades al compliment 

dels fins fundacionals. 

 

 

Capítol VIII. Modificació 

Article 23. Per modificar aquests Estatuts és necessari l’acord de majoria absoluta 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. 

 

 

Capítol IX. Fusió, escissió i extinció 

Artcicle 24. Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l’acord de majoria absoluta 

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 25. Per extingir o dissoldre aquesta entitat és necessari l’acord de majoria absoluta 

dels membres del Patronat. L’extinció, excepte en els casos establerts en la legislació 

vigent, s’ha adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l’aprovació del Protectorat, 

segons l’art. 45 de la Llei. El Patronat acordarà per majoria absoluta dels seus membres, 

nomenar una comissió liquidadora, amb poders precisos per cumplir les seves funcions. 

 

 



 

Capítol X. Destinació del patrimoni 

Article 26. 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, sempre que aquestes entitats siguin beneficiàries del mecenatge 

d’acord amb la legislació fiscal vigent en cada moment. 

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. 


