ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ ECONOMIA I EMPRESA
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Capítol I. Disposicions Generals.
Article 1.- Denominació.
La present fundació privada es denomina “FUNDACIÓ ECONOMIA I EMPRESA” i es
regeix pels presents Estatuts i per la legislació corresponent que, en matèria de
Fundacions, aprovi el Parlament de Catalunya.
Article 2.- Finalitats.
La Fundació té per objecte contribuir a impulsar el reforçament del teixit econòmic i del
teixit empresarial. Per al compliment de les finalitats fundacionals es podran realitzar,
entre d’altres, les següents activitats:
- Organitzar jornades, seminaris, actes i/o conferències destinades a incrementar la
sensibilitat respecte a la importància del teixit econòmic i del teixit empresarial d’àmbit
català
- Editar, publicar i/o finançar estudis i/o publicacions per tal d’establir pautes d’actuació,
canals de formació i metodologies d’anàlisi amb l’objectiu d’impulsar el teixit econòmic i
el teixit empresarial d’àmbit català.
- Atorgar beques i altres ajuts a estudiants universitaris i de post grau per a la realització
de treballs, estudis i/o investigacions relacionats amb les finalitats fundacionals o per al
finançament d’estudis relacionats amb la economia i/o la empresa.
- Participar i promoure activitats relacionades amb la emprenedoria i patrocinar estudis
relacionats.
- Qualsevol altra activitat que permeti assolir les finalitats fundacionals.
Article 3.- Capacitat jurídica.
La Fundació té plena capacitat jurídica d’obrar.
Article 4.- Àmbit d’actuació.
La Fundació desenvoluparà les seves activitats principalment a Catalunya.
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Article 5.- Durada.
1.- La Fundació es constitueix per un temps indefinit i iniciarà les seves activitats en el
moment que s’atorgui la carta fundacional, sense perjudici de la seva inscripció en el
Registre de Fundacions.
Article 6.- Domicili.
1.- La Fundació té el seu domicili a la ciutat de Barcelona, Diagonal 512, principal.
2.- El domicili de la Fundació es pot traslladar per acord del patronat, però sempre dins el
territori de Catalunya.
Article 7.- Beneficiaris.
Podran ser beneficiaris de la Fundació totes les persones físiques o jurídiques, públiques
o privades que tinguin interès en alguna de les finalitats fundacionals. En tot cas la
elecció dels beneficiaris s’efectuarà pel patronat amb criteris de legalitat, imparcialitat i
no discriminació.
Capítol II: Règim Econòmic.
Article 8.- Dotació.
La dotació de la Fundació es constitueix amb els béns que la fundadora aporta en la carta
fundacional i amb qualssevol altres béns que puguin ser-hi aportats en el futur.
Article 9.- Obtenció de recursos.
Els recursos de la Fundació es componen principalment de:
a) Els rendiments de la dotació fundacional i de les posteriors aportacions de caràcter no
finalista.
b) Els rendiments obtinguts a partir de les seves activitats.
c) Els obtinguts per donació o a títol successori no integrats en la dotació fundacional.
d) Les subvencions i els ajuts de tota mena que rebi la Fundació, incloses les dotacions
finalistes.
Article 10.- Inversió de recursos.
1.- Els béns de la Fundació han d’ésser invertits pel patronat d’una manera segura i amb
el màxim de rendibilitat.
2.- Les rendes obtingudes han d’ésser destinades, amb caràcter permanent, a
l’acompliment de les finalitats fundacionals, respectant, però, les normes establertes de
legislació vigent.
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Article 11.- Destinació dels ingressos.
A la realització de la finalitat fundacional han d’ésser destinats, almenys, el 70% de les
de les rendes i dels ingressos anuals nets que obté la Fundació, d’acord amb la legislació
vigent.
Article 12.- Disposició dels béns.
Els béns que integren la dotació de la Fundació només poden ser alienats a títol onerós i
sempre en benefici de la Fundació. El producte obtingut amb llur alienació o gravamen s’ha
de reinvertir en l’adquisició o millorament d’altres béns, d’acord amb el principi de
subrogació legal.
Article 13.- Autorització per alienar o gravar.
Qualsevol acte de disposició, especialment d’alienació o de gravamen, sobre béns immobles
i sobre valors mobiliaris ha d’ésser aprovat amb el vot favorable de la majoria absoluta dels
membres del patronat i adequar-se a la normativa legal sobre la matèria.
Article 14.- Control de la gestió
1.- Anualment, dins els sis mesos següents al tancament de cada exercici, el patronat ha
d’aprovar el compte de resultats, el balanç de situació, la memòria d’activitats, l’estat de
canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, la liquidació del pressupost de l’any
anterior i el nou pressupost.
2.- La confecció d’aquesta documentació serà a càrrec de la comissió permanent, que haurà
de tenir-la enllestida en el termini de cinc mesos, a fi que pugui ser debatuda i, si escau,
aprovada pel patronat en la seva Reunió Ordinària.
Article 15.- Supervisió del Protectorat.
Un cop aprovats pel patronat, els documents a que es refereix l’article anterior, han
d’ésser presentats al protectorat en el termini de 30 dies a comptar del dia en que
s’aproven, mitjançant documents informàtics garantits amb les corresponents signatures
electròniques reconegudes.
Capítol III. Govern de la Fundació.
Article 16.- Òrgans de la Fundació.
Són òrgans de la Fundació els següents:
a) El president.
b) El patronat.
c) La comissió permanent.
d) La comissió consultiva
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Secció primera: del patronat.
Article 17.- Competències.
1.- La direcció de la Fundació i la seva representació, en judici o fora d’aquest, corresponen
al patronat.
2.- Per tant, el patronat és la màxima expressió de la voluntat de la Fundació. A títol
enunciatiu, no limitatiu, amb els requisits que estableix la llei, pot:
a) Realitzar tota classe d’actes i negocis jurídics, d’administració o de disposició, en
especial d’adquisició, alienació o gravamen, a títol gratuït o onerós, sobre tota classe de
béns i drets, mobles i immobles, sigui quina sigui la quantia i les circumstàncies de
l’operació, a títol onerós o gratuït, amb les úniques limitacions que estableix la llei.
b) Convenir activament i passivament tota mena d’obligacions.
c) Comparèixer davant tota mena d’institucions, autoritats, entitats i, en general, davant tota
classe de persones físiques i jurídiques, públiques i privades, en especial bancs i caixes
d’estalvis, i també davant tota classe de jutges i tribunals, per tal d’iniciar, seguir, acabar
tota mena de procediments o expedients o desistir-hi.
3.- En tot cas són competències indelegables del patronat: (i) la modificació dels estatuts;
(ii) la fusió, escissió o la dissolució de la fundació; (iii) l’elaboració i l’aprovació del
pressupost i dels documents que integren els comptes anuals; (iv) els actes de disposició
sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part
de l’actiu de la fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització
oficial per un preu que sigui, almenys, el de cotització; (v) la constitució o la dotació
d’una altra persona jurídica; (vi) la fusió, l’escissió i la cessió de tots o d’una part dels
actius i els passius; (vii) La dissolució de societats o d’altres persones jurídiques; (viii)
els que requereixen l’autorització o l’aprovació del protectorat (ix) l’adopció i
formalització de les declaracions responsables.
Article 18.- Composició.
1.- El Patronat es compon d’un President, que serà el degà del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, o la persona a qui ell designi, previ acord de la Junta de Govern i d’un mínim
d’11 patrons i un màxim de 21.
2.- Els patrons són elegits per la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de
Catalunya entre els seus membres o entre d’altres professionals destacats en les matèries
pròpies de la Fundació o bé entre les persones o empreses que formin part de la
Comissió Consultiva.
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Article 19.- Gratuïtat.
Els patrons exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i al
reemborsament de les despeses degudament justificades.
Article 20.- Durada del càrrec.
1.- El degà del Col⋅legi d’Economistes de Catalunya serà president del patronat mentre
exerceixi el càrrec de degà. En cas que el degà hagués designat algú per fer les funcions de
president, aquest només ostentarà el càrrec mentre duri el mandat del degà.
2.- La resta dels patrons ho són per un període de quatre anys.
3.- Tots els patrons poden ser reelegits.
Article 21.- Cessament en el càrrec.
1.- Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:
a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas
de les persones jurídiques.
b) Incapacitat o inhabilitació.
c) Finalització del mandat, llevat que es renovi.
d) Renuncia notificada al patronat.
e) Sentència Judicial ferma que estimi l’acció de responsabilitat per danys a la fundació o
que decreti la remoció del càrrec.
f) Revocació del seu nomenament pel patronat.
2.- La revocació exigeix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del patronat.
Article 22.- Càrrecs directius.
1.- El patronat elegeix, entre els seus membres, el/els vice-president/s que estimi pertinents,
els quals ocuparan els càrrecs mentre duri el període durant el qual tenen la condició de
patrons, llevat de reelecció.
2.- Designa també un secretari, que podrà no ser patró, cas en el qual aquest tindrà veu
però no vot en les reunions. Si el secretari és patró, la durada del càrrec serà la de la seva
condició de patró.
3.- El patronat, si ho estima convenient, podrà establir i elegir altres càrrecs entre els seus
membres.
4.- Els membres del patronat i les persones indicades en l’article 312-9-3 del Codi civil de
Catalunya han d’abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que
puguin comprometre la objectivitat de la gestió de la Fundació i han de comunicar qualsevol
situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb l’entitat.
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Article 23.- Reunions.
1.- El patronat es reuneix en sessió ordinària dins els primers sis mesos de cada any, a fi
d’examinar i aprovar, si s’escau, el compte de resultats, el balanç de situació, la memòria
d’activitats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, la liquidació del
pressupost de l’any anterior i el nou pressupost.
2.- El patronat es reuneix en sessió extraordinària sempre que el president ho creu
convenient o ho demanin la comissió permanent o una quart dels seus membres.
Article 24.- Convocatòria.
1.- Les reunions es convocaran amb vuit dies d’antelació, preferentment per mitjans
telemàtics, a l’adreça de correu que, amb aquesta finalitat, hagin indicat.
2.- En la convocatòria constarà el dia, l’hora, el lloc de la reunió i el seu ordre del dia.
3.- Encara que no ho indiqui expressament la convocatòria, el patronat es podrà reunir en
segona convocatòria al cap de mitja hora de la primera, si en aquella no hi ha hagut el
quòrum suficient.
Article 25.- Quòrum d’assistència.
1.- El patronat resta constituït en primera convocatòria quan concorren a la reunió com a
mínim la meitat dels seus membres o, si el nombre és senar, el nombre més pròxim per
defecte.
2.- En segona convocatòria, el patronat resta constituït sigui quina sigui la concurrència.
Article 26.- Direcció de les reunions.
1.- El president dirigeix les reunions i procura que, en cas de debat, els diferents punts de
vista restin suficientment exposats.
2.- En cas d’absència del president, la direcció de les reunions recaurà en el vicepresident o,
si són més d’un, en el de més edat que hi sigui present. Si de cas hi manquen també els
vicepresidents, els presents designaran d'entre ells el qui hagi de presidir la reunió.
3.- A falta d’assistència del secretari, es nomenarà un substitut.
Article 27.- Presa d’acords.
1.- Els acords es prenen per majoria simple de vots, llevat dels casos en què la llei o aquests
Estatuts exigeixen una majoria qualificada.
2.- En cas d’empat, el vot del president és diriment.
3.- Es podran adoptar acords mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal,
comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets
d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se’n garanteixi la
autenticitat. S’entén que l’acord s’adopta al lloc del domicili de la Fundació i en la data
de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.
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Article 28. Conflicte d’interessos i autocontractació.
1.- Els patrons i les persones que s’hi equiparen, d’acord amb la legislació vigent, només
poden realitzar operacions amb la fundació si queda suficientment acreditada la necessitat
i la prevalença dels interessos de la fundació sobre els patriculars del patró o persona
equiparada. Abans de dur a terme la operació, el patronat ha d’adoptar una declaració
responsable i l’ha de presentar al protectorat juntament amb la documentació que
escaigui.
Article 29.- Acta de les reunions.
Al final de cada reunió el secretari ha d’estendre l’acta corresponent, amb el vist-i-plau del
president, que ha d’ésser sotmesa a aprovació en la mateixa reunió o, si més no, en la
reunió següent del patronat.
Article 30.- Funcions dels càrrecs directius.
1.- El president dirigeix les reunions del patronat i executa o fa executar els seus acords,
sempre que no es designi un altre membre especialment a aquest efecte. El president podrà
delegar les seves funcions en algun o alguns dels vice-presidents o patrons.
2.- El/els vice-president/s, si n’hi ha, substitueixen el president sempre que calgui i quan
aquest ho consideri necessari. Si n’hi ha més d’un, s’aplicarà la preferència d’edat.
3.- El secretari custodia la documentació de la Fundació, estén l’acta corresponent al
final de cada reunió i estén certificació dels acords i dels documents, amb el vist-i-plau
del President.
Secció segona: De la comissió permanent.
Article 31.- Creació i composició.
1. La comissió permanent estarà integrada pel president i el secretari de la Fundació i per
vuit patrons, quatre dels quals hauran de ser necessariament membres del Col·legi
d’Economistes de Catalunya.
2.- El nomenament dels patrons que formaran part de la comissió permanent serà acordat
pel patronat, a proposta del seu president.
3.- Els membres de la comissió permanent mantindran llurs càrrecs mentre siguin patrons o
el patronat no els en separi.
Article 32.- Funcions.
La comissió permanent té les funcions que li són assignades en l’acord de constitució i, si
s’escau, les següents:
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a) Portar la gestió i administració de la Fundació, contractar i acomiadar empleats i
assenyalar-ne les funcions i les retribucions.
b) Operar amb la banca privada i oficial, àdhuc el Banc d'Espanya, i amb les caixes
d’estalvis i les altres entitats de crèdit en qualsevol localitat i per tant, obrir, disposar i
cancel·lar en les esmentades institucions tota mena de comptes corrents i d’estalvi, signar
xecs i altres documents, conformar i impugnar saldos.
c) Constituir i retirar dipòsits; sol⋅licitar exempcions, bonificacions, desgravacions fiscals i
devolució d’ingressos indeguts; aprovar i impugnar comptes; efectuar pagaments i
cobraments per qualsevol títol i quantitat, àdhuc fer efectius lliuraments de l'Estat, de la
Generalitat de Catalunya i d’altres comunitats autònomes, organismes autònoms, províncies,
municipis o qualsevol altra entitat.
d) Retirar de les oficines de comunicacions cartes, certificats, despatxos, paquets, girs i
valors declarats; obrir, contestar i signar correspondència.
e) Contractar, modificar, rescatar, empenyorar, rescindir i liquidar assegurances, pagar les
primes i percebre de les entitats asseguradores, si s’escaigués, les indemnitzacions.
f) Representar la Fundació en judici o fora d’aquest i, per tant, comparèixer-hi per si
mateixa o mitjançant procuradors o altres apoderats, als quals podrà conferir i revocar
facultats, davant l'Estat, la Generalitat de Catalunya i d’altres comunitats autònomes i en
general davant tota classe d’autoritats, institucions i persones físiques o jurídiques,
públiques o privades.
g) Presentar, sol⋅licitar i retirar documents i certificacions, especialment en tota mena de
registres, i també instar, rebre i contestar notificacions i requeriments.
h) Atorgar els documents públics i privats pertinents a aquesta actuació.
Article 33.- Funcionament.
1.- La comissió permanent s’ha de reunir com a mínim un cop al mes i tantes vegades com
sigui convocada pel seu president a iniciativa pròpia o a petició d’un terç dels membres de
la comissió permanent.
2.- Supletòriament, s’apliquen a la comissió permanent les altres normes establertes per al
funcionament del patronat, àdhuc en allò que fa referència al vot de qualitat del president.
Secció tercera: de la comissió consultiva
Article 34.- Creació i composició.
1.- La comissió consultiva estarà integrada per persones o empreses que hagin fet alguna
aportació significativa a la Fundació, econòmica o de qualsevol altra classe, i per aquelles
persones o empreses que s’estimi que poden contribuir amb el seu consell o assessorament
al millor funcionament de la Fundació.
2.- Igualment, podran formar part de la comissió consultiva les persones o empreses que
hagin fet alguna aportació significativa o hagin col·laborat amb el Col·legi d’Economistes
de Catalunya.
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3.- Els membres de la comissió consultiva seran designats pel patronat.
4.- La comissió consultiva es renovarà cada quatre anys i els seus membres podran ser
reelegits.
Article 35.- Funcions.
La comissió consultiva, convocada pel patronat, es reunirà com a mínim una vegada l’any,
a fi de:
a) Fer aportacions i propostes en relació a les activitats de la Fundació.
b) Ser informada i informar sobre el pla d’actuació.
c) Ser informada sobre les activitats.
Capítol IV. Modificació dels Estatuts i extinció de la Fundació.
Article 36.- Modificació dels Estatuts.
Per modificar aquests Estatuts, cal que es reuneixi el patronat en una sessió extraordinària,
que es dedicarà exclusivament a aquesta finalitat. L’acord de modificació, que ha de ser
motivat, s’ha d’adoptar per la majoria absoluta dels membres del patronat i s’ha de
presentar al protectorat per a la seva aprovació.
Article 37.- Dissolució de la Fundació.
1.- La Fundació s’ha de dissoldre si resta totalment sense patrimoni o amb un patrimoni
insuficient per a realitzar la seva finalitat, si la finalitat és impossible de realitzar o si es
dóna alguna de les causes previstes per la legislació vigent.
2.- L’acord de dissolució, que ha de ser motivat, s’ha d’adoptar per la majoria absoluta
dels membres del patronat i ésser aprovat pel protectorat.
3.- Si una vegada acordada la dissolució i duta a terme la liquidació restessin béns haurien
d’ésser atribuïts pel patronat a altres institucions idònies, segons la llei, que realitzin
activitats semblants. L’adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser
autoritzada pel protectorat abans no s’executi.

Disposició final: els presents Estatuts entraran en vigor a l’endemà de la seva aprovació pel
protectorat.
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