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Introducció 
 
L’article 2.1 de la Constitució estableix que la llengua oficial de l’Estat és el 
català i la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial, del 16 de desembre 
del 1999, desplegant el mandat constitucional, fixa el deure del Govern 
d’afavorir acords i convenis de col·laboració amb universitats i altres 
organismes estrangers a fi de garantir el desenvolupament global òptim de 
la llengua oficial, i també el deure de concloure acords, tractats, convenis 
o altres actuacions en marcs internacionals, per fomentar-hi la presència 
de la llengua oficial.  
 
Una llei, però, és només un instrument que contribueix amb eficàcia als 
objectius del legislador si es produeix una comunió d’interessos i 
d’aportacions des de molts àmbits diferents. Els governs són decisius en 
l’aplicació d’una política determinada, però també ho són les institucions 
acadèmiques, les associacions, els intel·lectuals, els artistes i els 
dinamitzadors socials. Per això, en la noble tasca de promoció del 
patrimoni i la identitat dels pobles, cal arbitrar noves iniciatives i nous 
enfocaments que obrin més portes al món i a més interlocutors, i augurin 
noves expectatives.  
 
La declaració conjunta signada pel Govern d’Andorra, el Govern de les Illes 
Balears i la Generalitat de Catalunya el dia 17 de desembre del 2007 al 
Santuari de Cura respon a aquest plantejament i a la determinació 
d’aprofundir en el desenvolupament del mandat legal. Totes tres parts hi 
declaren la voluntat decidida de sumar esforços en la projecció exterior de 
la llengua catalana, que els és comuna, i de la cultura pròpia, promouen la 
projecció internacional de la llengua catalana a la categoria d’interès comú 
de tots tres governs i manifesten solemnement que la projecció de la 
cultura pròpia dels estats i territoris de la llengua catalana necessita 
instruments comuns que en garanteixin la presència en els esdeveniments 
de primera magnitud i en els mercats internacionals. 
 
Amb aquesta finalitat compartida, han decidit crear una fundació pública 
amb seu institucional a Andorra, d’acord amb els marcs legals respectius, 
entre el Govern d’Andorra i el Consorci de l’Institut Ramon Llull, d’acord 
amb els següents 
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ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ RAMON LLULL  
 

 
 
Capítol primer. Disposicions generals 
 
 
Article 1. Denominació i naturalesa 
 
Amb el nom de Fundació Ramon Llull (en endavant, la Fundació) es 
constitueix al Principat d’Andorra una fundació del sector públic que té 
com a finalitat d’interès general promoure el desenvolupament global i la 
projecció exterior de la llengua catalana i de la cultura que s’hi expressa. 
Donat que es tracta d’una fundació del sector públic, la Fundació:  
 
a) No pot exercir potestats públiques.  
 
b) Només pot realitzar activitats relacionades amb l’àmbit de competències 
de les entitats del sector públic fundadores o que hi participin.  
 
 
Article 2. Personalitat jurídica i capacitat d’obrar 
  
La Fundació és una entitat sense afany de lucre, amb personalitat jurídica 
pròpia i plena capacitat d’obrar, que es regeix pel dret vigent al Principat 
d'Andorra, en particular per la Llei 11/2008, de 12 de juny, de fundacions, 
i demés normativa que la complementi i/o substitueixi en el futur, i per 
aquests estatuts. 
 
 
Article 3. Durada 
 
La Fundació inicia les activitats el dia de l’atorgament de l’escriptura 
pública fundacional i té una durada indefinida. 
 
 
Article 4. Domicili 
 
La Fundació exerceix les seves funcions i té el domicili al Principat 
d’Andorra, a la Casa d’Areny-Plandolit, Ctra. General núm. 3, AD300 
Ordino.  
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El Patronat pot acordar la modificació del domicili quan ho consideri 
oportú, sempre que aquest s’estableixi dins del Principat d’Andorra, i 
també pot acordar establir i tancar delegacions i oficines de la Fundació al 
Principat d’Andorra o a qualsevol altre indret del món, sempre que siguin 
convenients per a l’acompliment de les seves finalitats. 
 
Capítol segon. Finalitats i àmbit d’actuació 
 
Article 5. Finalitats 
 
 Les finalitats de la Fundació són les següents:  
 
a) Intensificar l’estudi, la promoció i la defensa de la llengua catalana, des 
dels orígens fins avui, en totes les modalitats i els mitjans d’expressió.  
 
b) Fomentar la projecció exterior de la llengua catalana i dels àmbits 
culturals diversos que s’hi expressen. 
 
c) Vetllar pel compliment de la legislació sobre la llengua catalana, en 
col·laboració amb les autoritats, els organismes i les organitzacions 
públiques o privades que comparteixin totalment o parcialment les 
finalitats de la Fundació. 
 
d) Coadjuvar a l’impuls de les actuacions del Consorci de l’Institut Ramon 
Llull que siguin coincidents amb les finalitats de la Fundació. 
 
e) Qualsevol activitat relacionada amb les anteriors o necessària per al seu 
compliment efectiu. 
 
Per dur a terme les seves finalitats, la Fundació també pot crear altres 
entitats i participar-hi legalment, encara que es tracti de societats 
mercantils, sempre que tinguin per objecte la consecució de fites 
anàlogues i compatibles amb la seva. 
 
La Fundació desenvolupa les seves activitats al Principat d’Andorra i a 
qualsevol altre lloc del món. 
 
Capítol tercer. Patrimoni, aplicació dels recursos i dotació 
 
Article 6. Patrimoni 
 
6.1. El patrimoni de la Fundació està constituït pels recursos econòmics 
següents, amb els quals ha d’acomplir les seves finalitats: 
 
a) La dotació inicial de la Fundació, constituïda pels béns i els drets 
aportats a l’acte fundacional, que es detallen a l’escriptura de constitució. 
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b) Els béns i els drets susceptibles de valoració econòmica que la Fundació 
obtingui o adquireixi després de constituir-se, com també els productes i 
els rendiments del seu patrimoni i de l’exercici de les seves activitats. 
 
c) Les aportacions, les herències, els llegats, les donacions, les 
subvencions i altres tipus de liberalitats de les entitats fundadores o de 
terceres persones –físiques o jurídiques, públiques o privades– fetes 
després de la seva constitució. Amb aquest objectiu, la Fundació pot 
signar tota mena de convenis, acords i contractes –inclosos contractes de 
patrocini– amb entitats públiques i privades. Els contractes de patrocini 
poden cobrir esdeveniments puntuals o conjunts d’actuacions o activitats. 
Els patrocinadors poden gaudir de contraprestacions diverses en forma de 
publicitat i altres beneficis, en funció de l’aportació realitzada o la 
col·laboració exercida. 
 
6.2. Tots els béns i drets de la Fundació s’han d’inscriure a nom seu i han 
de figurar en el seu inventari al Registre de Fundacions. 
 
 
Article 7. Aplicació dels recursos 
 
7.1. La Fundació ha de destinar almenys dos terços de les rendes i els 
altres ingressos nets anuals que obté al compliment dels fins fundacionals, 
i la resta l’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a 
incrementar-ne la dotació.  
 
7.2. L’aplicació mínima de dos terços dels ingressos s’ha de fer efectiva en 
el termini de tres exercicis, a comptar de l’inici de l’exercici següent al de 
l’acreditació comptable.  
 
7.3. Les despeses d’administració no poden ser superiors al deu per cent 
dels ingressos generats durant l’exercici.  
 
7.4. Els ingressos procedents de les activitats i els serveis remunerats que 
presti es destinen directament a la realització de les finalitats fundacionals 
dins els límits que estableixi la legislació vigent. 
 
 
Article 7 bis. Gestió del patrimoni  
 
7bis.1. El patrimoni de la Fundació queda afectat a l’acompliment de les 
seves finalitats de la manera que el Patronat, o en el seu cas el Protectorat 
o altres òrgans conforme a les competències, atribucions i funcions que els 
atorguin les disposicions legals vigents, estimin més convenient. Això 
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sense perjudici de l’establert en l’Article 7 anterior i de l’establert en els 
següents apartats del present article. 
 
7bis.2.  Els béns integrants de la dotació inicial de la Fundació només 
poden ser alienats a títol onerós i en les condicions establertes pels 
fundadors, si en l’escriptura de constitució han autoritzat les alienacions. 
Fora d’aquest cas, els béns tan sols poden ser alienats amb autorització 
del Protectorat. En qualsevol cas, el producte de l’alienació s’ha de 
reinvertir en l’adquisició d’altres béns o drets, que resten subrogats al lloc 
dels alienats, o en millores de béns de la Fundació. 
 
7bis.3. En tot cas, la Fundació ha de comunicar al Protectorat, almenys 
amb trenta dies d’antelació, els actes d’alienació i gravamen i les 
transaccions dels béns i drets de la Fundació que s’indiquen a 
continuació: 
 
a) Els relatius als béns i drets que integren la dotació fundacional o que 
estiguin directament vinculats al compliment fundacional.  
 
b) Els que afectin al patrimoni o representin un valor superior al trenta per 
cent de l’actiu de la Fundació que resulti de l’últim balanç anual.  
 
c) Els de disposició i gravamen, i les transaccions dels béns immobles, 
establiments mercantils o industrials, dels valors mobiliaris que 
representin participacions significatives dels anteriors i dels objectes de 
valor extraordinari.  
 
7bis.4. L’acceptació d’herències per part de la Fundació es realitza amb 
l’acord del Patronat sempre a benefici d’inventari. No es poden repudiar 
herències sense l’acord del Patronat. 
 
7bis.5. L’acceptació de llegats o donacions de tercers requereix, en tot cas, 
l’acord del Patronat, que pot sol·licitar un informe jurídic i/o econòmic 
previ a l’acceptació quan es tracti de llegats o donacions oneroses que 
puguin comportar risc d’assumir deutes o càrregues superiors a l’import 
de la donació o desnaturalitzar el fi fundacional; l’acceptació de llegats o 
donacions amb càrregues que puguin desnaturalitzar el fi fundacional 
requereixen l’autorització prèvia del Protectorat. D’altra banda, no es 
poden repudiar llegats ni deixar d’acceptar donacions sense l’acord del 
Patronat, que a la seva vegada ha de comptar amb l’autorització prèvia del 
Protectorat o, en defecte seu, amb l’aprovació judicial amb audiència del 
Ministeri Fiscal.  
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Article 8. Dotació 
 
8.1. Els fundadors doten inicialment la Fundació amb la quantitat de 
CENT MIL EUROS (100.000 €), que aporten en el mateix moment 
d’atorgar-se l’escriptura pública fundacional, i en la proporció següent: el 
Govern d’Andorra el 35%, i el Consorci de l’Institut Ramon Llull el 65%. 
 
8.2. La dotació inicial pot ser incrementada posteriorment. 
 
 
Capítol quart. Govern de la Fundació  
 
 
Article 9. El Patronat 
 
9.1. La Fundació es regeix per un patronat. La Fundació pot comptar, a 
més, amb un director o gerent, amb un comitè executiu i amb qualsevol 
altre òrgan o càrrec que el Patronat consideri que cal crear, després de 
l’acord corresponent del mateix Patronat.  
 
9.2. El Patronat està format per un nombre mínim de set (7) patrons i un 
nombre màxim de quinze (15) patrons que poden ser persones físiques o 
jurídiques. Les persones físiques que integren el Patronat han de tenir 
capacitat d’obrar plena i no poden estar inhabilitades per a l’exercici de 
càrrecs i funcions públiques. Les persones jurídiques que integren el 
Patronat han de ser representades per una persona física que compleixi els 
requisits esmentats i designada amb aquesta finalitat per l’òrgan 
competent.  
 
Donat que es tracta d’una fundació del sector públic, els membres del 
Patronat poden ser, fins i tot de forma majoritària, de nacionalitat i 
residència estrangera. No obstant això, el president del Patronat ha de ser 
de nacionalitat andorrana.  
 
9.3. La presidència del Patronat és exercida pel cap de Govern d’Andorra. 
 
9.4. Són patrons nats les persones físiques i jurídiques següents: 
 
- El cap de Govern. 
- El ministre del Govern d’Andorra que tingui atribuïdes les competències 
de cultura. 
- El president de la Junta Rectora de l’Institut Ramon Llull. 
- Els vicepresidents de la Junta Rectora de l’Institut Ramon Llull. 
- El director de l’Institut Ramon Llull.  
- El secretari d’Estat que tingui atribuïdes les competències de cultura del 
Govern d’Andorra, o la persona que exerceixi el càrrec equivalent. 
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- El President del Consell General del Pirineus Orientals. 
- El Síndic de la ciutat de l’Alguer. 
 
També tindran la condició de patrons nats aquelles persones designades 
amb posterioritat que representin els òrgans de l’Estat, les administracions 
públiques i les entitats de dret públic, tant d’Andorra com de l’estranger.  
 
9.5. Són patrons designats: 
 
- Els representants de les associacions que agrupin corporacions locals de 
territoris lingüístics del català que tinguin objectius coincidents amb els 
de la Fundació i només mentre aquelles corporacions locals no estiguin 
representades per organismes polítics de rang superior que s’incorporin 
posteriorment a la Fundació com a patrons nats, cas en què deixaran de 
ser patrons. 
 
- Les altres persones físiques o jurídiques nomenades pel Patronat.  
 
Els patrons designats disposen de veu però no de vot dins del Patronat. 
 
 
Article 10. Llibertat d’actuació  
 
10.1. El Patronat és l’òrgan màxim de govern, d’administració i de 
representació de la Fundació, sense perjudici de les delegacions en altres 
òrgans que pugui determinar, d’acord amb aquests estatuts i la legislació 
vigent. 
 
10.2. El Patronat és un òrgan col·legiat, té les facultats d’administració i 
gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la Fundació, 
sense cap més limitació que el respecte de la legislació aplicable en la 
matèria. Té plena llibertat per determinar les activitats i la forma 
d’actuació de la Fundació, encaminades a aconseguir els objectius 
estatutaris concrets que determini en cada moment. 
 
10.3. L’establert en els apartats anteriors i en altres articles dels presents 
estatuts relatius a les facultats i competències del Patronat és sense 
perjudici de que la Fundació ha de sotmetre la seva contractació als 
principis de publicitat, concurrència i objectivitat, degut a la seva condició 
de fundació del sector públic, i ha de complir, en cas de que s’escaigui, 
amb allò que s’indica en els presents estatuts i en les disposicions legals 
vigents sobre la disposició del seu patrimoni i l’eventual intervenció en la 
seva gestió del Protectorat o altres òrgans.  
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Article 11. Facultats i competència del Patronat 
 
Al Patronat li correspon especialment: 
 

a) Definir les línies d’actuació de la Fundació.  
b) Interpretar els estatuts i, si ho considera necessari, reformar-los. 
c) Establir reglaments i normes complementàries dels estatuts pel 

règim intern de la Fundació.  
d) Analitzar i aprovar, si escau, el programa d’activitats i objectius de 

l’any següent, abans d’acabar l’any natural, i també els 
pressupostos ordinaris i extraordinaris de la Fundació, la memòria i 
els comptes anuals. 

e) Nomenar i revocar el director i el secretari del Patronat i qualsevol 
càrrec o òrgan que estimi convenient per millorar l’organització i per 
acomplir els objectius de la Fundació.  

f) Aprovar la composició del Comitè Executiu. 
g) Conservar els béns i els drets que integrin el patrimoni de la 

Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers 
i d’acord amb les circumstàncies econòmiques, així com acceptar 
herències, llegats, donacions i subvencions, d’acord amb els 
estatuts. 

h) Exercir la plena representació judicial i extrajudicial de la Fundació 
en tota mena de relacions, actes i contractes, i davant tota mena de 
persones físiques i jurídiques, entitats públiques i privades, 
fedataris, tribunals i autoritats de qualsevol ordre, grau i jurisdicció. 
Comparèixer davant d’aquests i atorgar els documents i els 
contractes, públics i privats, que siguin necessaris per al 
desenvolupament de les seves finalitats, i també fer ús de tota mena 
d’instàncies, demandes i recursos i defensar les demandes que, 
eventualment, es presentin contra la Fundació i els seus òrgans, tot 
atorgant i revocant delegacions i apoderaments per al compliment de 
les finalitats i la defensa dels interessos de la Fundació. 

i) En general, fer tota mena d’actes i negocis jurídics que, al seu 
criteri, siguin necessaris o convenients per al desenvolupament de 
les finalitats de la Fundació.  

 
El Patronat pot delegar expressament al Comitè Executiu les funcions 
esmentades anteriorment, excepte les dels apartats a), b), c), d), e) i f) i les 
que contenen l’article 20bis.2. 
 
L’adopció d’acords referents als apartats a), b), c), d), e) i f) anteriors 
requereix la unanimitat dels patrons nats. 
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Article 12. Acceptació del càrrec de patró 
 
Els membres del Patronat comencen a exercir les funcions després d’haver 
acceptat expressament el càrrec. Aquesta acceptació es pot fer constar en 
l’escriptura fundacional, en una altra escriptura pública o per 
compareixença realitzada a aquest efecte davant del Registre de 
Fundacions, i s’acredita mitjançant certificació expedida pel secretari del 
Patronat. En tot cas, el nomenament i l’acceptació del càrrec de patró es 
notifica al Registre de Fundacions. 
 
Article 13. Durada del mandat dels patrons 
 
13.1. El mandat dels patrons nats és per a tota la durada de la Fundació, 
amb el benentès que està vinculat al càrrec que motiva la condició de 
patró. D’acord amb aquesta relació, els membres del Patronat que ho 
siguin per raó del càrrec que ocupen, abandonen automàticament la 
representació en el moment en què perden la condició per la qual van ser 
nomenats. 
 
13.2. La durada del mandat dels patrons designats és de quatre (4) anys, 
si bé poden ser reelegits indefinidament, llevat de cessament d’acord amb 
aquests estatuts. 
 
 
Article 14. Cessament i substitució dels patrons 
 
14.1. El cessament dels patrons es produeix  per les causes que resulten 
de la Llei. 
 
14.2. La renúncia del càrrec de patró ha de constar en escriptura pública i 
només produeix efectes davant tercers quan s’inscriu al Registre de 
Fundacions.  
 
14.3. Si es produeix la vacant d’un patró designat, el Patronat pot designar 
una persona per ocupar-la.  
 
14.4 El cessament, la suspensió, la renúncia i els nomenaments de 
substitució de patrons s’han d’inscriure al Registre de Fundacions.  
 
 
Article 15. Representació dels patrons 
 
15.1. Si els patrons són persones jurídiques o institucionals, s’han de fer 
representar en el Patronat d’una manera estable per una persona física, el 
nomenament de la qual cal notificar al president, després que hagin 
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acceptat expressament la persona jurídica el càrrec de patró, i la persona 
física, la representació. 
 
15.2. Només els patrons nats que ho siguin per raó dels seus càrrecs en 
òrgans de l’Estat, administracions públiques i entitats públiques, tant 
d’Andorra com de l’estranger, es poden fer representar per un altre patró. 
 
15.3. Les delegacions són específiques i s’han de fer mitjançant escrit per 
a cada reunió, adreçat al president. 
 
15.4. Els patrons han d’assistir a les reunions del Patronat, personalment 
o per mitjà del representant designat d’acord amb els paràgrafs anteriors. 
En cap cas no poden delegar amb caràcter general la seva representació. 
 
 
Article 16. El president i els vicepresidents del Patronat 
 
16.1. Correspon al president del Patronat: 
 

a) Presidir el Patronat, convocar-ne les reunions i establir-ne l’ordre del 
dia, verificar els quòrums d’assistència i de vots, dirigir i moderar els 
debats, dirimir els empats fent ús del vot de qualitat, proclamar els 
acords presos i executar-los o fer-los executar. 

b) Exercir la representació judicial i extrajudicial de la Fundació en tots 
els casos en què la representació no hagi estat objecte de delegació o 
mandat. 

c) Qualsevol altra missió o feina que li encomani el Patronat. 
  
16.2. El ministre del Govern d’Andorra que tingui atribuïdes les 
competències de cultura, el president i els vicepresidents de la Junta 
Rectora de l’Institut Ramon Lull exerceixen els càrrecs de vicepresidents 
nats.  
 
16.3. Els vicepresidents substitueixen el president en cas d’absència o 
impossibilitat del president, amb les mateixes funcions i facultats i sempre 
que el president no hagi delegat la seva funció, d’acord amb l’article 15.2. 
La substitució sempre té lloc per delegació escrita del president a favor del  
vicepresident a qui correspongui successivament, excepte si s’ha de dur a 
terme d’ofici a causa de la impossibilitat del president. 
 
 
Article 17. El secretari del Patronat 
 
17.1. El Patronat nomena un secretari que l’assisteix en tot allò que el dit 
òrgan consideri necessari. El secretari no pot ser membre del Patronat, té 
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veu però no té vot en les reunions, i pot ser retribuït en la forma i quantia 
que determini el Patronat. 
 
17.2. Correspon al secretari redactar i signar les actes de les reunions del 
Patronat, com també estendre certificats de les reunions i dels acords que 
s’hi prenen, amb el vistiplau del president, i de qualssevol llibres, 
documents o antecedents de la Fundació.  
 
17.3. L’aprovació de les actes és el primer punt de l’ordre del dia de la 
reunió del Patronat següent a la reunió a la qual es refereix l’acta. En els 
llibres d’actes el secretari hi ha de fer constar la llista d’assistents a cada 
reunió, el resultat de les votacions i el text literal dels acords que 
s’adoptin. A part d’aquestes tasques, el Patronat pot encomanar al 
secretari altres funcions complementàries, com custodiar la documentació 
que pertany a la Fundació, vigilar el compliment de la normativa jurídica 
aplicable i supervisar la comptabilitat de la Fundació. 
 
17.4. En casos d’absència o impossibilitat, el secretari ha de ser substituït 
pel patró que el Patronat elegeixi, que aleshores actua com a secretari en 
funcions. 
 
 
Article 18. Reunions del Patronat 
 
18.1. El Patronat es reuneix sempre que el convoca el seu president a 
iniciativa pròpia o a demanda d’una tercera part dels membres. En tot cas, 
el Patronat s’ha de reunir obligatòriament durant el primer semestre de 
l’any natural per aprovar els comptes de l’exercici anterior, i durant el 
segon semestre per aprovar els objectius, el programa d’activitats i el 
pressupost de l’any següent. 
 
18.2. El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixin a la reunió 
–sigui personalment, sigui vàlidament representats d’acord amb els 
estatuts i les normes complementàries– la majoria dels membres. 
 
18.3. En les reunions del Patronat, cada patró nat té dret a un vot, i els 
acords són vàlids quan s’hagin pres per majoria simple dels membres 
assistents a la reunió, a excepció de supòsits que s’indiquen a continuació 
o d’altres supòsits que conforme als presents estatuts requereixin altres 
majories reforçades. En tot cas, els acords següents requereixen el vot 
unànime de tots els patrons nats: 
 

- La definició de les línies d’actuació de la Fundació. 
 

- La interpretació i reforma dels presents estatuts. 
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- L’establiment de reglaments i normes complementàries dels 
presents estatuts pel règim intern de la Fundació. 

 
- L’anàlisi i aprovació, si escau, del programa d’activitats i objectius 
de l’any següent, abans d’acabar l’any natural, i també els 
pressupostos ordinaris i extraordinaris de la Fundació, la memòria i 
els comptes anuals. 
 
- El nomenament i revocació del director o gerent de la Fundació i 
del secretari del Patronat, així com qualsevol altre càrrec o òrgan que 
estimi convenient per millorar l’organització i per acomplir els 
objectius de la Fundació. 
 
- L’aprovació de la creació i la composició de qualsevol òrgan en el 
qual es deleguin funcions, d’acord amb els presents estatuts.  

 
El vot del president té força diriment en cas d’empat.  
 
18.4. Llevat que a la reglamentació complementària s’estableixi altrament, 
les reunions del Patronat, en sessió plenària, són convocades amb una 
antelació mínima de trenta dies, mitjançant una notificació individual als 
seus membres que ha d’incloure l’ordre del dia de la reunió. 
 
18.5. No pot ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figuri 
inclòs en l’ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els membres de 
l’òrgan col·legiat i es declari la urgència de l’assumpte per unanimitat.  
 
18.6. Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament. Tanmateix, poden ser 
rescabalats de les despeses que els representi el compliment de la seva 
funció, degudament justificades sempre que no siguin assumides per les 
institucions que representen. 
 
 
Article 18 bis. Obligacions i responsabilitats dels patrons 
 
18bis.1. Entre d’altres, són obligacions dels patrons vetllar pel compliment 
de les finalitats de la Fundació, assistir a les reunions a les quals siguin 
convocats, exercir el càrrec amb la diligència d’un administrador lleial, 
mantenir en bon estat de conservació i de protecció els béns i els valors de 
la Fundació, i complir en les seves actuacions en allò que determinen les 
disposicions legals vigents i les presents normes fundacionals. 
 
18bis.2.  Els patrons són responsables solidaris davant de la Fundació 
pels danys i perjudicis que causin per actes contraris a la Llei o els 
presents estatuts, i per l’incompliment de les seves obligacions amb culpa 
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o negligència. L’acció de responsabilitat, que s’exerceix davant l’autoritat 
judicial i en nom de la Fundació, correspon:  
 
a) Al Patronat, mitjançant acord motivat, sempre que el patró afectat no 
participi en l’adopció de l’acord.  
 
b) Al Protectorat.  
 
c) Als patrons dissidents o absents, i també al fundador en el cas que no 
sigui patró. 
 
18bis.3. El Protectorat, d’ofici o a partir d’una denúncia, pot sol·licitar a 
l’Administració de justícia que ordeni la intervenció temporal de la 
Fundació, quan hi adverteixi una gestió greument irregular o que posi en 
perill la continuïtat de la Fundació, o una divergència greu entre les 
activitats que duu a terme i els fins fundacionals. El Protectorat també 
està legitimat per impugnar els actes i els acords del Patronat que siguin 
contraris als preceptes legals o estatutaris pels quals es regeix la 
Fundació. Si el Protectorat considera que es desprenen indicis racionals 
d’il·licitud penal de la documentació presentada per la Fundació, ho ha de 
comunicar al Ministeri Fiscal o a l’òrgan jurisdiccional competent. En 
aquest cas, el Protectorat comunica aquesta circumstància a la Fundació i 
al Registre de Fundacions.  
 
18bis.4. L’acció d’impugnació d’acords o d’actes del Patronat caduca al cap 
d’un any, comptador a partir de la data en què s’hagi adoptat l’acord o dut 
a terme l’acte.  
 
 
Article 18 ter. Gestió provisional del Protectorat  
 
18ter.1. El Protectorat pot assumir provisionalment la gestió de la 
Fundació en els supòsits següents:  
 
a)  Si la Fundació es queda sense patrons per qualsevol motiu.  
 
b) Si adverteix una irregularitat greu en la gestió econòmica que posi en 
perill la subsistència de la Fundació o una desviació greu entre els fins 
fundacionals i l’activitat realitzada. En aquest cas, el Protectorat insta el 
Patronat a elaborar un informe i prendre les mesures correctores 
oportunes en un termini determinat.  
 
18ter.2. En ambdós casos indicats en l’apartat anterior és necessària 
l’autorització judicial, en la qual s’ha d’establir el termini durant el qual el 
Protectorat s’ha de fer càrrec de la gestió de la Fundació, que en cap cas 
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no pot superar els dos anys. La resolució judicial s’inscriu al Registre de 
Fundacions.  
 
 
Article 19. Consell Assessor  
 
Per ajudar en el compliment de les seves funcions, el Patronat pot 
nomenar un consell assessor, format pels tècnics i els professionals que 
consideri més adequats. Les funcions del Consell Assessor són assessorar, 
reflexionar, estudiar i fer propostes sobre les qüestions que li sotmeti el 
Patronat. El Consell Assessor no pot, en cap cas, prendre decisions que 
vinculin la Fundació ni assumir, per delegació, facultats que corresponen 
al Patronat. 
 
 
Article 20. Director o gerent  
 
El director o gerent és el responsable de la gestió econòmica, 
administrativa i operativa de la Fundació. També és el responsable 
d’executar els acords presos pel Patronat de la Fundació. 
 
El director o gerent és nomenat i revocat per acord del Patronat, amb 
l’assentiment unànime dels patrons nats, de forma discrecional si no 
compleix els objectius o si la seva gestió no té el vistiplau del Patronat. El 
director o gerent ha de ser una persona física o jurídica amb solvència 
tècnica acreditada, que ha de ser retribuïda en la forma i amb la 
remuneració adequada a les funcions que desenvolupi, segons ho 
determini el Patronat. El nomenament, el cessament, les condicions 
contractuals pactades i la remuneració anyal d’aquestes persones s’han de 
notificar al Protectorat; en tot cas, les despeses per aquest concepte han de 
ser considerades una despesa general.  
Correspon al director o gerent:  
 

a) La gestió i l’execució ordinària de la comptabilitat i dels 
pressupostos aprovats pel Patronat. 

b) La direcció administrativa i econòmica de la Fundació. 
c) Contractar el personal, les obres i els serveis i els subministraments 

necessaris, i també acomiadar personal, amb el vistiplau del Comitè 
Executiu. Això sense perjudici de que la Fundació ha de sotmetre la 
seva contractació als principis de publicitat, concurrència i 
objectivitat. 

d) Realitzar els actes i els negocis jurídics referents a la representació i 
al govern de la Fundació, amb el vistiplau del Comitè Executiu. 

e) La direcció i la planificació de les activitats de la Fundació. Amb 
aquest fi, ha de presentar i sotmetre a l’aprovació del Patronat un 
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programa d’activitats i objectius, i n’ha de fer constar el contingut 
econòmic d’acord amb les disponibilitats pressupostàries. 

f) Qualsevol altra que li sigui delegada pel Patronat, directament o a 
través del Comitè Executiu. 

 
 
Article 20 bis. Apoderats 
 
20bis.1. El Patronat pot nomenar apoderats generals i especials. 
L’apoderat general té la condició de director o gerent.  
 
20bis.2. No es pot apoderar la facultat de decidir els actes següents:  
 
a) La modificació dels presents estatuts.  
 
b) La fusió, l’escissió o la dissolució de la Fundació.  
 
c) La formulació del pressupost.  
 
d) L’aprovació dels documents que han de contenir els comptes anuals.  
 
e) Els actes d’adjudicació, d’alienació, de gravamen i, en general, de 
disposició sobre béns immobles, establiments o béns mobles que integrin 
la dotació inicial de la Fundació.  
 
f) Els actes per als quals cal l’autorització del Protectorat o els que se li 
hagin de notificar preceptivament.  
 
20bis.3. Els apoderaments generals i les revocacions s’han d’inscriure al 
Registre de Fundacions.  
 
 
Capítol cinquè. Règim econòmic 
 
Article 21. Comptabilitat i llibres 
 
L’exercici econòmic i els pressupostos de la Fundació són anuals i 
coincideixen amb l’any natural. La Fundació ha de portar, almenys, els 
llibres diari, inventari i de comptes anuals, així com el llibre d’actes, 
d’acord amb la normativa vigent. El Registre de Fundacions ha de 
diligenciar els llibres obligatoris abans que siguin utilitzats o bé un cop 
fets els assentaments i les anotacions mitjançant procediments 
informàtics.  
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La Fundació ha de complir les obligacions administratives i fiscals 
establertes en la legislació, en relació amb la formulació d’inventaris de 
béns, balanços, liquidació de pressupostos, llibres de comptabilitat, etc.  
 
 
Article 22. Presentació dels comptes 
 
22.1. Anyalment, el Patronat ha de formular l’inventari i els comptes 
anuals. Els comptes han d’estar integrats pels documents següents: 
 
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: 

- El detall dels recursos procedents d’altres exercicis pendents de 
destinar, si escau. 
- Els indicadors del compliment de les finalitats fundacionals. 
- El detall de les societats participades, amb indicació del 
percentatge de participació, si escau. 

 
22.2. 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 vistiplau del President. 
 
22.3. La Fundació ha de portar la seva comptabilitat d’acord amb la 
naturalesa de les seves activitats i de manera que permeti un seguiment de 
les operacions i l’elaboració dels comptes anuals. Donat que es tracta 
d’una fundació del sector públic, la Fundació ha d’ajustar la seva 
comptabilitat a les disposicions legals previstes al Pla general de 
comptabilitat pública vigent.  
 
22.4. La Fundació ha de presentar els seus comptes anuals al Protectorat 
en un termini de trenta dies hàbils a comptar des de la data de la seva 
aprovació; en cas de que no es faci, la Fundació estarà sotmesa a les 
sancions que estableix la normativa aplicable en vigor. La documentació 
relativa als comptes l’ ha d’adreçar al Protectorat una persona degudament 
facultada per fer-ho; aquesta obligació no afecta la documentació lliurada 
a efectes estadístics.  
 
22.5. La Fundació ha de sotmetre els seus comptes anuals a una auditoria 
externa en la data del tancament de l’exercici quan es produeix una de les 
circumstàncies següents:  
 
a) Quan el total de l’actiu de la Fundació supera un milió d’euros.  
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b) Quan el total del volum anual d’ingressos ordinaris supera mig milió 
d’euros.  
 
En l’informe d’auditoria s’han de fer constar les infraccions de les normes 
legals o estatutàries que s’observin. L’informe de l’auditoria de comptes 
s’ha de presentar al Protectorat en el termini de seixanta dies a comptar 
del moment de l’emissió, i en tot cas dins del termini de set mesos a partir 
de l’últim dia de l’exercici econòmic a què fa referència l’informe.  
 
 
Capítol sisè. Modificació 
 
Article 23. Requisits 
 
23.1. Els estatuts només es poden modificar amb el vot favorable de tots 
els membres nats del Patronat, el qual ha de tenir en compte l’interès de la 
Fundació i la voluntat fundacional. El Patronat ha d’haver estat convocat 
degudament, en sessió plenària i amb aquest punt inclòs a l’ordre del dia 
de la reunió.  
 
23.2. Les modificacions estatutàries s’han de formalitzar per mitjà 
d’escriptura pública i s’han d’inscriure al Registre de Fundacions. El notari 
autoritzant cursa al Registre de Fundacions dues còpies autèntiques de 
l’escriptura que formalitza la modificació dels presents estatuts, dins del 
termini de tres dies hàbils des de l’atorgament. La modificació dels 
presents estatuts requereix en tot cas l’aprovació prèvia del Protectorat, 
que ha de decidir mitjançant una resolució motivada.  
 
 
Capítol setè. Fusió, escissió i extinció 
 
Article 24. Fusió i escissió  
 
24.1. La Fundació es pot fusionar amb una o més fundacions quan no 
consti la voluntat contrària del fundador, sempre que respongui a les 
conveniències de complir millor els fins fundacionals, i sempre i quan 
compti amb l’aprovació del Protectorat. La fusió s’ha de formalitzar en 
escriptura pública, que s’ha d’inscriure al Registre de Fundacions.  
 
24.2. La Fundació es pot escindir quan no consti la voluntat contrària del 
fundador, sempre i quan tingui com a objectiu el compliment de les seves 
finalitats fundacionals. L’escissió es decideix per acord motivat del 
Patronat i requereix l’aprovació del Protectorat. L’escriptura pública que 
formalitzi l’escissió, que s’ha d’inscriure al Registre de Fundacions, ha de 
contenir els estatuts de la fundació o les fundacions que en resultin, i 
també la identificació dels membres del primer patronat.  
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24.3. Per fusionar o escindir la Fundació és necessari l’acord de la totalitat 
dels membres nats del Patronat. 
 
 
Article 25. Extinció 
 
25.1. La Fundació té caràcter permanent. No obstant això, es pot extingir 
per:  
 
a) L’expiració del termini pel qual va ser constituïda.  
 
b) L’acompliment de les finalitats fundacionals.  
 
c) La impossibilitat d’acomplir les finalitats fundacionals.  
 
d) Les causes establertes en l’escriptura fundacional o els estatuts. 
 
e) L’absorció o la integració que resulti d’un procés de fusió amb una 
fundació o més d’una.  
 
f) Resolució judicial.  
 
25.2. En els supòsits dels apartats b), c) i d) de l’apartat 25.1. anterior, 
l’extinció requereix l’acord motivat de tots els patrons nats del Patronat, 
ratificat pel Protectorat. Si no hi ha acord del Patronat o l’acord no és 
ratificat pel Protectorat l’extinció de la Fundació requereix una resolució 
judicial motivada, que pot ser instada pel Protectorat, si és el cas.  
 
25.3. Els acords i les resolucions judicials que determinen l’extinció de la 
Fundació s’han d’inscriure al Registre de Fundacions i s’han de formalitzar 
mitjançant escriptura pública. 
 
 
Capítol vuitè. Destinació del patrimoni 
 
Article 26. Liquidació 
 
26.1. L’extinció de la Fundació comporta la liquidació dels seus actius i els 
seus passius. Els criteris reguladors del procediment de liquidació són els 
establerts reglamentàriament. 
 
26.2. Correspon al Protectorat determinar l’aplicació que s’ha de donar a 
l’haver resultant, que es pot traspassar a una fundació, una entitat 
pública o una altra entitat sense finalitat de lucre amb uns fins similars 
als de la fundació extingida.  
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26.3. La liquidació, així com el nomenament, la suspensió, el cessament i 
la renúncia si escau, dels liquidadors, s’han d’inscriure al Registre de 
Fundacions.  
 
 
 
                                                        Andorra la Vella, 10 de gener del 2010 


