Adaptació i Modificació dels Estatuts de la
Fundació Privada Orfeó Català-Palau de la Música Catalana

Barcelona, Desembre de 2011

CAPÍTOL I - DENOMINACIÓ, NATURALESA I DOMICILI.

Article 1r.- La Fundació, que tindrà caràcter de privada, es denominarà "FUNDACIÓ
PRIVADA ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA", i estarà subjecta a la
legislació vigent a Catalunya. Tindrà el domicili a Barcelona, carrer del Palau de la Música, 4 i
6, que podrà ser traslladat a un altre lloc dins el terme municipal d'aquesta ciutat per acord del
Patronat, d’acord amb les disposicions legals vigents.
Article 2n.- La Carta Fundacional i aquests Estatuts, com també els acords i les normes
complementàries que puguin adoptar llurs òrgans de govern, seran les normes per les quals,
juntament amb la legislació directament aplicable, haurà de regir-se l'activitat i vida de la
Fundació.
Article 3r.- La Fundació gaudirà de plena capacitat jurídica i d'obrar, sense altres limitacions
que les imposades expressament per les disposicions legals que siguin aplicables a aquesta
classe de Fundacions, i les establertes en aquests Estatuts, per l'atorgament de la seva Carta
Fundacional en escriptura pública i la seva inscripció en el Registre de Fundacions de la
Generalitat de Catalunya.

CAPÍTOL II - FINALITATS FUNDACIONALS.

Article 4t. - La Fundació, que exercirà les seves funcions principalment a Catalunya, tindrà com
a finalitat la d'estimular i fomentar tota classe d'activitats culturals especialment en l'aspecte
musical per tal que, amb el seu suport econòmic i promocional, faciliti la realització i
contribueixi en la gestió de les iniciatives i els projectes del conjunt d’institucions liderades per
l’associació Orfeó Català, podent col·laborar a bastament amb altres Centres o Institucions que
persegueixin iguals finalitats.
Al llarg dels presents Estatuts la denominació “Palau de la Música Catalana” s’estendrà al
conjunt d’institucions liderades per l’associació Orfeó Català, als edificis i instal·lacions, com
també les activitats que s’hi organitzen, que, en l’actualitat, gestionen l’Orfeó Català, el
Consorci del Palau de la Música o la mateixa Fundació.
Article 5è.- Per tal d'aconseguir les seves finalitats, la Fundació es valdrà dels mitjans lícits que
en cada cas cregui més adients i realitzarà, amb plena autonomia, entre d’altres, les activitats
següents:
-

Organitzar i coordinar la celebració d’esdeveniments artístics i musicals per tal
d’impulsar la cultura musical i complementar les activitats de l’Orfeó Català i del Palau
de la Música Catalana en general.
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-

Realitzar les activitats promocionals, de publicitat i màrketing, entre d’altres, que siguin
necessàries per fomentar i coordinar la participació de mecenes i altres col·laboradors
privats i públics amb la Fundació, per tal d’obtenir el suport econòmic necessari per a
optimitzar el desenvolupament del seu fi fundacional.

-

Gestionar i administrar els recursos econòmics, materials i humans que siguin
necessaris per donar suport i impuls a les activitats a que es refereixen els punts
anteriors.

-

Encarregar-se de la gestió i administració dels actius que conformen el Palau de la
Música, d’acord amb els convenis que puguin establir-se amb aquesta finalitat amb
altres institucions com l’Orfeó Català i el Consorci del Palau de la Música.

-

Qualsevol altra actuació que li vulguin encarregar, per a la millor consecució de les
finalitats fundacionals, l’Orfeó Català, el Consorci del Palau de la Música, les
Administracions públiques i la resta d’òrgans, entitats, empreses i agrupacions que
tinguin interès en contribuir a la bona marxa del Palau de la Música Catalana.

Article 6è.- Les regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals, com
també els criteris objectius, seran establerts pel Patronat. Així mateix, correspondrà al Patronat
la determinació dels eventuals beneficiaris mitjançant regles basades sempre en l'objectivitat, la
imparcialitat, la no discriminació per raó de sexe, creença, raça, procedència social o
discapacitat i adreçades a col·lectius genèrics de persones.

CAPÍTOL III - PATRIMONI I GESTIÓ ECONÒMICA.

Article 7è. - El patrimoni de la Fundació quedarà vinculat a l'acompliment de les finalitats
fundacionals. L’esmentat patrimoni es compondrà: a) del capital fundacional, constituït per 1a
dotació inicial, segons consta a la Carta Fundacional; b) de tots els altres béns i drets que accepti
i rebi la Fundació, a fi d'incrementar e1 capital fundacional; c) de tots els fruits, rendes i
productes, i altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació, per qualsevol títol o concepte.
Els increments de dotació inicial s’hauran de notificar al Protectorat en el moment de la
presentació dels comptes anuals, i si no és una aportació dinerària procedent del fundador o de
tercers, s’haurà de fer constar en una escriptura pública, en la qual necessàriament s’hauran de
descriure els elements següents:
a)
b)
c)
d)

Els béns i drets aportats.
Les dades registrals i el títol o concepte de l’aportació.
L’informe de valoració corresponent, si procedeix.
La manifestació de la voluntat de l’aportant en el sentit que l’aportació forma part de la
dotació.
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Article 8è.- Els béns i drets que integrin el patrimoni fundacional només podran ser gravats o
alienats a títol onerós, respectant les condicions dels donants dels béns en qüestió, per reinvertir
el producte que se n'obtingui en l'adquisició d'altres béns fructífers, o en els que serveixin per al
millor acompliment de la finalitat fundacional. En tot cas, es comunicaran al Protectorat els
actes de gravamen o disposició efectuats en el termini de trenta dies a comptar des del seu
atorgament.
No obstant això, serà necessària l’autorització prèvia del Protectorat per a efectuar actes de
disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:
a) Si els béns o drets objecte de disposició s'han adquirit amb diners provinents de subvencions
públiques.
b) Si el donant ho ha exigit expressament.
c) Si ho estableix una disposició estatutària.
d) Si el producte de l'operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de la Fundació.
Article 9è.- Els béns que constitueixen la dotació de la Fundació podran ser destinats, amb
caràcter permanent, a l'acompliment directe de les finalitats fundacionals en forma d'immobles,
instal·lacions o béns de naturalesa moble, adequats per a aquest compliment. Aquests béns
només podran ser alienats a títol onerós, en els termes indicats a l’anterior Article 8è.
Article 10è.- E1 Patronat de la Fundació formularà anualment l'inventari i els comptes anuals de
l'exercici econòmic d’acord amb l’any natural, iniciat l’1 de gener i tancat el 31 de desembre, i
una memòria de les activitats dutes a terme durant l'any, i també formularà el pressupost de
l'exercici. Els comptes anuals hauran d'expressar d'una manera precisa el patrimoni, la situació
financera i els resultats de la Fundació, d'acord amb el que estableix la llei i estaran formats per
a) el balanç de situació, b) el compte de resultats, c) l'estat de canvis en el patrimoni net, d)
l'estat de fluxos d'efectiu, e) 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
que s'han fet en compliment de les finalitats fundacionals, concretant el nombre de beneficiaris i
els serveis que aquests han rebut, i també els recursos procedents d'altres exercicis pendents de
destinar, si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb la indicació del percentatge
de participació.
Els comptes anuals i el pressupost han d'ésser elaborats i aprovats pel Patronat dins dels sis
mesos següents a la data del tancament de l'exercici i signats pel Secretari amb el vistiplau del
President. Posteriorment han de presentar-se al Protectorat de la Generalitat de Catalunya en els
terminis i en la forma prevista per la llei.
Article 11è.- Els recursos anuals es compondran de: a) les rendes que produeixi l'actiu, b) els
saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals, c) les subvencions i altres
liberalitats i aportacions de tercers rebudes amb aquesta finalitat, les quals, per tant, no hagin de
ser incorporades al capital fundacional.
Article 12è.- Per a la realització de les finalitats fundacionals ha de ser destinat, com a mínim,
el setanta per cent de les rendes netes anuals que obtingui la Fundació i dels altres ingressos que
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no formin part de la dotació de la Fundació. La resta s'ha d'aplicar al compliment diferit
d'aquestes finalitats o a l'increment dels fons propis de la Fundació. El Patronat ha d'aprovar les
formes d'aplicació d'aquest romanent.
Article 13è.- Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns que constitueixen el
patrimoni fundacional, i per a l'acceptació d'herències i llegats, s'exigirà el vot favorable dels
membres del Patronat d’acord amb el que s’estableix a l’Article 32è dels presents Estatuts, i
l'acompliment dels requisits legals aplicables.
Article 14è.- La comptabilitat de la Fundació s'ajustarà als principis generals comptables
establerts a la legislació catalana sobre fundacions privades i a les disposicions que li siguin
aplicables. La comptabilitat serà portada per la persona que designi el Patronat.

CAPÍTOL IV - DEL GOVERN DE LA FUNDACIÓ.

Article 15è.- El govern i administració de la Fundació correspondrà al Patronat, que és l'òrgan
que exerceix la representació, amb totes les facultats que siguin necessàries per a 1a realització
de les finalitats fundacionals, d’acord amb la Llei.
La representació de la Fundació es farà efectiva mitjançant el President, la persona que el
substitueixi o, només en el marc de l’execució dels acords prèviament adoptats pel Patronat, per
mitjà de la persona o persones que nomeni el Patronat en cada cas. El Patronat pot nomenar
apoderats generals o especials, amb funcions mancomunades o solidàries, els quals podran no
formar part del Patronat.
La representació de la Fundació s’estén a tots els actes continguts en els fins fundacionals, amb
les limitacions establertes per la llei o en els presents Estatuts.
Les limitacions imposades pels presents Estatus a les facultats del Patronat, fins i tot si han estat
objecte d’inscripció, no poden oposar-se a terceres persones que hagin actuat de bona fe.
Article 16è.- EI Patronat és un òrgan col·legiat que estarà constituït per vint-i-dos membres
(22).
El Patronat estarà format pels següents membres:
-

La persona que ostenti la Presidència de l’Orfeó Català.
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-

-

Deu patrons, designats per la Junta Directiva de l’Orfeó Català, a proposta de la
Presidència, vuit dels quals seran designats d’entre els membres de la Junta Directiva de
l’Orfeó Català i dos patrons, designats d’entre els socis de l’Orfeó Català que gaudeixin
de reconegut prestigi en l’àmbit cultural, econòmic i social; ladesignació d’aquests dos
patrons haurà de comptar, en tot cas, amb l’aquiescència del Consell de Mecenatge.
.
Vuit patrons, designats a proposta del Consell de Mecenatge.
La Generalitat de Catalunya, qui podrà designar un representant al Patronat, amb un vot.
L’Ajuntament de Barcelona, qui podrà designar un representant al Patronat, amb un vot.
L’Administració General de l’Estat, a través del Ministeri competent en matèria de
Cultura, qui podrà designar un representant al Patronat, amb un vot.

Quan es produeixi una vacant, el Patronat escollirà el nou o nous patrons respectant la proporció
i la designabilitat establerta en aquest article.
Els membres del Patronat, si són persones físiques, hauran de complir els requisits següents:
a)
b)
c)

Tenir plena capacitat d’obrar.
No estar inhabilitats per a exercir càrrecs públics o per administrar béns.
No haver estat condemnats per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre
socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Si els membres del Patronat són persones jurídiques, és precís atenir-se al que estableixen els
estatuts respectius, en relació amb els òrgans de representació, direcció i gestió d’altres persones
jurídiques. Els patrons designats per les Administracions Públiques podran delegar la seva
representació i vot al Patronat, a favor d’un altre patró i per un acte concret, d’acord amb les
normes que els siguin d’aplicació.
El funcionament intern del Patronat podrà ser concretat en un Reglament Intern que haurà de ser
aprovat, i en el seu cas, modificat per la majoria a que es refereix l’Article 32è.
Article 17è. El nomenament dels vuit patrons designats d’entre els membres de la Junta
Directiva de l’Orfeó Català tindrà la mateixa duració que la Junta Directiva de la qual formin
part.
El nomenament dels dos patrons designats d’entre els socis de l’Orfeó Català tindrà la mateixa
duració que el mandat de la Presidència a proposta de la qual han estat designats
El nomenament dels patrons designats a proposta de les Administracions públiques tindrà una
duració de quatre anys, renovables lliurement per l’Administració respectiva.
El nomenament dels patrons designats a proposta del Consell de Mecenatge tindrà una duració
de quatre anys, renovables pel mateix Consell de Mecenatge d’acord amb el seu reglament de
règim intern.
Article 18è. 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.
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b)
c)
d)
e)
f)

Incapacitat o inhabilitació.
Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
Finiment del termini del mandat, llevat que es renovi.
Renúncia notificada al Patronat.
Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o
que decreti la remoció del càrrec.

g)

En el cas dels Patrons que tinguin la condició de mecenes del Palau de la Música, des del
moment en què perdin aquesta condició d’acord amb el Reglament de règim intern del
Consell de Mecenatge.
Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

h)

La renúncia al càrrec de Patró ha de constar de qualsevol de les maneres establertes per a
l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre
de Fundacions.
Els Patrons que per qualsevol causa cessin com a tals, abans de complir-se el termini del seu
mandat, seran substituïts per acord del Patronat, d’acord amb el que s’estableix a l’Article 16è.
El nomenat com a substitut ho serà pel temps que manqui al substituït per complir el seu
mandat. Podrà ésser però reelegit pels mateixos terminis establerts pels altres membres del
Patronat.
Article 19è.- Els membres del Patronat entraran en funcions després d'haver acceptat
expressament el càrrec. L'acceptació del càrrec podrà constar de les maneres següents:
a)
b)
c)

En un document privat, amb la signatura de la persona física que accepti el càrrec
legitimada notarialment.
Amb un certificat del secretari, amb la signatura legitimada notarialment, si l'acceptació
s'ha produït en una reunió del Patronat.
Per compareixença davant el protectorat del secretari o de la persona que accepti el càrrec.

Les persones jurídiques accepten formar part del Patronat per acord de l'òrgan competent a
aquest efecte o, si aquesta competència no està atribuïda, de l'òrgan de govern.
Article 20è.- Els Patrons no seran retribuïts pel simple exercici del seu càrrec, sense perjudici
del seu dret a ésser rescabalats de les despeses que els representi l'acompliment de la seva
funció. En qualsevol cas, els membres del Patronat que hagin d’exercir tasques de direcció, de
gerència o d'administració poden ésser retribuïts per l'exercici d'aquestes activitats en el marc
d'una relació contractual, incloses les de caràcter laboral, sempre que renunciïn a la seva
condició de membre del Patronat de la Fundació. En tot cas, les despeses derivades del
funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats no podran excedir els ingressos nets de la
Fundació en cada exercici, d’acord amb el que estableix l’Article 333-3 del Llibre Tercer del
Codi Civil de Catalunya.
No obstant això, en el cas que a la Fundació concorrin les circumstàncies a les quals es refereix
l’Article 332-2.1 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, és a dir, que la Fundació compti
amb més de vint-i-cinc (25) treballadors i concorri alguna de les circumstàncies previstes a
l’Article 333-11.1 a i b del mateix Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, els Patrons no
podran tenir cap tipus de relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació.
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Així mateix, es deixa expressa constància que en el cas que a la Fundació concorrin les
circumstàncies a les quals es refereix l’anterior paràgraf, és a dir, les de l’Article 332-2.1 del
Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, les funcions de direcció de la gestió ordinària de la
Fundació es desenvoluparan per part de persones designades pel Patronat, les quals no podran
ser Patrons de la Fundació, però sí podran assistir a les reunions a les quals siguin convidats,
amb veu però sense vot.
A les persones amb funcions de direcció, de conformitat amb l’Article 332-2 del Llibre Tercer
del Codi Civil de Catalunya paràgraf tercer, els seran d’aplicació els Articles 332-3.2 i 332-9 del
mateix Llibre Tercer pel que fa a llur capacitat, a les causes d'inhabilitació i a l'actuació en cas
de conflicte d'interessos. En aquest sentit, les persones amb funcions de direcció hauran de
complir els requisits següents:
(a) Tenir plena capacitat d’obrar.
(b) No estar inhabilitats per a exercir càrrecs públics o per administrar béns.
(c) No haver estat condemnats per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic
o per delictes de falsedat.
Les persones amb funcions de direcció no podran intervenir en la presa de decisions o en
l’adopció d’acords en aquells assumptes que es produeixin en conflicte d’interessos amb la
Fundació, d’acord amb el que s’estableix a l’Article 312-9 del Llibre Tercer del Codi Civil de
Catalunya.
Així mateix, les persones amb funcions de direcció i les persones que estiguin especialment
vinculades amb elles, de conformitat amb el que s’estableix a l’Article 312-9.3 del Llibre Tercer
del Codi Civil de Catalunya, no podran subscriure amb la Fundació, sense l’autorització prèvia
del Protectorat, contractes de compravenda o arrendaments de béns immobles o de béns mobles
d’extraordinari valor, de préstec de diners ni de prestació de serveis retribuïts, diferents al seu
contracte.
Article 21è.- Són facultats del Patronat, entre d'altres:
a) cobrir les vacants que s'hi produeixin per qualsevol causa, d'acord amb els requisits establerts
en aquests Estatuts i de conformitat amb el que disposi la legislació vigent; b) el cessament dels
Patrons quan hi concorrin causes justificades; c) crear òrgans de gerència, de direcció i de
qualsevol altra naturalesa que al seu criteri siguin convenients per a l’assoliment del fi
fundacional; nomenar les persones per ocupar-los; definir les seves funcions i atorgar-los els
poders corresponents; d) portar a terme els actes i negocis jurídics concernents a la representació
i govern de la Fundació, com també a la lliure administració i disposició de tots els béns que
integren el seu patrimoni, rendes i productes i de l'exercici de tots els seus drets i accions, dins
les disposicions estatutàries i legals; e) aprovar els comptes anuals i la memòria anual
d'activitats; f) interpretar aquests Estatuts i establir les normes complementàries que siguin
pertinents, d'acord amb la legislació vigent, com també resoldre totes les incidències legals que
esdevinguin; g) acordar la modificació dels Estatuts, o bé la fusió, escissió, transformació, la
dissolució, l'extinció o l'agregació a una altra Fundació; aquests actes no es podran executar
sense l'aprovació del Protectorat; h) decidir en relació amb el desenvolupament de les activitats
de la Fundació, tot aprovant els programes d'actuació i els pressupostos, tant ordinaris com
extraordinaris; i) organitzar una o més assemblees de patrocinadors o reunions de
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col·laboradors, amb la denominació o denominacions que es creguin més adients, que
congreguin persones que, amb llur suport econòmic i moral, facin possible el millor
acompliment de les finalitats fundacionals; j) vetllar pel bon acompliment de les finalitats
fundacionals i aprovar totes aquelles normes que hom cregui necessàries per a la realització
d'aquelles finalitats, tot interpretant la voluntat dels Fundadors; k) i, en general, realitzar tots els
actes, intervenir en negocis jurídics, i atorgar qualsevol contracte que sigui convenient per a una
millor administració i disposició de les seves rendes i béns; i per a l'exercici dels drets, accions i
facultats que siguin procedents per a la més adient realització i acompliment de les finalitats
fundacionals.
D’acord amb l’Article 332.1.2 en relació amb l’Article 312-1.2 del Llibre Tercer del Codi Civil
de Catalunya, el Patronat podrà delegar les seves funcions, incloses les referides en el present
article, excepte aquelles funcions previstes a l’Article 332-1.3 del Llibre Tercer del Codi Civil
de Catalunya, que seran indelegables per llei, així com les expressament previstes com a
indelegables en el Capítol V dels presents Estatuts.
Article 22è.- E1 Patronat es reunirà obligatòriament en Junta Ordinària durant els sis mesos
següents al tancament de l'exercici econòmic. Es reunirà en Junta Extraordinària tantes vegades
com li sembli oportú al President, per iniciativa pròpia, i forçosament quan així ho sol·liciti la
quarta part dels seus membres.
Tanmateix, es podran celebrar reunions sense convocatòria prèvia o convocades irregularment si
hi són presents tots els integrants de l'òrgan i accepten per unanimitat la celebració i l'ordre del
dia.
Així mateix, el Patronat es podrà reunir per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de
comunicació, sempre que resti garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la
comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. En aquest cas,
s'entén que la reunió se celebrarà en el lloc on és la persona que la presideix.
Article 23è.- La convocatòria de les reunions correspondrà al President, i contindrà l'ordre del
dia de tots els assumptes que s'hauran de tractar a la reunió, fora de les quals no es podran
prendre acords vàlids. La convocatòria es farà amb un mínim de 7 dies d'antelació, per
qualsevol mitjà que garanteixi la recepció per part de l'interessat.
Article 24è.- Correspondrà a la Junta Ordinària: a) examinar i, si s'escau, aprovar els comptes
anuals de l'exercici anterior; b) determinar les activitats artístiques i d’altre índole a
desenvolupar durant l'exercici següent; c) aprovar la memòria d’activitats; d) aprovar els
pressupostos per l’any en curs; i e) resoldre els altres assumptes que constin a la convocatòria.
Article 25è.- En Junta Extraordinària hom podrà adoptar acords sobre totes les qüestions
previstes a la convocatòria, excepte les previstes per la Junta Ordinària d’acord amb l’article
anterior dels presents Estatuts.
En cas que la Junta Ordinària no hagi aprovat alguna de les qüestions previstes a l’article
anterior per causa justificada, es podran en una Junta Extraordinària posterior.
Article 26è.- El Patronat designarà, d'entre els seus components, un President, dos
Vicepresidents, un Secretari i un Tresorer, els quals exerciran les seves funcions durant quatre
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anys. Sempre que ho permeti la seva designació com a membres del Patronat, tots ells podran
ser reelegits indefinidament. Els altres Patrons tindran la condició de Vocals.
Article 27è.-El càrrec de President del Patronat de la Fundació correspondrà a la persona que
ostenti el càrrec de President de la Junta Directiva de l'Associació Orfeó Català. Cessarà en el
càrrec de President del Patronat, en cessar com a President de l'esmentada associació.
El càrrec de Vicepresident Primer correspondrà a un dels Patrons designats a proposta del
Consell de Mecenatge.
El càrrec de Vicepresident Segon correspondrà a un dels Patrons designats a per la Junta
Directiva de l’Orfeó Català.
El càrrec de Secretari correspondrà a un dels Patrons designats per la Junta Directiva de l’Orfeó
Català.
El càrrec de Tresorer correspondrà a un dels Patrons designats a proposta del Consell de
Mecenatge.
Article 28è.- El President i, si no hi és, els Vicepresidents, tindran les facultats següents: a)
representar la Fundació en judici i fora d'ell, per a aquells actes d’execució dels acords
prèviament adoptats pel Patronat, excepte en els casos en què el Patronat designi un altre
representant especial; b) convocar les Juntes Ordinàries i Extraordinàries, de conformitat amb
aquests Estatuts; c) sotmetre a la Junta Ordinària els comptes anuals i la memòria explicativa de
les activitats desenvolupades durant l’exercici anterior, i el pressupost del corrent; d) decidir
amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en els casos d'empat; e) totes les altres que
indiquen aquests Estatuts o li siguin expressament atribuïdes per acord del Patronat
Article 29è.- El Secretari estendrà les actes i lliurarà certificacions amb el vistiplau del
President o, si no hi és, d'un Vicepresident. Portarà el llibre d'actes on s'hi farà constar: la llista
d'assistència a cada reunió; la forma i el resultat de les votacions i el text literal dels acords que
s'adoptin.
Article 30è.- El Patronat designarà un Tresorer de conformitat amb els Articles 26 i 27 dels
presents Estatuts, el qual tindrà les següents funcions:
(a)
(b)
(c)
(d)

Vetllar per la bona administració dels cabals de la Fundació.
Fiscalitzar l’estricte compliment de les disposicions referents a l’ordre econòmic que
prescriuen els presents Estatuts.
Tenir accés a l’estat general de comptes, a la situació econòmica i pressupostos de la
Fundació.
Donar compte al Patronat de la situació econòmica general de la Fundació.

Article 31è.- Excepte en els casos en què aquests Estatuts exigeixin una majoria especial, les
Juntes del Patronat quedaran vàlidament constituïdes i podran adoptar acords vàlids quan hi
assisteixi personalment la cinquena part dels seus components, sempre que hi sigui present el
President o un Vicepresident. En cas que el nombre de Patrons sigui imparell, l’arrodoniment es
farà a l’alça. Si no hi fos present el Secretari, n'acomplirà les funcions un altre dels Patrons,
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expressament designat pels assistents. A falta d’acord, farà de Secretari el Patró de menor edat
assistent a la reunió.
Cada Patró tindrà un vot. Llevat dels casos expressament previstos en aquests estatuts, els
acords s'adoptaran per majoria simple dels vots vàlidament emesos, sense tenir en compte les
abstencions, els vots en blanc i els vots nuls. En cas d’empat, el President del Patronat tindrà vot
de qualitat.
Els Patrons hauran d'assistir personalment a les reunions del Patronat i en cap cas no podran
delegar llur representació, atès que l'exercici del càrrec és estrictament personal. Les persones
jurídiques hauran de fer-se representar en el Patronat per una persona física expressament
facultada. Malgrat això, la persona que representi una persona jurídica privada o pública o bé
una administració o ens públic podrà delegar-ne la representació per a l’adopció d’acords
concrets. El Gerent o Director General de la Fundació assistirà a totes les reunions de Patronat,
amb veu i sense vot.
De cada reunió del Patronat s’aixecarà una acta en la qual es deixarà constància de la data de la
reunió, el lloc de la seva celebració, la llista d’assistents, la forma i el resultat de les votacions,
els acords adoptats, que haurà d’ésser aprovada a l’inici de la següent reunió ordinària o
extraordinària del Patronat i haurà de ser signada per tots els Patrons assistents a la reunió a la
que correspongui, i pel Secretari amb el vistiplau del President.
Article 32è.- Serà necessari el vot favorable qualificat dels membres del Patronat en la forma
que s’estableix en l’article següent, per: a) els actes als quals fa referència l'Article 13 d'aquests
Estatuts; b) nomenar el Director General; c) aprovar el pressupost de la Fundació; i d) per
modificar els estatuts, l'agregació o fusió en una altra Fundació, l’escissió, la dissolució i
l'extinció, quan caldrà acomplir també els requisits previstos a la Llei 4/2008 de 24 d’abril, del
llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
Per l’aprovació i modificació del Reglament Intern del Patronat a que es refereix l’Article 16è i
d’altres Reglaments Interns que el Patronat consideri adient establir serà necessari el vot
favorable de la meitat més un dels membres del Patronat.
Article 33è.- Seguint la composició del Patronat descrit en l’Article 16è, la presa de decisions
respecte de les matèries incloses en l’Article 32è anterior es farà de la següent forma: per comú
acord de totes les parts presents en el Patronat que es reflectirà en una votació i aprovació per
majoria simple feta per separat entre els membres de cadascun dels tres col·lectius presents en el
Patronat: els deu patrons designats a proposta de la Junta Directiva de l’Orfeó Català i de la
Presidència,, els vuit patrons designats a proposta del Consell de Mecenatge i els tres patrons
designats a proposta de les Administracions Públiques.
Si es donés el cas que un o més d’un dels anteriorment esmentats col·lectius en la seva
respectiva votació no obtingués la majoria simple favorable a la aprovació de la matèria sotmesa
a votació, es considerarà que no s’ha arribat al comú acord necessari per tirar endavant la
proposició i per tant aquesta serà rebutjada pel Patronat.

11

En el cas de l’aprovació del pressupost de la Fundació, caldrà, a més, el vot favorable de
cadascuna de les Administracions representades al Patronat, que hagin realitzat aportacions
incloses al pressupost.
Els patrons no podran intervenir en la presa de decisions o en l’adopció d’acords en aquells
assumptes que es produeixin en conflicte d’interessos amb la Fundació, d’acord amb el que
s’estableix a l’Article 312-9 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya.
Per tal de tractar de garantir la transparència i d’evitar les referides situacions de conflicte entre
els interessos de la Fundació i l’interès personal dels membres del Patronat i la resta de persones
que s’indiquen a l’Article 312.9.3 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, els patrons
quedaran sotmesos no només al compliment de les normes legals o reglamentàries, sinó també
al codi de conducta següent:
(a)

Els patrons i les persones que estiguin especialment vinculades amb ells, de conformitat
amb el que s’estableix a l’Article 312-9.3 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya,
no podran subscriure amb la Fundació, sense l’autorització prèvia del Protectorat,
contractes de compravenda o arrendaments de béns immobles o de béns mobles
d’extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts.

(b)

Els patrons i les persones que estiguin especialment vinculades amb ells, de conformitat
amb el que s’estableix a l’Article 312-9.3 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya,
han d’abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin
comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació, sense prèvia i expressa
autorització del Protectorat.

(c)

Els patrons tenen el deure d’inhibir-se durant l’any següent al cessament del seu càrrec de
desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.

CAPÍTOL V - DE LA COMISSIÓ DELEGADA

Article 34è.- Per tal de garantir el correcte i eficient assoliment del fi fundacional, el Patronat
crearà una Comissió Delegada a traves de la qual es portaran a terme les funcions del Patronat
que aquest li atribueixi amb caràcter permanent, com ara la confecció de la memòria d’activitats
o del pressupost a sotmetre a consideració del Patronat per a la seva aprovació.
La Comissió Delegada actuarà de manera col·legiada, i estarà integrada per set membres:
-

El President, el Vicepresident Segon i el Secretari del Patronat. El President del
Patronat ocuparà la Presidència de la Comissió Delegada.
El Vicepresident Primer i el Tresorer del Patronat.
Un membre designat pel Patronat a proposta de les Administracions Públiques membres
del Patronat.
Un membre designat pel Patronat d’entre els membres designats a proposta de la
Presidència que no formin part de la Junta Directiva de l’Orfeó Català.
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A més de les funcions que, d’acord amb la llei, es deleguin per part del Patronat, seran funcions
pròpies de la Comissió Delegada:
a)
L'elaboració de l'inventari-balanç, la memòria explicativa, els pressupostos de l'Entitat
i la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici anterior i la seva elevació al Patronat per
l'aprovació.
b)
La proposta del programa d'activitats de la Fundació, d'acord amb els criteris bàsics
aprovats pel Patronat.
c)

L'aprovació de l'organigrama i de les plantilles, així com de la política de personal.

d)
L'aprovació de les operacions financeres de la Fundació dins els límits fixats pel
Patronat.
e)
La fixació dels preus de venda de llotges i butaques i la regulació del règim de
reserves, d'acord amb els compromisos assumits per la Fundació.
f)
La supervisió de la gestió del Director General, elevant al Patronat els informes o
propostes que siguin necessaris.
g)
L'exercici d'accions judicials
Fundació.

i la defensa davant les que s'exerceixin contra la

Mai no seran delegables la modificació d'estatuts; la fusió, l'escissió, la cessió total o parcial
d’actius mobles o immobles, o la dissolució de la Fundació; l’aprovació del pressupost;
l'aprovació dels documents que han de contenir els comptes anuals; l’aprovació de la memòria
d’activitats; les decisions sobre els actes d'adjudicació, d'alienació, de gravamen en general, de
disposició sobre béns immobles, establiments o béns mobles que, en conjunt o individualment,
comportin més d'una vigèsima part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de venda de
títols de valors amb cotització oficial i el preu sigui almenys el de la cotització; els actes de
constitució d'una altra persona jurídica; l'augment o la disminució de la dotació; també els de
fusió, d'escissió, de cessió global de tots o de part dels actius i els passius, o els de dissolució de
societats o altres persones jurídiques i aquells actes per als quals cal l'autorització del
Protectorat o els que se li hagin de notificar preceptivament i aquells altres de disposició legal
que siguin indelegables.
Article 35è.- El Gerent o Director General de la Fundació assistirà a totes les reunions de la
Comissió Delegada, amb veu i sense vot.
Sense perjudici de altres delegacions que el Patronat pugui acordar, el Director General podrà
assumir les següents funcions:
a) Presentar per a la seva aprovació, quan calgui, el programa d’activitats de la Fundació i
els projectes de memòria d’activitats, l’inventari-balanç, els pressupostos i liquidació
del corresponent a l’exercici anterior.
b) Exercir les funcions relatives al finançament i contractació de la Fundació.
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c) Portar la direcció del personal, la seva contractació i acomiadament i negociar i adoptar
acords sobre les seves retribucions dins el marc autoritzat pel Patronat.
d) Ser l’òrgan ordinari en l’execució dels acords i directrius del Patronat.
e) Exercir totes les funcions que el Patronat li hagi delegat.
f) Ordenar els pagaments de la Fundació.

Article 36è.- La Comissió Delegada es regirà per les normes de desenvolupament que, en cada
moment, determini el Patronat.

CAPÍTOL VI - DE LA COMISSIÓ DE COMPTES

Article 37è.- El Patronat podrà crear una Comissió de Comptes, que tindrà la consideració
d’òrgan consultiu i col·legiat que estarà composada pe un mínim de tres (3) i un màxim de
quatre (4) patrons. En cas que el Patronat compti amb la figura del Tresorer, aquest serà
necessàriament membre de la Comissió de Comptes i n’ocuparà el càrrec de President. En cas
que el Patronat no hagi designat Tresorer, el càrrec de President l’ocuparà la persona designada
expressament entre els seus membres. Així mateix, es podrà designar un Secretari que podrà ser
o no ser membre de la Comissió.
Article 38è.- La Comissió de Comptes es reunirà a convocatòria del seu president tantes
vegades com aquest consideri necessari i adoptarà els seus acords per majoria dels seus
membres. En cas d’empat, el vot del President tindrà caràcter diriment. El secretari aixecarà acta
de les seves reunions que seran signades per aquest amb el vistiplau del seu President. En cas
que es consideri necessari, la Comissió podrà comptar amb l’assessorament extern per part
d’experts independents, els quals podran assistir a les reunions de la Comissió, amb veu però
sense vot.
Article 39è.- Seran funcions de la Comissió de Comptes les que tot seguit es relacionen:
a) Supervisar el procés d’elaboració i la integritat de la informació financera relativa a la
Fundació, tot revisant el compliment dels requisits normatius i la correcta aplicació dels
criteris comptables.
b) Revisar periòdicament els sistemes de control intern i de gestió de riscos, amb l’objectiu
que en tot moment els principals riscos puguin ésser identificats, gestionats i donats a
conèixer adequadament.
c) Elevar al Patronat les propostes de reelecció o substitució de l’auditor extern, com
també les condicions per la seva contractació.
d) Rebre regularment del l’auditor extern informació sobre el pla d’auditoria i els resultats
de la seva execució, i verificar que la direcció tingui en compte les seves
recomanacions.
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e) Convocar a qualsevol empleat o directiu de la Fundació, i fins i tot disposar que els
empleats compareixen sense la presència de cap altre directiu.
f) Elevar informe al Patronat amb caràcter previ a l’adopció de decisions que versin sobre
els assumptes que es relacionen tot seguit, o aquelles altres que el Patronat determini:


La informació financera que, per la seva condició de Fundació, l’Entitat hagi de fer
pública periòdicament.



Les transaccions i operacions efectuades entre la Fundació i tercers que, per la seva
complexitat, puguin perjudicar la transparència de la comptabilitat de la Fundació.



Les operacions efectuades entre la Fundació i altres entitats vinculades al Palau o
persones vinculades a aquestes Entitats.

Article 40è.- La Comissió de Comptes es regirà per les normes de desenvolupament que, en
cada moment, determini el Patronat.
CAPÍTOL VII – DEL CONSELL DE MECENATGE.

Article 41è.- El Patronat crearà un Consell de Mecenatge, com a òrgan actiu en el govern de la
Fundació, amb la finalitat de promoure la col·laboració de la societat civil en el finançament de
les activitats de la Fundació, assegurar la participació dels mecenes en el govern de la Fundació,
vetllar per l’adequada inversió i aplicació dels recursos econòmics aportats, i representar les
persones físiques i jurídiques que amb les seves aportacions econòmiques contribueixin al
desenvolupament i a l’assoliment dels objectius i finalitats de la Fundació.
Els membres del Consell de Mecenatge gaudiran dels avantatges que el Patronat determini en
relació amb les activitats i l’ús de les instal·lacions gestionades per la Fundació.
Article 42è.- Atesa la seva finalitat, el Consell de Mecenatge estarà constituït per aquelles
persones que, demostrant una especial afinitat per les finalitats de la Fundació, hi contribueixin
econòmicament mitjançant les aportacions econòmiques que determini el Reglament del
Consell de Mecenatge aprovat pel Patronat, i que expressament hagin acceptat el seu
nomenament, i pel President i el Secretari del Patronat amb veu i vot. En cas que es consideri
necessari, el Consell podrà comptar amb l’assessorament extern per part d’experts independents
els quals podran assistir a les reunions de la Comissió, amb veu però sense vot.
El Consell de Mecenatge tindrà un mínim de 10 i un màxim de 100 membres.
Article 43è.- Els membres del Consell de Mecenatge seran nomenats d’acord amb el Reglament
del Consell de Mecenatge aprovat pel Patronat. La duració del nomenament serà de quatre anys
i es podrà renovar, per successius períodes de quatre anys sempre i quan hagi continuat existint
de forma ininterrompuda el vincle consistent en les aportacions econòmiques que es van tenir en
compte pel seu nomenament.
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Article 44è.- El Consell de Mecenatge tindrà les següents funcions:
a) Assessorar el Patronat respecte a la imatge pública del programa d’activitats previst per
la Fundació.
b) Fer arribar al Patronat iniciatives i opinions relacionades amb les activitats de la
Fundació.
c) Promoure col·laboracions que puguin ser beneficioses per a la Fundació, com també
aquelles altres que li atorguin expressament en cada moment els estatuts de la Fundació
o el Patronat per acord exprés d’aquest.
d) Informar sobre la memòria d’activitats i els pressupostos anuals de la Fundació abans
que, si s’escau, la Comissió Delegada l’elevi al Patronat.
e) Oferir assessorament al Patronat sobre totes les qüestions que aquest sotmeti al seu
coneixement i dictamen.
f) Proposar els patrons que representin el Consell de Mecenatge en el Patronat de la
Fundació.
g) Proposar els patrons que representin el Consell de Mecenatge en la Comissió Delegada
de la Fundació.
El Consell de Mecenatge es regirà per les normes de desenvolupament que, en cada moment,
determini el Patronat.
Article 45è.- El President, el Vicepresident i el Secretari del Consell de Mecenatge seran
aquells escollits lliurement pel Consell de Mecenatge, d’acord amb el seu Reglament.
Correspondrà al President la convocatòria, la fixació de l’ordre del dia i la regulació del l’ordre
de celebració de les reunions.
El Gerent o Director General de la Fundació podrà assistir amb veu però sense vot a les
reunions esmentades.
Article 46è.- Les reunions del Consell de Mecenatge seran vàlides sigui quin sigui el nombre de
membres assistents. S’admetrà la delegació en un altre membre del Consell.
Els acords s’adoptaran pel vot favorable de la majoria d’assistents.
Article 47è.- El Consell de Mecenatge celebrarà, com a mínim, una reunió anual, abans del
trenta-un de desembre de cada any, amb la finalitat d’informar el projecte de memòria
d’activitats elaborat per la Comissió Delegada amb caràcter previ a què es sotmeti a l’aprovació
del Patronat.

CAPÍTOL VIII - DE LA COMISSIÓ ARTÍSTICA.
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Article 48è. – El Patronat podrà crear una Comissió Artística, com a òrgan consultiu i assessor
intern que estarà formada per un mínim de tres (3) i un màxim de deu (10) membres que seran
designats pel Patronat.
Sense perjudici d’altres funcions que el Patronat li pugui atribuir de forma expressa, la Comissió
Artística elaborarà els informes tècnics que el Patronat o la Comissió Delegada li sol·licitin en
relació amb l’organització d’esdeveniments musicals i artístics que hagi de dur a terme la
Fundació, i podrà assessorar a la Fundació sobre aspectes artístics relatius al desenvolupament
de les seves activitats.
La Comissió Artística es regirà per les normes de desenvolupament que, en cada moment,
determini el Patronat.

CAPÍTOL IX - DEL COMITÈ TÈCNIC ASSESSOR

Article 49è.- El Patronat podrà crear un Comitè Tècnic Assessor de caràcter consultiu, integrat
per un mínim de 3 i un màxim de 10 membres que podran ser nomenats per la Comissió
Delegada o bé directament pel Patronat, entre aquelles persones que es considerin més
adequades pels seus coneixements tècnics o artístics. El Comitè Tècnic Assessor tindrà la
missió d'assessorar la Comissió Delegada i donar la seva opinió sobre totes les consultes i les
qüestions que li siguin sotmeses. Els membres del Comitè Tècnic Assessor podran ser convidats
a assistir a les reunions del Patronat i de la Comissió Delegada.
El Comitè Tècnic Assessor es regirà per les normes de desenvolupament que, en cada moment,
determini el Patronat.

CAPÍTOL VII - MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ.

Article 50è.-La Fundació s'extingirà per: la impossibilitat sobrevinguda de continuar la
realització de les seves finalitats, ja sigui per la pèrdua del patrimoni o per altres causes que
siguin d'aplicació, previstes a l'Article 335.4 de la Llei 4/2008, de 24 de abril, del llibre tercer
del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. L'extinció de la Fundació serà
acordada pel Patronat, amb el vot favorable de la majoria qualificada establerta als Articles 32 i
33 dels presents Estatuts, el qual n'haurà de justificar la necessitat o conveniència, tenint sempre
en compte la voluntat fundacional expressa o presumible.
Article 51è.- L'extinció de la Fundació determinarà la cessió global de tots els actius i els
passius, la qual s'ha de dur a terme per part del Patronat i per les persones liquidadores que
aquests nomenin, o, si s’escau, pel Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu
i el passiu, s’ha de publicar en el termes exigits per la normativa vigent i, amb l’autorització
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prèvia del Protectorat, s’ha d’adjudicar el patrimoni a alguna fundació o una altra entitat sense
finalitat de lucre amb uns fins similars als de la Fundació, sempre i quan es tracti d’una entitat
considerada entitat beneficiària del mecenatge als efectes previstos a la legislació fiscal vigent, o
a una entitat pública de naturalesa no fundacional que persegueixi fins d’interès general similars
als de la Fundació. D’entre les entitats anteriorment referides, tindrà preferència l’Associació
l'Orfeó Català, sempre que aquesta entitat compleixi tots els requisits indicats en el present
paràgraf.
Si no es pot fer una cessió global, es procedirà a la liquidació dels actius i dels passius, i a
l'haver que en resulti s'hi donarà l'aplicació establerta en el paràgraf anterior. Per a l'execució
d'aquests actes serà necessària l'autorització prèvia del Protectorat.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única.- Aprovats el presents Estatuts, la composició del Patronat seguirà essent la del moment
de la seva designació. No obstant, el Patronat, en el termini de tres mesos des de la data de
l’aprovació dels presents Estatuts, haurà de reunir-se i dur a terme totes les actuacions
necessàries per adaptar la seva composició al que disposa l’Article 16è.

*

*
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