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estatuts Som – Fundació Catalana Tutelar — 

 

Article 1.- “SOM— FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA TUTELAR” és una fundació de 

caràcter privat, sense ànim de lucre, que es regeix per la voluntat dels seus fundadors, 

manifestada en aquests Estatuts i per les disposicions que, en interpretació i aplicació 

d'aquella voluntat, estableix el Patronat, sense perjudici de la submissió a les lleis i normes 

vigents que afectin el seu funcionament i molt especialment la Llei 4/2008, del 24 d'abril, 

relativa a les persones jurídiques o, en el seu cas, la legislació vigent en aquesta matèria. 

La Fundació té vocació de permanència i és de durada indefinida. 

La Fundació es denomina “SOM—FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA TUTELAR”, podent 

utilitzar també la denominació "Som—Fundació Catalana Tutelar " o “Som—Fundació”. 

 

 

Article 2.- Som—Fundació Privada Catalana Tutelar té plena capacitat jurídica per 

contractar i obligar-se, de qualsevol manera, així com per exercir, judicialment i 

extrajudicialment, tots els drets i accions corresponents d'acord amb les lleis. 

 

 

Article 3.-  El domicili social de la Fundació queda fixat a Barcelona, C/Aragó, 117, 1r. 4a. 

Igualment, s'estableix com a domicili fiscal el situat al C/Sant Fructuós 12, baixos, també 

de la ciutat de Barcelona.  Aquests domicilis es podran modificar per acord del Patronat. 

 

 

Article 4.-  L'objecte de la Fundació serà protegir, tenir cura i donar les salvaguardes i els 

suports necessaris, sense cap ànim de lucre, en concepte de tutor, curador, òrgan 

fiscalitzador de la tutela o de qualsevol altra figura jurídica, prevista o permesa a la 

legislació vigent en matèria d'institucions de protecció de la persona, o en testament o 

altre tipus de document públic, de les persones amb discapacitat intel·lectual i del 

desenvolupament,  que judicialment o per delació voluntària tant dels pares o com de la 

pròpia persona, en rebi l'encàrrec la Fundació, dins l'àmbit de Catalunya. 

També podrà concedir beques, subvencions i altres ajuts, pagar llibres, documents, 

estudis, matrícules, viatges i pensions i organitzar i promoure estudis i investigacions que 

facin falta, facilitar els ajuts que el Patronat cregui convenients sempre que llur finalitat 

estigui íntimament relacionada amb les persones amb discapacitat intel·lectual i del 

desenvolupament. 
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Article 5.-   La Fundació estarà representada, regida i administrada, amb les facultats més 

àmplies, per un Patronat compost per un mínim de sis persones i un màxim de quinze.  

No podran ser patrons:  

 Les persones físiques que tinguin una relació laboral d'assalariat o contractat o de 

naturalesa anàloga amb les persones amb la capacitat modificada i protegides per la 

fundació.  

 Les persones jurídiques o aquelles persones físiques que integrin qualsevol òrgan de 

representació o administració en Entitats que directa o indirectament mantinguin 

una relació laboral, d'assalariat o contractat o de prestació de serveis o de 

naturalesa anàloga amb les persones amb la capacitat modificada i protegides per la 

fundació.  

 Les persones que incorrin en incompatibilitat legal.  

 

Per evitar el conflicte d’interessos s’estableixen les següents normes de conducta: 

 Els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 de la Llei 4/2008, de 24 

d'abril, del  llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques 

(en endavant Llibre III del CCCat), 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. 

 Els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 del Llibre III CCCat, no 

mantenen relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació. 

 No es poden establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles 

o de béns mobles d’extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de 

serveis retribuïts entre la Fundació i els patrons i les persones indicades en l’article 

312-9.3 del Llibre III CCCat. 

 Els patrons i les persones que s’hi equiparen, d’acord amb l’article 312-9.3 del Llibre 

III CCCat, només poden realitzar operacions amb la fundació si queda suficientment 

acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la fundació sobre els 

particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a terme l’operació, el 

patronat ha d’adoptar una declaració responsable i l’ha de presentar al protectorat 

juntament amb la documentació justificativa pertinent, d’acord amb el que disposa. 

 

 

Article 6.-  La durada del càrrec del Patró serà de CINC anys i podran ser reelegits 

indefinidament. Cessaran en el seu càrrec per expiració del termini de mandat, cas de no ser 

reelegits per a un nou període i també per incapacitat, renúncia, defunció, tot això sense 

perjudici de les causes de cessació legalment previstes. 
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Article 7. - El Patronat i els seus càrrecs. 

1. El Patronat elegirà d’entre els seus membres un President, un Vicepresident 1r. i un 

2n., els quals substituiran aquell en els casos d’absència, malaltia o impossibilitat.  

 Així mateix elegirà també d'entre els seus membres un Tresorer i designarà també 

un Secretari que podrà no ser Patró i, en tal cas, el càrrec podrà ser retribuït.  

 La durada dels càrrecs serà per regla general de cinc anys. En cap cas es podrà 

sobrepassar el total de quinze anys consecutius des de la data de la seva primera 

elecció.  

 En el supòsit de substitució d’un càrrec durant el seu mandat, el nou càrrec entrant 

disposarà del període de mandat que li quedi al President i a la resta dels càrrecs 

del Patronat. 

 

2. El president/a i, en la seva absència, el vicepresident/a 1r, i en la seva absència el 

vicepresident/-a 2n,  tenen les facultats següents:  

a. Representar institucionalment la Fundació. 

b. Ordenar la convocatòria, fixar-ne l’ordre del dia i presidir, suspendre i 

aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions. 

c. Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas 

d’empat. 

d. La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin 

expressament encomanades pel Patronat, d’acord amb el que preveu la 

normativa aplicable. 

 

3. El tresorer/-a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de la fundació, 

com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes que 

haurà d'aprovar el ple del Patronat. 

 

4. El secretari/-ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i 

n’estén les actes, conserva el llibre d’actes i lliura els certificats amb el vistiplau del 

president/a o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a 1r, o en l’absència 

d’aquests dos, del vicepresident7a 2n. 

 Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li 

atribueixen aquests estatuts. 

 

 

Article 8.-  El Patronat es reunirà tantes vegades com ho cregui necessari el President, 

que haurà de convocar-lo per escrit almenys un cop cada tres mesos i amb un mínim de 

72 hores d’antelació, i podrà ser enviada per via telemàtica. També es reunirà quan ho 

sol·licitin una quarta part dels seus membres, supòsit en el qual s’haurà de celebrar dins 

els trenta dies següents a la recepció de la sol·licitud per part del President o la persona 

legitimada per fer la convocatòria i ha d'incloure els assumptes a tractar. 
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Per tal que el Patronat quedi vàlidament constituït hauran de ser presents, en primera 

convocatòria, dos terços dels seus membres. En el cas que no s’arribi a la proporció indicada, 

el Patronat quedarà vàlidament constituït mitja hora més tard en segona convocatòria 

sempre que el nombre de membres presents sigui igual o superior a un terç del total. 

Els acords es prendran per majoria de vots a raó d’un vot per cada membre del Patronat 

present. En cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del President. 

Els membres del Patronat podran delegar el seu vot a favor de qualsevol altre membre per 

actes concrets, per escrit o en la forma que legalment s’estableixi en cada moment. 

S’exceptuen els casos que les disposicions legals prevegin una altra cosa. 

De cada reunió, el secretari/ària n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha d’incloure la data, 

el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les 

intervencions de què s’hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb 

indicació del resultat de les votacions i de les majories.  

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a 

i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat la sessió corresponent o 

bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva 

adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l’hora d’adoptar l’acord, que 

no són executius fins a l’aprovació de l’acta. Si són d’inscripció obligatòria, tenen força 

executiva des del moment de la inscripció. 

La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin estat 

aprovades pel Patronat. 

El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o 

qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és 

necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, 

la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre 

celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s’han de considerar patrons 

assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La 

convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l’ordre del dia de tots 

aquells assumptes que s’han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre 

acords vàlids. 

Es podran adoptar acords sense reunió del Patronat, excepcionalment, 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 l'autenticitat. S'entendrà en aquest cas que l'acord s'adopta al lloc 

del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament 

emesos. 
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Article 9.-  El Patronat quedarà investit de la màxima autoritat i de facultats il·limitades 

quant al règim i administració de la Fundació i de tots els seus béns i drets, però amb 

expressa submissió al Protectorat en tot allò que sigui preceptiva la seva intervenció. 

D’una manera especial el Patronat assumeix la representació legal de la Fundació, judicial i 

extrajudicial, en tota mena d’actes i contractes, inclosos els de domini, disposició i 

gravamen sobre béns mobles i immobles, l’acceptació de llegats, herències, obligacions i 

càrregues, la determinació sobre les línies generals de distribució i aplicació dels recursos 

disponibles per a la realització dels fins fundacionals, l’aprovació dels programes periòdics 

d’actuació i dels pressupostos, l’examen i l’aprovació, si escau, del balanç anual i la 

Memòria sobre les activitats de la Fundació, la interpretació i el compliment dels fins 

estatutaris i fundacionals, i tot això amb les úniques limitacions que fixi la legislació vigent. 

 

 

Article 10.-   Regulació de la Junta Executiva del Patronat. 

1. El Patronat delega a la Junta Executiva del Patronat, formada pel President, 

Vicepresident 1r i 2n, Tresorer, Secretari i dos vocals, especialment aquelles 

actuacions derivades de l’exercici de la tutela, altres funcions que s’hi relacionin i 

l’acceptació de propostes de pretutela, així com totes aquelles decideixi delegar el 

Patronat i que per Llei siguin delegables. A més a més participarà a totes les 

reunions el Gerent de la Fundació, que tindrà veu però no vot. 

 

2. La durada dels càrrecs de la Junta Executiva serà la mateixa que la dels patrons, 

segons l'establert a l'article 7 d'aquests Estatuts. 

 

3. Seran funcions específiques de la Junta Executiva les següents: 

a. Totes aquelles facultats que li hagi delegat el Patronat i que per Llei siguin 

delegables, especialment aquelles actuacions derivades de l’exercici de la 

tutela, altres funcions que s’hi relacionin i l’acceptació de propostes de 

pretutela. 

b. Orientar en temes de gestió i de funcionament de la fundació. 

c. Orientar sobre temes econòmics i la seva revisió, abans de ser presentats 

al Patronat. 

d. Elaborar l’ordre del dia de les reunions del Patronat. 

e. Recollir les candidatures a nous patrons, elaborar la terna dels candidats i 

redactar l’informe que s’haurà de presentar al Patronat. 

 

4. Les reunions de la Junta Executiva, es regularan de la manera següent: 

a. La Junta Executiva es reunirà durant l’any les vegades que es considerin 

necessàries, a proposta del President o a petició de tres integrants de la 

Junta, tret dels mesos de juliol i agost en què no se celebrarà cap reunió 

per ser període estival. 

b. La convocatòria s’haurà de realitzar en un termini mínim de 48 hores 

d’antelació a la seva celebració, i podrà ser enviada per via telemàtica.  
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c. La Junta Executiva queda vàlidament constituïda quan assisteixen a la 

reunió la meitat més un dels seus membres, bé ja sigui en persona o bé 

mitjançant l’atorgament d’una delegació expressa en un altre dels seus 

membres, en la forma que legalment s’estableixi en cada moment. 

 

5. Amb relació als acords de la Junta, aquests es regularan de la següent manera: 

a. Els acords de la Junta Executiva es prendran, com a mínim, per majoria 

simple dels presents a la reunió. En cas d’empat, decidirà el vot de qualitat 

del President. 

b. Els membres de la Junta Executiva podran delegar el seu vot a favor de 

qualsevol altre membre per actes concrets, per escrit o en la forma que 

legalment s’estableixi en cada moment. 

 

 

Article 11. -  Altres figures del Patronat 

1. A part dels òrgans que li són propis a la Fundació i que estatutàriament es 

contemplen, es crea la figura de PATRÓ EN CAP, que ocuparà, en tot moment, el 

Pare Abat de Montserrat. 

En seran les seves funcions vetllar perquè la Fundació i el seu Patronat esmercin els 

seus esforços per a la consecució del més estricte respecte als drets humans de les 

persones amb discapacitat intel·lectual i per la millora del seu nivell de vida, essent 

en tot moment mitjancer davant qualsevol divergència en el si de la Fundació. 

 

2. També existirà la figura del President d'Honor, i serà nomenat President d’Honor de 

la Fundació, la persona física a la qual el Patronat acordi fer un reconeixement 

explícit i merescut per la seva dedicació a la Fundació. 

Aquesta distinció de caràcter especial serà acordada pels membres del Patronat 

amb una votació en la qual s’haurà d’obtenir la unanimitat del Patronat vàlidament 

constituït. 

El càrrec de President d’Honor serà de tipus unipersonal i tindrà caràcter vitalici des 

del mateix moment de la seva elecció i nomenament pel Patronat. 

La distinció de President d’Honor tindrà caràcter exclusivament honorífic i no 

atorgarà cap dret de tipus econòmic, executiu o representatiu, no obstant això, el 

President d'Honor serà convidat a tots els actes i esdeveniments de la Fundació. 

L’existència o inexistència de la figura de la Presidència d’Honor és una potestat del 

Patronat i, en tot cas, es preveu explícitament la possibilitat que aquest càrrec quedi 

vacant. 

Si la persona nomenada amb aquesta distinció modifica profundament la seva 

conducta o els seus actes de tal manera que no el facin digne per figurar en el 

càrrec de President d’Honor, el Patronat de Som-Fundació podrà acordar-ne la 

remoció amb una votació secreta que haurà d’obtenir la unanimitat de tots els 

membres del Patronat vàlidament constituït. 
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Article 12.-  Seran beneficiaris de la Fundació, quan el Patronat accepti el nomenament, 

aquelles persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament que l’autoritat 

judicial, els pares designin o elles mateixes sol·licitin o designin.  

El Patronat només podrà excusar-se'n quan el diagnòstic i les característiques de les 

persones no coincideixi amb les finalitats fundacionals o quan les possibilitats econòmiques 

de la Fundació no permetin acceptar nous beneficiaris.  

En cap cas seran motius d'excusa raons ideològiques, polítiques o religioses, ni existirà 

discriminació per raó de sexe, color o nacionalitat.  

 

 

Article 13.- El Patrimoni de la Fundació queda constituït pels béns aportats pels 

fundadors que s'esmenten en l'escriptura fundacional.  

Quedaran adscrits als fins fundacionals les rendes dels béns aportats, així com també els 

altres béns de qualsevol natura que hagin estat objecte de donació, herència o llegat, fets 

a favor de la Fundació i acceptats expressament pel Patronat. 

 

 

Article 14.- D'acord amb la conveniència que resulti del curs de la conjuntura econòmica, 

el Patronat podrà en qualsevol moment i tantes vegades com calgui, modificar l'estructura 

de les inversions de capital fundacional, amb la finalitat de mantenir o incrementar el seu 

valor efectiu o poder adquisitiu, amb la corresponent observança de la legislació vigent. 

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al 

compliments dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent. 

 

 

Article 15.- La Fundació es dissoldrà només en el cas que es presenti la impossibilitat de 

donar compliment als fins per als quals ha estat constituïda.  

L' apreciació d' aquesta impossibilitat serà competència del Patronat, que adoptarà l'acord 

de dissolució amb el vot favorable dels dos terços dels seus membres i nomenarà un o 

diversos liquidadors amb les facultats recises pel compliment de la seva missió, prèvia 

aprovació del Protectorat.  
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Acabada la liquidació, el romanent que resulti es destinarà a finalitats anàlogues a les que 

constitueixen el fi fundacional, fent-ne donació a les entitats públiques o privades sense ànim 

de lucre adherides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats 

sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge o, en el seu cas, la legislació 

vigent en aquesta matèria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 13 de desembre de 2016 


