ESTATUTS
FUNDACIÓ EDUCATIVA PRIVADA
DOMINIQUES ANUNCIATA
PARE COLL
(FEDAC)

Fundació Educativa Privada Dominiques Anunciata Pare Coll”, abreviadament
FEDAC, amb domicili a Barcelona, Carrer dels Àngels, nombre 18 , amb C.I.F. nombre
G65058349, constituïda en escriptura autoritzada pel notari de l'Il·lustre Col·legi de
Notaris de Catalunya, amb residència a Vic, D . ESTEBAN BENDICHO SOLANELLAS, el
dia 18 de febrer de 2009, amb el nombre 394 del seu protocol, inscrita en el Registre
de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el nombre 2.561 i classificada amb
fundació benèfic-docent, en virtut de Resolució de 30 de març de 2009, de la
Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

ESTATUTS

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.

DENOMINACIÓ, NATURALESA I PERSONALITAT.

1. La FUNDACIÓ EDUCATIVA PRIVADA DOMINIQUES ANUNCIATA PARE COLL,
abreujadament FEDAC, (d'ara endavant, Fundació) és una Fundació privada, que es
constitueix a l'empara de l'article 34 de la Constitució Espanyola i de la Llei 4/2008, de
24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya.
2. La Fundació es regeix per la voluntat de les entitats fundadores, manifestada
en la carta fundacional i en els presents Estatuts, per les disposicions que en
interpretació i desenvolupament dels mateixos estableixi el Patronat i, en tot cas, per
la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya.
3. La Fundació adquireix personalitat jurídica civil i plena capacitat d'obrar per la
inscripció de la seva Carta fundacional en el Registre de Fundacions.

Article 2.

DOMICILI SOCIAL I ÀMBITS D'ACTUACIÓ.

1. La Fundació té el seu domicili social a Barcelona, Carrer dels Àngels, número
18, i desenvolupa la seva activitat principalment en l'àmbit territorial de Catalunya i
també en tots aquells països on la congregació de les Dominiques de l’Anunciata
realitzen tasques missioneres.
2. El Patronat podrà acordar l'establiment de subseus de la Fundació.
3. La Fundació es constitueix per temps indefinit.

TÍTOL II. FINS, BENEFICIARIS I ACTIVITATS
Article 3.

FINS

1. La Fundació té una finalitat educativa, d'acord amb l'esperit evangèlic i la doctrina
de l'Església Catòlica, i de conformitat amb el carisma i ideari de les Dominiques de
la Anunciata.
2. La Fundació és una entitat sense fi lucratiu, que persegueix fins d'interès general.
3. En el marc assenyalat, la Fundació té els següents fins:
a) L'educació, formació i ensenyament confessionals i el desenvolupament
d'activitats i accions educatives, de formació professional, inicial i permanent,

4

FEDAC

del lleure o esportiva i la prestació de serveis relacionats amb els centres o
establiments.
b) La compensació de desigualtats en l'accés a l'educació, la cultura i la formació.
c) La formació inicial i permanent del professorat, personal no docent i altres
professionals, especialment de l'educació.

Article 4.

BENEFICIARIS.

1. La Fundació dirigirà les seves activitats al major sector de la població possible
interessat en l'orientació i característiques de les activitats que promogui.
2. Quan calgui seleccionar els beneficiaris es tindrà en compte el criteri general de no
discriminació i els particulars que siguin del cas, sense perjudici que també es pugui
considerar la pluralitat territorial, o les situacions personals de necessitat dels
beneficiaris, ordre de petició i altres anàlegs.
3. Els beneficiaris de les activitats de la Fundació hauran de respectar el seu caràcter
propi.
4. Les entitats fundadores, patrons, representants estatutaris, membres dels òrgans de
govern i els cònjuges o parents fins al quart grau inclusiu de qualsevol d'ells no
seran els destinataris principals de les activitats que realitzi la Fundació, ni es
beneficiaran de condicions especials per utilitzar els seus serveis.

Article 5.

ACTIVITATS.

1. La Fundació donarà publicitat a les activitats que desenvolupi i als fins que
persegueix amb les mateixes.
2. El caràcter propi dels Centres educatius dirigits per la Fundació contindrà una
clàusula explícita de la seva identitat religiosa catòlica.
3. En els Centres educatius dirigits per la Fundació s'impartirà de manera regular
ensenyament religiós catòlic; s'oferirà assistència religiosa i existirà una capella per
a les celebracions religioses.
4. En desenvolupament dels seus fins la Fundació realitzarà les següents activitats:
a) L'adquisició de la titularitat, creació, direcció, administració i/o gestió de centres i
establiments docents, formatius o educatius de qualsevol nivell, etapa, grau,
modalitat i especialitat, d'educació formal o no formal i en relació amb els
mateixos, la realització de qualsevol acció per a la seva promoció, continuïtat i
subsistència.
b) El desenvolupament d'activitats educatiu-pastorals i la prestació d'activitats i
serveis relacionats amb els centres.
c) La concessió d'ajuts a l'alumnat; a les tasques docents, educatives, culturals i
formatives en els seus centres escolars; i a la formació permanent dels membres
de la comunitat educativa.
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d) Aquelles altres que determini el Patronat de conformitat amb els fins de la
Fundació.
5. Les activitats relacionades amb els fins de la Fundació seran portades a terme
segons les normes que específicament les regulen, donant compliment a les citades
normes tant en el que es refereix a la titulació dels professionals que hagin
d'intervenir en les activitats com en l'obtenció, si fora el cas, dels permisos
pertinents.

TÍTOL III. GOVERN
Article 6.

PATRONAT.

1. El govern i representació de la Fundació serà exercit pel Patronat.
2. El Patronat estarà integrat per un nombre de patrons no inferior a set ni superior a
onze.
3. El Patronat comptarà amb un President, un Vicepresident, i un Secretari, tots ells
membres del Patronat. La resta dels patrons seran Vocals.

Article 7.

NOMENAMENT DELS PATRONS.

1. Els Patrons seran nomenats per les entitats fundadores conforme a l'assenyalat al
número següent, per a un període de quatre anys, renovables successivament.
2. Cada entitat fundadora, per si sola, podrà nomenar fins a dos patrons. Els altres
patrons seran nomenats, de comú acord, per les entitats fundadores.
3. Els patrons que cessin en el seu càrrec amb anterioritat al termini per al que van ser
nomenats seran substituïts conforme al procediment utilitzat en el seu
nomenament i pel temps que restés per concloure el mandat del substituït.
4. Les persones assenyalades en els números anteriors, per ostentar la condició de
Patró de la Fundació, hauran d'acceptar expressament l'esmentat càrrec en alguna
de les formes previstes a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil
de Catalunya.

Article 8.

CARACTERÍSTIQUES DEL CÀRREC DE PATRÓ.

1. Els patrons exerciran el seu càrrec gratuïtament, sense perjudici del dret a
l'avançament i reembors de les despeses degudament justificats que l'acompliment
de la seva funció els ocasioni, i sense que les quantitats percebudes per aquest
concepte puguin excedir dels límits previstos en la normativa de l'impost sobre la
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renda de les persones físiques per ser considerades dietes exceptuades de
gravamen.
2. Els membres del Patronat podran tenir relació laboral o professional retribuïda amb
la Fundació en els termes que estableix la llei vigent.
3. En cap cas els patrons podran participar en els resultats econòmics de la Fundació,
ni per si mateixos, ni mitjançant persona o entitat interposada.
4. Els patrons respondran solidàriament enfront de la Fundació dels danys i perjudicis
que causin per actes contraris a l'ordenament o als presents Estatuts, o pels
realitzats sense la diligència amb la qual han de desenvolupar el càrrec. Quedaran
exempts de responsabilitat els qui hagin votat en contra de l'acord, i els qui provin
que, no havent intervingut en la seva adopció i execució, desconeixien la seva
existència o, coneixent-la, van fer tot el convenient per evitar el dany o, almenys, es
van oposar expressament a ell.

Article 9.

CESSAMENT DELS PATRONS.

Els patrons cessaran per les causes següents:
a) Per mort o declaració de mort o, en el seu cas, per extinció de la persona jurídica;
b) Per incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat d'acord amb el que s'estableix a la
Llei;
c) Per cessament en el càrrec o condició per raó del qual van ser nomenats;
d) Pel transcurs del període del seu mandat;
e) Per renúncia;
f) Per cessament acordat per qui el va nomenar amb l'aprovació del patronat per
majoria absoluta, amb base en el desenvolupament d'una conducta indigna o
contrària al caràcter propi de la Fundació;
g) Per aquelles altres causes previstes a la Llei.

Article 10. PRESIDENT/A
1. El President és nomenat per les entitats fundadores prèvia aprovació de la
Congregació Dominiques de l’Anunciata, per a un període de quatre anys, podent
ser prorrogat per a successius períodes.
2. Competeix al President:
a) vetllar pel compliment dels fins de la Fundació i per l'execució dels acords del
Patronat;
b) ostentar la representació legal de la Fundació;
c) mantenir estretes relacions amb les institucions i autoritats eclesials, civils i amb
les entitats fundadores;
d) convocar, presidir i moderar els debats de les reunions del Patronat i animar la
participació dels patrons en la marxa de la Fundació;
e) desenvolupar aquelles altres facultats que s'assenyalen en els presents Estatuts,
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que li delegui el Patronat o que es determinin en el Reglament de Règim Interior.

Article 11. VICEPRESIDENT
1. El Vicepresident és nomenat pel Patronat per a un període de quatre anys, podent
ser prorrogat per a successius períodes.
2. El Vicepresident col·labora amb el President en l'exercici de les seves funcions,
exercita les facultats que aquest li delega i el substitueix en cas d'absència, malaltia
o vacant.

Article 12. SECRETARI
1. El Secretari és nomenat pel Patronat per a un període de quatre anys, podent ser
prorrogat per a successius períodes.
2. Competeix al Secretari:
a) aixecar l'acta de les reunions del Patronat que serà subscrita amb la seva firma i
el vistiplau del President;
b) certificar, amb el vistiplau del President, els acords del Patronat i, en la mateixa
forma, expedir altres certificats de la Fundació;
c) mantenir actualitzats i custodiar els arxius i documents de la Fundació; d) vetllar
per la legalitat dels acords del Patronat;
e) vetllar pel compliment de les obligacions de la Fundació relacionades amb el
Protectorat;
f) aquelles altres que li delegui el Patronat o que s'estableixin en el seu
nomenament o en el Reglament de Règim Interior.

Article 13. COMPETÈNCIES DEL PATRONAT
1. Competeix al Patronat el govern, representació i administració de la Fundació, el
que, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu comporta l'exercici de les
següents facultats:
a) Impulsar el compliment dels fins fundacionals.
b) Aprovar el caràcter propi de la Fundació.
c) Promoure la creació i decidir l'adquisició de la titularitat, direcció o gestió de
Centres o establiments d'ensenyament, educatius o formatius.
d) Aprovar el Reglament de Règim Interior de la Fundació i dels Centres.
e) Aprovar el Pla Estratègic de la Fundació i dels Centres.
f) Administrar els béns i drets de la Fundació i determinar, segons el procediment
que, en el seu cas, determini, la necessitat i la conveniència de les operacions de
disposició o gravamen directe o indirecte dels seus béns.
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g) Aprovar el Pla d'actuació i el Pressupost anual de la Fundació i dels Centres.
h) Aprovar els comptes anuals de la Fundació.
i) Nomenar i cessar, en el seu cas, al Director General i als membres de l'Equip de
Titularitat de la Fundació.
j) Nomenar i cessar als membres de l'Equip Directiu dels Centres.
k) Determinar les directrius de funcionament de la Fundació i dels Centres en
matèria de pastoral, personal, oferta educativa, ensenyaments, instal·lacions i
recursos, relacions institucionals i gestió econòmica i documental.
l) Establir procediments d'avaluació i control de la Fundació i dels Centres.
ll) Atorgar i revocar poders generals i especials.
m) Exercir l'alta direcció, inspecció i orientació de la labor de la Fundació.
n) Interpretar i desenvolupar, en el seu cas, amb l'oportuna normativa
complementària, els Estatuts fundacionals i adoptar acords, sobre la modificació
dels mateixos, sempre que resulti convenient als interessos de la Fundació i a la
millor consecució dels seus fins.
o) Acordar l'obertura i tancament dels seus centres, oficines i subseus.
p) Totes aquestes facultats s'entenen sense perjudici de les autoritzacions o
comunicacions al Protectorat que procedeixin conforme a la Legislació vigent.
2. El Patronat podrà delegar les seves facultats en alguns dels seus membres o en
altres òrgans. En cap cas seran delegables les facultats assenyalades a l'article 332-1
número 3 del Codi Civil de Catalunya.

Article 14. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL PATRONAT.
1. El Patronat es reunirà de manera ordinària quatre vegades a l'any. Amb caràcter
extraordinari es reunirà per iniciativa del President o de, almenys, una quarta part
dels membres del Patronat, en aquest últim cas, dins el termini de 30 dies des de la
recepció de la iniciativa a la seu de la Fundació.
2. Llevat que una altra cosa s'expressi en la convocatòria, les reunions del Patronat se
celebraran en el domicili de la Fundació.
3. El Patronat podrà reunir-se per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de
comunicació, sempre que quedi 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'entendrà que la reunió se celebra al lloc on està la
persona que la presideix.
4. La convocatòria de les reunions competeix al President que podrà encomanar al
Secretari o al Director General que la cursi. Les convocatòries deuran efectuar-se
amb, almenys, quinze dies d'antelació, llevat de casos d'urgència en que podrà
reduir-se el termini a tres dies.
5. Perquè el Patronat pugui adoptar acords caldrà que, a primera convocatòria,
estiguin presents la majoria absoluta dels patrons i, a segona convocatòria,
almenys, el quaranta per cent dels mateixos que, en tot cas, hauran de ser, com a
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mínim, tres. La segona convocatòria es presumirà feta mitja hora més tard de l'hora
prevista per a la reunió. També seran vàlids els acords adoptats quan, fins i tot no
precedint convocatòria, estiguin presents tots els membres del Patronat i acceptin
per unanimitat la seva celebració i l'ordre del dia.
6. El Patronat adoptarà els seus acords per majoria, llevat que una altra cosa disposin
els presents Estatuts. Els casos d'empat es resoldran en el sentit expressat pel vot
del President.
7. El Patronat podrà adoptar acords, encara sense reunir-se, 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 es garanteixi la seva autenticitat. S'entendrà que l'acord
s'adopta al lloc del domicili de la Fundació i en la data de recepció de l'últim dels
vots vàlidament emesos.
8. De les reunions del Patronat, i dels acords adoptats sense celebració de reunió, el
Secretari aixecarà l'oportuna acta en la qual, a més del contingut previst a la llei, es
reflectiran els acords adoptats i les incidències que s'hagin produït i, en cas dels
acords sense celebració de reunió, el sistema seguit per a la seva adopció. L'acta
serà aprovada en acabar la respectiva reunió o a l'inici de la següent reunió del
Patronat. En qualsevol cas, els acords adoptats seran executius des de la seva
aprovació.

Article 15. DIRECTOR GENERAL I EQUIP DE TITULARITAT.
1. El Patronat podrà nomenar un Director General i un Equip de Titularitat, amb les
facultats de direcció de la gestió ordinària i, en el seu cas, representatives que li
encomani o que s'estableixin en el Reglament de Règim Interior. En cap cas entre
aquestes facultats es podran incloure les assenyalades com no delegables a l'article
13 número 2 dels presents Estatuts.
2. El Director General i els membres de l'Equip de Titularitat no podran ser Patrons de
la Fundació, encara que podran assistir a les seves reunions, amb veu però sense
vot, en els supòsits que determini el Patronat.
3. L'Equip de Titularitat tindrà un nombre de membres no inferior a tres ni superior a
cinc. Per a l'adopció d'acords es requerirà la participació de, almenys, la meitat dels
seus membres, i el vot favorable de la majoria simple dels presents llevat que una
altra cosa es disposi en el reglament de règim interior que aprovi el Patronat.

Article 16. CONFLICTE D'INTERESSOS.
1. Les persones o òrgans facultats per prendre decisions o adoptar acords en nom de la
Fundació no podran intervenir en la presa de decisions o en l'adopció d'acords en
els assumptes que estiguin en conflicte d'interessos amb la Fundació.
2. Els Patrons de la Fundació han de comunicar al Patronat qualsevol situació de
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conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la Fundació. Abans que el Patronat
adopti un acord en el qual pugui existir un conflicte entre un interès personal i
l'interès de la Fundació, la persona afectada ha de proporcionar al Patronat la
informació rellevant i deure abstenir-se d'intervenir en la deliberació i votació.
3. S'equipara a l'interès personal, a l'efecte d'apreciar l'existència d'un conflicte
d'interessos, l'interès de les persones que determina l'article 312-9.3 del Codi civil
de Catalunya.
4. Si existeix un conflicte d'interessos entre la Fundació i alguna persona integrant d'un
dels seus òrgans, s’ha de procedir d'acord amb el que s'estableix a l'article 312-9 del
Codi Civil de Catalunya i, si s'adopta l'acord o s'executa l'acte en qüestió, ha de
procedir-se d'acord amb allò establert a l'article 332-9 del Codi civil de Catalunya.
5. Els patrons i les persones que estiguin especialment vinculades amb ells, d'acord
amb l'article 312-9.3 del Codi civil de Catalunya no podran:
a) Subscriure amb la Fundació, sense l'autorització prèvia del Protectorat,
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.
b) Participar en tota mena de negocis o activitats financeres que puguin
comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.
c) Exercitar facultats de representació de la Fundació en supòsits de conflicte
d'interès amb la mateixa.
d) Durant l'acompliment del càrrec i els dos anys següents al seu cessament com
Patrons, desenvolupar serveis retribuïts en empreses o societats privades
participades per la Fundació.
6. El Reglament de règim interior de la Fundació inclourà normes sobre el bon govern
de la mateixa.

TÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC
Article 17. PATRIMONI.
1. El patrimoni inicial de la fundació, que constitueix la dotació fundacional, està
format per les aportacions de les entitats fundadores i puja a SEIXANTA MIL EUROS
(€60.000,00).
2. La Fundació, per acord del Patronat, podrà incrementar la dotació. Aquest acord
s'entendrà implícit en l'acceptació d'herències, llegats o donacions condicionades a
la incorporació del patrimoni cedit a la dotació de la fundació.
3. La resta del patrimoni de la Fundació no tindrà caràcter de dotació, encara que
estigui afecte al desenvolupament dels fins fundacionals.

Article 18. RENDES.
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La Fundació obtindrà les seves rendes principalment de les següents fonts:
a) Rendiments del seu patrimoni.
b) Rendiments de les activitats que desenvolupi.
c) Subvencions i ajudes públiques i privades.
d) Herències, llegats i donacions no condicionats a la seva incorporació a la dotació.

Article 19. REGLES PER A L'APLICACIÓ DELS RECURSOS AL
COMPLIMENT DEL FI FUNDACIONAL.
1. La Fundació destinarà al compliment dels seus fins almenys el 70 % de les següents
rendes i ingressos nets anuals: a) les rendes de les explotacions econòmiques que
desenvolupi; b) les rendes derivades de la transmissió de béns o drets de la seva
titularitat, excloses les obtingudes en la transmissió onerosa de béns immobles en
els que la fundació desenvolupi l'activitat pròpia del seu objecte o finalitat
específica sempre que l'import de la citada transmissió es reinverteixi en béns i
drets en els quals concorri l'esmentada circumstància; c) els ingressos que obtingui
per qualsevol altre concepte, deduïts les despeses realitzats per a l'obtenció dels
citats ingressos.
2. La resta de les rendes i ingressos s'aplicarà al compliment diferit de les finalitats de
la Fundació, a l'increment de la dotació o dels fons propis i a reserves. El patronat
aprovarà les formes d'aplicació d'aquest romanent.
3. El termini per al compliment de l'assenyalat en el present article serà el comprès
entre l'inici de l'exercici que s'hagin obtingut les respectives rendes i ingressos i els
quatre anys següents al tancament de l'esmentat exercici.

Article 20. EXERCICI ECONÒMIC
L'exercici econòmic de la Fundació s'iniciarà l'1 de setembre i finalitzarà el 31
d'agost del següent any.

Article 21. COMPTABILITAT I COMPTES ANUALS.
1. La comptabilitat de la Fundació reflectirà de manera fidel, ordenada i exacta la
situació econòmica i patrimonial de la Fundació i s'acomodarà a les normes que, en
el seu cas, li siguin d'aplicació. La comptabilitat permetrà un seguiment cronològic
de les operacions realitzades.
2. La Fundació portarà, almenys, un Llibre Diari i un Llibre d'Inventaris i Comptes
Anuals.
3. Anualment la Fundació elaborarà els seus comptes anuals en la forma i amb l'abast
que determini la legislació vigent.
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Article 22. AUDITORIA.
La Fundació sotmetrà a auditoria externa els comptes anuals, almenys, en els supòsits
previstos a la Llei.

Article 23. RENDICIÓ DE COMPTES
La Fundació rendirà comptes abans de transcorreguts sis mesos des del tancament del
seu exercici davant l'organisme públic encarregat del registre corresponent.

TÍTOL V. MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES I
EXTINCIÓ
Article 24. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS.
1. El Patronat podrà acordar la modificació dels Estatuts de la Fundació sempre que
resulti convenient a l'interès de la mateixa i amb l'aprovació de les entitats
fundadores.
2. L'acord del Patronat serà adoptat per majoria absoluta dels membres presents a
reunió convocada de manera ordinària, amb constància de l'esmentat punt en
l'ordre del dia i trasllat de la proposta de modificació, i per a la seva efectivitat,
requerirà l'aprovació de les entitats fundadores.
3. La modificació o nova redacció dels Estatuts es comunicarà al Protectorat.

Article 25. EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ.
1. La Fundació s'extingirà per acord del Patronat i conformitat de les entitats
fundadores quan les circumstàncies que van presidir la seva constitució hagin variat
de manera que la Fundació no pugui actuar satisfactòriament d'acord amb els seus
Estatuts. No obstant això, si es donés aquest supòsit, el Patronat podrà procedir a la
modificació dels Estatuts conforme a l'assenyalat a l'article anterior, a fi d'adaptarlos a les noves circumstàncies.
2. L'acord d'extinció serà adoptat per majoria absoluta dels membres presents a reunió
del Patronat convocada de manera ordinària, amb constància de l'esmentat punt en
l'ordre del dia, i per a la seva efectivitat, requerirà l'aprovació de les entitats
fundadores.
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Article 26. FUSIÓ DE LA FUNDACIÓ
1. La Fundació podrà fusionar-se amb una altra o altres fundacions o entitats a què es
refereix l'article 28è dels presents Estatuts, ja siguin de competència estatal o
autonòmica, d'entitats religioses, o de qualsevol altra naturalesa, sempre que això
contribueixi al millor compliment dels fins fundacionals, o en cas que la Fundació no
sigui capaç, per si mateixa, de donar compliment als esmentats fins.
2. La fusió es podrà produir intervenint la Fundació en qualitat d'entitat absorbent,
entitat absorbida o per integració de dues o més entitats en una nova.
3. L'acord de fusió serà adoptat per majoria absoluta dels membres presents a reunió
del Patronat convocada de manera ordinària, amb constància de l'esmentat punt en
l'ordre del dia i trasllat en la convocatòria de la proposta i condicions de la fusió i
per a la seva efectivitat, requerirà l'aprovació de les entitats fundadores.

Article 27. MOTIVACIÓ DELS ACORDS.
Els acords del Patronat sobre modificació dels Estatuts, fusió o extinció de
Fundació hauran d'expressar de manera raonada les causes que els motiven i
idoneïtat de les propostes formulades en relació amb les mateixes i amb
compliment dels fins fundacionals i, en general, amb l'adequat funcionament de
Fundació.

la
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Article 28. LIQUIDACIÓ I DESTÍ DELS BÉNS DE LA FUNDACIÓ.
L'extinció de la fundació determina la cessió global de tots els actius i els passius,
la qual s'ha de portar a terme pel Patronat i per les persones liquidadores que aquest
nom o, en els supòsits previstos a la Llei, pel Protectorat. Aquesta cessió global, una
vegada determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es
destinarà a fundacions o entitats no lucratives privades que determini el Patronat que
persegueixin fins d'interès general similars als de la Fundació que, al seu torn, tinguin
afectats els seus béns, fins i tot per al supòsit de dissolució, a la consecució d'aquells i
que tinguin la consideració d'entitats beneficiàries del mecenatge als efectes previstos
en els articles 16 a 25 de la Llei 49/2002 de Règim Fiscal d'Entitats sense Fins Lucratius i
dels Incentius Fiscals al Mecenatge, amb preferència per a l'entitat o entitats que
tinguin com a finalitat la promoció de l'educació catòlica amb el carisma de les entitats
fundadores. Si no es pot fer una cessió global, el Patronat nomenarà una Comissió
liquidadora per procedir a la liquidació dels actius i els passius, destinant l'haver
resultant a les entitats assenyalades en aquest article.
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TÍTOL VI. ENTITATS FUNDADORES
Article 29. ENTITATS FUNDADORES.
1. Als efectes assenyalats en els presents Estatuts s'entén per entitats fundadores les
que han subscrit la carta fundacional en qualitat de fundadors: la Província San
Raimundo de Peñafort de la Congregació Dominicas de la Anunciata i la Província
Nuestra Señora del Rosario de la Congregació Dominicas de la Anunciata.
2. Les competències que s'atribueixen en els presents Estatuts a les entitats
fundadores (veure articles 7.2, 10.1, 24.2, 25 i 26), llevat que una altra cosa es
disposi en els mateixos, seran exercides conjuntament per totes elles.
3. La falta d'acord entre les entitats fundadores serà resolta per la representant legal
de la Congregació Dominicas de la Anunciata.
4. En cas que una entitat fundadora s'extingís, les seves facultats seran assumides per
l'una altra i, si s'extingissin les dues, exercitarà les facultats d'entitat fundadora la
Congregació Dominicas de la Anunciata o l'entitat que aquesta designi.
5. Una entitat fundadora podrà cedir les facultats que té reconegudes en els presents
Estatuts a l'altra entitat fundadora i, amb acord de la Congregació Dominicas de la
Anunciata a favor d'un tercer.
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