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ASPECTES MÉS IMPORTANTS QUE CAL TENIR EN CONSIDERACIÓ EN EL 
PROCÉS DE CONSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA DE LA FESTA MAJOR 
 
 
1.- Una fundació és una entitat sense ànim de lucre, constituïda per un o varis 
fundadors, mitjançant l’afectació d’un determinat patrimoni econòmic, així com els seus 
rendiments als compliment de les finalitats d’interès general. 
 
 
2.- Poden constituir fundació tant les persones físiques com les jurídiques, privades i 
públiques.  
 
L’article 331.2.2 de Llei 4/2008, de 24 d’abril, de Llibre Tercer del Codi Civil de 
Catalunya, determinava que una fundació es conceptuava dins del sector públic en 
aquest cas de l’administració local si s’acomplien una sèrie de condicions que giraven 
al voltant de les aportacions majoritària de les administracions locals, o la capacitat per 
anomenar més de la meitat dels membres dels òrgans de govern. 
 
Actualment, amb la modificació d’aquest precepte en virtut de la Llei 7/2012, de 15 de 
juny, solament es requereix que les normes jurídiques de l’administració que crea la 
fundació, no ho prohibeixi.  En el nostre cas cap, norma de règim local prohibeix la 
constitució d’una fundació, per tant, aquest ajuntament en tant que persona jurídica-
pública té capacitat per a constituir una fundació. 
 
D’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, pel qual 
s’aprova el Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, en el nostre cas (com l’aportació 
inicial la farà l’Ajuntament) tindrà la consideració de fundació del sector públic de 
l’administració local de Catalunya. 
 
Per a constituir la fundació caldrà la participació de persones o entitats privades, com a 
socis fundacionals. Aquestes entenem que hauran de participar econòmicament en 
l’aportació inicial (pot ser un import simbòlic de 5 o 10 euros) i són qui signen la Carta 
fundacional. 
 
 
3.- La dotació inicial de la fundació és aportada per l’Ajuntament. Ha de ser en diners i 
no pot tenir un valor inferior a 30.000 Euros. El seu import ha de ser suficient per a 
iniciar les seves activitats fundacionals.  
 
Amb posterioritat a la constitució, es poden fer aportacions pels fundadors o per altres 
persones o patrocinadors (en aquest concepte entren les subvencions que haurà 
d’aportar l’Ajuntament per al desenvolupament de les activitats de la Festa Major). 
 
 
4.- L’aportació inicial s’ha de pagar íntegrament abans de sol·licitar la inscripció en el 
registre de Fundacions, ingressant-se en una entitat de crèdit a favor de la fundació. 
 
 
5.- Si l’aportació és amb béns o drets, s’ha de acompanyar un informe emès per un 
pèrit fent constar entre altres dades la seva valoració i rendibilitat potencial.  
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La fundació ha d’aplicar al menys el 70% de les rendes i dels demés ingressos nets 
anuals que pugui obtenir, al compliment de les seves finalitats.  
Les despeses de funcionament, descomptant les funcions de direcció gerència, no 
poden ser superior al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici. 
 
Els comptes anuals (balanç de situació, el compte de resultat, estats de canvis en el 
patrimoni net, estat de flux efectiu, i la memòria) hauran de ser sotmeses a auditoria 
externa. 
 
 
6.- Si l’aportació es fa en diners és possible un desemborsament successiu, havent-se 
de fer efectiu almenys un 25% i la resta en el termini de 5 anys. En el cas de 
l’ajuntament el Ple de l’Ajuntament ha de prendre aquest acord segons la legislació de 
règim local.  
 
 
7.- Els mitjans de finançament de la fundació han de ser suficients, i a aquest efecte, i 
com a requisit d’inscripció al registre de fundacions, s’ha d’incorporar un projecte de la 
viabilitat econòmica dels dos primers anys de funcionament de la fundació i de les 
seves activitats previstes. 
 
 
8.- El patronat, i la presidència, poden delegar les seves funcions (menys les que no 
són delegables que afecten a les decisions més importants i estructurals de la 
fundació). Es pot preveure la creació d’un o més òrgans complementaris amb la 
composició i funcions que prevegin els Estatuts.  
 
 
9.- El càrrec de patró s’exerceix gratuïtament, sense perjudici del reintegra de les 
despeses justificades. El patronat pot designar a una o més persones per exercir les 
funcions de direcció de la gestió ordinària de la fundació, que no cal que siguin patró. 
La fundació pot contractar treballadors per al desenvolupament de determinades 
tasques. Com plantegem una fundació del sector públic, la contractació d’aquest 
personal s’ha d’entendre que queden subjectes als límits imposats pels principis 
rectors en matèria de personal al servei de les administracions públiques, a més dels 
límits derivats de la seva naturalesa com a fundació.   
 
 
10.- Els membres del patronat poden ser persones físiques o jurídiques, en aquest 
darrer cas els òrgans respectius hauran de designar la persona en concret, hi hauran 
de ser designades pel Ple de l’ajuntament d’acord amb la previsió que es faci en els 
estatuts. La seva durada serà la que estableixi els estatuts. No totes les persones 
físiques o jurídiques que facin aportacions han de formar part del Patronat, ni per ser 
patró s’ha de fer una aportació. 
 
 
11.- Els patrons han d’exercici les seves funcions amb la diligència d’un bon 
administrador, actuant d’acord amb la llei i els estatuts, i desenvolupar el càrrec amb 
lleialtat amb la fundació, actuant sempre en l’interès d’aquesta. Han de complir les 
finalitats fundacionals i tenen el deure de conservar els béns de la fundació i mantenir 
la seva productivitat.  
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Els patrons responen dels danys que puguin causar a la fundació per incompliment de 
la llei o dels estatuts, o per acte o omissions negligents en l’exercici de les seves 
funcions.  
 
 
12.- A banda de les expressament previstes a la llei, el cessament de càrrec es 
produeix per la finalització del termini o per l’acord plenari corresponent.  
 
 
13.- Obligatòriament ha d’existir el càrrec de secretari, que no ha de ser 
necessàriament un membre del patronat, el qual segons l’article 312.3.1 de la Llibre 
Tercer del Codi Civil de Catalunya, té veu però no vot, i té el deure d’advertir de la 
legalitat dels acords que es pretenen adoptar.   
  
 
14.- De conformitat amb els articles 3 apartats 1f)  i apartat 3.b) i 191 del Text Refós de 
la Llei de Contractes del sector públic la fundació haurà d’aprovar les corresponents 
instruccions internes de contractació  
 
 
15.- Els estatuts de la fundació hauran de preveure els següents apartats: 
 

.- Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d’actuació i règim jurídic 
 
.- Finalitats fundacionals i activitats, que inclourà a demés les regles bàsiques 
per a l’aplicació dels recursos a les finalitats, i les regles bàsiques per a la 
determinació dels beneficiaris 
 
.- Patrimoni de la fundació i activitats econòmiques, disposició i deure de 
reversió, règim comptable i documental, recursos anuals, aplicació obligatòria, 
despeses de funcionament, participació en societats 
 
.- Organització i funcionament: el patronat, composició i requisits per a ser-ne 
membre, designació, renovació i exercici del càrrec, gratuïtat, facultats i 
delegacions de funcions, règim de convocatòria, càrrecs, presidència, 
secretaria, manera de deliberar i adoptar acords, les actes, conflicte 
d’interessos, supòsits de cessament 
 
.- La direcció general, consells complementàries, si és el cas 
 
.- Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució 

 
 
 
 
 
 
Vilanova i la Geltrú, a 26 d’octubre de 2012 


