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ESTATUTS DE 1A fUNDACIÓ PAJOEIA 

Capílol l. Denomlnacló J personalitat 
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0B029. 8orcelono 
Telf. 93.203.75.64 

Artlde 1.- Es oonstitlleix a la clutat de Barcelon¡¡ una Fundadó que es denomina Fundadó Paidefa, sense ilnim de lucre, 

que es regira perla voluntat fundacional i perles normes que, en interpreta,ió d'aquella, dicti el Patronat. Tot aixO amb 

subjecció a la legis!ació de la Generalitat de Catahmya. 

Artlcle 2.- la Fundació té per.,onalitat juridica prbpia i plena capacitat jurídica d'obrar des de que queda c1mslltuTda 

legalment, sense al tres llmiladons que les que !mposin expressament les llels o aquesG estatuts. 

Capítol 11. Finalitats, actlYltats 1 ~mbit d'actuació 

Artlcle 3.- la Fundacló Paideia té com objectiu promoure la defensa deis drets i la dignitat de !e5 persones amb 

di5rninució psíquica a tr,ivés de l'educacló, la formacló, la promocló laboral, l'ocupació, les prktlque5 esportlves I la 

integració social, així com !a sensibi!ització dí! la societat i les admínlstracions pUbliques. 

Arnb aquesta finalitat la Fundació crear/!, gestiona@ o prestar~ tots els serveis que conslderl necessarls pera contrlbulr a 

l'enriquiment personal i al ben estar de les persones ateses mit!orant ra seva qualitat de vida¡ la de la seves famílies 

Les activitats relacionarles amb els fins de la Fundació hauran de ser dutes a terme per professionals ambla titulació 

corresponent i segons les norrnes que espedfkament les regulin, rnitjan~ant l'oblel\cló, si escau, deis permisos 

pertinents. 

La Fundació exerceix fes seves funcions prind¡ia!rnent a Catalunya. 

Capltol 111. Benefidaris 

Ariícle 4. Podran ser beneficiaris de la Fundació aquelles persones que esliguin dintre del seu objecte i finalitat o 

qualsevol altres que et Patronal pugui determinar amb carilcter discrecional, de forma que ningd pugul al-legar, ni 

lndlvldualrnent ni coHectlvament, davant la Fundació cap dret d'ús ni gaudir deis beneflcls o ajudes que la Fundací6 

coníereixi, ni lmposar !a seva atribució a persones determin¡ides. 

L'elecció deis beneficiaris s'efectuaril pel Patronat amb crlteris d'lmparclalitat 1 no dlscriminació entre !es persones que 

reuneixin les circumst/mcie> 5egüents: formar part del sector de població at?-5 per la Fundació, demandar la prestació o 

servei que la Fundació pugui oferir i que compleixin els requisits específics que, comptementilriament, pugui .icordar el 

Patronat. 

Capítol IV. Domicíli 

Article 5. El domicili social de ta fondació seril a !a ciutat de Barcelona, carrer Montnegre núm. 36--42. 
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Artide 6. la dotac.ió 1n1cial de la Fundació queda constituida pels béns i drets aportats a l'acte fundacional, i es pot 

augmentar amb els béns de qualsevol naturalesa que, a tito! gratuit, la Fundació adquireixi amb destinació cxpressa a 

l'augment del capltal fundacional. Aquest increment de la dotació s'ha de notificar al Protectorat en el moment de la 

presentact6 de comptes. 

Artlcle 7. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s'han de destinar al compliment deis fins 

fundacionals dins els limits que establei:ci la legislació vigent. 

Article 8. Si la Fundació rep béns sense que se n'especif,qui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar-se a la 

dotació o han d"aplicar-se directament a la realització deis fins fundacionals. 

Capítol VI. Patronat 

Articfe 9. la ,ep,esenució, el govern I l'administrJcló de 13 Fundació co11esponen al Patronal, que pod,.\ nomenar un 

Consell d'Hono,, un Gerent, o un Comue de Otrecc,ó amb les facultats que resultin deis present.s estatuts. 

Article 10. Couespon especialment al Patronat: 

a} Representar la Fundació dins o fora de judici, en lota classe d'actes i contractes, i davant l'Admin1stració i 

tercers, sense excepció. Així mateix, elaborar les normes i els reglaments complementaris deis estatuts, quan s'estimi 

procedent. 

/ b) fer l'inventari i formular els comptes anuals. 
�-" 

·----'-

e) Operar amb caixes I baoc.s, inclbs el Sane d'Espanya, i altres entitats financeres per m1tj:. de qualsevol de les 

operacions permeses pel drel, com són obrir comptes bancaris. fer-ne el seguiment i cancel-lar-los; contractar 

p,fstecs i cred,ts, amb garanties -incloses les hipotec.iries o les pignoratícies- o sense; gestionar descomptes de 

lleues de canvi, rebuts i alttes document.s de gír; efectuar dipbsits de diners, valors i altres béns, i concertar 

operacions financeres i bandrie1. 

d} Donar I rebre immobles, béns i serveis; concertar i rescindir contracte� laborals i d'arrendament. 

e) Nomcnar apoderats generals o especials que representin la Fundació en lotes les seves actuacions, amb les facultats 

necessaries i pertinenls en cada cas, amb excepc1ó de les que per llei siguin indelegables; poder conferir els oportuns 

poders amb facullat de subs1itució, � escau, i ,evocar-los en la data í fo,ma que est1mi procedent. Aixi mateix. 
inwiure aquests actes en el Registre de Fundacions. 

f) Constitui, i dissoldre el Consell d'Honor i nomenar et.s seus membres per un periode de quacre anys reelegibles 

indefinidament. 
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g) Constituir i disso!dre els Servels que estimi pertlnents I nomen ar i cessar els seus membres. 
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h) Conservar els bém i drets que integrin el patrimoni de la Funda.ció I mantenlr•ne la produr:tivitat, segons els criteris 

financers i d'acord ambles circumst3ncies econOmiques, i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mob!es i 

irnmobles. 

l) Vetllar perque s'acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destlnacló a favor deis beneficiaris deis 

fruits, les rendes¡ l'ls bens de que dlsposi !a Fundació. 

Tates les facultats esmentades s'entenen sense perjudici de l'obtenció de l'autoritzacló del Protectorat sempre que slgul 

legalment preceptiva. 

Artide 11. El Patronat esta formal per un mínim de 10 persones i un milxim de 20. la composidó del Patronal és la 

següent: 

El President de l'Associació de Pares d'Alumnes del col-legi Paideia. 

E! Vicepresident de l'Assodació de Pares d'Alumnes de! col-legi Paidela. 

El Secretari de l'Associadó de Pares d'Alumnes del coHegi Paideia. 

El Director del centre docent Paideia de Barcelona. 

Tres patrons designats per l'Assemblea General de l'Assocfació di? Pares d'Alumnes del Col·!egi Paideia a proposta de 

la seva Junta Directiva. 

Tres patrons designats pel consell escolar del centre docent Paidela, de Barcelona. 

El Patronat podril designar d'un a vuit patrons més amb el vot favorable de 2
/ 3 parts deis membres del Patronal. 

El Consell d'Honor podrii designar un o dos patrons més una vegada hagi estat constituil pel Patronal. 

Article 12. En l'hipot~tic supilsjt de produir-se l'extinció de l'associaci6, la supressió del consell d'honor, el tancament o 

cessament d'activitat del coHegi Pal dela o en els supbsits de cessament, renúnda o incapacita ció deis seus membres que 

no permetin l'adopció d'acords valids, sera el propi Patronal el que designara els nous membres del Patronat reservats a 

aquestes instituclom. 

El drrec de pairó té una durada de quatre anys l és reelegible indefinldament. 
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Els palrans que per qualsevol causa cessin abans de complir el te,mini pel qual van sef' designats podran ser substituits 

pe, nomenament de l'Organ que va designar al patró cessant. la persona substituta sera designada pel temps que faltl 

perqué s'e)lhaurei)li el mandat de patró substituit, peró podra ser reel�ida per quatre anys indefinidament. 

Article 13. El Patronal ha de designar, com a minim, entre els seus membres un president, un vice-president, un seuetari, 

un tresorer i els voc.Jls. 

Article 14. Per delegació permanent del Patronal corresponen al presiden\ i, si escau, al vicepresident, les facultats 

següents: 

a) Representar insutucionalment la Fundacló. 

b) Ordenar la convocatOria, fixar•ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, aixi com 

dirigir les del1beraclons. 

e) Decidir amb el seu vol de qualitat el resulcat de les votadons en cas d'empat. 

d) la resta de facultats indicades en aquests estatuis i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronal, 

d'aco,d amb el que preveu la no,mativa aplicable. 

El president és subst1tuil, en cas d'absencia o impossibihtat, pel vlcepresldent. 

Artlcle 15. El seuetari convoca. en nom del president, les reunions del Patronal. li correspon redactar les actes de les 

reunions, estendre cert1ficats d'aquestes últimes i deis acords que s'hi prenen, amb el vistiplau del president, 1 de 

qualssevol llibres, documents o antccedents de la fundació. Les actes poden ser aprovades pel Patronal a continuació 

d'haver-se reahtzat la ses.sió corresponent o bé en la prOxima reunió. 

Aixi mateJ)I exe,ceix les altres funcions que són inherents al seu drrec i li atribue,xen aquests estatut.s. 

El secretari és substituit, en cas d'abséncia o impossibilitat. pel vicepresident i si aquests est:t subslituint al president, per 

un membre del Patronal designat a aque.st efecte 

Article 16. Correspon al tresorer la cura i custódia deis béns de la fundació, portar els !libres de comptabilitat i preparar 

els estats de comptes, la memOlia i els balan�os que el Patronat determini. 

Artlcle 17. El Patronal s'ha de reunir almenys dos cops a l'any, i, a més, sempre que sigui convenient a criteri del 

president o si ho requereixen una quarta part deis membres del Patronat. les reunions han de ser convocades amb un 

minim de deu dies d'antelació I queden validament constituides quan h1 concorren almenys la meitat més ú en primera 

con'lotatOria i el SO% en segona convocatClria. 

Article 18. Els acords del Patronat s'adopten per majorla simple, llevat del nomenament de patrons que es fara amb el 

vot favorable de 
1
/J parts deis membres de Patronal. Couespon un vol a cada palró present I no s'admeten delegacions. 

El vot del president té for\a diument en cas d'empat. 

El Patronal podra acordar la poss1bilitat de prendre acords mitja�ant l'eml5sió del vol per correspQndéncia postal. 

comunkació lelematica, per mitja de videoconferencia o d'altres m1tJans de comunicació, sempte que quedin garantits 

els drets d'informació i de vot, que quedi constancia de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. S'entén que 

l'acord s'adop1a al lloc del domiclli de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer deis vots v.ilidament emesos. 
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Artlde 19. El dirrec de patró és gratuU, pero els patrons poden ser reemborsats de les despeses, degudament 

justificades, que l'exercicl del drrec els produeixi. 

Els membres del Patronal que acompleixen tasques de direccló, de gerencia o d'administració poden ser relribuíts per 

l'exercid d'aquestes activitats en el marc d'una relació contractual, incloses les de caracter laboral, sempre que les 

tasques de direccló, gerencia i administració .siguin dlferents de les que implica el drrec de patró ¡ es compleixin els 

requlsit5 que establelx l'article 332-10 de la Llei 4/2.008, del Llibre 111 del Codl civil de Catalunya, arnb l'autorilzació del 

Protectorat. 

Capítol VII, El Gerent o el ComitE.' de Direccfó 

Article 20, El Patronal podra n• rnenar, de forma excloenl, 11n gerent {Organ unipersonal} o un comitf' de dlrecció (Organ 

coJ-legiat) que ha11ran d'executar els acords del Patronat seme perjudid de les delegacions que aquest Organ pugui fer. 

Els correspon la direcció adminis1rntiva de la Fundació: dirigir el personal i portar la comptabilitat- Tenen també totes les 

facultats que e! Patronal els delega, si p1cr llei no són inde!egables. 

Artkle 21. El cornite de d/recció, com a Organ coJ.1egiat, estil format per un minim de 3 i un rniixim de 5 persones, que 

pre nen els acords per majaría simple. 

Els dirrecs de gerent o de membre del comite de dlreccló poden ser ocupats per patrons només si m> concorren les 

circumst;'incies a que fa referencia l'ar!lcle 332.2.1 de la Llei 4/2008, cas en qui! [a relació laboral o professional s'ha 

d'articular mitjani;ant un contracte que determlnl clarament les tasques laborals o profess\omils que es retribuelxen, les 

qua Is han de ser diferents de les prOples deJ cilrrec de patró, amb l'autorit~ació prevla del Protectorat. 

El dmec de gerent o de membre del comité de direcció és retribuit, en els termes que es consideren adequats a la 

naturalesa i a la representativitat prOpies del ,arree i a les seves funcions. 

Capltol VIII. Consell d'Honor 

Artide 22. El Patronat podra constituir un Conself d'Honor que sera un Organ col-leglat consultiu integrat per persones 

físiques o entitats jurídlques que, pel seu interes i/o per la seva relacló ambla finalitat de la Fundació o perla seva 

.-->-- continua co!·laboració professional, econlimlca o de patrocini en les activilats de la Fundacló slguin mereixedors d'una 

distlnció molt especial¡ estiguin en condlclons d'aportar la seva col-laboració. 

El nombre de membres del Consell d'Honor sera com a minim de 3 l el seu nomenament, que correspon al Patronat, 

durara un període de 4 anys renovables lndeflnidarnent. El Consell d'Honor assignaril eJs c.'irrecs d'entre Jes persones 

n• menades. 

Les seves funclons seran: 
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a) Aponar al Patronat 1nicia1ives i opinions relacionades ambla finalítat de la Fundacló. 

bl Emetre la seva opinió, al principi deuda exercki, sobre les actlvitats a portar a lerme. 

e) Oforir el seu assessorament al Patronal, al Comitf? de Oirecció en les qüestions que li sotmetin. 
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d) Nomenar, per majoria simple deis assistents, 2 membres del Patronal per un període de 4 anys reelegibles 

indefinidament. 

e) Qualsevol altre que el Patronat li delegui si per llei no és indelegable. 

El President de la Fundació o qui el substitueixi, aixi com un membre del Comité de Oirecció, i el gerent, si e�stis el drrec, 

poden assistir a les reunions del Consell d'Honor amb veu perb sense vot. 

les reunions del Conull d'Hono, ser::,n v�lidt's quan siguin presenu, com • minim, t,�� deis seus membres. NO s'admetr.) 

la delegactó ¡¡¡ favor de up altre membre del Consell. Els seus acords s'adoptaran pe< majoria simple deis aSSJstents. 

Capital IX. Els Serveis 

Article 23. El Patrcnat podr.1 constituir Serveis que seran Organs coMegiats encarregats d'executar i duu a terme les 

activ1tats que el Patronal li hagi delegat. 

El Patronal, pe, majoda simple deis seus membres. acordara la constitució d'un Scrvei. ta seva denominació, l'act1vitat o 

activitats a desenvolupar, el nombre de membres, les persones que el composen, la durada del drrec, el regim intem de 

funcionament i li delegara les competfncies administratives, fisc.als, laborals
1 

comptables
1 

pedagbgiques, a.ssistencials, 

educatives. etc. que esum1 oportunes per l'adequada gestió de l'activitat que ha de desenvolupar, sempre i quan 

ilquestes no siguin indelegables per llei. 

"1 1 :; capítol X. Conflicte d'interessos 

·5
Article 24. Cap membre ,ntegrant d'un Organ de govern o consultiu de la Fundació pot intervenir en la presa de decisions 

o en l'adopció d"acords en els assumples en que tingui un conflicte d'interessos amb la Fundació, bé personalment o 

mitJan(ant persones vinculades. 

Els membres deis Organs de govern de la Fundació afectats per un confhcte d'interessos tenen l'obligació de comunicar al 

Patronal. en el ma1eix moment de tenir coneixement, qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte. que tinguin o 

puguin 1en,r amb la fundació. 
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Ab<ins d'adoptar un acord en el qual hl pugui haver un conllicte entre un intert's personal i l'intert's de la Fundació, la 

persona afectada ha de proporcionar tota la informació rellevant i s'h¡¡ d'abstenir d'intervenlr en la de!iberació i la 

votació. 

En aquesta votació 5er11 nece.ssari el vot de dos terceres parts deis membres del Patronal per aprovar l'acord i es 

comunicar~ al Protectorat els termes i les circumst~ncies especials de l'acord en un terminl de trenta dies. 

El patrons, el gerent, els membres del comité de direcció, del consell d'honor i les persones que hi estiguin especi<1lment 

vinculades no poden subscriure amb la Fundació, seme 1'autorització previa del Protectorat, contracte.'i de compravenda 

o arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor, de préstec de d!ners, ni de presta ció de se,veis 

retribuits. Tampoc podran parlicipar en socletats cons!ituides o participades perla Funda ció. 

Els conflictes d'interessos, al marge de poder ser de car~cter econOmlc, també poden ser de caire laboral, personals, 

pedagógics, assistencials, terapeutics, psicosocials, educatius, o de diagnóstic i per tant, inclouen la presa de decislons o 

l'adopció d'acords en aquests .:lmbits respe<;te beneficiaris, col·laboradors voluntaris o personal laboral de la Fundacl6 

que tinguin, o hagin tlngut, vincles famlliars, econ6mlcs, laborals, tutelars o de dependCncia amb ml!mbres de 111 

Fundacló. 

Capítol XI. Exerclcl econ6mic 

Artide 25. L'exercici econ6mic coincideix amb l'any natural l queda tancat el 31 de desembre. Anualment, i en relació 

amb e! tancament de l'exercici, el Patronat, d'una manera simult.:lnia I que reflectelxi !a lmatge fidel del patrimoni de la 

Fundació, ha de formular J'inventari i els camptes anuals de co11formitat amb els principis de comptabilitat generalment 

admesos l arnb les disposicions que en cada cas sigu!n aplicables. 

Artlcle 26. l. Els comptes anuals formen una un/tal l estan integrats per: 

aj el balan~ de situació, 

bJ el compte de resu!lats, 

e) el compte d'enat de sltuació de canvis en el patrimoni net, 

d) el compte d'estat de. situació de fluxos en efectiu i 

e) la mem6ria, en fa qual s'ha de completar, ampliar i comentar la ínformació continguda en el balan~ i en el compte de 

resultats, i s'han de detallar les actuaeions rea!ilzades en compliment de les finalitats fundacionals I concretar el 

nombre de beneficiaris i els serve.is que aquests han rebut, com també els recursos procedents d'altres exerclcis 

pendents de destinació, si n'hi ha, i !es socletats participades majoritMlament, amb indicació del percentatge de 

participacló. 
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2. El Patronat ha d'aprovar dlntre deis sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici els comptes anuals, els 

quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipósit en el 

termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació. 

3. El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de 

valors, un informe anual sobre el grau de complíment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense anim de 

lucre, de conformitat amb la normatrYa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora. 

4. Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les ci,cumstancies legalment previstes. 

Encara que no es produeixin les circumstancies legalment previstes perque els comptes s'hagin de sotmetre a una 

auditoria, si una tercera part deis patrons la demana per raons juslificades, perque considera que hi ha alguna 

circumst:tncia excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del 

Patronal en el termini maxim d'un mes a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no

re,llització de !'auditoria de compte5 soHicitada. Si no es convoca el Patronal en el termini indicat o sí, un cop convocat 

amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a 1erme !'auditoria, els patrons interessats poden adre�ar la seva petició al 

Protectorat, d'ac:ord amb el que estableix rarticle 332.8.4 de la llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de 

Calalunya. relatiu a les persones juridiques. 

d✓ Capitol XII. Modificació 

· Artide 27. Per modificar aquests estatuts és necessari racord de 3/5 parts deis membres del Patronat, el qual ha de tenir 

en compte rinteres de la Fundació i la voluntat fundacional. la modificació requereix també l'aprovació del Protectorat. 

, r¡ 

,J 
• _,J 

;( 

Capltol XIII. Fusió, escis.sió i extinció 

Article 28. Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord de 3/S parts deis membres del Patronal. la fusió 

s'ha d'adoptar per acord motivat del Pauonat de tates les fundacions interessades i requereix raprovació del Protectorat. 

l'escissió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronal i 1ambé requerehc l'aprovació del Protectorat. 

Artfcle 29. Per extingu aquesta entitat és necessari l'acord de 3/S patls deis membres del Patronal. L'extinctó, excepte en 

els casos establerts en la legislació vigent. s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereíx raprovació del 

Protector al. 

Capital XIV. Oestinació del patrímoni 

Article 30. L'extinció de la Fundaci6 determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el 

Palronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el Prote<torat. Aquesta ce.ssió global, un cop determinats 
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C/ Montncg,e.J6•42 
08029. 801ce lono 
Tell. 9J .203.75.f>4 

l'actiu i el pau 1u, i amb l' auto ntzació previa del Prot ect ora l, es dest inare\ p,eferentment a l.i "Associac.ió de Pares 

d'Alumnes del Col·legi Paideia" i subs1diariamen1 , a altres cntitats sense anim de lucre amb finalitats ana logues a aquesta 

fundació sempre que aqueste s eotitats siguin entitats bene fici~ries del mecenatge sego ns el que estableixi la lea lslació 

fiscal aplicable. 

En el casque no es pugu i fer una cessió global cald,a procedi r a la liquldació deis i!Ctius i els passius, i donar a rhaver que 

en resul t i raplicadó estabferta en l'apanat anterior. 

Barce lona. 4 de novembr e de 201~-

Sig. Sra. Maria Teresa Agull~ Planelles 

Secret~ria 

t \; n '-~ • · .. ·. · · ·:; 

Sig. Sr. Josep Maria Malinero Garcés 

Vist-i-plau President 
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