
 
 

 
 

FUNDACIO PRIVADA CATALANA D’HIPERTENSIO ARTERIAL 
 
 
 

ESTATUTS 
 
 
 
Capítol I. Denominació i personalitat 
 
Article 1. La Fundació es denomina Fundació Privada Catalana d’Hipertensió 
Arterial. S’ha de regir per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables i, 
d’una manera especial, per aquests estatuts. 
 
Article 2. La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d’obrar 
des que queda constituïda legalment, sense altres limitacions que les que imposin 
expressament les lleis o aquests estatuts. 
 
Capítol II. Finalitats, àmbit d’actuació i duració 
 
Article 3. La Fundació té per objecte contribuir a un millor coneixement i control de la 
Hipertensió Arterial i altres factors de risc cardiovascular com les Dispilèmies, el 
Tabaquisme, la Diabetis, etc. mitjançant les següents finalitats específiques: 
 
a).- Fomentar la realització d’estudis i treballs d’investigació.  
 
b).- Promoure i organitzar activitats informatives i d’educació sanitària de la població. 
 
c).- Estimular, organitzar i crear vincles entre sectors científics i professionals a nivell 
nacional i internacional. 
 
d).- Promoure i organitzar activitats de formació per a metges i professionals 
sanitaris (cursos, seminaris, reunions, convencions i altres actes assimilables). 
 
e).- Col·laborar amb societats científiques, entitats públiques o privades i amb 
l’Administració Sanitària. 
 
f).- Promoure i organitzar activitats que tingui per objecte la millora de l’estat de salut 
dels sectors especialment afectats per les patologies esmentades. 
 
g).- Elaborar i difondre, en qualsevol tipus de suport, materials informatius i 
publicacions. 
 
h).- Convocar i promoure la concessió d’ajuts de qualsevol tipus. 



 
i).- Assessorar a entitats, grups o individus en el desenvolupament d’activitats 
relacionades amb la finalitat fundacional. 
 
Article 4. La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya. 
 
Article 5. La Fundació es constitueix per temps indefinit, sense perjudici de les 
circumstàncies que s’especifiquen en l’article 27 d’aquests Estatuts. 
 
La Fundació podrà donar començament a les seves operacions des del mateix 
moment de l’atorgament de l’escriptura fundacional. 
 
Capítol III. Beneficiaris 
 
Article 6. Són beneficiaris de la Fundació totes les persones que pateixen 
d’Hipertensió Arterial, les quals, directa o indirectament, gaudiran de la tasca que 
desenvoluparà la Fundació. 
 
També seran beneficiàries les persones que, per la seva activitat professional o per 
circumstàncies personals, necessitin de l’ajut que la Fundació pugui prestar, sempre 
que el Patronat ho consideri convenient. 
 
Capítol IV. Domicili 
 
Article 7. La Fundació té el domicili a la ciutat de Barcelona, al Pg. Bonanova, 
número 47. 
 
Capítol V. Dotació i aplicació dels recursos 
 
Article 8. La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets 
aportats a l’acte fundacional, i pot augmentar-se amb els béns de qualsevol 
naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a 
l’augment del capital fundacional. Aquest increment de la dotació s’ha de notificar al 
Protectorat en el moment de la presentació de comptes. 
 
Article 9. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s’han de 
destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits que estableixi la 
legislació vigent. 
 
Article 10. Si la Fundació rep béns sense que se n’especifiqui la destinació, el 
Patronat ha de decidir si han d’integrar-se a la dotació o han d’aplicar-se directament 
a la realització dels fins fundacionals. 
 
Article 11. Aquella part del patrimoni fundacional que no es destini de forma directa a 
la realització d’activitats encaminades a la satisfacció de les finalitats fundacionals 
haurà d’invertir-se de qualsevol manera que generi un rendiment o fruit, quedant 
subrogat el bé en què es materialitzi dita inversió en lloc del bé o dels béns que 
hagin estat objecte de disposició. 



 
Capítol VI. Protectorat 
 
Article 12. La Fundació funcionarà sota el Protectorat de la Generalitat de Catalunya 
sobre les Fundacions Privades, el qual vetllarà per la salvaguarda de la voluntat 
fundacional i per assegurar la consecució de l’interès general de la finalitat 
fundacional. 
 
Capítol VII. Patronat 
 
Article 13. La representació, el govern i l’Administració de la Fundació corresponen 
al Patronat. 
Article 14. El Patronat estarà format per un nombre de patrons no inferior a 15 ni 
superior a 22.  El càrrec de patró és reelegible i té una duració de quatre anys.  
El Patronat ha de designar, com a mínim, entre els seus membres un president, un o 
més vice-presidents, un tresorer i un secretari que podrà no ser patró, en quin cas 
assistirà a les reunions amb dret a veu però no a vot. Així mateix nomenarà un 
President Honorífic entre les persones que per la seva dedicació professional en 
activitats mitjançant les que realitza la finalitat fundacional hagin assolit prestigi 
reconegut. El President Honorífic no tindrà vot a les deliberacions del patronat però 
podrà assistir a les reunions i manifestar la seva opinió que serà recollida a l’acta. 
 
Podran ser Patrons les persones físiques i les persones jurídiques, les quals hauran 
d’ésser representades per una persona física. 
 
L’exercici del càrrec de Patró no és delegable. No obstant, en cas que un Patró ho 
fos per raó del seu càrrec, podrà actuar en nom seu la persona que 
reglamentàriament el substitueixi o aquella que el titular ha designat per escrit. 
 
Article 15. El nomenament del primer Patronat correspon als Fundadors. La seva 
substitució, cessament i reelecció, així com el nomenament de nous Patrons i 
l’eventual augment del seu nombre, corresponen al Patronat. 
 
L’acceptació del càrrec de Patró es podrà realitzar per qualsevol de les formes 
previstes per la legislació vigent. 
 
En cas de dimissió del càrrec, aquesta no eximirà del compliment de les obligacions 
assumides i no complides abans de la presentació de la dimissió. 
 
Seran causes de cessament dels Patrons, a més de les legals, les deficiències 
físiques o psíquiques que impedeixin el normal desenvolupament de les funcions 
inherents a la condició de Patró, el faltar reiteradament als deures que imposa el 
càrrec, la realització amb publicitat d’activitats que puguin afectar la imatge de la 
Fundació i qualsevol altre incompliment greu de les obligacions dels Patrons a judici 
del Patronat. 
 
Article 16. Correspon especialment al Patronat: 



 
a) Vetllar pel compliment de la finalitat fundacional d’acord amb allò disposat als 

Estatuts. 
 
b) Conservar la capacitat patrimonial de la Fundació i obtenir la productivitat 

possible dels béns que l’integren, d’acord amb els criteris financers que defineixi 
el patronat i segons les circumstàncies de la Fundació. 

 
c) Formular i aprovar els documents que integren els comptes anuals  
 
d) Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes 

les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb 
excepció de les que per llei siguin indelegables; poder conferir els oportuns 
poders amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i forma que 
estimi procedent. Així mateix, inscriure aquests actes en el Registre de 
Fundacions. 

 
e) Facultats de gestió: Negociar, formalitzar, celebrar i perfeccionar tota classe 

d’actes, contractes civils i mercantils i tota mena de convenis amb entitats 
públiques o privades, d’acord amb l’estratègia de gestió del patrimoni de la 
Fundació que es defineixi. 

 
f) Facultats de representació: 
 

Primer.- Representar a la Fundació en tots aquells actes, contractes i negocis de 
qualsevol tipus que siguin del seu interès. 
 
Segon.- Representar la Fundació, si és el cas, davant de Jutjats i Tribunals de 
totes les jurisdiccions i en procediments d’arbitratge. 
 
Tercer.- Comparèixer, representant la Fundació, davant de qualsevol organisme 
de l’Administració Pública estatal, nacional, comarcal, local o d’altre nivell. 
 
Quart.- Presentar documents davant qualsevol Registre Públic. 

 
g) Facultats de disposició: 
 

Primer.- Disposar dels béns de la Fundació per qualsevol títol, independentment 
de la seva  naturalesa. En especial, operar amb la banca privada i oficial, 
espanyola  i  estrangera fins i tot  amb  el  Banco de España i Caixes d'Estalvi i 
altres entitats de crèdit, en qualsevol localitat, realitzant tot el que la legislació i la 
pràctica bancària permeti. Seguir, obrir, prosseguir, disposar i cancel·lar, a les 
esmentades institucions,  tot tipus  de  comptes  corrents  i d'estalvi, firmar xecs i 
altres documents; sol·licitar extractes i saldos i conformar-los o impugnar-los. 
Subscriure i prosseguir pòlisses de crèdit, línies  de  finançament  i descomptes, i 
en general realitzar tot tipus d'operacions i actes mercantils sense limitacions. 
 
 



 
 
 
 
Segon.- Constituir, acceptar, modificar, adquirir o alienar tota classe de drets 
reals sobre els béns mobles i immobles de la Fundació, així com cancel·lar-los i 
extingir-los i exercitar totes les facultats derivades d’aquests. 
 
Tercer.- Arrendar tota mena de béns, mobles i immobles, i celebrar tota mena de 
contractes en interès de la Fundació, excepte l’atorgament de contractes 
d’arrendament financer com a part arrendadora. 
 

Totes les facultats esmentades s’entenen sense perjudici de l’obtenció de 
l’autorització del protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.  

 
Article 17. Per delegació permanent del Patronat correspon al President i, si escau, 
al vice-president, representar la Fundació. Correspon al secretari redactar les actes 
de les reunions del Patronat, com també estendre certificats d’aquestes últimes i 
dels acords que s’hi prenen, i de qualsevol llibres, documents o antecedents de la 
Fundació. Correspon al Tresorer la funció de dur la comptabilitat, així com la de 
proposar decisions sobre l’Administració dels béns que integrin el Patrimoni 
Fundacional. El President és substituït, en cas d’absència o impossibilitat, pel vice-
president. 
 
Article 18. El càrrec de Patró és gratuït, però els Patrons poden ser reemborsats de 
les despeses, degudament justificades, que l’exercici del càrrec els produeixi. 
 
Els membres del Patronat que acompleixen tasques de direcció, de gerència o 
d’administració poden ser retribuïts per l’exercici d’aquestes activitats en el marc 
d’una relació contractual, incloses les de caràcter laboral. 
 
Article 19. El Patronat es reunirà tantes vegades com ho estimin convenient el 
President o un nombre de vocals no inferior a la tercera part del nombre de membres 
del Patronat. S’haurà de reunir necessàriament dins els sis primers mesos de cada 
any natural, a fi d’aprovar els comptes anuals integrats pels documents esmentats 
en l’article 29.2 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions o la posterior 
normativa vigent en cada moment. 
 
Article 20. Les reunions del Patronat tindran lloc al domicili de la Fundació o en 
qualsevol dels locals on es desenvolupin les activitats fundacionals. Quedarà 
vàlidament constituït en primera convocatòria si hi ha presents la meitat més un dels 
seus membres. Si per manca d’assistència del nombre de membres necessari no es 
pogués celebrar la reunió convocada, podrà tenir lloc una segona convocatòria. 
Aquesta s’haurà d’haver previst en l’anunci de convocatòria i se celebrarà en el 
mateix lloc i a l’hora indicada i, en tot cas, dins les vint-i-quatre hores següents a 
l’hora en que s’hauria d’haver celebrat la convocatòria ordinària. 
 



Article 21. La convocatòria per l’assistència a les reunions del Patronat es notificarà 
per qualsevol mitjà que deixi constància de la voluntat de convocatòria, a cada 
membre i en el seu domicili amb una antelació mínima de vuit dies. L’anunci 
especificarà l’ordre del dia, el lloc on se celebrarà la reunió i el moment en què, en 
cas que fos necessari, es reunirà el Patronat en segona convocatòria. 
 
Les reunions del Patronat es podran perllongar a un o més dies, però es considerarà 
com una sola sessió a tots els efectes. 
 
Article 22. El President disciplinarà l’ús de la paraula i els acords es prendran per 
majoria de vots dels Patrons presents. El President tindrà, en tot cas, vot qualificat 
per dirimir l’empat que pugui resultar de la votació. No obstant, en l’adopció de 
qualsevol acord que suposi una modificació dels Estatuts o una substancial alteració 
de la natura, de l’existència de la Fundació o de les finalitats fundacionals, s’haurà 
de respectar en tot cas la presumible voluntat fundacional i sens perjudici de 
l’aprovació del Protectorat quan sigui necessària d’acord amb la Llei. 
.  
Capítol VIII. Exercici econòmic 
 
Article 23. Els exercicis econòmics s’inicien l’1 de gener de cada any i finalitzen el 31 
de desembre. Excepcionalment, l’exercici de l’any en què es constitueixi la Fundació 
s’allargarà des del moment de l’atorgament de l’escriptura de constitució fins la data 
assenyalada de tancament. En el supòsit que s’acordés la dissolució de la Fundació, 
es considerarà tancat l’exercici el dia en què s’adopti aquest acord. Anualment, i en 
relació amb el tancament de l’exercici, el Patronat, d’una manera simultània i que 
reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de formular l’inventari i els 
comptes anuals. 
 
Article 24. 
 
1. Els comptes han d’estar integrats per: 
 
a) El balanç de situació, en la data de tancament de l’exercici, que ha d’especificar 

amb claredat els béns o els elements que s’integren en la dotació o són finançats 
amb aquesta dotació. 

 
b) El compte de resultats. 
 
c) La memòria, que ha d’incloure almenys: 
 

Primer. El detall dels recursos procedents d’altres exercicis pendents de 
destinar, si escau. 

 
       Segon. Els indicadors del compliment de les finalitats fundacionals. 
 

Tercer. El detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació del 
percentatge de participació. 
 



2. Els documents que integren els comptes han de ser aprovats pel Patronat dins 
els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici i signats pel secretari 
amb el vist-i-plau del president. 

 
3. En el termini de trenta dies a comptar de l’aprovació pel Patronat, els comptes 

s’han de presentar al Protectorat. 
 
4. També s’hauran d’incorporar als comptes aquells altres documents que imposi la 

normativa que estigui vigent en cada moment. 
 
 
Capítol IX. Modificació 
 
Article 25. Per modificar aquests estatuts és necessari l’acord de la majoria absoluta 
(la meitat més un) dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l’interès 
de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix també l’aprovació 
del Protectorat. 
 
Capítol X. Fusió, escissió i extinció 
 
Article 26. Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l’acord de de la 
majoria absoluta (la meitat més un) dels membres del Patronat. La fusió s’ha 
d’adoptar per acord motivat del Patronat de totes les fundacions interessades i 
requereix l’aprovació del Protectorat. L’escissió s’ha d’adoptar per acord motivat del 
Patronat i també requereix l’aprovació del Protectorat. 
 
Article 27. La Fundació s’extingirà: 
 
a).- Per les causes establertes en la llei. 
 
b).- Per la impossibilitat material d’aconseguir la finalitat fundacional. 
 
c).- Per inactivitat de la Fundació durant dos exercicis consecutius. 
 
Article 28. Per extingir aquesta entitat és necessari l’acord de la majoria absoluta (la 
meitat més un) de la totalitat dels membres del Patronat. L’extinció, excepte en els 
casos establerts en la legislació vigent, s’ha d’adoptar per acord motivat del Patronat 
i requereix l’aprovació del Protectorat. 
 
Capítol XI. Destinació del patrimoni 
 
Article 29. L’extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i 
passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es 
nomenin o, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu 
i el passiu, i amb l’autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a una altra 
fundació, una entitat pública o una altra entitat sense finalitat de lucre i amb finalitats 
similars a les de la Fundació (segons el que estableix l’article 46 de la Llei 5/2001, de 
2 de maig, de fundacions o norma posteriorment vigent), sempre que aquestes 



entitats siguin entitats beneficiàries del mecenatge o entitats públiques de naturalesa 
no fundacional que persegueixin finalitats d’interès general, segons el que estableix 
la legislació fiscal aplicable (art. 3.6 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim 
fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge) o bé la 
posteriorment vigent. 
 
En el cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació dels 
actius i els passius, i donar a l’haver que en resulti l’aplicació establerta en l’apartat 
anterior. 
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