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CAPÍTOL I. DE LA FUNDACIÓ
Article 1. Constitució i denominació
A l’empara de la legislació vigent a Catalunya es constitueix una Fundació Privada,
d’investigació i docència, sotmesa plenament al Protectorat de la Generalitat de
Catalunya.
La Fundació que es constitueix tindrà la denominació de FUNDACIÓ PRIVADA
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA.

Article 2. Domicili
La Fundació tindrà el seu domicili a Barcelona, carrer Diputació, n. 316-320, Local 1, si
bé el Patronat podrà variar-lo prèvia aprovació del Protectorat.
Així mateix, el Patronat podrà establir delegacions de la Fundació a altres ciutats per a
millorar el compliment del seus fins.

Article 3. Naturalesa i règim jurídic
3.1. La Fundació –de caràcter permanent i durada indefinida- tindrà per objecte
el foment de la investigació, docència i la prestació de tot tipus de serveis per la
millora en l’Atenció Primària de la Salut.
3.2. La Fundació es regirà a més de les disposicions vigents en la matèria, per la
voluntat dels seus fundadors manifestada en els presents estatuts i per les
normes i disposicions que estableixi el patronat en el desenvolupament de la
voluntat fundacional.

Article 4. Capacitat
La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d’obrar, i per tant
amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, pot adquirir, conservar, posseir, administrar,
disposar, alienar, gravar i permutar béns de totes classes; celebrar tota classe d’actes i
de contractes; contraure obligacions; renunciar i transigir béns i drets, així com
promoure, oposar-se, seguir i desistir els procediments que fossin adients i exercitar
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lliurement tota classe de drets, accions i excepcions davant els Jutjats i Tribunals
ordinaris i especials i organismes i dependències de l’Administració Pública i qualsevol
altre de l’Estat, Comunitats Autònomes, Província, Municipi i demés Corporacions i
Entitats.
Article 5. Àmbit territorial.
La Fundació desenvoluparà les seves activitats principals a l’àmbit territorial del seu
Protectorat, sense perjudici de la seva participació o cooperació amb Entitats o
Organismes Nacionals i Internacionals, públics o privats, dependents de Governs
estrangers o organitzacions no governamentals, prèvies les autoritzacions pertinents si
s’escau.
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CAPÍTOL II. FINS I BENEFICIARIS
Article 6. Finalitats.
L’objecte o fi principal i primer de la Fundació és el foment de la investigació, docència
i la prestació de tot tipus de serveis per la millora en l’Atenció Primària de la Salut,
instrument essencial per al benestar social de les persones. En aquest sentit podrà:












Proposar i promoure projectes d’investigació propis de l’Atenció Primària.
Promoure, acreditar i garantir projectes de recerca mèdica en matèria
d’epidemiologia, farmacologia clínica i salut pública en l’àmbit de l’Atenció
Primària.
Promoure i participar en l’organització de congressos i jornades d’Atenció
Primària.
Promoure la recaptació dels recursos econòmics i procurar la millor
administració de les aportacions i les despeses necessàries per a
l’acompliment de l’objecte fundacional.
Concedir beques i ajuts econòmics per a la recerca en l’àmbit de l’Atenció
Primària.
Cooperar, mitjançant convenis i altres formes de col·laboració, amb
organismes i institucions relacionades amb l’Atenció Primària.
Promoure, difondre i comercialitzar publicacions científiques o de
divulgació.
Promoure i participar en la Formació Continuada dels metges en l’àmbit de
l’Atenció Primària.
Promoure la docència en pre-grau i en post-grau en medicina familiar i
comunitària.

Article 7. Beneficiaris.
7.1. Seran beneficiaris de la Fundació aquelles persones i entitats que fomenten i
treballen en l’ Atenció Primària de la Salut.
Ningú podrà imposar al Patronat l’atribució dels guanys de la Fundació a persones
o institucions determinades.
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7.2. El Patronat podrà, quan ho consideri d’interès, establir concert o convenisprogrames amb persones físiques i jurídiques per a desenvolupar les activitats
fundacionals.

7.3. En qualsevol cas, l’elecció dels beneficiaris s’efectuarà pel Patronat amb
criteris d’imparcialitat i no discriminació entre les persones que reuneixin les
següents regles:
1. Demanar la prestació o serveis que la Fundació pugui oferir;
2. Complir, si escau, en cada cas, els requisits objectius específics que
complementàriament pugui acordar el Patronat.
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CAPÍTOL III. DEL RÈGIM ECONÒMIC
Article 8. Patrimoni Fundacional
8.1. La dotació inicial de la Fundació s’estableix en la quantia de 30.050,61 euros.
8.2. La Fundació destinarà almenys el 70% de les rendes i altres ingressos nets
anuals que obtingui al compliment dels fins fundacionals, i la resta s’ha de destinar
o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar els fons propis de la
fundació.

Article 9. Finançament
La Fundació podrà disposar per al compliment dels seus fins dels següents recursos
econòmics:
a) Els rendiments del patrimoni fundacional.
b) Les subvencions que en el seu cas li concedeixin les Administracions
públiques i demés Entitats públiques i Institucions privades.
b) Les donacions, llegats i herències de particulars una vegada acceptats.
c) Els ingressos derivats d’activitats productives aprovades pel Patronat.

Article 10. Aplicació dels recursos
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.
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. Fiscalitat
El Patronat de la Fundació realitzarà les gestions que siguin precises per a optimitzar
l’obtenció que qualsevol altre tipus de benefici fiscal aplicable a la Fundació, així com
les exempcions, bonificacions i incentius vigents en cada moment en matèria de Dret
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fiscal, de seguretat social i ocupació, a l’objecte de disposar dels majors recursos nets
possibles per al compliment dels seus fins.

Article 12. Règim Financer
12.1. La gestió economicofinancera de la Fundació es regirà pels principis, criteris i
normes comptables que li siguin d’aplicació en cada moment.
12.2. Anualment, i en relació amb el tancament de l’exercici tancat en data 30 de
setembre, el patronat, d’una manera simultània i que expressi d’una manera
precisa el patrimoni, la situació financera i els resultats de la fundació, d’acord
amb el que estableix la llei, ha de fer l’inventari i formular els comptes anuals.
Els comptes anuals es formularan amb el contingut establert a la normativa
aplicable.
12.3. Els documents que integren els comptes anuals han de ser aprovats pel
Patronat en els sis mesos següents a la data del tancament de l’exercici.
12.4.- En el termini de trenta dies a comptar del dia de l’aprovació pel Patronat,
els comptes s’han de presentar al Protectorat.
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CAPÍTOL IV. DEL GOVERN I GESTIÓ DE LA FUNDACIÓ
Article 13. Òrgans
13.1. La Fundació s’articula en òrgans de govern i gestió.
13.2. L’òrgan de govern de la Fundació serà el patronat.
13.3. El Patronat podrà designar un Gerent responsable de la gestió i execució dels
seus acords, si ho considera necessari.
13.4. Tot l’anterior s’entén sense perjudici de les delegacions i apoderaments que
pel Patronat s’atorguin amb subjecció a la Llei i als presents Estatuts.
13.5. En qualsevol cas, les delegacions i apoderaments s’entendran sempre amb
les limitacions de l’article 332-1.3 de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil
de Catalunya.

SECCIÓ I. DEL PATRONAT
Article 14. Definició
14.1. El Patronat és l’òrgan màxim de govern i representació de la Fundació, del
que depèn la gestió.
14.2. El Patronat es regirà pels presents Estatuts i pel seu Reglament intern.

Article 15. Composició
15.1. El govern, la representació, l’administració i la disposició dels béns de la
Fundació queden confiats al seu Patronat, que tindrà totes les facultats que siguin
necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals, amb les limitacions
establertes per la Llei.
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15.2. El Patronat està constituït per:
a) Els membres electes de la Junta Directiva de la Societat Catalana de
Medicina Familiar i Comunitària (el logo actual de la qual és CAMFiC).
Aquesta s’integra per la Junta Permanent (President, Vice-president 1r,
Vice-president 2n, Secretari, Vice-Secretari, Tresorer, Vocal 1r i Vocal 2n),
Vocal de Residents i Vocals Territorials (Tarragonès, Gironès, Lleida, Osona,
Terres de l’Ebre, Anoia, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Garraf-Penedès i
Maresme). Aquests patrons ostentaran també els esmentats càrrecs dins
del Patronat.
b) 5 persones a designar pel Patronat, els quals ostentaran la condició de
vocals.
c) I els tres últims Presidents, ja cessats, de la Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària, els quals tindran la consideració de patrons
honorífics.

15.3. Els patrons esmentats en l’epígraf a) ostentaran el càrrec per un període de
quatre anys, si bé coincidint amb el seu càrrec dins la Societat. Així, si per
qualsevol causa cessés com a membre de la Junta Directiva de la Societat cessarà
també en el càrrec de patró, i aquell que entrés al seu lloc ocuparà també el
mateix dins del Patronat fins exhaurir el mandat.

15.4. Els patrons esmentats en l’epígraf b) ostentaran el càrrec per un període de
quatre anys.
15.5. Els patrons esmentats en l’epígraf c) es succeiran per ordre; així, l’expresident més antic cedirà el seu lloc al Patronat a favor de l’últim President
sortint, de forma que sempre siguin només tres els patrons honorífics.

15.6. Els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 de la Llei 4/2008, del
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques, 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.
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Article 16. Caràcter del càrrec de Patró
16.1.- Els càrrecs de Patró són gratuïts, si bé tenen dret a la bestreta i al
reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització
pels danys produïts per raó de l’exercici del càrrec.
16.2.- Són obligacions dels Patrons: complir els fins de la Fundació, concórrer a
les reunions, desenvolupar els seus càrrecs amb diligència, mantenir i conservar
els béns i valors de la Fundació i promoure la seva extinció de conformitat amb
allò que disposa la legislació vigent i en els presents estatuts, si sobrevinguessin
causes que així ho exigeixin.

Article 17. Competència del Patronat
El Patronat tindrà totes les competències necessàries relatives al govern,
administració i representació de la Fundació.
A títol enunciatiu s’assenyalen les següents competències:
a) Representar a la Fundació en tota classe de relacions, actes o contractes
davant l’Administració Pública, Comunitats Autònomes, Corporacions Locals,
Organismes Públics, Tribunals i qualsevol entitat de caràcter públic o privat, així
com persones físiques, exercint drets, accions i excepcions en aquells
processos, expedients i reclamacions que afectin a la Fundació, atorgant a
l’efecte els poders corresponents.
b) Interpretar i desenvolupar els presents Estatuts, salvaguardant en tot cas la
voluntat fundacional, així com aprovar el seu Reglament intern.
c) Aprovar els plans i programes d’actuació dins de les previsions
pressupostàries.
d) Aprovar els pressupostos i comptes anuals.
e) Aprovar la memòria anual de gestió.
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f) Modificar per majoria absoluta els presents Estatuts, salvaguardant en tot
cas l’essència i finalitat primordial de la Fundació manifestada pel fundador;
observant en tot moment la normativa jurídica vigent.
g) Nomenar, si s’escau, el Gerent atribuint-li facultats, així com el termini de
durada del mandat i la censura de la seva gestió. Mai seran delegables
l’aprovació dels plans i programes d’actuació ni les facultats referides a l’article
332-1.3 de la referida llei 4/2008.
h) Decidir sobre tots aquells assumptes no mencionats expressament en els
punts anteriors, que siguin necessaris per la consecució dels fins fundacionals.

Article 18. Consell de Direcció
18.1. Per una major agilitat en les tasques de la Fundació i desenvolupar les
tasques de direcció executiva, es preveu que el Patronat podrà nomenar un
Consell de Direcció que estarà composat per un mínim de 3 i un màxim de 10
membres, entre els que necessàriament en formaran part els següents membres:
- El President del Patronat.
- El Tresorer del Patronat.
- I fins a 8 membres més, que podran no ser patrons, elegits pel propi
Patronat per temps indefinit, podent no obstant ser cessats en qualsevol
moment per acord del Patronat.
18.2. El President del Consell serà el mateix President del Patronat, i es
nomenarà pel Consell d’entre els seus membres un Secretari.
18.3. El Consell de Direcció podrà reunir-se tantes vegades com sigui necessari
a criteri del seu President, aixecant-se acta de les seves reunions i acords, i
donant-ne comptes al Ple del Patronat quan aquest es reuneixi.
18.4. El President convocarà les reunions almenys amb 7 dies naturals
d’antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc, mitjançant carta. Per
adoptar acords hauran d’assistir com a mínim 3 membres. Els acords es
prendran per majoria simple dels assistents.

Article 19. Organització i Funcionament
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19.1. El Patronat podrà encarregar, quan ho consideri necessari, l’elaboració de
tot tipus de propostes, informes o dictàmens.
19.2. El Patronat celebrarà una reunió ordinària en cada semestre natural. Així
mateix podrà celebrar quantes reunions extraordinàries convoqui la Presidència
o ho sol·licitin almenys tres Patrons o una quarta part dels seus membres, si
aquest resultat és menor a tres patrons; en el cas que es produeixi la referida
sol·licitud, la reunió s’haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

19.3. El Patronat per a constituir-se vàlidament precisarà com a quòrum la
presència de la majoria absoluta dels seus membres en tot cas.
Serà necessària, també, la presència del President i del Secretari o persones
que els substitueixin.
19.4. Cada patró, excepte els patrons honorífics, tindrà dret a vot, que serà de
caràcter indelegable. Els patrons honorífics tindran dret a assistir a les reunions
del patronat, i a ser escoltats a les mateixes.
19.5. La convocatòria de les reunions serà cursada pel Secretari per ordre del
President, o qui el substitueixi, amb una antelació mínima de 7 dies. Es
realitzarà per escrit a través de procediments ràpids i segurs, havent de
determinar data, lloc i hora a la que s’adjuntarà l’ordre del dia i la
documentació corresponent.
19.6. Els acords s’adoptaran vàlidament per majoria simple, a excepció
expressament de quan s’exigeixi altre majoria qualificada.
19.7. Els acords seran efectius després de l’aprovació de l’acta, que es produirà
en la pròpia reunió o en la següent i serà signada pel president i el secretari.
No obstant, els acords produiran efectes immediats quan s’adoptin amb
caràcter d’executius i urgents.
19.8. El President podrà ser substituït pels Vice-presidents de forma
correlativa.”

Article 20. Obligacions del Patronat.
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20.1. El Patronat haurà d’ajustar la seva actuació a la legislació vigent, a la
voluntat dels fundadors i als presents Estatuts.
20.2. El Patronat formularà pressupostos i rendirà comptes al Protectorat, i
sol·licitarà les necessàries autoritzacions de conformitat amb el que disposa la
vigent legislació.
20.3. Es comunicarà al Protectorat tota modificació en la composició del
Patronat.

SECCIÓ SEGONA. DE LA GESTIÓ
Article 21. De la Gerència
21.1. El Patronat podrà, si així ho estima convenient, encarregar la gestió i
administració econòmica de la Fundació a un Gerent en els termes previstos en
els presents Estatuts, i conforme als poders delegats pel Patronat.
21.2. El nomenament i cessament del Gerent correspon al Patronat.
21.3. El gerent estarà dotat dels mitjans organitzatius i materials, així com dels
recursos humans, tècnics i administratius necessaris per al compliment de les
obligacions i drets que determini el Patronat.
21.4. Aquest càrrec de Gerent pot ser ocupat per un patró només si no
concorren les circumstàncies a què fa referència l’article 332-2.1 de la Llei
4/2008, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant
un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que
es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró,
amb l'autorització prèvia del Protectorat. El càrrec de Gerent és retribuït, en els
termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat
pròpies del càrrec i a les seves funcions.
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CAPÍTOL V. DE LA MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ
Article 22. Modificacions Estatutàries
Els Estatuts podran ser modificats mitjançant acord del patronat adoptat per majoria
absoluta dels seus membres, i d’acord amb allò previst a la normativa aplicable..
Qualsevol modificació d’estatuts haurà de ser comunicada al protectorat, als efectes
de la seva aprovació, i en tot cas, als efectes de la seva constància en el Registre de
Fundacions.

Article 23. Dissolució
La Fundació es dissoldrà per les causes previstes en la legislació vigent. La dissolució
per la causa a què fa referència a l’article 335-4.b de la referida llei 4/2008, requereix
l’acord motivat del patronat, adoptat per majoria absoluta dels seus membres.

Article 24. Destí dels béns
24.1. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació que han de dur a
terme el Patronat, els liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.
24.2. La dissolució determina la cessió global de tots els actius i els passius de la
Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, s’ha de
publicar en el termes exigits per la normativa vigent i, amb l’autorització prèvia
del Protectorat, s’ha d’adjudicar el patrimoni a alguna fundació o una altra
entitat sense finalitat de lucre amb uns fins similars als de la Fundació, sempre i
quan es tracti d’una entitat considerada com entitat beneficiària del mecenatge
als efectes previstos als articles 16 a 25, ambdós inclosos, de la Llei 49/2002, o a
una entitat pública de naturalesa no fundacional que persegueixi fins d’interès
general similars als de la Fundació.
24.3. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i
passius, i a l’haver que en resulta se li ha de donar l’aplicació establerta en el
punt 24.2 anterior.
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Article 25. Membres Protectors
Seran nomenats Membres Protectors de la fundació aquelles persones o entitats que
afavoreixin o hagin afavorit la Fundació mitjançant donacions, llegats, institució
hereditària, cessions o qualsevol acte de lliberalitat o servei, la importàncies de les
quals motivi, a criteri unànime del Patronat, que se’ls atorgui aquell títol.”
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