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 FUNDACIÓ ORFEÓ MANRESÀ 
 
 

ESTATUTS 
 
 

Capítol I. Denominació i personalitat 
 
Article 1. La Fundació es denomina FUNDACIÓ ORFEÓ MANRESÀ, fundació  
privada,   que  s'ha  de  regir  per  les  normes  legals  i reglamentaries  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 i  àmbit d'actuació 
 

Article 3. La Fundació té per objecte la promoció de les manifestacions cíviques,  
artístiques  i  culturals i difondre-les  entre  el públic  en  general  i especialment  
amb dedicació primordial  a l 'ensenyament i divulgació de la música, especialment 
del cant coral, en totes les seves modalitats.  
 
Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats 
que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres 
entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre 
fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació 
desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació: 
 
AMBIT CULTURAL: 

 Organització i producció de concerts altres espectacles musicals. 
 Edició i venda de productes comercials. 

AMBIT DEL CONEIXEMENT: 
 Organització de premis de composició coral. 
 Organització de cursos i seminaris al voltant de la música. 
 Impulsar el coneixement educatiu, donant suport a qui promogui la 

formació musical. 
 Impulsar el coneixement d’investigació al voltant de la música, promovent 

l'estudi de fons documentals i divulgant-ne quan correspongui els seus  
continguts. 

 Col·laboració  amb altres institucions en suport del  cant coral, amb especial 
accent al foment de la participació i formació dels infants i joves. 

 Organització d'activitats formatives i  d'esbarjo, al voltant de la música, per a 
joves. 
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AMBIT SOCIAL 
 Contribuir a la integració de persones d'altres cultures facilitant el seu accés a la 
practica i formació de la música, especialment la coral, com també de persones més 
desprotegides socialment. 

 
Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a  terme segons   
les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si escau, dels 
permisos o llicencies pertinents . 
 
La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya.  
 
 

Capítol III.  Beneficiaris 
 
Article 4.  Són beneficiaris de la Fundació totes les persones de la societat en 
general .  
 
L'elecció dels beneficiaris s’efectuarà pel  Patronat  amb criteris d’imparcialitat i no 
discriminació entre les persones que reuneixin les següents regles:  
a) demandar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir;  
b) complir, si s'escau, en cada cas els requisits objectius específics que 
complementàriament pugui  acordar el Patronat. 
 
 

Capítol IV.  Domicili 
 
Article 5. La Fundació té el domicili a Manresa, carrer Muralla Sant Domènec, n. l. 
 
 

Capital V. Dotació i aplicació dels recursos 
 
 
Article 6.. 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 fer 
constar en els comptes anuals que es presentin al Protectorat . 
 
 
Article 7. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s'han de 
destinar al compliment dels fons fundacionals  dins els límits que estableixi la 
legislació vigent . 
 
 
Article 8. 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 directament  
a la  realització  dels fins  fundacionals. 
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Capítol VI. Patronat 
 
Article  9.  La  representació,  el  govern i l’administració de la Fundació 
corresponen al Patronat . 
 
El Patronat té les facultats d’administració i gestió,  disposició i gravamen de béns, 
i representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la 
legislació en la matèria. 
 
 
Article 10. Correspon  especialment  al Patronat: 
 
a. Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d'actes i contractes, 

i davant l'Administració i tercers, sense excepció. Així mateix elaborar les 
normes i els reglaments complementaris dels estatuts, quan s'estimi procedent. 

 
b. Formular i aprovar els comptes anuals . 
 
c. Operar amb caixes bancs, inclòs el Banc d'Espanya, i altres entitats financeres 

per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com són obrir 
comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i  
crèdits, amb garanties - incloses les hipotecaries o les pignoratícies-  o  sense; 
gestionar  descomptes  de lletres  de  canvi,  rebuts  i altres  documents  de  gir;  
efectuar  dipòsits  de diners, valors altres béns,  i concertar operacions 
financeres i bancàries. 

 
d. Donar i rebre en arrendament immobles, béns serveis; concertar i rescindir 

contractes laborals . 
 
e. 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 . 

 
f. Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-

ne la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstancies 
econòmiques, i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i 
immobles. 

 
g. Vetllar perquè s’acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la 

destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de que 
disposi la Fundació . 



Estatuts Fundació Orfeó Manresà, fundació privada                                                           4/7 

 
Totes les facultats esmentades s'entenen sense perjudici de les autoritzacions del 
Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de 
conformi tat amb la legislació vigent . 
 
 
Article 11. El Patronat esta format per un mínim de SIS membres i un  màxim  de  
DEU  membres,  els  quals  hauran  de  ser  necessàriament membres de la Junta 
Directiva de l'associació ORFEÓ MANRESÀ . Els patrons seran nomenats pel propi  
Patronat . 
 
El càrrec de patró té una durada de quatre anys i és reelegible. A més dels supòsits 
de cessament dels membres del Patronat previstos a la Llei, els  patrons  també  
cessaran  automàticament  en  el moment  que  cessin  com a membres de la Junta 
Directiva de l’associació ORFEÓ MANRESÀ. 

 
 
Article 12. El Patronat ha de designar, com a mínim, entre els seus membres un 
President, un Vice-president, un. Vicesecretari, un Tresorer i un Comptador. 
També ha de nomenar un secretari que podrà  no  tenir  la condició de patró, en 
quin cas intervindrà en les reunions amb veu però sense vot i tindrà el deure  
d’advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar el Patronat. 
 
 
Article 13.  Per  delegació permanent del Patronat  correspon al 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, amb el vist-i-plau  del president, i  de  qualsevol llibres, 
documents o antecedents de la Fundació. El president és substituït, en cas 
d’absència o impossibilitat, en primer lloc pel vice-president , i en cas d’absència o 
impossibilitat d'aquest per un membre del Patronat designat a aquest efecte pel 
mateix Patronat. El secretari és substituït, en cas d’absència o impossibilitat, en 
primer lloc pel vicesecretari, i en cas d’absència o impossibilitat d'aquest, per un 
membre del Patronat designat a aquest efecte pel mateix Patronat. 
 
El comptador dirigirà la comptabilitat, intervindrà tots els pagaments i cobraments 
que realitzi la Fundació i realitzarà els treballs previs de preparació dels comptes 
anuals per tal que el Patronat   pugui procedir a la seva formulació d'acord amb la 
Llei. 
 
El Tresorer custodiaria i controlarà els recursos econòmics de la Fundació, farà 
efectius els pagaments aprovats pel Patronat, signarà els documents comptables i 
de tresoreria, ingressarà els recursos obtinguts  per la Fundació en els comptes 
corrents i d'estalvi que aquesta tingui oberts en entitats financeres i realitzarà els 
treballs previs de preparació de l'inventari anual per tal que el Patronat pugui 
procedir a  la seva formulació d'acord amb la Llei . 
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Article  14. El Patronat s'ha de reunir almenys un  cop l'any i, a més, sempre que 
sigui convenient  a criteri del president o si ho sol·liciten  una quarta  part dels 
patrons,  i  en  aquest  cas la  reunió  s’haurà  de  fer  dins els trenta dies següents a 
la sol·licitud. Les reunions han de ser convocades per escrit amb un mínim de cinc 
dies d'antelació i queden vàlidament constituïdes quan  hi concorren  almenys la 
meitat més un  dels seus membres. L'acta  de cada reunió del Patronat haurà de ser 
aprovada al final de la mateixa reunió o a l'inici de la reunió següent. 
 
 
Article 15. Els acords del Patronat s'adopten per majoria simple dels Patrons que 
concorrin a la reunió. Correspon un vot a cada patró present i no s'admeten 
delegacions. El vot del president té força diriment en cas d'empat. 
 
 
Article 16. El càrrec de patró és gratuit, si bé tenen dret a la bestreta i al 
reembossament de les despeses degudament  justificades i a  la indemnització pels 
danys produïts per raó de l'exercici del càrrec. 
 
Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la 
fundació, en la forma i amb els requisits establerts a la normativa aplicable.                     
 
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. 
 
 
 

Capital VII. Exercici econòmic 
 
Article 17.  Els exercicis econòmics s'inicien el dia l de gener de cada any i finalitzen 
el 31 de desembre. Anualment, i en relació amb el tancament de l'exercici, 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 . 
 
 
Article 18.  
1.- Els comptes han d'estar integrats pels documents establerts a la normativa 
vigent  aplicable . 
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. 
3.- En el termini de trenta dies a comptar de l'aprovació pel Patronat, els comptes 
s'han de presentar al Protectorat . 
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Capítol VIII.  Modificació 
 
 
Article 19. Per modificar aquests estatuts és necessari l 'acord de 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 IX. Fusió, escissió i extinció 
 
Article 20. Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord de 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 Patronal i també 
requereix l'aprovació del Protectorat. 
 
 
Article 21 . La dissolució de la Fundació, excepte en els casos establerts en la 
legislació vigent en els que no sigui necessari acord del Patronat, s'ha d'adoptar per 
acord motivat del Patronat  adoptat  per  una majoria de la meitat més un dels seus 
membres,  i requereix l'aprovació del Protectorat. 
 
 

Capítol X . Destinació del patrimoni 
 
Article  22.  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 . 
 
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 beneficiaria 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 . 
 
 
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 paràgraf 
anterior. 
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FUNDACIÓ ORFEÓ MANRESÀ, fundació  privada,   fou constituïda davant de 
Notari a Manresa el 8 de maig de 2006, i inscrita amb el número 2556 al Registre 
de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. 
 
El dia 3 de desembre de 2012, foren modificats els estatuts de la fundació i elevats a 
públics davant de Notari a Manresa el 19 de desembre de 2012, i s’aproven i queden 
inscrits als Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, per Resolució 
del dia 2 de juliol de 2013. 
 
CIF. G-64211252 


