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Capítol I. Denominació i personalitat. 
 
 
Article 1. La Fundació es denomina Fundació Privada Kassumay per a 
tothom, subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, que es 
regirà per les normes legals i reglamentàries que siguin d’aplicació i, de 
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. 
 
Article 3. La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a 
Catalunya. No obstant això, pot actuar en la resta del territori de l'Estat 
espanyol així com a escala internacional.  
 
 
Capítol II. Finalitats. 
 
 
Article 4. La Fundació té per objecte emprendre totes aquelles accions 
que es considerin adequades i necessàries relacionades amb el 
desenvolupament dels països pobres en vies de desenvolupament. 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 llicències pertinents. 
 
Per tal de dur a terme aquesta finalitat, la Fundació exerceix les 
activitats següents: 
 

1. Sensibilitzar i desenvolupar una major solidaritat de la societat 
vers totes aquelles persones o col·lectius que veuen malmesos o 
agredits els seus drets fonamentals i així contribuir a la 
disminució de les mancances i necessitats dels països més 
pobres i dels que es troben en vies de desenvolupament. 

2. Canalitzar recursos humans, econòmics i materials amb la 
finalitat d'atendre i satisfer les necessitats bàsiques d'aquestes 
persones o col·lectius i així contribuir al seu desenvolupament 
integral. 



3. Elaborar, editar, publicar i difondre estudis, propostes i anàlisis 
relatius a la realitat de la cooperació pel desenvolupament i els 
seus mecanismes d'interacció amb els diferents agents de la 
xarxa social. 

4. Organitzar cursos, seminaris, jornades, intercanvi d'experiències 
o qualsevol altre tipus de fòrums, així com donar a conèixer altres 
materials elaborats, analitzats o recopilats per la Fundació. 

5. Promoure el desenvolupament sostenible de les zones 
d'actuació de la Fundació. 

6. Contribuir en la defensa dels drets fonamentals de les persones 
i dels  col·lectius que en formen part, en les zones d'actuació de 
la Fundació. 

 
 
 
 
 
 
Capítol III. Beneficiaris. 
 
 
Article 5. Seran beneficiaris  de  la Fundació totes aquelles persones o 
col·lectius que vegin  malmesos i/o agredits els seus drets humans i 
socials, basats fonamentalment en la Declaració dels Drets Humans de la 
ONU. Inicialment, la Fundació tendirà a atendre les necessitats de la 
Regió de la Casamance (Senegal), amb la possibilitat d’estendre les 
actuacions a altres zones. 
 
 
Capítol IV. Domicili. 
 
 
Article 6. La Fundació té el domicili a Hotel d’Entitats - Despatx  2.4 
         Riereta, 4 
         08830 SANT BOI DE LLOBREGAT. 
 
 
Capítol V. Dotació i aplicació dels recursos. 
 
 
Article 7. La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i 
drets aportats a l’acte fundacional, i podrà augmentar-se amb els béns de 
qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb 
destinació expressa a l’augment del capital fundacional. 
 
Article 8. Les rendes del capital fundacional i els altres ingressos anuals 
que no formen part de la dotació de la Fundació es destinaran, dins dels 



límits que estableixi la legislació vigent, al compliment de la finalitat 
fundacional. 
 
Article 9. Si la Fundació rep béns sense que se n’especifiqui la destinació, 
el Patronat decidirà si han de ser integrats al capital fundacional o han 
d’aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals. 
 
Article 10. El Patronat té la facultat per efectuar les modificacions que 
consideri necessàries en el capital fundacional per al millor compliment 
dels fins fundacionals, de conformitat amb allò que aconselli la 
conjuntura econòmica del moment i, en tot cas, conforme a la legislació 
vigent. 
 
 
Capítol  VI. Patronat. 
 
 
Article 11. La representació, el govern i l’administració de la Fundació 
correspondran al Patronat, que podrà nomenar si s’escau un director o 
un consell de direcció. 
 
 
 
 
El Patronat pot nomenar un director/a que desenvolupi la direcció 
executiva de la Fundació. Aquest càrrec 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 ha 
d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques 
laborals o professionals que retribueixen, les quals han de ser diferents de 
les pròpies del càrrec de patró, amb l'autorització prèvia del Protectorat. 
 
El càrrec de director/a és retribuït, en els termes que es consideren 
adequats a la naturalesa i  a la representativitat pròpies del càrrec i les 
seves funcions. 
 
Quan no és patró, el director/a assisteix a totes les reunions del Patronat 
a que l'hi convoca i pot intervenir amb veu però sense vot. 
  
 
Article 12. Correspon especialment al Patronat: 
 
Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d’actes i 
contractes, i davant de l’Administració i tercers, sense excepció. 
L’elaboració de les normes i reglaments complementaris dels estatuts, 
quan s’estimi procedent. 
 



A. Formular i aprovar els pressupostos anuals d’ingressos i despeses i 
la seva liquidació, l'inventari,  els comptes anuals i la memòria. 

B. Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d’Espanya, i altres entitats 
financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel 
dret, com són l’obertura, el seguiment i la cancel·lació de comptes 
corrents i de crèdit, la contractació de préstecs i crèdits, amb o 
sense garanties, incloses les hipotecàries o les pignoratícies, en 
descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir, 
efectuar dipòsits de diners, valors i altres béns, concertar 
operacions d’inversió i altres de financeres i bancàries. 

C. Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar i 
rescindir contractes laborals. 

D. Nomenar apoderats generals o especials que representin la 
Fundació en totes les seves actuacions, amb les facultats 
necessàries i que en cada cas escaiguin, amb excepció de les que 
per llei siguin indelegables; poder conferir els oportuns poders amb 
facultat de substitució, en el seu cas, i revocar-los en la data i forma 
que estimi procedent. 

E. 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 circumstàncies econòmiques, i, a aquests efectes, adquirir, 
alienar i gravar béns mobles i immobles. 

 
Totes les facultats esmentades s’entenen sense perjudici de l’obtenció de 
l’autorització del Protectorat, sempre que sigui legalment preceptiva. 
 
Article 13. El Patronat estarà format per un mínim de cinc patrons i un 
màxim de vint patrons. Els patrons fundacionals tindran una durada 
indefinida. Els patrons subsegüents designats tindran una durada de 
permanència en el càrrec de 5 anys, i  podran ser  
 
 
 
reelegibles per períodes d’igual durada. Els patrons seran designats entre 
persones que, compartint l’esperit fundacional, siguin representatives de 
diversos àmbits de la societat. 
 
Els patrons designaran el patrons subsegüents per majoria absoluta de 
vots en primera votació i majoria simple de vots en segona votació. 
Aquests gaudiran del mateix dret de designació. 
 
Al final de cadascun dels mandats els patrons, si volen continuar en el 
càrrec, se sotmetran a ratificació. Així mateix es proveirà en cas de 
renúncia i dimissió d’algun membre del patronat, si es considera 
oportuna la seva substitució. 
 



Durant els 2 anys següents al cessament com a patrons no podran 
desenvolupar serveis en empreses o societats participades per la 
Fundació. 
 
Article 14. El Patronat designarà, d'entre els seus membres, un president, 
un vicepresident i un tresorer. Designarà també un secretari  (que haurà 
de ser patró). 
 
Article 15. Per delegació permanent del Patronat correspon al president, i 
si s’escau al vicepresident, representar la Fundació. Correspon al secretari 
redactar les actes de les reunions del Patronat, com també estendre 
certificats d’aquests i dels seus acords, amb el vist i plau del president, i 
de qualsevol llibres, documents o antecedents de la Fundació. El 
president serà substituït, en cas d’absència o impossibilitat, pel 
vicepresident. 
 
Article 16. El Patronat es reunirà almenys dos cops per any natural, i, a més, 
sempre que sigui convenient a criteri del president o si ho requereixen 
una quarta part dels patrons. Les reunions hauran de ser convocades 
amb un mínim d’una setmana d’antelació i quedaran vàlidament 
constituïdes quan hi concorrin almenys la meitat més un dels patrons. De 
les reunions el secretari aixecarà acte, que haurà d'esser aprovada per 
patrons per majoria absoluta de vots en primera votació i majoria simple 
de vots en segona votació 
 
Article 17. Els acords del Patronat s’adoptaran per majoria absoluta de 
vots en primera votació i majoria simple de vots en segona votació. 
Correspondrà un vot a cada patró present i no s’admetran delegacions. 
El vot del president tindrà força diriment en cas d’empat. 
 
Article 18. El càrrec de patró és gratuït però no onerós. 
 
Capítol VII. Exercici econòmic. 
 
 
Article 19. Els exercicis econòmics s’iniciaran l’1 de gener de cada any i 
finalitzaran el 31 de desembre. 
 
Dintre del primer semestre de cada exercici, el Patronat haurà de 
formular un inventari i comptes anuals que reflecteixi amb claredat i 
exactitud la situació patrimonial de la Fundació, i una memòria de les 
activitats i la gestió econòmica durant l’exercici, suficient per donar a 
conèixer i justificar el compliment de les  finalitats fundacionals i del 
preceptes legals.  
 
 
 



 Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per: 
 

A. El Balanç de situació 
B. El Compte de resultats 
C. El Compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net. 
D. El Compte d'estat de situació de fluxos en efectiu. 
E. La memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la 

informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i 
s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les 
finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els 
serveis que aquest han rebut, com també els recursos precedents 
d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha i les societats 
participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de 
participació. 

 
 
El Patronat aprovarà el pressupost per l’any següent i la liquidació dels 
comptes de l’any anterior, dins dels sis mesos següents a la data de 
tancament de l’exercici. 
 
Tots aquests documents hauran de presentar-se al Protectorat dintre 
dels trenta dies següents a la data de la seva d’aprovació. 
 
 
Capítol VIII. Modificació i extinció. 
 
 
Article 20. Per modificar aquests estatuts, extingir la Fundació o bé 
fusionar-la o agregar-la a una altra, seran necessaris l’acord de dos terços 
del patrons, com a mínim, i l’aprovació del Protectorat. 
 
Article 21. La modificació d’aquests estatuts, l’extinció de la Fundació, o bé 
la fusió o agregació d’aquesta a una altra, requeriran que el Patronat en 
justifiqui la necessitat o conveniència, tenint en compte la voluntat 
fundacional. Una vegada feta la liquidació, que, si és procedent, 
realitzaran el membres del Patronat, el romanent es destinarà a entitats 
privades o públiques, que determinaran els liquidadors mateixos, sense 
ànim de lucre i amb finalitats anàlogues a les que constitueixen l’objecte 
fundacional, sempre i quan aquesta tingui la consideració d’entitat 
beneficiària del mecenatge, als afectes previstos en els articles 16 a 25, 
ambdós inclosos, de la Llei 49/2002, de 23 de desembre de “Régimen 
Fiscal de les Entitats sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al 
Mecenazgo”, determinada pels mateixos liquidadors. 
 
 
 
 


