
ESTATUTS 

DE LA 

"FUNDACIÓ REIAL CLUB NÁUTIC DE BARCELONA" 

CAPITal 1- DENOMINACI6, NATURAlESA, DOMICILlI AMBIT TERRITORIAL 

Article 1,- la Fundació, que sera privada, es denominara "FUNDACIÓ REIAL 
CLUB NAuTIC DE BARCELONA", i estara subjecta a la legislació de la Generalitat 
de Catalunya. 

Tind ra el seu domicili a Barcelona, MolI d'Espanya, sIn , CP 08039, que podra ser 
traslladat a un altre lIoc per acord del Patronat. 

Article 2,- La Carta Fundacional i els presents Estatuts, així com els acords i les 
normes complementaries que puguin adoptar lIurs órgans de govern, seran les 
normes per les que, juntament amb la legislació directament aplicable, haura de 
regir-se I'activitat i vida de la Fundació. 

Article 3,- La Fundació gaudira de plena capacitat jurídica i d'obrar, sense altres 
limitacions que les imposades expressament per les disposicions legals que siguin 
aplicables en aquesta classe de Fundacions, i les establertes en aquests Estatuts. 

La fundació exercira les seves funcions principalment a Catalunya, sense perjudici 
d'exercir-Ies també des de tot l'Estat espanyol aixf com des de tots els pa'(sos del 
món, d'acord amb lIur respectiva legislació. 

CAPITal 11 - FINAllTATS I ACTlVITATS 

Article 4,- La Fundació tindra per objecte principal fomentar i potenciar I'esport de 
la vela en qualsevol de les seves manifestacions i, en general, de tota classe 
d'esports nautics, aixi com fomentar la cultura del mar en la població i en especial 
en els més joves. 

En particular i per I'any 2015 la Fundació tindra també, I'objecte de dur a terme 
I'organització del campionat del món de creuers ORC - Barcelona ORC World 
Championship 2015 - en compliment deis convenis i acords establerts a I'efecte. 

Per tal d'assolir les finalitats esmentades, la Fundació realitzara, entre d'altres, les 
següents activitats: 
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Promoció i organització de regates i altres competicions de nivell local, 
nacional e internacional. 

b) Realització de cursos per a infants, joves i adults 
c) Realització d'estudis deis esports nautics 
d) Organització de conferencies , seminaris o actes similars amb finalitats 

divulgatives deis esports nautics. 
e) Disseny, promoci6 i explotació d'instal·lacions esportives destinades a la 

practica i promoci6 de la navegació, com escars, molls, i arees 
d'entrenament. 

f) Qualsevol altres relacionades amb les anteriors. 

Artiele 5.- la realització de totes les activitats sera sempre sense anim de lucre i 
amb el sol objecliu de consagrar el seu palrimoni i els seus ingressos de tola mena 
a les finalitats fundacionals establertes en aquests Estatuts. 

Artiele 6.- Correspondra al Patronal determinar les regles bésiques per a I'aplicació 
deis recursos a les finalitats fundacionals, aixl com els criteris objectius per a la 
determinació deis beneficiaris, regles que sempre es basaran en I'objectivital, la no 
discriminació per raó de sexe, creenga, raya, procedencia social ifo discapacitat i que 
s'adrecen a col·leclius generics de persones 

CAPITal 111- PATRIMONII GESTIÓ ECONÓMICA 

Artiele 7.- El Patrimoni autonom de la Fundació quedara vinculat al compliment de 
les finalilats fundacionals: 

l'esmentat Patrimoni es compondra : 

a) Del capital fundacional, constitun per la dotació inicial, segons consta en 
la Carta Fundacional. 

b) De tots els altres béns i drets que accepli rebi la Fundació, a fi 
d'incrementar el capital fundacional. 

c) De lots els fruits, rendes i productes, i altres béns incorporats al patrimoni 
de la Fundació, per qualsevol titol o coneepte. 

Artiele 8.- l'alienació, el gravamen o qualsevol altres actes de disposició deis béns 
i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de ter a mol onerós i respectant 
les condicions deis fundadors o deis donants d'aquests béns. En qualsevol cas, 
I'import obtingut s'ha de reinvertir en I'adquisició d'altres béns i drets que se 
subroguin en 1I0c deis alienats o en la millora deis béns de la Fundació. 

Si es donen circumstancies exeepcionals que impedeixen complir totalment o 
parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme I'acte de 
disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en qué faci 
constar que es donen aquestes circumsténcies i ha d'aportar un informe subscrit 
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per tecnics independents que acrediti la necessitat de I'acte de disposició i les 
raons que justifiquen la no-reinversió . També ha de justificar la destinació que es 
doni al producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats 
de la fundació. 

La necessitat i la conveniencia de les operacions de disposició o gravamen directe 
o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, 
abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada 
per prendre la decisió responsablemenl. 

En tots els casos, els actes d'alienació o gravamen de béns immobles, 
establiments mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a 15.000 
euros, s'han de comunicar al Protectorat abans d'executar-Ios. Si el valor de mercat 
supera els 100.000 euros o el 20% de I'actiu de la fundació que resulti del darrer 
balan¡;: aprovat, el patronat, abans de la perfecció del contracte, ha de presentar 
una declaració responsable al Protectorat en que faci constar que I'operació és 
beneficiosa per a la Fundació i ha d'aportar un informe subscrit per tecnics 
independents que acrediti que I'operació respon a criteris economicofinancers i de 
mercal. Se n'exceptuen els actes d'alienació de béns negociats en mercats oficials 
si l'alienaci6 es fa almenys pel preu de cotització. 

Article 9.- Es requereix previa autorització del Protectorat per fer actes de 
disposició, gravamen o administració en els casos següents: 

a) Si els béns o drets objecte de disposició s'han adquirit amb diners 
procedents de subvencions públ iques; 

b) Si el donant ho ha exigit expressament; 
c) Si ho estableix una disposició estatutaria 

Article 10.- El Patronat de la Fundació ha de fer I'inventari i ha de formular els 
comptes anuals de manera simultania i amb data del dia de tancament de I'exercici 
economic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i 
amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables. 

Els comptes han d'estar integrats per: 

a) El balan¡;: de situació, 
b) El compte de resultats, 
e) El compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net, 
d) El compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i 
e) La memoria, en la qual s'ha de completar, amplia r i comentar la 

informació continguda en el balan¡;: i en el compte de resultats, i s'han de 
detallar les actuacions realitzades en compliment de les final itats 
fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que 
aquests han rebut, com també els recursos procedents d'altres exercicis 
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pendents de destinaci6, si n'hi ha, i les societats participad es 
majoritariament, amb indicaci6 del percentatge de participaci6. 
Així mateix a la memoria també s'informara sobre les declaracions 
responsables i sobre la perfecci6 deis actes o contractes que en són 
objecte. 

Els documents que integren els comptes han de ser aprovats pel Patronat dins els 
sis mesos següents a la data de tancament de I'exercici i signats pel secretari amb 
el vistiplau del president. 

En el termini de trenta dies a comptar de I'aprovació pel Patronat, els comptes 
s'han de presentar al Protectorat. 

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 
compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense anim de 
lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi I'autoritat 
reguladora. 

Encara que no es produeixin les circumstancies legalment previstes perqué els 
comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part deis patrons la 
demana per raons justificades, perqué considera que hi ha alguna circumstancia 
excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a tenme, s'ha 
de convocar una reunió del Patronat en el termini maxim de 15 dies a comptar de la 
petició, a fi d'acordar, de fonma motivada, la realització o no realització de I'auditoria 
de comptes sol, licitada. Si no es convoca el Patrona! en el tenmini indicat o si, un 
cop convoca! amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a tenme I'auditoria, els patrons 
interessats poden adreyar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que 
estableix I'article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del lIibre tercer del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurfdiques. 

Artiele 11.- Els recursos anuals es compondran de: 

a) Les rendes que produeixi I'actiu. 

b) Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals. 

c) Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb tal finalitat i que, per tant, 
no hagin d'ésser incorporades al capital fundacional. 

Artiele 12.- Les rendes del capital fundacional i els altres ingressos que no formen 
part de la dotació de la Fundació s'han de destinar, dins deis Ifmits que estableixi la 
legislació vigent, al compliment de la finalitat fundacional. A tals efectes, la 
Fundació ha de destinar al compliment deis fins fundacionals almenys el setanta 
per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts . La resta I'ha de 
destinar o bé al compliment diferit de les f inalitats o bé a I'increment deis seus fans 
propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicaci6 deis ingressos. 

- 4 -



L'aplicació d'almenys el setanta per cent deis ingressos i les rendes obtingudes al 
compliment de les finalitats fundacionals, s'ha de fer efectiva en el termini de quatre 
exercicis a comptar de I'inici del següent al de I'acreditació comptable. 

Article 13.- Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns que 
constitueixen el patrimoni fundacional, s'exigira el vot favorable del Patronat amb la 
majoria qualificada establerta en I'article 29 deis Estatuts i el compliment deis 
requisits legals aplicables. 

Article 14.- La comptabilitat de la Fundació s'ajustara a les normes de la 
comptabilitat general i a les exigéncies de la legislaci6 fiscal aplicable. 

CAPITOl IV - DEL GOVERN DE LA FUNDACIÓ 

Article 15.- El govern i I'administració de la Fundació correspondra al Patronat, que 
és I'órgan que exerceix la representació, amb totes les facultats que siguin 
necessaries per a la realització de les finalitats fundacionals . 

Article 16.- El Patronat és un órgan col 'legiat que estara constitun per un mínim de 
3 i un maxim de 5 membres. 

El patronat tindra entre els seus membres, necessariament, el President, el 
Secretari i el Tresorer de la Junta Directiva del Reial Club Nautic de Barcelona. 
Aquests patrons exerciran el seu carrec mentre ostentin aquest carrec a la Junta 
Directiva del Reial Club Nautic de Barcelona. 

Els altres 2 patrons podran ser escollits pel patronat a proposta de la Junta 
Directiva del Reial Club Nautic de Barcelona, d'entre els socis del Reial Club Nautic 
de Barcelona per un termini de tres anys, renovables indefinidament per perlodes 
de tres anys. 

Els patrons podran ser destitu"its per acord del Patronat, pres amb la majoria 
qualificada prevista en I'article 29 d'aquests Estatuts. 

Els patrons que per a qualsevol causa cessin el seu carrec, abans de finir el seu 
termini, se'ls podra substituir per acord del Patronato la persona nomenada com a 
substitut del patró ho sera durant el temps que manqui al substitu"it per complir el 
seu manda!. Podra ésser, peró, reelegí! pels mateixos terminis establerts pels 
altres membres del Patrona!. 

Article 17.- Els membres del Patronat entraran en funcions després d'haver 
acceptat expressament el carrec per qualsevol de les formes previstes a la 
legislaci6 vigent. 

Article 18.- Els patrons no són retribu"its pel mer exercici del seu carrec, sens 
perjudici del seu dret a ser rescabalats de les despeses degudament justificades i a 
la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions 
propies del carrec. 
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Excepcionalment, els Patrons podran ésser remunerats sempre i quan es 
compleixin els requisits a que fa referencia I'article 332.10 de la Llei 4/2008, cas en 
qué la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjanvant un contracte que 
determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les 
quals han de ser diferents de les própies del carrec de patró. Així mateix s'hauran 
de complir la resta de requisits i condicions exigits per la normativa vigent per 
permetre la compatibilització de la condició de patró i la prestació de serveis a la 
fundació. 

Artiele 19.- Són facultats del Patronat, entre d'altres: 

a) L'elecció de nous patrons i també el cobriment de les vacants que es 
produeixin per qualsevol causa, d'acord amb els requisits establerts en 
aquests Estatuts i de conformitat amb el que disposi la legislació vigent. 

b) La destitució de patrons. 

c) Crear órgans de direcció, nomenar les persones per ocupar-los i atorgar-Ios 
els poders corresponents. 

d) Designar el personal técnic, administratiu o auxiliar que calgui per el 
desenvolupament de les finalitats fundacionals. 

e) Els actes i negocis jurldics concernents a la representació i govern de la 
Fundació, aixl com a la lIiure administració i disposició de tots els béns que 
integren el seu patrimoni, rendes i productes i a I'exercici de tots els seus 
drets i accions, en el marc de les disposicions estatutaries i legals. 

f) Aprovar els Comptes Anuals integrats pel balan~ de situació, el compte de 
resultats, I'estat de canvis en el patrimoni net, I'estat de fluxos d'efectiu i la 
memória económica 

g) Interpretar els presents Estatuts i establir les normes complementaries que 
siguin pertinents, d'acord amb la legislació vigent, així com la resolució de 
totes les incidencies legals que ocorreguessin . 

h) Acordar la modificació deis Estatuts, la fusió o la dissolució; aquests actes 
no es podran executar sense I'aprovació del Protectorat. 

i) Decidir en relació amb el desenvolupament de les activitats de la Fundació, 
tot aprovant els programes d'actuació i els pressupostos, tan ordinaris com 
extraordinaris . 

j) Vetllar pel bon compliment de les finalitats fundacionals i aprovar totes 
aquelles normes que hom cregui necessaries per a la realització d'aquelles 
finalitats, tot interpretant la voluntat deis fundadors . 
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k) 1, en general, realitzar tots els actes, intervenir en negocis jurídics i atorgar 
qualsevol contracte que fos convenient per a la millor administració í 
disposició de les seves rendes i béns; i per a l' exercici deis drets, aceions i 
faeultats que fossin procedents per a la més adient realització i compliment 
de les finalitats fundacionals. 

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions 
del Protectorat que siguin necessaries o de les comunicacions o deelaracions 
responsables i/o altre documentació complementaria que s'hagi de formalitzar, 
adoptar o presentar al Protectorat de confonnitat amb la legislació vigent. 

Article 20.- El Patronat es reunira obligat6riament en Junta Ordinaria durant el 
primer semestre de cada any natural. 

Es reunira en Junta Extraordinaria tantes vegades com li sembli oportú al 
President, per propia iniciativa, i for90sament quan així ho sol'liciti la quarta part 
deis seus membres. 

Article 21 .- La convocatoria de les reunions correspondra al President, i contindra l' 
Ordre del Dia de tots els assumptes que s'hauran de tractar a la reunió, fora deis 
quals no es podran prendre acords valids. 

La convocatoria es fara per escrit amb 7 dies de temps, per qualsevol mitja que en 
faciliti la recepció per par! de I'interessat. 

Artiele 22.- Correspondra a la Junta Ordinaria: 

a) L'examen i en el seu cas I'aprovació deis eomptes anuals. 

b) Aprovar el pressupost i detenninar les activitats a desenvolupar 
durant el següent exercici. 

el La discussió i resolució de quants assumptes o proposicions Ii 
sotmetin al menys la quarta par! deis seus membres, sempre que hagin 
estat presentats al President amb set dies, eom a m[nim, d'antelació a 
I'assenyalat per a la celebració de la sessió i que, essent urgents, no hagin 
pogut ésser recollides en I'ordre del dia. 

Artiele 23.- En Junta Extraordinaria es podran adoptar acords sobre totes les 
qüestions previstes a la convocatoria. 

Artiele 24.- El patronat estara format per un President, un Secretari, un Tresorer i 
un maxim de dos vocals. El President, el Secretari i el Tresorer de la Fundació 
seran qui ostenti en cada moment aquest carrec a la Junta Directiva del Reial Club 
Nautic de Barcelona. Els altres Patrons tindran la condició de Vocals. 
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Artiele 25.- El President tindra les segUents facultats: 

a) Representar la Fundació en judici i fora d'ell, excepte en els casos en que el 
Patronat designi un altre representant especial. 

b) Convocar les Juntes Ordinaries i Extraordinaries, de conformitat amb el que 
s'estableix en aquests Estatuts, i amb I'ajut, si s'escau, del patró que ell 
designi. 

c) Sotmetre a la Junta Ordinaria I'inventari els comptes anuals, el 
pressupost. 

d) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en els casos 
d'empat. 

e) I totes les altres que indiquen aquests Estatuts. 

Artiele 26.- El Secretari redactara les acles i lliurara certificacions amb el vist-i-plau 
del President. 

Portara el lIibre d'actes on es fara constar: la llista d'assistencia a cada reunió, la 
forma i el resultat de les votacions i el text literal deis acords que s'adoptin. 

De cada reunió, el secretari n'ha d'aixecar I'acta corresponent, que ha d'incloure la 
data, el lIoc, I'ordre del dia, les persones assistents, un resum deis assumptes 
tractats , les intervencions de que s'hagi sol ' licitat que quedi constancia i els acords 
adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories. Les actes 
han de ser redactades i firmades pel secretari/aria amb el vistiplau del presidentla i 
poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se realitzat la sessió 
corresponent o bé en la próxima reunió. No obstant aixó, els acords tenen forya 
executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament a I'hora 
d'adoptar I'acord, que no són executius fins a I'aprovació de I'acta. Si són 
d'inscripció obligatória, tenen fon;:a executiva des del moment de la inscripció. 

Artiele 27.- El Tresorer vetllara per tal que les quantitats que percebi la Fundació 
tinguin la gestió económica adient. 

Els valors mobiliaris els dipositara, en nom de la Fundació, en un establiment 
bancari. 

Arliele 28.- Excepte en els casos que aquests Estatuts exigelxln una majoria 
especial, les Juntes del Patronat quedaran villidament constiturdes i podran 
adoptar acords valids quan hi assisteixin almenys tres deis seus membres. Si no hi 
fos present el Secretari complira les seves funcions un altre deis patrons, 
expressament designat pels assistents. 

Cada patró tindra un vol. Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots 
emesos. 
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Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu 
vot respecte d'actes concrets. 

Les persones jurídiques hauran de fer-se representar en el Patronat d'una manera 
estable, per la persona a qui correspongui aquesta funció , d'acord amb les normes 
que la regulin, o per la persona que designi a aquest efecte I'órgan competen!. 

Article 29.- 1.- Sera necessari el vot favorable de la meitat més un deis membres 
del Patronat per a: 

a) Els actes als que fa referéncia l'art.13 d'aquests Estatuts. 

b) La destitució de patrons. 

e) Modificar els Estatuts, i aeord de fusió, havent de complir a més els requisits 
previstos en la Llei 4 /2008, de 24 d'abril, del lIibre tercer del codi civi l de 
Catalunya, relatiu a les persones jurldiques. 

2.- Sera necessari I'aeord favorable de 2/3 del nombre total de patrons per a adoptar 
declaracions responsables, sense computar els que no puguin votar per raó de 
conflicte d' interessos amb la Fundació. 

Article 30.- Per acordar I'extinció de la Fundació, sera necessari el vot favorable de 
les 3 / 4 parts deis membres del Patronat, havent de complir-se, a més, els 
requisits previstos en la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del !libre tercer del codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 

Article 31.- Per tal de facilitar la realització de les finalitats fundacionals el Patronat 
podra delegar les seves facultats en un o més d'un deis seus membres, amb 
funcions i responsabilitats mancomunades o solidaries. 

Mai no seran delegables els següents actes: 

a) El nomenament i cessament de patrons. 
b) La mod ificació deis estatuts. 
e) La fusió , I'eseissió o la dissolució de la Fundació. 
d) L'elaboració i I'aprovació del pressupost i deis documents que integren els 

eomptes anuals. 
e) Els actes de disposició sobre béns que, en eonjunt o individualment, tinguin 

un valor superior a una vintena part de I'acliu de la Fundació, lIevat que es 
tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui 
almenys el de cotització . Tanmateix, es poden fer apoderaments per a 
I'atorgament de I'aete corresponent en les eondieions aprovades pel 
Patronal. 

f) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica. 
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g) La fusió, I'escissió i la cessió de tots o d'una part deis actius i els passius. 
h) La dissolució de socie!ats o d'altres persones jurídiques. 
i) Els que requereixen I'autorització o I'aprovació del Protectora! o I'adopció i 

formalització d'una declaració responsable. 
j) L'adopció i formalització , en el seu cas, de les declaracions responsables 

quan s'escaigui fer-Ies d'acord amb la normativa d'aplicació vigent. 

CAPíTOL V.- REGLES PER A EVITAR ELS CONFLlCTES O'INTERES 

Article 32.- Els patrons i les persones indicades en I'article 312.9.3 de la Llei 
4/2008 , del 24 d'abril, del lIibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques, estan obl igats a: 

a. Exercir el carrec en interes exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat 
absoluta al respecte i compliment de lIurs finalitats objectius. 

b. No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni la informació 
obtinguda pel motiu del carrec, per finalitats privades i/o per aconseguir 
un benefici económico 

c. No aprofrtar-se de les oportunitats de negoci que es presentin o n'hagi 
tingut coneixement per la seva condició de Patró. 

d. No realitzar activitats professionals, mercantils o industrials que puguin 
estar direc!ament relacionades amb les activitats de la fundació, lIevat 
que previament hagin estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas 
s'hagi presentat la previa Declaració Responsable, i informe tecnic si 
s'escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectora!, qua n 
així ho exigeixi la lIei. 

e. No adquirir participacions en Societats que realitzin una activitat 
relacionada amb les de la fundació, Ilevat que previament hagin estat 
autoritzats pel Patronat, en el seu cas s'hagi presentat la previa 
Declaració Responsable, i informe técnic si s'escau, i en el seu cas es 
comuniqui O autoritzi pel Protectorat. quan així ho exigeixi la lIei. 

f. No participar ni desenvolupar serveis en empreses o societats 
participades per la Fundació, lIevat que previament hagin estat 
autoritzats pel Patronat, en el seu cas s'hagi presentat la previa 
Declaració Responsable , i informe tecnic si s'escau, i en el seu cas es 
comuniqui o autoritzi pel Protectorat, qua n així ho exigeixi la lIei. 

- la -



CAPITOl VI - MODIFICACIÓ I DISSOLUCIÓ 

Artiele 33.- Per modificar aquests Estatuts caldra I'acord del Patronat pres pel vot 
favorable de la meitat més un deis seus membres. 

Artiele 34.- La Fundació es dissoldra pel compliment integre de la finalitat per a la 
qual s'ha constitu'it o impossibilitat d'assolir-Ia, lIevat que sigui procedent de 
modificar-la i que el Patronat n'acordi la modificaci6; per jJ'licitud civil o penal de les 
seves activitats o finalitats declarada per una sentencia ferma; per obertura de la 
fase de Iiquidació en el concurs i per les altres que estableixen la lIei o els estatuts. 

La dissoluci6 de la Fundació sera acordada pel Patronat, amb el vot favorable de la 
majoria qualificada establerta en I'article 3013 deis estatuts, el qual n'haura de 
justificar la necessitat o conveniencia, tenint sempre en compte la voluntat 
fundacional expressa o presumible. 

Artiele 35.- La dissolució de la Fundaci6 determina la cessi6 global de tots els 
actius i els passius, la qual s'ha de dur a terme pel Patronat i per les persones 
liquidadores que aquest nomeni o, si escau, pel Protectora!. Aquesta cessió global, 
un cop determinats I'actiu i el passiu , i amb I'autorització previa del Protectorat, es 
destinara a una entitat pública de naturalesa no fundacional , o privada sense anim 
de lucre que persegueixi f inalitats analogues d'interes general, i que sigui 
beneficiaria del régim fisca l especial establert en la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de regim fiscal de les entitats sense fins lucratius i deis incentius fisca ls 
al mecenatge. 

Si no es pot fe r una cessió global, cal procedir a la liquidació deis actius i els 
passius, i, a I'haver que en resulta, s'hi dóna I'aplicació establerta en el paragraf 
anterior. 

Per I'execució d'aquests actes sera necessaria I'aprovació del Protectora!. 
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