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CAPÍTOL I. Denominació, personalitat i domicili.
Article 1. La Fundació es denomina “FUNDACIÓ DAMM”, i 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 de la seva constitució legal, sense altres limitacions
que les que imposi expressament la llei o aquests estatuts.
Article 3. La Fundació exercirà les seves funcions principalment a
Catalunya, i tindrà el seu domicili al carrer Roselló, 515, de Barcelona.
Es podrà acordar per decisió del Patronat, el canvi d’ubicació del
domicili dins de Catalunya.

CAPÍTOL II. Objecte social, beneficiaris i fundadors.
Article 4. La Fundació té per objecte i finalitat el foment,
desenvolupament, protecció i promoció d’activitats esportives i, en
especial el futbol base, així com culturals i socials, i en general el
mecenatge d’activitats amb fonament en els principis d’utilitat comú i
desenvolupament integral de la persona.
La Fundació podrà organitzar les seves activitats esportives -amb
compliment de les normes federatives en el seu cas- i desenvolupar-les
ja sigui directament o a través en el seu cas de seccions esportives de
la mateixa Fundació, o a través de col·laboracions o d’ajuts a clubs,
associacions esportives escolars, seccions esportives o d’altres entitats
o activitats sense ànim de lucre.
Article 5. La Fundació es constitueix a favor de col.lectivitats
indeterminades, és a dir, de la societat en general, si bé, beneficiaris
concrets poden ser persones físiques o jurídiques, o altres entitats que
fomentin, desenvolupin, protegeixin i promoguin les activitats
esmentades en l’anterior article 4.
Article 6. La “Fundació Damm” va ser fundada per “S.A.Damm”, entitat
que tindrà amb caràcter indefinit la consideració de “fundador” de la
mateixa.

CAPÍTOL III. Règim Fundacional.
Article 7. La Fundació es regirà per la legislació aplicable, pels seus
estatuts i per les disposicions que en desenvolupament d’aquests
estableixi el Patronat.
Article 8. La Fundació queda acollida al Protectorat de la Generalitat
sobre les fundacions privades de Catalunya.
Article 9. La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat
jurídica d’obrar i, per tant, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, pot
adquirir, conservar, posseir, administrar, disposar, alienar, gravar,
hipotecar i permutar béns de totes classes; fer actes i contractes de tota
mena; concertar operacions crediticies i d’aval; contraure obligacions;
renunciar i transigir béns i drets; promoure i seguir els procediments
oportuns, oposar-s’hi i desistir-ne; i exercir lliurement tota mena de
drets, accions i excepcions enfront dels tribunals i jutjats de Justicia,
ordinaris i especials, organismes i dependències de l’Administració
estatal, autonòmica, provincial i municipal, i altres corporacions o
entitats, amb l’autorització prèvia del Protectorat quan ho requereixi la
Llei.

CAPÍTOL IV. Dotació i aplicació de recursos.
Article 10. La dotació inicial de la Fundació queda constituida pels béns
i drets aportats en l’acte fundacional, i podrà incrementar-se amb el
béns de qualsevol naturalesa i a títol gratuït, que la Fundació adquireixi
amb destinació a l’augment de capital fundacional.
També es podrà augmentar el capital destinant almenys un 5% de les
remuneracions que percebi la Fundació en virtut de serveis que a títol
onerós presti a tercers, o organismes oficials, que correspongui a una
activitat investigadora, científica o cultural lícita i autoritzada per la Llei.
Article 11. Les rendes del capital fundacional i ingressos que no formen
part de la dotació de la Fundació es destinaran sempre dintre dels

límits que estableixi la legislació vigent, a l’acompliment de la finalitat
fundacional.
Article 12. Si la Fundació rep béns sense que s’especifiqui el seu destí,
el Patronat decidirà si han de ser integrats al capital fundacional o han
d’aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.

CAPÍTOL V. Patronat.
Article 13. La representació, el govern i l’administració de la Fundació
correspondran al Patronat, que podrà nomenar un director i/o un
comité de direcció amb les facultats que se li atorguin a l’Article 20.
Article 14.
a) El govern de la Fundació es confiarà al Patronat, que estarà subjecte
al que disposen els Estatuts i que tindrà les facultats que aquests li
atorguin, incloent-hi la d’interpretar-los.
b) El Patronat exercirà les seves facultats amb independència, sense

traves ni limitacions de cap mena, i els seus actes seran inapel.lables
i definitius; en conseqüència, podrà realitzar tota mena de fets, actes
i negocis jurídics d’acord amb la legislació vigent en cada moment.
Article 15. El Patronat estarà format per un mínim de tres persones i un
màxim de quince persones; l’elecció del patrons es farà pel fundador i
en defecte pels seus succesors. El càrrec de patró serà reelegible i
tindrà una duració de 5 anys.
Podran formar part del Patronat tant les persones físiques com les
persones jurídiques públiques o privades, les quals hauran de designar
una persona física per què les representi en el si del Patronat.
En aquest últim cas, la reelecció com a patró d’una persona jurídica
comportarà la continuació del seu representant en les funcions pròpies
del càrrec, sempre que no es procedeixi a la seva substitució per part
de la persona jurídica representada.
La condició de patró podrà finalment atribuir-se al titular d’un càrrec
d’una institució en concret. En aquest cas, la permanència en el càrrec

de patró de la persona física que correspongui estarà supeditada a la
seva continuitat en el càrrec de la institució que representa.
Article 16. El Patronat designarà, entre els seus membres un president i
un secretari. Addicionalment en funció de l’estructura i creixement de
la Fundació, fins a tres sots-presidents.
El Patronat podrà designar un o diversos presidents d’honor i patrons
honoraris, els quals gaudiran del càrrec de forma honorífica amb dret a
ser convocats i assistir a les reunions del Patronat amb veu però sense
vot. D’altra banda, tindran dret a assistir igualment, de forma preferent,
a totes les activitats que organitzi o en les quals participi la Fundació.

Article 17. El Patronat es reunirà un mínim de dues vegades l’any, i, a
més, sempre que sigui convenient a criteri del president o si ho
requereixen qualsevol dels patrons . Les reunions hauran de ser
convocades amb un mínim de quinze dies d’antelació i quedaran
vàlidament constituides quan hi concórrin la meitat més un dels
membres del Patronat.
Article 18. Els acords del Patronat s’adoptaran per majoria dels
assistents. Correspondrà un vot a cada patró present i no s’admetran
delegacions. El vot del president tindrà força diriment en cas d’empat.
Les reunions del Patronat es faran constar en actes que seran
aprovades pel propi Patronat al final de la mateixa reunió o al
començament de la següent, es transcriuran al llibre d’actes i seran
signades pel President i pel Secretari.
Els patrons no podran intervenir en la presa de decisions o en l’adopció
d’acords en aquells assumptes en què incorrin en conflicte d’interessos
amb la Fundació. Per tal de garantir la transparència i d’evitar les
referides situacions de conflicte d’intressos amb la Fundació, els
patrons:
(a)

No poden subscriure amb la Fundació, sense l’autorització prèvia
del Protectorat, contractes de compravenda o arrendaments de
béns immobles o de béns mobles d’extraordinari valor, de
préstec de diners ni de prestació de serveis retribuïts.

(b)

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, llevat de prèvia i expressa autorització del Patronat.

(c)

No poden participar en societats constituïdes o participades per la
Fundació, llevat de prèvia i expressa autorització del Patronat.

El codi de conducta previst en els apartats anteriors pels patrons serà
també d’aplicació a les persones amb funcions de direcció, als
empleats i a les demés persones vinculades als mateixos que hi
estiguin legalment equiparades a aquests efectes.
Article 19. El càrrec de patró es gratuït però no oneròs.
Article 20. El director o el comité de direcció de la Fundació executaran
els acords del Patronat sense perjudici de les delegacions que aquest
pugui fer. Els correspondrà la direcció administrativa de la Fundació:
dirigir el personal i dur la comptabilitat. Tindran també totes les
facultats que el Patronat els delegui, amb excepció de les que per llei
siguin indelegables.
Article 21.
21.1.- El Patronat ostentarà, a títol només enunciatiu, mai limitatiu, les
següents facultats:
a) Representar a la Fundació dintre o fora de judici, en tota classe

d’actes i en contractes i davant l’Administració i tercers, sense
excepció. L’elaboració de les normes i reglaments complementaris
dels estatuts sempre que sigui necessari i procedent.
b) Formular i aprovar els pressupostos anuals d’ingressos i despeses i
la seva liquidació, l’inventari-balanç i la memòria.
c) Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d’Espanya i altres entitats
financeres per mitjà de qualsevol de les operaciones ajustades a
dret, com són l’obertura de comptes corrents i de crèdit, la
contractació de prèstecs i crèdits, amb o sense garanties, incloses
les hipotecàries, pignoratícies en descomptes de lletres de canvi,
rebuts i altres documents de gir, efectuar dipòsits de diners, valors i
altres béns, concertar tota classe d’operacions d’inversió, bancàries i
financeres.

d) Donar i rebre en arrendament d’inmobles, béns i serveis; concertar i

rescindir contractes laborals.
e) Nomenar apoderats generals o especials que representen la
Fundació en totes les seves actuacions, amb les facultats
necessàries i que en cada cas escaiguin, amb excepció de les que
per llei es considerin indelegables i poder conferir poders amb
facultat de sustitució així com la seva revocació.
f) Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i
mantenir la productivitat segons els criteris financers i d’acord amb
les circumstàncies econòmiques, i a aquests efectes adquirir, alienar
i gravar béns mobles e immobles.
Totes les facultats s’entenen sense perjudici de la obtenció de la
oportuna autorització del Protectorat, sempre que sigui legalment
preceptiva.
21.2.- El Patronat podrà delegar en un patró o més d’un les facultats
que te atribuides o bé una part d’aquestes, sense que la delegació
l’eximeixi de responsabilitat. Si delega en més d’un patró, haurà
d’establir si l’actuació ha d’esser col.legiada o no.
Mai no són delegables la modificació dels estatuts, la fusió, escissió,
dissolució de la fundació, la formulació del pressupost, l’aprovació dels
documents que han de contenir els comptes anuals, i totes aquelles
decisions i aquells actes que siguin idelegables en virtut de les
disposicions legals vigents.

CAPITOL VI. Exercici econòmic.
Article 22. L’exercici econòmic s’iniciarà el dia 1 de gener de cada any i
finalitzarà el dia 31 de desembre. Anualment el Patronat de manera
simultània haurà de fer l’inventari i formular els comptes anuals
d’acord amb el que estableix la llei, i haurá d’aprovar els comptes
anuals en els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici i
de presentar al protectorat en el termini, amb el contingut i en la forma
legalment establerts.

CAPÍTOL VII. Modificació i extinció.
Article 23. Per modificar aquests estatuts, extingir la Fundació o bé
fusionar-la o agregar-la a un altre, seran necessaris el vot favorable de
dos terços (2/3) dels membres del Patronat i l’aprovació del Protectorat.
Article 24. 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
justifiqui la necessitat o conveniència, tenint en compte la voluntat
fundacional. Un cop feta la liquidació, que si és procedent, realitzaran
els membres del Patronat, el romanent es destinarà a entidats privades
o públiques, que determinaran els liquidadors mateixos, sense ànim de
lucre i amb finalitats anàlogues a les que constitueixen l’objecte
fundacional.
Article 25. En cas de dissolució de la Fundació, el seu patrimoni es
destinarà en la seva totalitat a alguna de les entitats considerades com
a beneficiàries del mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25
de la Llei estatal 49/2002, de 23 de desembre, o a entitats públiques de
naturalesa no fundacional que persegueixin finalitats d’interés general.

