

Proposta d’anunciat a l’Ordre del dia

“Acceptació, si s’escau, del càrrec de patró a la Fundació UFEC i designació del President de la
Federació en la seva representació al patronat.”

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ UFEC
CAPÍTOL I
Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d’actuació i règim jurídic
Article 1. Denominació, naturalesa i durada
La FUNDACIÓ UFEC és una entitat sense afany de lucre que té el patrimoni, els
rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les
finalitats d’interès general previstes en aquests estatuts. La fundació es denomina
FUNDACIÓ UFEC.
La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.
Article 2. Domicili
El domicili de la Fundació queda fixat a la Rambla de Catalunya 81, principal, de la ciutat
de Barcelona (08008).
Article 3. Àmbit d’actuació
La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això,
pot actuar a la resta del territori de l’Estat espanyol, així com a escala internacional.
Article 4. Règim jurídic
La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar
per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.
La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les
disposicions legals que li són d’aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels
acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.

CAPÍTOL II
Finalitats fundacionals i activitats
Article 5. Finalitats fundacionals
La Fundació té per objecte:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)

l)
m)

Proposar accions per la millora de l'esport català.
Ser un òrgan de debat i solució de problemes del món de l'esport.
La captació de recursos econòmics per l'esport i els esportistes catalans.
Assessorar i donar suport a les entitats esportives de Catalunya.
Facilitar la formació professional esportiva i la inserció laboral com a àrbitres i
monitors/es esportius de joves en risc social.
Promoure la incorporació de les dones en les diferents professions de l’esport.
Afavorir la incorporació de col·lectius en risc d’exclusió en activitats esportives
inclusives.
Col·laborar amb entitats socials i administracions per actuar conjuntament en la
posada en pràctica de projectes d’impacte social tant en el nostre territori com en
altres països.
Donar suport a les federacions esportives que vulguin realitzar projectes socials.
Sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat de les persones que es troben en risc
social.
Treballar conjuntament amb les administracions publiques, competents en matèria
d’esports l’aplicació dels plans i programes esportius, desenvolupant segments
com esport i dona, esport i discapacitat i esport i col·lectius en risc d’exclusió.
Promoure i desenvolupar el voluntariat esportiu.
Aconseguir recursos per destinar-los a programes d’atenció, suport, investigació i
innovació en matèria d’esports i col·lectius en risc d’exclusió.

Article 6. Activitats
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 les finalitats fundacionals, la Fundació desenvoluparà les
activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:
a) Realització de campanyes de captació de donacions públiques i privades per
l'esport català.
b) Subvencionar a federacions i clubs esportius.
c) Impulsar la creació del Tribunal de Mediació i Arbitratge Esportiu
d) Gestionar instal·lacions esportives.
e) Crear un centre d'estudis esportius
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.
Article 7. Regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats
Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al
compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.
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La Fundació pot realitzar tot tipus d’activitats econòmiques, actes, contractes, operacions
i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.
Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris
Són beneficiaris de la Fundació les persones físiques i jurídiques vinculades al món de
l'esport de Catalunya. A títol parament descriptiu i no limitatiu, són beneficiaris:
a)
b)
c)
d)

Les federacions esportives catalanes.
Els clubs esportius catalans.
Els consells esportius catalans.
Els esportistes, jutges, àrbitres, etc. catalans.

L’elecció dels beneficiaris l’ha de dur a terme el Patronat, d’acord amb principis
d’imparcialitat i no discriminació.
CAPÍTOL III
Règim econòmic

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques
El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El
patrimoni està integrat:
a) Per la dotació inicial que consta a la carta fundacional.
b) Per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb
la finalitat d’incrementar la dotació, i
c) Per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al
patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.
Article 10. Actes de disposició
10.1.

Els béns que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les
finalitats fundacionals només poden ésser alienats o gravats a títol onerós i
respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants. El producte
obtingut amb llur alienació o gravamen s’ha de reinvertir en l’adquisició o el
millorament d’altres béns tot aplicant el principi de subrogació real.

10.2

Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o
parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l’acte de
disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci
constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d’aportar un informe subscrit
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per tècnics independents que acrediti la necessitat de l’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.
10.3

La necessitat i la conveniència 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 responsablement.

10.4

Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició,
gravamen o administració extraordinària en els casos següents:
a) Si el donant ho ha exigit expressament,
b) Si ho estableix una disposició estatutària
c) Si els béns o drets objecte de disposició s’han rebut d’institucions públiques o
s’han adquirit amb fons públics.

10.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que
aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions
convenients en les inversions del patrimoni fundacional.
10.6.

Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el
patrimoni fundacional i per a l’acceptació d’herències, llegats o altres béns i drets
susceptibles d’integrar el capital fundacional, s’exigeix el vot favorable del
Patronat amb la majoria de dos terços del nombre total de patrons presents o
representats a la reunió, sense computar els que no puguin votar per raó de
conflicte d'interessos amb la fundació, i el compliment dels requisits legalment
previstos.

10.7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l’adopció d’una
declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços dels patrons
assistents o representats a la reunió, sense computar els que no puguin votar per
raó de conflicte d’interessos amb la fundació.
Article 11. Règim comptable
La Fundació ha de portar un llibre diari, un llibre d’inventari i de comptes anuals.
El Patronat de la Fundació ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes anuals de
manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic, de conformitat
amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en
cada cas siguin aplicables.
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L’exercici econòmic coincideix amb l'any natural i s’ha de tancar el dia 31 de desembre de
cada any.
Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
a)
b)
c)
d)

El balanç de situació,
El compte de resultats,
El compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net,
El compte d’estat de situació de fluxos d'efectiu, si s'escau, d'acord amb la
legislació comptable.
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 aquests han rebut, com també els
recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinació, si n’hi ha, i les
societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de
participació.
f) La memòria econòmica prevista a la Llei 49/2002.
11.4. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o
contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels
comptes anuals.
11.5. El Patronat ha d’aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de
l’exercici els comptes anuals, els quals s'han de presentar en la forma prevista legalment
al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a
comptar de la seva aprovació.
11.6. 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 ànim de lucre, de
conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat reguladora.
11.7. Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les
circumstàncies legalment previstes.
Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes
s’hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana, s’ha de
convocar una reunió del Patronat, en el termini màxim de 30 dies a comptar de la petició,
a fi d’acordar de forma motivada la realització o no-realització de l’auditoria de comptes
sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb
aquesta finalitat, s’acorda no dur a terme l’auditoria, els patrons interessats poden
adreçar la seva petició al Protectorat, d’acord amb el que estableix el Codi civil de
Catalunya.
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Article 12. Recursos anuals
Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d’estar integrats per:
a) Les rendes i rendiments produïts per l’actiu,
b) Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals
c) Les subvencions, donacions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que
no hagin d’incorporar-se al patrimoni fundacional.
d) Les quotes que el Patronat pugui acordar als seus membres.
e) Les rendes derivades d'activitats econòmiques desenvolupades per la Fundació.
f) Tota altre mena d'ingressos que puguin ser captats per la Fundació.

Article 13. Aplicació obligatòria
La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per
cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l’ha de destinar o bé
al compliment diferit de les finalitats o bé a l’increment dels seus fons propis. El Patronat
ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos.
Si la Fundació rep béns i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat ha de
decidir si han d’integrar la dotació o han d’aplicar-se directament a la consecució dels fins
fundacionals.
L’aplicació de, al menys, el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats
fundacionals, s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici del
següent al de l’acreditació comptable.
Article 14. Despeses de funcionament
Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats,
sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden
ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici.
Article 15. Participació en societats
La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d’autorització prèvia,
llevat que això comporti l’assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.
La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l’adquisició i tinença
d’accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el
control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.
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En tot cas, l’exercici per part de la Fundació de tasques d’administració de societats ha de
ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

CAPÍTOL IV
El Patronat

Article 16. El Patronat
El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa, gestiona,
i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins
fundacionals.

Article 17. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre
El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït
per un mínim de 3 membres i un màxim de 100 membres.
Les persones jurídiques han d’estar representades en el Patronat, d’una manera estable,
pel seu president o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan
competent.
A banda de les federacions esportives catalanes, també podran formar part del Patronat
altres persones físiques o jurídiques.
Aquestes han de tenir capacitat d’obrar plena, no es trobin inhabilitades o incapacitades
per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no poden haver estat
condemnades per delictes contra el patrimoni, contra l’ordre socioeconòmic o per
falsedat.

Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec
El primer Patronat es troba designat a la carta fundacional. El nomenament de nous
patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la majoria exigida
a l’article 26.
Els patrons exerceixen els seus càrrecs de manera indefinida. En el cas de les
federacions esportives catalanes presents al Patronat, formaran part indefinidament
d'aquest òrgan mentres estiguin actives i formin part de la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya.
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Els membres del Patronat entren en funcions després d’haver acceptat expressament el
càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.
Article 19. Gratuïtat
Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sense perjudici del dret a ser reemborsats
de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni
el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.
Cap persona física o jurídica membre del Patronat, o representant d'una persona jurídica
al Patronat, podrà tenir relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació.

Article 20. Facultats i delegació de funcions
Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general,
les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que
les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.
El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la
legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter
exclusiu les facultats següents:
a) La modificació dels estatuts.
b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els
comptes anuals.
d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un
valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat 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 l'atorgament de l'acte
corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
h) Els que requereixen l’autorització o aprovació del Protectorat o l’adopció d’una
declaració responsable.
i) L’adopció i formalització de les declaracions responsables.
j) La creació d'una Comissió Executiva i l'aprovació de la seva gestió.
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El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions del
Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de
conformitat amb la legislació vigent.

Article 21. Règim de convocatòria
21.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l’any, i
obligatòriament durant el primer semestre de l’any natural amb la finalitat d’aprovar els
comptes anuals de l’exercici anterior.
S’ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu
president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament
de la Fundació. També s’ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus
membres, i en aquest cas la reunió s’haurà de fer dins els trenta dies següents a la
sol·licitud.
21.2. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multi
conferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En
aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la
continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del
vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions
virtuals s’han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multi
conferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i
ha de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’han de tractar en la reunió,
fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.
21.3. La reunió s’ha de convocar almenys amb 10 dies d’antelació respecte de la data
prevista perquè tingui lloc. La convocatòria es podrà fer per qualsevol mitjà que permeti
deixar constància de la mateixa, inclòs el correu electrònic.
Article 22. Càrrecs
La presidència de la Fundació serà ostentada sempre pel president de la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya.
El Patronat nomenarà un secretari o secretària que podrà no tenir la condició de patró.
Addicionalment el Patronat podrà nomenar un o més vicepresidents Els patrons que no
ocupen cap d’aquests càrrecs tenen la condició de vocals.
Article 23. El president o presidenta
El president/a i, en la seva absència, el vicepresident/a tenen les facultats següents:
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a) Representar institucionalment la Fundació.
b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l’ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les
sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d’empat.
d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin
expressament encomanades pel Patronat, d’acord amb el que preveu la normativa
aplicable.
Article 24. El secretari o secretària
El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n’estén les
actes, conserva el llibre d’actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o per
ordre, en la seva absència, del vicepresident/a.
Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen
aquests estatuts.
Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords
El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la
reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels
patrons i en segona convocatòria és necessària l’assistència d’una quarta part dels seus
membres.
Els membres del Patronat poden delegar per escrit, a favor d’altres patrons, el seu vot
respecte d'actes concrets. Un patró només pot rebre una delegació de vot, a banda del
President, que podrà rebre tantes delegacions de vot com se li atorguin. Si un patró ho és
perquè té la titularitat d’un càrrec d’una institució, pot actuar en nom seu la persona que
pugui substituir-lo segons les regles d’organització de la mateixa institució.
Cada patró té un vot i els acords s’adopten per majoria de vots dels patrons assistents
presents i representats, a la reunió. En cas d’empat decideix el vot de qualitat del
president/a.
El director/a de la Fundació, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del
Patronat quan hi és convocat.
El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les
persones que consideri convenient convidar-hi.
Article 26. Majoria qualificada
Serà necessari el vot favorable de dos terços dels membres del Patronat assistents o
representats a la reunió, per l’adopció dels següents acords:
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a) La modificació dels estatuts.
b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
c) Els que requereixen l’autorització o aprovació del Protectorat o l’adopció d’una
declaració responsable.
d) L’adopció i formalització de les declaracions responsables.
e) La incorporació de nous patrons a la Fundació
Article 27. De les actes
De cada reunió, el secretari/ària n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha d’incloure la
data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les
intervencions de què s’hagi sol·licitat que quedi constància 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/ària amb el vistiplau del
president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat la sessió
corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva
des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l’hora
d’adoptar l’acord, que no són executius fins a l’aprovació de l’acta. Si són d’inscripció
obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.
La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin estat
aprovades pel Patronat.
Article 28. Cessament
1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:
a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el
cas de les persones jurídiques.
b) Incapacitat o inhabilitació.
c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
e) Renúncia notificada al Patronat.
f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la
Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.
h) En el cas de federacions esportives catalanes, cessaran en el càrrec de patró
quan la federació no estigui activa o deixi de formar part de la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya.
2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per
a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el
Registre de Fundacions.
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CAPÍTOL V
Els conflictes d'interessos
Article 29. Definició de conflicte d’interessos.
Es considerarà que existeix conflicte d'interessos en totes aquelles situacions en les quals
entrin en col·lisió, de forma directa o indirecta, l'interès de la Fundació i l'interès personal
del component del Patronat. Existirà interès personal quan l'assumpte li afecti a ell o a
una persona vinculada amb ell de forma directa o indirecta.
L'àmbit d'aplicació d'aquestes polítiques s'estén a les persones físiques i jurídiques que
componen el Patronat de la Fundació, als representants de les persones jurídiques, així
com a les següents persones vinculades:
a)
b)
c)
d)

El cònjuge o les persones amb anàloga relació d'afectivitat.
Els ascendents, descendents i germans.
Els cònjuges dels ascendents, dels descendents i dels germans.
Les societats o entitats en les quals el components del Patronat o qualsevol de les
seves persones vinculades, per si o per persona interposada, exerceixi un càrrec
d'administració o direcció de les quals percebi retribucions per qualsevol causa.

Article 30.Situacions que són conflicte d'interessos i activitats incompatibles.
Són situacions de conflicte d'interessos, entre d'altres, les següents:
a) La participació de qualsevol component del Patronat en l'administració o direcció
d'una societat que tingui un objecte social anàleg als contemplats en els presents
estatuts de la Fundació o que sigui competidora seva.
b) La participació en qualsevol tipus de negocis i activitats financeres relacionades
amb la Fundació.
El component del Patronat afectat haurà d'abstenir-se d'assistir i intervenir en les fases de
deliberació i votació d'aquells assumptes en els quals es trobi en conflicte d'interès.
Són activitats incompatibles amb el càrrec de patró, o representant d'un patró que sigui
persona jurídica les següents:
a) Els patrons i les persones vinculades a ells no poden mantenir relació professional
o laboral retribuïda amb la Fundació
b) Els patrons i les persones vinculades a ells no poden participar en societats
constituïdes o participades per la Fundació.
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c) No es poden establir contractes de compravenda o arrendament de béns
immobles o de béns mobles d’extraordinari valor, de préstec de diners, ni de
prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els patrons i les persones
vinculades a ells.
d) Deure d'inhibició: Durant els anys següents al cessament com a patró no es
poden desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la
Fundació.

Article 31. Comunicació del conflictes d'interessos.
El component del Patronat que incorri en un conflicte d'interès haurà de comunicar
aquesta situació per escrit al Secretari del Patronat qui enviarà una còpia d'aquesta
comunicació a tots els components del Patronat .
En la comunicació, el component del Patronat afectat haurà d'indicar si el conflicte li
afecta personalment o a través d'una persona vinculada, en aquest cas haurà
d'identificar-la. Així mateix, precisarà la situació que donés lloc al conflicte, detallant, si
escau, l'objecte i les principals condicions de l'operació o decisió projectada i el seu
import o avaluació econòmica aproximada.
El Secretari elaborarà un Registre de Conflictes d'Interessos , que estarà constantment
actualitzat, amb informació detallada sobre cadascuna de les situacions produïdes.

CAPÍTOL VI
La Comissió Executiva

Article 32. La Comissió Executiva.
El Patronat, si el considera convenient, podrà crear una Comissió Executiva per agilitzar
la presa de decisions.
La Comissió Executiva és l'òrgan que, per delegació del Patronat, administra la
Fundació. Componen aquest òrgan un màxim de vint patrons i estarà formada pels
següents càrrecs: Presidència, Vicepresidència, Secretaria, Tresoreria i les vocalies que
es determinin. Seran President, Vicepresident, Secretari i Tresorer de la Comissió
Executiva les persones que ho siguin de la Fundació.
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L'elecció dels membres de la Comissió Executiva, que han de ser patrons, es fa per
votació del Patronat. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat
el càrrec.
Els membres de la Comissió Executiva exerceixen el càrrec gratuïtament. No podran ser
remunerats per cap concepte, sense perjudici del dret al rescabalament de les despeses
que comporti a cada membre la comesa de les seves funcions.
Els membres de la Comissió Executiva exerceixen el càrrec durant un període de cinc
anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot
esdevenir-se per:
a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en
el cas de les jurídiques
b) Incapacitat o inhabilitació
c) Renúncia notificada a la Comissió Executiva
d) Separació acordada pel Patronat
e) Qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.

Article 33. Facultats de la Comissió Executiva
La Comissió Executiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar la Fundació de la manera més àmplia que
reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses pel Patronat,
d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquest Patronat
estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels
organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els
recursos pertinents. .
c) Convocar les reunions del Patronat i controlar que es compleixin els acords
que s'hi adoptin.
d) Presentar els comptes anuals, pressupostos i memòries de cada exercici al
Patronat perquè, si s'escau, els aprovi.
e) Contractar els empleats que la Fundació pugui tenir.
f) Supervisar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb
normalitat.
g) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els
fins de la Fundació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a
terme.

14

h) Nomenar els vocals de la Comissió Executiva que s'hagin d'encarregar de
cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
i) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i
altres persones, per aconseguir subvencions o altres ajuts ó l'ús de locals o
edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també
un centre de recuperació ciutadana.
j) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o
d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit.
k) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i
donar-ne compte en la primera reunió del Patronat.
l) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a
algun altre òrgan de govern de la Fundació o que li hagi estat delegada
expressament.
Article 34. Reunions de la Comissió Executiva
La Comissió Executiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el
substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres
decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.
S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president
o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.
La Comissió Executiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació
i hi ha un quòrum de més de la meitat dels seus membres.
Els membres de la Comissió Executiva estan obligats a assistir a totes les reunions que
es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del
president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
La Comissió Executiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. En cas
d’empat s’atorga al President un vot de qualitat.
La Comissió Executiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses
comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del
seus membres presents o representats a la reunió. També pot nomenar, amb el mateix
quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats
que cregui oportú conferir-los en cada cas.
Els acords de la Comissió Executiva s'han de fer constar en un llibre d'actes específic per
recollir les reunions d'aquest òrgan i han de ser signades pel secretari i el president. En
iniciar-se cada reunió de la Comissió Executiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior
perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.
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Article 35. Conflicte d'interessos
Les normes contingudes als presents estatuts sobre conflicte d'interessos dels membres
del Patronat, seran especialment tingudes en compte en el cas de persones que formen
part de la Comissió Executiva.

CAPÍTOL VII
Regulació d’altres òrgans. Composició i funcions
Article 36. El director o directora general
El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de
la Fundació. Aquest càrrec no pot ser ocupat per un patró.
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 a les seves funcions.
El director/a assisteix a totes les reunions del Patronat i de la Comissió Executiva a què
se’l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

CAPÍTOL VIII
Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució
Article 37. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució
El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 26
d’aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar
els estatuts, acordar la fusió, l’escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb
l’autorització del Protectorat d’acord amb la legislació aplicable.
Article 38. Causes de dissolució
La Fundació es dissoldrà per les causes següents:
a) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat
d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n’acordi
la modificació.
b) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una
sentència ferma.
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c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
d) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

Article 39. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni
1. La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de
conformitat amb l’establert en l’article 26 d’aquests estatuts i ha de ser aprovada pel
Protectorat.
2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el
Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.
L’extinció 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 els
termes exigits per la normativa vigent i, amb l’autorització prèvia del Protectorat. El
patrimoni resultant s'ha d’adjudicar a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb
finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats
destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb la
legislació fiscal vigent.
3. Si pel motiu que sigui, no es pot fer una cessió global, caldrà procedir a la liquidació
dels actius i els passius, i a l’haver que en resulta se li ha de donar l’aplicació establerta
en l’apartat 2.
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Carta fundacional de la FUNDACIÓUFEC

En data 2 de maig de 2016,a la seu social de la FUNDACIÓ UFEC, amb domicili a la Rambla
de Catalunya 81, principal, de Barcelona (08008) s’acorda:

Primer.- Manifestar la voluntat de constituir la FUNDACIÓ UFEC, i que tindrà caràcter
indefinit.

Segon.- Que el fundador és la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, amb domicili a la
Rambla de Catalunya 81, principal, de Barcelona (08008), amb NIF G58155813. La Unió de
Federacions és una entitat sense afany de lucre, beneficiària del Mecenatge, d'acord al que
disposa la Llei 49/2002 i de nacionalitat espanyola.
La decisió de constituir aquesta Fundació, va ser aprovada per unanimitat a l'assemblea
general de federacions associades, celebrada a la ciutat de Barcelona el dia 22 d'abril de
2016, d'acord al punt XX de l'ordre del dia.
Com a únic fundador, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya es reserva de forma
indefinida el càrrec de president de la Fundació. El president de la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya serà el President de la Fundació UFEC.
Tercer.-Que la dotació fundacional és de TRENTA MIL EUROS (30.000,00 €),i ha estat
degudament desemborsada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i dipositada
al compte XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l'’entitat bancària XXXXXXXXXX.

Quart .- Que el text estatutari ha estat degudament llegit i acceptat pel fundador. S'adjunta
al present document.

Cinquè.- Que la composició del primer patronat de la Fundació és la que segueix:

President/a:


Unió de Federacions Esportives de Catalunya, amb CIF G58155813 i domicili a la
Rambla de Catalunya 81, principal, de Barcelona (08008) representat pel seu
president, que actualment és el Sr. Gerard Esteva i Viladecans, amb DNI 36.580.061
X. La Unió de Federacions Esportives de Catalunya, en qualitat de fundador, es
reserva de forma indefinida el càrrec de President de la Fundació.

Vicepresident/a:


Federació Catalana de Patinatge. amb CIF G08875437, representada pel seu
president, el Sr. Ramon Basiana i Vers, amb DNI 37.681.379 L

Secretari/a:


Amb veu i vot, ja que té la consideració patró, la Federació Catalana de Voleibol, amb
CIF G08882797, representada per la seva presidenta, la Sra. Maribel Zamora i
Gómez, amb DNI 52.912.014 P.

Vocals: La resta de federacions esportives catalanes membres de la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya, que així ho desitgin, representades pel seu President, que a data
d'avui són:

FEDERACIÓ
Federació Catalana d'Activitats
Subaquàtiques
Federació Aèria Catalana
Federació Catalana d'Agility
Federació Catalana d'Atletisme
Federació Catalana d'Automobilisme
Federació Catalana de Bàdminton
Federació Catalana de Ball Esportiu
Federació Catalana de Basquetbol
Federació Catalana de Beisbol i Softbol
Federació Catalana de Billar
Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Federació Catalana de Boxa Amateur
Federació Catalana de Caça
Federació Esportiva Catalana dels Cecs i
Deficients Visuals
Federació Catalana de Ciclisme
Federació Catalana de Coloms Esportius
Federació Catalana de Coloms
Missatgers
Federació de Curses d'Orientació de
Catalunya
Federació Catalana de Dards
Federació Catalana d'Esports de
persones amb Discapacitat Física
Federació Catalana d'Esports per a
Persones amb Discapacitat Intel·lectual ACELL
Federació d'Entitats Excursionistes de
Catalunya
Federació Catalana d'Esquaix i
Raquetbol
Federació Catalana d'Esquí Nàutic i
Wakeboard
Federació Catalana d'Escacs
Federació Catalana d'Esgrima
Federació Catalana d'Esports d'Hivern
Federació Catalana d'Espeleologia
Federació Catalana de Físic-Culturisme
Federació Catalana de Futbol
Federació Catalana de Futbol Americà
Federació Catalana de Futbol Sala
Federació Catalana de Gimnàstica
Federació Catalana de Golf
Federació Catalana d'Halterofília
Federació Catalana d'Handbol
Federació Catalana d'Hípica
Federació Catalana d'Hoquei

PRESIDENT

Federació Catalana de Judo i D.A
Federació Catalana de Karate
Federació Catalana de Kick Boxing i
Muay Thai
Federació Catalana de Korfbal
Federació Catalana de Lluita
Federació Catalana de Motociclisme
Federació Catalana de Motonàutica
Federació Catalana de Natació
Federació Catalana de Pàdel
FE Catalana Paràlisi Cerebral
Federació Catalana de Pentatló Modern
Federació Catalana de Pesca Esportiva i
Càsting
Federació Catalana de Petanca
Federació Catalana de Pilota
Federació Catalana de Piragüisme
Federació Catalana de Pitch and Putt
Federació Catalana de Polo
Federació Catalana de Rem
Federació Catalana de Rugbi
Federació Catalana de Salvament i
Socorrisme
FE de Sords de Catalunya
Federació Catalana de Taekwondo
Federació Catalana de Tennis
Federació Catalana de Tennis de Taula
Federació Catalana de Tir amb Arc
Federació Catalana de Tir Olímpic
Federació Catalana de Triatló
Federació Catalana de Twirling
Federació Catalana de Vela
Sisè: La durada del càrrec de patró serà indefinida mentre la federació esportiva
corresponent estigui activa i sigui membre de la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya.

Setè.- Que els patrons, essent presents en el mateix acte, manifesten no estar incurs en cap
causa d’incompatibilitat amb l’exercici del càrrec.

Vuitè.- Que es dóna lectura i aprovació del programa d’actuació de la Fundació per un
període de deu anys.
Novè.- Que en cas de dissolució de la Fundació, o cessió dels seus actius i passius, el
patrimoni de la Fundació s'adjudicarà a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb
finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats
destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb la
legislació fiscal vigent.

Desè.- Que es faculta al President de la FUNDACIO UFEC, Sr Gerard Esteva i Viladecans,
perquè en nom i representació de FUNDACIÓ UFEC, atorgui l’escriptura d’elevació a públic
dels presents acords i faci totes les accions necessàries per la constitució i registre de la
mateixa

Onzè.- Igualment, es faculta al President, Sr. Gerard Esteva i Viladecans,perquè en nom i
representació de la FUNDACIÓ UFEC, pugui presentar i atorgar tota classe de documents
públics i privats que siguin pertinents per portar a terme totes les actuacions que siguin
necessàries en l’àmbit administratiu, en particular les que puguin ser requerides per la
Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya o per qualsevol altre òrgan de la mateixa administració o qualsevol altra
administració pública.

Barcelona, a 6 de maig de 2016

Signat: Unió de Federacions Esportives de Catalunya
President: Gerard Esteva i Viladecans

PROJECTE DE VIABILITAT ECONÒMICA DE LA FUNDACIÓ UFEC
2016-2025
1. INTRODUCCIÓ
Amb el nom de FUNDACIÓ UFEC es constitueix amb caràcter indefinit una fundació privada, que
d’acord a la Carta Fundacional té les següents característiques:


Seu social a la Rambla de Catalunya 81, principal, de Barcelona (08008)



El fundador és la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, amb domicili a la Rambla de
Catalunya 81, principal, de Barcelona (08008) i NIF G58155813.



La decisió de constituir aquesta Fundació, va ser aprovada per unanimitat a l'assemblea
general de federacions associades, celebrada a la ciutat de Barcelona el dia 22 d'abril de
2016, d'acord al punt XX de l'ordre del dia.



Com a únic fundador, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya es reserva de forma
indefinida el càrrec de president de la Fundació. El president de la Unió de Federacions serà
el President de la Fundació UFEC.



La dotació fundacional és de TRENTA MIL EUROS (30.000,00 €), i ha estat degudament
desemborsada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i dipositada al compte
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l'entitat bancària XXXXXXXXXX. Possibilitat de
desemborsar inicialment només el 25%.



El text estatutari ha estat degudament llegit i acceptat pel fundador.



La composició del primer patronat de la Fundació és la que segueix:
 President/a: Unió de Federacions Esportives de Catalunya, amb CIF G58155813 i
domicili a la Rambla de Catalunya 81, principal, de Barcelona (08008) representat pel
seu president, que actualment és el Sr. Gerard Esteva i Viladecans, amb DNI
36.580.061 X.
 Secretari/a:
 Vocals: Totes les federacions esportives membres de la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya, representades pel seu President



La durada del càrrec de patró serà indefinida mentre la federació esportiva corresponent
estigui activa i sigui membre de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.



En cas de dissolució de la Fundació, el patrimoni revertirà a la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya.

2. ACTIVITATS PREVISTES
Sense tancar les portes a cap, l’activitat principal prevista de la Fundació és la captació de
recursos públics i privats per destinar-los a finançar programes de l’esport català.
Aprofitant el marc fiscal que permet que les donacions privades tinguin fins a un 75% de
desgravació, la intenció de la Fundació es captar recursos per finançar aquests programes. Al
mes de juny d'aquest any 2016, i ja amb la Fundació en funcionament, es farà una campanya
mediàtica de captacions.
La intenció és que, descomptats les despeses de gestió necessàries pel funcionament de la
Fundació, el 50% dels recursos es destinin a clubs esportius catalans sense afany de lucre, el
25% a federacions esportives catalanes i el 25% restant a programes propis de la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya.

3. FLUXOS DE FONS PREVISTOS
La previsió és que al que queda de 2016 els recursos captats siguin 50.000 euros, l'any 2017
siguin 100.000 € i a partir d'aquesta data, s'incrementen un 25% anual al llarg dels següents 8
anys.
La intenció és que un mínim del 90% de les rendes obtingudes es destinin a programes esportius,
i que les despeses de gestió siguin, com a màxim el 10% dels ingressos

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Previsió
ingressos
50.000,00
100.000,00
125.000,00
156.250,00
195.312,50
244.140,63
305.175,78
381.469,73
476.837,16
596.046,45

Previsió despeses en
Previsió despeses de
programes esportius
gestió
45.000,00
5.000,00
90.000,00
10.000,00
112.500,00
12.500,00
140.625,00
15.625,00
175.781,25
19.531,25
219.726,56
24.414,06
274.658,20
30.517,58
343.322,75
38.146,97
429.153,44
47.683,72
536.441,80
59.604,64

Resultat
comptable
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Les despeses de gestió seran mínimes, ja que la Fundació comptarà amb el suport de la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya: ocuparà part de la seva seu social i farà servir els seus
mitjans materials (mobiliari, ordinadors...) i humans. Aquestes despeses de gestió seran les
necessàries per comptar amb professionals externs per feines específiques com l'auditoria de
comptes, la protecció de dades personals a que obliga la LOPD, l'assessorament comptable i
fiscal, despeses de constitució, etc.
La situació actual dels mercats monetaris impossibiliten el obtenir algun tipus de rendiment
mitjanament significatiu de la dotació fundacional.

4. GARANTIA DE SOLVÉNCIA
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya, com a fundador, garanteix que al final de cada
exercici econòmic,el patrimoni net de la Fundació serà, com a mínim el mateix que en el
moment de la constitució, és a dir, serà com a mínim de 30.000,00 €.
Si per algun motiu, el patrimoni net se situa per sota de la quantitat anteriorment esmentada, la
Unió de Federacions, a l’exercici següent restablirà aquest patrimoni net, com a mínim fins a la
xifra de 30.000,00 €.

Gerard Esteva i Viladecans
Barcelona, a XX de XX de 2016

En/Na _________________________, major d’edat i amb DNI XXXXXXXXXXXXX, Secretari de
la Federació Catalana de __________________, entitat sense afany de lucre i d’interès públic i
social, amb domicili a _________________ i proveïda amb CIF XXXXXXXXXXXXXXXX,

CERTIFICO

Que l’Assemblea General de la Federació Catalana de ______________, en sessió celebrada
en data XX/XX/XXXX, ha aprovat els següents acords:



Acceptar formar part del patronat de la Fundació UFEC
Designar per a la representació de la Federació Catalana de _________ en el patronat
de la Fundació UFEC a la persona que ostenta actualment la presidència de la
Federació, en/na _____________, major d’edat i amb DNI XXXXXXXXXX.

I per a que així consti als efectes oportuns,

SIGNO

Vist-i-plau
Secretari
Federació Catalana de _____________
President
Federació Catalana de _____________

