ESTATUTOS DA FUNDACIÓN METTA – HOSPICE
CAPÍTULO I
Denominación, natureza, duración, domicilio, ámbito de actuación e réxime
xurídico.
Artigo 1. Denominación, natureza e duración
A Fundación é unha entidade sen ánimo de lucro que ten o patrimonio, os
rendementos e os recursos obtidos afectados de forma permanente á
realización dos fins de interese xeral previstas nestes estatutos. A fundación
denomínase Fundación METTA - HOSPICE.
A Fundación ten vocación de permanencia e constitúese con duración
indefinida.
Artigo 2. Domicilio
O domicilio da Fundación queda fixado na cidade de Terrassa, Rúa da
Autonomía, 20, 08225 Terrassa.
Artigo 3. Ámbito de actuación
A Fundación exerce as súas funcións en todo o territorio do Estado español así
como tamén pode actuar a nivel internacional.
Artigo 4. Réxime xurídico
A Fundación ten personalidade xurídica propia e goza de plena capacidade
xurídica e de obrar para o outorgamento da súa carta fundacional en escritura
pública e a inscrición no Rexistro de Fundacións do Estado español.
A Fundación réxese polas declaracións contidas na carta fundacional, polas
disposicións legais que lle son de aplicación, polas establecidas nestes
estatutos e polos acordos que adopte o Padroado no exercicio das súas
funcións.
CAPÍTULO II
Fins fundacionais e actividades
Artigo 5. Fins fundacionais
A Fundación ten por obxecto:
1.- A fundación METTA - HOSPICE ten por obxecto prover con altos
estándares de calidade o acompañamento ás persoas en proceso de morrer.
2.- Ofrecer apoio a quen coida a estas persoas durante a fase terminal e tras a
morte, no período de duelo.

3.- Promover e desenvolver programas de formación que contribúan a mellorar
e estender os coidados do proceso de morrer, facendo especial énfase no
acompañamento espiritual. Con independencia da raza, nacionalidade, sexo,
crenza ou condición.
4.- Promocionar e participar en estudos de investigación orientados a profundar
no coñecemento do proceso de morrer.
5.- Difundir na sociedade por calquera medio de comunicación todo aquilo que
axude a crear unha conciencia social orientada a vivir con plenitude a partir dos
ensinos que nos achega a aproximación ao proceso de morrer.
6.- Colaborar con aquelas institucións públicas ou privadas que así o soliciten
na educación sobre a morte e o morrer.
7.- Ofrecer unha preparación espiritual laica ás persoas no proceso de morrer
que así o soliciten.
8.- Potenciar e desenvolver a figura do acompañante espiritual, como a persoa
que respectando os valores e crenzas de quen vive a fase final da súa vida,
pode estar presente con empatía e ecuanimidade.
9.- Crear un voluntariado, tal como establécese na lexislación vixente,
capacitado para aplicar os fins propios da fundación.
Artigo 6. Actividades
Para a consecución dos fins fundacionais, a fundación desenvolverá as
actividades que o padroado considere necesarias, xa sexa directamente e/ou
en colaboración con outras entidades, institucións ou persoas, de acordo no
establecido na normativa sobre fundacións. En concreto, a fin de levar a cabo a
finalidade fundacional, a Fundación desenvolve as actividades que, sen ánimo
exhaustivo, enuméranse a continuación:
1) Acompañamento espiritual ás persoas en transo de morrer.
2) Apoio ás familias que acompañan o proceso.
3) Xestión dun centro para o acompañamento integral no proceso de morrer, na
tradición do modelo dos “ hospices” habituais en Inglaterra e moitos países de
Europa.
4) Formación de profesionais, voluntarios e acompañantes.
5) Xestión integral dun programa de voluntariado.
6) Participar en actos sociais e expor ante os organismos competentes as
medidas e medios necesarios e convenientes.

7) Manter os contactos necesarios coas entidades e outras asociacións
dedicadas ao estudo desta realidade universal, dentro e fóra do noso país, co
fin de estar ao día dos avances científicos que se realicen nesta materia, poder
informar os familiares e as persoas obxecto de atención.
8) Difusión a través de calquera canle de comunicación das prácticas
orientadas a acompañar o proceso de morrer e nacer, centradas na visión
holística da persoa.
9) Colaborar e desenvolver programas de investigación en torno ao proceso de
morrer.
10) Cantas outras actividades considérense oportunas e estean comprendidas
dentro do obxecto e fins da fundación, ou contribúan á consecución destes fins.
As actividades relacionadas cos fins fundacionais levarán a cabo segundo as
normas que as regulan especificamente, mediante a obtención no seu caso, os
permisos ou licencias pertinentes.
Artigo 7. Regras básicas para a aplicación dos recursos ás finalidades
As rendas e outros ingresos anuais que obteña a entidade destinaranse ao
cumprimento dos fins fundacionais dentro dos límites establecidos pola
lexislación vixente.
A Fundación pode realizar todo tipo de actividade económica, actos, contratos,
operacións e negocios lícitos, sen máis restricións que as impostas pola
lexislación aplicable.
Artigo 8. Regras básicas para a determinación dos beneficiarios
Son beneficiarios da Fundación os colectivos seguintes: toda persoa de
calquera raza, nacionalidade, crenza, sexo e condición, que poida ser atendida
nos locais da Fundación ou na zona de actuación da mesma.
A elección dos beneficiarios levaraa a cabo o Padroado, ou quen este designe,
de acordo cos principios de imparcialidade e non discriminación.
CAPÍTULO III
Réxime económico
Artigo 9. Patrimonio da Fundación e actividades económicas
O patrimonio da Fundación queda vinculado ao cumprimento dos fins
fundacionais. O patrimonio está integrado:
a) pola dotación inicial que consta na carta fundacional.

b) por todos os bens e dereitos de contido económico que acepte e reciba a
Fundación co fin de incrementar a dotación, e
c) por todos os rendementos, froitos, rendas e produtos, e os outros bens
incorporados ao patrimonio da Fundación por calquera título ou concepto.
Artigo 10. Actos de disposición
10.1. Os bens que integran a dotación e os destinados directamente ao
cumprimento dos fins fundacionais só poden ser enaxenados ou gravados a
título oneroso e respectando as condicións postas polos fundadores ou os
aportantes. O produto obtido co seu alleamento ou gravame debe reinvestirse
na adquisición ou o mellora doutros bens aplicando o principio de subrogación
real.
10.2. Se se dan circunstancias excepcionais que impiden cumprir total ou
parcialmente o deber de reinversión, o padroado, antes de levar a cabo o acto
de disposición, debe presentar unha declaración responsable ao protectorado
en que faga constar que se dan estas circunstancias e a achegar un informe
subscrito por técnicos independentes que acredite a necesidade do acto de
disposición e as razóns que xustifican a non reinversión. Tamén ha de
xustificar o destino que se dea ao produto que non se reinvista, que debe estar
sempre dentro dos fins da fundación.
10.3. A necesidade e a conveniencia das operacións de disposición ou
gravame directo ou indirecto deben estar xustificadas e acreditadas
documentalmente. O Padroado, antes de facer os actos de disposición, debe
contar coa información adecuada para tomar a decisión de forma responsable.
10.4. Requírese previa autorización do Protectorado para realizar actos de
disposición, gravame ou administración extraordinaria nos casos seguintes:
a) se o doante esixiuno expresamente,
b) se o establece unha disposición estatutaria
c) Se os bens ou dereitos obxecto de disposición recibíronse de institucións
públicas ou se adquiriron con fondos públicos.
10.5. O Padroado pode facer, sempre que sexa necesario e de conformidade
con aconsélleno a conxuntura económica e a lexislación vixente, as
modificacións convenientes nos investimentos do patrimonio fundacional.
10.6. Para a realización de actos de disposición sobre os bens e dereitos que
constitúan o patrimonio fundacional e para a aceptación de herdanzas, legados
ou outros bens e dereitos susceptibles de integrar o capital fundacional,
esíxese o voto favorable do Padroado e o cumprimento dos requisitos
legalmente previstos.

10.7. Cando os actos de disposición, alleamento ou gravame requiran a
adopción dunha declaración responsable será necesario o voto favorable de
dous terzos do número total de patróns, sen computar os que non poidan votar
por razón de conflito de intereses coa fundación.
Artigo 11. Réxime contable
11.1 A Fundación debe levar un libro diario e un libro de inventario e de contas
anuais.
11.2 A Fundación contará cunha conta bancaria institucional coas firmas do
Presidente e do Secretario, estas indistintas para movementos de ata 2.000 €
e mancomunadas a partir desta cantidade.
11.3 O Padroado da Fundación debe facer o inventario e debe formular as
contas anuais de forma simultánea e con data do día de peche do exercicio
económico, de conformidade cos principios de contabilidade xeralmente
admitidos e coas disposicións que en cada caso sexan aplicables. O exercicio
débese pechar o 31 de decembro de cada ano.
11.4 As contas anuais forman unha unidade e están integrados
a) o balance de situación,
b) a conta de resultados,
c) a conta de estado de situación de cambios no patrimonio neto,
d) a conta de estado de situación de fluxos en efectivo e
e) a memoria, na que se debe completar, ampliar e comentar a información
contida no balance e na conta de resultados, e detallaranse as actuacións
realizadas en cumprimento dos fins fundacionais e concretar o número de
beneficiarios e os servizos que estes recibiron, así como os recursos
procedentes doutros exercicios pendentes de destino, se as hai, e as
sociedades participadas maioritariamente, con indicación da porcentaxe de
participación.
11.5 A información sobre as declaracións responsables e sobre a perfección
dos actos ou contrato que son obxecto debe formar parte do contido mínimo da
memoria das contas anuais.
11.6 O Padroado debe aprobar dentro dos seis meses seguintes á data de
peche do exercicio as contas anuais, que deberá presentar na forma prevista
legalmente ao Protectorado do Estado español para o seu depósito no prazo
de 30 días a contar desde a súa aprobación.
11.7 O Padroado debe aprobar e presentar, en relación cos investimentos
financeiros temporais que realice no mercado de valores, un informe anual

sobre o grao de cumprimento do código de conduta que deben seguir as
entidades sen ánimo de lucro, de conformidade coa normativa vixente ou co
que dispoña a autoridade reguladora.
11.8 As contas anuais someteranse a unha auditoría externa cando se dan as
circunstancias legalmente previstas. Aínda que non se produzan as
circunstancias legalmente previstas para que as contas teñan que someterse a
unha auditoría, se unha terceira parte dos patróns solicítaa por razóns
xustificadas, ao considerar que hai algunha circunstancia excepcional na
xestión da Fundación que aconsella que leve a cabo, débese convocar unha
reunión do Padroado no prazo máximo de 30 días a partir da petición, a fin de
acordar de forma motivada a realización ou non realización da auditoría de
contas solicitada. Se non se convoca o Padroado no prazo indicado ou se,
unha vez convocado con este fin, acórdase non levar a cabo a auditoría, os
patróns interesados poden dirixir a súa petición ao Protectorado, de acordo co
establecido no código civil.
Artigo 12. Recursos anuais Os recursos económicos anuais da Fundación
deben estar integrados por:
a) as rendas e rendementos producidos polo activo,
b) os saldos favorables que poidan resultar das actividades fundacionais e
c) as subvencións e outras liberalidades recibidas con esta finalidade que non
deban de incorporarse ao patrimonio fundacional.
Artigo 13. Aplicación obrigatoria
A Fundación ten que destinar ao cumprimento dos fins fundacionais polo
menos o setenta por cento das rendas e outros ingresos netos anuais obtidos.
O resto destinarao ou ben ao cumprimento diferido das finalidades ou ben ao
incremento dos seus fondos propios. O Padroado debe aprobar a aplicación
dos ingresos.
Se a Fundación recibe bens e dereitos sen que se especifique o destino, o
Padroado debe decidir se han de integrar a dotación ou deben aplicarse
directamente á consecución dos fins fundacionais.
A aplicación de polo menos o setenta por cento dos ingresos ao cumprimento
dos fins fundacionais, farase efectiva no prazo de catro exercicios a contar do
inicio do seguinte ao da acreditación.
Artigo 14. Gastos de funcionamento
Os gastos derivados do funcionamento do Padroado e dos seus órganos
delegados, sen contar para o efecto o custo das funcións de dirección ou

xerencia, non poden ser superiores ao 15% dos ingresos netos obtidos durante
o exercicio.
Artigo 15. Participación en sociedades
A Fundación pode constituír sociedades e participar sen necesidade de
autorización previa, salvo que iso comporte a asunción de responsabilidade
persoal polas débedas sociais. A Fundación comunicará ao Protectorado no
prazo de 30 días a adquisición e tenencia de accións ou participacións sociais
que lle confiran, directa ou indirectamente, o control de sociedades que limiten
a responsabilidade dos socios. En todo caso, o exercicio por parte da
Fundación de tarefas de administración de sociedades debe ser compatible co
cumprimento dos fins fundacionais.
CAPÍTULO IV
Organización e funcionamento
Artigo 16. O Padroado
O Padroado é o órgano de goberno e de administración da Fundación,
represéntaa e xestiona, e asume todas as facultades e funcións necesarias
para a consecución dos fins fundacionais.
Artigo 17. Composición do Padroado e requisitos para ser membro
O Padroado é un órgano colexiado integrado por persoas físicas ou xurídicas e
constituído por un mínimo de tres (3) membros e un máximo de dez (10)
membros.
Poderá ser membro do Padroado calquera persoa física con capacidade de
obrar plena; que non se atope inhabilitada ou incapacitada para exercer
funcións ou cargos públicos ou para administrar bens e non fose condenada
por delitos contra o patrimonio ou contra a orde socioeconómica ou por delitos
de falsidade.
As persoas xurídicas deben estar representadas no Padroado, dunha maneira
estable, pola persoa en quen recaia esta función de acordo coas normas que
as regulen, ou pola persoa que designe para o efecto o correspondente órgano
competente.
Artigo 18. Designación, renovación e exercicio do cargo
O primeiro Padroado designarase á carta fundacional. Os nomeamentos de
novos patróns e o cubrimento de vacantes deben ser acordados polo
Padroado coa maioría esixida no artigo 26.
Os patróns exercen os seus cargos por un prazo de cinco anos, e son
reescollibles indefinidamente por períodos de igual duración. Os patróns que

por calquera causa cesen antes de cumprir o prazo para o que foron
designados, poderán ser substituídos por nomeamento do Padroado. A persoa
substituta será designada polo tempo que falte para que expire o mandato do
patrón substituído, pero poderá ser reelixida polos mesmos prazos establecidos
para o resto dos membros. Os membros do Padroado entran en funcións
despois de aceptar expresamente o cargo mediante algunha das formas
establecidas na lexislación aplicable.
Artigo 19. Gratuidade
Os patróns exercen o cargo gratuitamente, sen prexuízo do dereito para ser
reembolsados dos gastos debidamente xustificados e a indemnización polos
danos que lles ocasione o desenvolvemento das funcións propias do cargo. Os
patróns poden establecer unha relación laboral ou profesional retribuída coa
fundación sempre que se articule mediante un contrato que determine
claramente as tarefas laborais ou profesionais que se retribúen. En todo caso,
estas tarefas laborais ou profesionais retribuídas deben ser diferentes das
tarefas e funcións que son propias do cargo de patrón. O número de patróns
con relación laboral ou profesional coa fundación debe ser inferior ao número
de patróns previsto que o padroado se considere validamente constituído.
O padroado, antes da formalización do contrato do patrón coa fundación, debe
presentar ao protectorado a declaración responsable de acordo co establecido
no Código Civil.
Artigo 20. Facultades e delegación de funcións
Corresponden ao Padroado todas as facultades que ten estatutariamente
atribuídas e, en xeral, as que requira para a consecución dos fins fundacionais,
sen máis excepcións que as establecidas na lexislación aplicable e nestes
estatutos.
Son facultades do padroado, entre outros:
 Crear órganos de xerencia e de dirección, nomear ás persoas para ocupalos
e outorgarlles os poderes correspondentes.
 Habilitar xerais e / ou especiais a favor dun ou máis patróns ou de terceiras
persoas, cumprindo as prescricións establecidas na lexislación vixente.
 Decidir en relación co desenvolvemento das actividades da Fundación, ton
aprobando os programas de actuación e os orzamentos, tanto ordinarios como
extraordinarios.
 Organizar un Consello Asesor que aglutine a persoas que, co seu apoio,
fagan posible o mellor cumprimento das finalidades fundacionais. O Padroado
pode delegar as súas funcións de conformidade con estes estatutos e a

lexislación aplicable. En todo caso, son indelegables e corresponden ao
Padroado con carácter exclusivo as seguintes facultades:
a) A modificación dos estatutos.
b) A fusión, a escisión ou a disolución da Fundación.
c) A elaboración e a aprobación do orzamento e dos documentos que integran
as contas anuais.
d) Os actos de disposición sobre bens que, en conxunto ou individualmente,
teñan un valor superior a unha vixésima parte do activo da Fundación, a menos
que se trate da venda de títulos valor con cotización oficial por un prezo que
sexa menos o de cotización. Con todo, pódense facer apoderamentos para o
outorgamento do acto correspondente nas condicións aprobadas polo
Padroado.
e) A constitución ou a dotación doutra persoa xurídica.
f) A fusión, a escisión e a cesión de todos ou dunha parte dos activos e os
pasivos.
g) A disolución de sociedades ou outras persoas xurídicas.
h) Os que requiren a autorización ou aprobación do Protectorado ou a adopción
dunha declaración responsable
i) A adopción e formalización das declaracións responsables
O disposto neste artigo entenderase sen prexuízo das autorizacións do
Protectorado que sexan necesarias ou das comunicacións que se lle teñan que
facer de conformidade coa lexislación vixente.
Artigo 21. Réxime de convocatoria
21.1. O Padroado reúnese en sesión ordinaria polo menos unha vez ao ano, e
obrigatoriamente durante o primeiro semestre do ano natural co fin de aprobar
as contas anuais do exercicio anterior.
Reunirase en sesión extraordinaria, previa convocatoria e a iniciativa do seu
presidente/a, tantas veces como este/a considéreo necesario para o bo
funcionamento da Fundación. Tamén se reunirá cando o licite unha cuarta
parte dos seus membros, e neste caso a reunión deberá facerse dentro dos
trinta días seguintes á solicitude.
21.2. A convocatoria da sesión efectuarase polo presidente e deberá conter
como mínimo, o día, a hora, o lugar e a orde do día de todos aqueles asuntos a
tratar na reunión, fóra dos cales non se poden tomar acordos válidos. A
convocatoria debe enviarse por calquera medio que garanta a recepción por

parte dos interesados. A notificación das convocatorias pode ser efectuada por
medios telemáticos. As reunións de Padroado poderanse celebrar nun lugar
diferente da súa dirección social.
21.3. O Padroado pódese reunir excepcionalmente mediante vídeo
conferencia, multi conferencia ou calquera outro sistema que non implique a
presenza física dos patróns. Nestes casos é necesario garantir a identificación
dos asistentes á reunión, a continuidade na comunicación, a posibilidade de
intervir nas deliberacións e a emisión do voto. A reunión entenderase
celebrada no lugar onde se atope o presidente. Nas reunións virtuais deben
considerarse patróns asistentes aqueles que participasen na multi conferencia
e/ou videoconferencia.
21.4. Establécese a posibilidade de que o padroado poida adoptar acordos sen
necesidade de reunión mediante a emisión do voto por correspondencia postal,
comunicación telemática ou calquera outro medio, sempre que queden
garantidos os dereitos de información e de voto, que quede constancia da
recepción do voto e que se garanta a súa autenticidade. Enténdese que o
acordo se adopta no lugar do domicilio da persoa xurídica e na data de
recepción do último dos votos validamente emitidos.
21.5. A reunión debe convocarse polo menos con 15 días de antelación
respecto da data prevista para a súa celebración.
21.6.Non obstante o disposto nos apartados anteriores, o padroado entenderá
convocado e validamente constituído para tratar calquera asunto, sempre que
estean presentes todos os patróns e acepten por unanimidade a celebración da
reunión do padroado.
Artigo 22. Cargos
O Padroado nomeará un presidente ou presidenta e un secretario que poderá
non ter a condición de patrón. Os patróns que non ocupan ningún destes
cargos teñen a condición de vogais.
Artigo 23. O Presidente ou presidenta
O/A presidente/a e, na súa ausencia, o vicepresidente/para teñen as facultades
seguintes:
1. Representar institucionalmente a Fundación.
2. Ordenar a convocatoria, fixar a orde do día e presidir, suspender e levantar
as sesións do Padroado, así como dirixir as deliberacións.
3. Decidir co seu voto de calidade o resultado das votacións en caso de
empate.

4. O resto de facultades indicadas nestes estatutos e aquelas que lle sexan
expresamente encomendadas polo Padroado, de acordo co previsto na
normativa aplicable.
Artigo 24. O secretario ou secretaria
O secretario/a convoca, en nome do presidente/a, as reunións do Padroado e
estende as actas, conserva o libro de actas e entrega os certificados co visto e
prace do presidente/ ao por orde, na súa ausencia, do vicepresidente/a. Así
mesmo exerce as demais funcións que son inherentes ao seu cargo e
atribúenlle estes estatutos.
Artigo 25. Modo de deliberar e adoptar acordos
O Padroado quedará validamente constituído en primeira convocatoria cando
asisten á reunión, en persoa ou representados na forma legalmente permitida,
a metade máis un dos patróns e en segunda convocatoria é necesaria a
asistencia dunha cuarta parte dos seus membros. Para que sexa válida a
constitución das reunións do Padroado deberán asistir, como mínimo, dous
patróns nas dúas convocatorias. Os membros do Padroado poden delegar por
escrito a favor doutros patróns o seu voto respecto de actos concretos. Se un
patrón o é porque ten a titularidade dun cargo dunha institución, pode actuar no
seu nome a persoa que poida substituílo segundo as regras de organización da
mesma institución.
Cada patrón ten un voto e os acordos adóptanse por maioría de votos dos
asistentes, presentes e representados, á reunión. En caso de empate decidirá
o voto de calidade do presidente/a.
O director/a, se non é patrón, pode asistir con voz pero sen voto ás reunións do
Padroado cando é convocado. Se ten a condición de patrón, pode asistir con
voz e voto. O Padroado tamén pode convidar a asistir ás reunións, con voz e
sen voto, as persoas que considere conveniente.
Tamén poden asistir a estas reunións, con voz e sen voto, as persoas que o
Padroado considere conveniente convidar.
Artigo 26. Maioría cualificada
Será necesario o voto favorable da metade máis un dos membros do
Padroado para a adopción dos seguintes acordos:
a) para a modificación dos estatutos da Fundación.
b) para o nomeamento de patróns así como para cubrir vacantes e para o seu
cesamento.
c) pola súa escisión ou fusión con outras entidades.

d) pola disolución da Fundación.
Artigo 27. Das actas
De cada reunión, o secretario/a levantará o acta correspondente, que debe
incluír a data, o lugar, a orde do día, as persoas asistentes, un resumo dos
asuntos tratados, as intervencións das que solicitase que quede constancia e
os acordos adoptados, con indicación do resultado das votacións e das
maiorías.
As actas serán redactadas e asinadas polo secretario/a co visto e prace do
presidente/a e poden ser aprobadas polo Padroado despois de realizarse a
sesión correspondente ou ben na próxima reunión. Con todo, os acordos teñen
forza executiva desde a súa adopción, agás se se prevé expresamente, nos
estatutos ou na hora de adoptar o acordo, que non son executivos ata a
aprobación do acta.
Se son de inscrición obrigatoria, teñen forza executiva desde o momento da
inscrición.
A Fundación debe levar un libro de actas no que consten todas as que fosen
aprobadas polo Padroado.
Artigo 28. Conflito de intereses
As persoas membros do Padroado e aquelas persoas ás que fai mención a
normativa reguladora de fundacións estarán obrigados a:
-Exercer o cargo en interese exclusivo da Fundación, outorgando prioridade
absoluta respecto diso e cumprimento dos seus fins obxectivos.
- Non facer uso da condición de membro do Padroado, nin a información obtida
polo motivo do cargo, para fins privados e / ou para conseguir un beneficio
económico.
- Non aproveitarse das oportunidades de negocio que se presenten ou tivese
coñecemento pola súa condición de Patrón.
- Non realizar actividades profesionais, mercantís ou industriais que poidan
estar directamente relacionadas coas actividades da fundación, a menos que
previamente fosen autorizados polo Padroado, no seu caso presentouse a
previa Declaración Responsable, e informe técnico no seu caso, e no seu caso
comuníquese ou autorice polo Protectorado, cando así o esixa a lei.
- Non adquirir participacións en Sociedades que realicen unha actividade
relacionada coas da fundación, a menos que previamente fosen autorizados
polo Padroado, no seu caso presentouse a previa Declaración Responsable, e

informe técnico no seu caso, e no o seu caso comuníquese ou autorice polo
Protectorado, cando así o esixa a lei.
- Non participar nin desenvolver servizos en empresas ou sociedades
participadas pola Fundación, salvo que previamente fosen autorizados polo
Padroado, no seu caso presentouse a previa Declaración Responsable, e
informe técnico no seu caso, e no seu caso comuníquese ou autorice polo
Protectorado, cando así o esixa a lei.
Artigo 29. Cesamento
1. Os patróns cesan no cargo polas seguintes causas:
a) Morte ou declaración de ausencia, no caso das persoas físicas, ou extinción,
no caso das persoas xurídicas.
b) Incapacidade ou inhabilitación.
c) Cesamento da persoa no cargo por razón do cal formaba parte do Padroado.
d) Finalización do prazo do mandato, salvo que se renove.
e) Renuncia notificada ao Padroado.
f) Sentenza xudicial firme que estime a acción de responsabilidade por danos á
Fundación ou que decrete a remoción do cargo.
g) As demais establecidas pola lei ou os estatutos.
2. A renuncia ao cargo de patrón debe constar de calquera das formas
establecidas para a aceptación do cargo, pero só produce efectos fronte a
terceiros cando se inscribe no Rexistro de Fundacións.
CAPÍTULO V
Regulación doutros órganos. Composición e funciones
Artigo 30. Benefactores e Amigos e Amigas da Fundación
a) Teñen a condición de membros Benefactores da Fundación todas aquelas
persoas físicas ou xurídicas que, de forma xenerosa, ofrezan achegas
económicas ou colaboracións que permitan á Fundación cumprir cos seus
obxectivos.
b) Teñen a condición de Amigos e Amigas da Fundación todas aquelas
persoas físicas ou xurídicas que así o desexen e manifésteno.
Artigo 31. O director ou directora xeral O Padroado pode nomear un director
que desenvolva a dirección executiva da Fundación. Este cargo pode ser
ocupado por un patrón, nese caso a relación laboral ou profesional articularase

mediante un contrato que determine claramente as tarefas laborais ou
profesionais que se retribúen, as cales deben ser diferentes das propias do
cargo de patrón. O cargo de director/a é retribuído, nos termos que se
consideran adecuados á natureza e na representatividade propia do cargo e
nas súas funcións. Cando non é patrón, o director/para asiste a todas as
reunións do Padroado a que se lle convoca e pode intervir con voz pero sen
voto.
Artigo 32. O Consello asesor.
O Padroado pode nomear un consello asesor que estará formado por persoas
de recoñecido prestixio tanto persoal como profesional especializados en
diversas temáticas que de maneira voluntaria e periódica reúnense co
padroado da Fundación. A súa misión é aconsellar a fundación sobre todas
aquelas cuestións que o Padroado lles pida consello.
Artigo 33. A Comisión executiva O Padroado pode nomear unha comisión
executiva con funcións permanentes, a cal estará integrada por un máximo de
tres persoas membros do Padroado, designadas por este. O Presidente/a de o
Padroado o será tamén da Comisión delegada. Os acordos tómanse por
maioría dos asistentes. A comisión executiva asumirá o exercicio das
competencias ordinarias de xestión e administración e a execución dos acordos
do Padroado, ademais daqueloutras que lle poida delegar especificamente o
Padroado.
CAPÍTULO VI
Modificacións estatutarias e estruturais e disolución
Artigo 34. Modificacións estatutarias e estruturais e disolución O Padroado,
mediante acordo adoptado de conformidade co establecido no artigo 26 destes
estatutos e a normativa aplicable, e previa convocatoria expresa, pode
modificar os estatutos, acordar a fusión, a escisión ou a disolución ou extinción
da Fundación, coa autorización do Protectorado de acordo coa lexislación
aplicable.
Artigo 35. Causas de disolución
A Fundación disolverase polas seguintes causas:
a) Finalización do prazo establecido nos estatutos, salvo que antes acordouse
unha prórroga
b) Cumprimento íntegro da finalidade para a que se constituíu ou
imposibilidade de alcanzala, a menos que proceda de modificala e que o
Padroado acorde a súa modificación.

c) Ilicitud civil ou penal das súas actividades ou finalidades declarada por unha
sentenza firme.
d) Apertura da fase de liquidación no concurso.
e) As demais establecidas pola lei ou os estatutos.
Artigo 36. Procedemento de disolución e destino do seu patrimonio
1. A disolución da Fundación require o acordo motivado do Padroado adoptado
de conformidade co establecido no artigo 26 destes estatutos e debe ser
aprobada polo Protectorado.
2. A disolución da Fundación abre o período de liquidación, a que han de levar
a cabo o Padroado, os liquidadores, se o hai, ou, subsidiariamente, o
Protectorado.
3. O Padroado, no momento de realizar a liquidación da Fundación terá que
optar pola liquidación dos seus activos e pasivos ou pola súa cesión global.
4. En caso de optar pola liquidación dos activos e pasivos, o patrimonio
restante debe adxudicarse a outras fundacións ou entidades sen ánimo de
lucro con finalidades análogas ás da Fundación ou ben a entidades públicas. A
adxudicación ou o destino do patrimonio restante debe ser autorizada polo
Protectorado antes non se execute.
5. En caso de optar pola cesión global de todos os activos e pasivos da
Fundación, esta cesión global, unha vez determinados o activo e o pasivo,
publicarase nos termos esixidos pola normativa vixente e, coa autorización
previa do Padroado, adxudicarase o patrimonio a outras fundacións ou
entidades sen ánimo de lucro con finalidades análogas ás da Fundación ou ben
a entidades públicas. Se non se pode facer unha cesión global, hai que
proceder á liquidación dos activos e os pasivos, e ao haber que resulta da
forma establecida no apartado 4º deste artigo.
6. En todo caso, as entidades sen ánimo de lucro destinatarias do patrimonio
deben ser entidades beneficiarias do mecenado de acordo coa lexislación fiscal
vixente.

