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Estatuts de la Fundació Cavall Fort

Capítol I
Denominació, naturalesa i domicili
Article 1r. La Fundació que té caràcter de privada és una entitat sense ànim de lucre
que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts, afectats permanentment a
la realització de les finalitats d’interès general previstes en aquests estatuts. La
fundació es denomina 'FUNDACIÓ CAVALL FORT', i està subjecta a la legislació de
la Generalitat de Catalunya.
Té el domicili a Barcelona, carrer Bailèn, 71 bis, àtic 2a, i podrà ser traslladat a un altre
lloc dins del Principat per acord del Patronat, complint les disposicions legals vigents.

Article 2n. La Carta Fundacional i aquests Estatuts així com els acords i les normes
complementàries que puguin adoptar llurs òrgans de govern, seran les normes per les
quals, juntament amb la legislació directament aplicable, haurà de regir-se l'activitat i
vida de la Fundació.

Article 3r. La Fundació gaudirà de plena capacitat jurídica i d'obrar, sense altres
limitacions que les imposades expressament per les disposicions legals que siguin
aplicables a aquesta classe de Fundacions i les establertes en aquests Estatuts pel
fet de l'atorgament de la seva Carta Fundacional en escriptura pública i la seva
inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Capítol II
Finalitats fundacionals
Article 4rt. La Fundació, que exercirà les funcions principalment a Catalunya, tindrà
com a finalitat la promoció de totes les activitats culturals adreçades al públic infantil i
juvenil de tota mena, donant especial èmfasi a aquelles que fomenten el coneixement
i l’ús de la llengua catalana, que tenen un caràcter formatiu i pedagògic i que es donen
a conèixer a través de revistes, vídeos, audiovisuals digitals, pel·lícules, teatre i
qualsevol altre mitjà o activitat que a judici del Patronat sigui adient.

Article 5è. Per tal d'aconseguir les seves finalitats la Fundació es valdrà dels mitjans
lícits que en cada cas cregui més adients.
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Article 6è. Les regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats
fundacionals i per a la determinació dels eventuals beneficiaris seran establertes pel
Patronat.
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.
La Fundació pot realitzar tota mena d’activitats econòmiques, actes, contractes,
operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació
aplicable.

Capítol III
Patrimoni i gestió econòmica
Article 7è. El patrimoni de la Fundació quedarà vinculat a l'acompliment de les finalitats
fundacionals.
L'esmentat patrimoni es compondrà:
a) Del capital fundacional, constituït per la dotació inicial, segons consta en la Carta
Fundacional.
b) De tots els altres béns i drets que accepti i rebi la Fundació, a fi d'incrementar el
capital fundacional.
c) De tots els fruits, rendes i productes, i altres béns incorporats al patrimoni de la
Fundació, per qualsevol títol o concepte.

Article 8è. Actes de disposició
L’alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i drets que
integren el patrimoni fundacional s’ha de fer a títol onerós i respectant les condicions
dels fundadors o dels donants d’aquests béns. En qualsevol cas, l’import obtingut s’ha
de reinvertir en l’adquisició d’altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats
o en la millora dels béns de la Fundació tot aplicant el principi de subrogació real.
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 de Fundacions
de la Generalitat de Catalunya en què faci constar que es donen aquestes
circumstàncies i ha d’aportar un informe subscrit 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.
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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.
Es requereix prèvia autorització del Protectorat per a 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.
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.
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 qualificada establerta en l'article 25è dels Estatuts i el compliment dels
requisits legalment previstos.
Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l’adopció d’una
declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de
patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb
la fundació.

Article 9è. Règim comptable
La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d’inventari i de comptes anuals.
El Patronat de la Fundació formularà anualment l'inventari balanç, tancat el 31 de
desembre i una memòria de les activitats dutes a terme durant l'any, la gestió
econòmica del patrimoni, fent la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de
l'any anterior i formularà el pressupost de l'exercici actual.
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.
La comptabilitat de la Fundació s’ajustarà a les normes de la comptabilitat general
catalana i a les exigències de la legislació aplicable. Es portarà un llibre d’actes. La
comptabilitat serà portada per la persona que designi el Patronat.

Article 10è. Els recursos anuals es compondran de:
a) Les rendes que produeixi l'actiu.
b) Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals.
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c) Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat les quals, per tant,
no hagin de ser incorporades al capital fundacional.

Article 11è. Per a la realització de les finalitats fundacionals es destinarà, com a mínim,
el setanta per cent de les rendes que obtingui la Fundació i dels altres ingressos que
no formin part de la dotació de la Fundació. 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 d’almenys 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.
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.

Capítol IV
Del govern de la Fundació
Article 12è. El govern i l'administració de la Fundació correspondrà al Patronat, que és
l'òrgan que ostenta la representació, amb totes les facultats que siguin necessàries
per a la realització de les finalitats fundacionals.

Article 13è. El Patronat és un òrgan col·legiat que estarà constituït per un mínim de
sis membres i un màxim de 20. El primer Patronat es designarà en la Carta
Fundacional.
a) Els patrons que constin en el primer Patronat designat en la Carta Fundacional
exerciran el càrrec durant quatre anys, i podran ser reelegits indefinidament per nous
períodes de quatre anys.
b) Seran membres permanents del Patronat els bisbats de Girona, Solsona i Vic, els
quals nomenaran un representant respectivament.
c) Seran també patrons totes aquelles persones que siguin designades pel Patronat,
per un període de durada de quatre anys reelegibles per un període de quatre anys
més, cas en què exercirien el càrrec durant un màxim de vuit anys.
d) El director de la revista Cavall Fort, la principal publicació a la qual dóna suport la
Fundació d’acord amb les finalitats fundacionals, podrà ser nomenat patró per un
període de quatre anys, per raó del seu càrrec, i podrà ser reelegit indefinidament per
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nous períodes de quatre anys mentre continuï en l’exercici del seu càrrec. En cap cas
no podrà participar a la votació que es faci per nomenar-lo o per reelegir-lo com a
patró. Un cop cessi en el càrrec de director, també cessarà en el de patró.
e) Els patrons que no tinguin caràcter permanent podran ser cessats per acord del
Patronat, pres amb la majoria qualificada prevista en l'article 25è d'aquests Estatuts.
f) Els patrons que per qualsevol causa cessin com a tals abans de finir el seu termini,
podran ser substituïts per acord del Patronat. El nomenat com a substitut ho serà pel
temps que manqués al substituït per a complir el seu mandat. Podrà ésser, però,
reelegit pel mateix termini establert per als altres membres del Patronat.

Article 14è. Els membres del Patronat entraran en funcions després d'haver acceptat
expressament el càrrec.

Article 15è. Els patrons exerceixen el seu càrrec gratuïtament, però poden ésser
reemborsats de les despeses, degudament justificades, que aquest els produeixi.

Article 16è. Són facultats del Patronat, entre altres:
a) L'elecció de nous patrons en cas que en sigui augmentat el nombre, i també per
cobrir les vacants que s'hi produïssin per qualsevol causa, d'acord amb els requisits
establerts en aquests Estatuts i de conformitat amb el que disposi la legislació vigent.
b) El cessament de patrons que no tinguin la condició de membres permanents.
c) Crear òrgans de gerència i de direcció de la Fundació, nomenar les persones per
ocupar-los i atorgar-los els poders corresponents. En aquest sentit, el President de la
Fundació proposarà al Patronat el director de la revista “Cavall Fort” i de les altres
revistes o publicacions que es puguin crear. El seu nomenament requerirà la majoria
qualificada prevista en l’article 25è d’aquests Estatuts.
d) Els actes i negocis jurídics concernents a la representació i govern de la Fundació
així com a la lliure administració i disposició de tots els béns que integren el seu
patrimoni, rendes i productes i l'exercici de tots els seus drets i accions, dins les
disposicions estatutàries i legals.
e) Aprovar les liquidacions de pressupostos, l'inventari balanç i la memòria anual
d'activitats.
f) Interpretar aquests Estatuts i establir les normes complementàries que siguin
pertinents, d'acord amb la legislació vigent, així com resoldre totes les incidències
legals que s'hi esdevinguessin.
g) Acordar la modificació dels Estatuts, o bé la fusió, l’extinció o l’agregació a una altra
Fundació amb la majoria qualificada establerta a l’article 25è. Aquests actes no es
podran executar sense l’aprovació del Protectorat, i serà també necessari
l’acompliment dels requisits previstos a la llei.
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h) Decidir en relació amb el desenvolupament de les activitats de la Fundació, tot
aprovant els programes d'actuació i els pressupostos, tant ordinaris com
extraordinaris.
i) Organitzar una assemblea de patrocinadors o consell de col·laboradors, amb el nom
o noms que es creguin més adients, que aglutini les persones que, amb llur suport
econòmic i moral, facin possible el millor acompliment de les finalitats fundacionals.
j) Vetllar pel bon acompliment de les finalitats fundacionals i aprovar totes aquelles
normes que hom cregui necessàries per a la realització d'aquelles finalitats, tot
interpretant la voluntat dels Fundadors.
k) Els actes que requereixen l’autorització o aprovació del Protectorat o l’adopció d’una
declaració responsable.
l) L’adopció i formalització de les declaracions responsables.
m) I, en general, realitzar tots els actes, intervenir en negocis jurídics, i atorgar
qualsevol contracte que fos convenient per a una millor administració i disposició de
les seves rendes i béns; i per a l'exercici dels drets, accions i facultats que fossin
procedents per a la més adient realització i acompliment de les finalitats fundacionals.
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 17è. El Patronat es reunirà obligatòriament en Junta Ordinària durant el primer
semestre de cada any natural amb la finalitat d’aprovar els comptes anuals de l’exercici
anterior.
Es reunirà en Junta Extraordinària tantes vegades com li sembli oportú al President,
per iniciativa pròpia i, forçosament, quan així ho sol·liciti la quarta part dels seus
membres i en aquest cas la reunió s’haurà de fer dins els trenta dies següents a la
sol·licitud.
El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència,
multiconferència 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 multiconferència o videoconferència.

Article 18è. La convocatòria de les reunions correspondrà al President, i contindrà
l'Ordre del Dia de tots els assumptes que s'hauran de tractar a la reunió, fora dels
quals no es podran prendre acords vàlids.
La convocatòria es farà amb set dies d'antelació, per qualsevol mitjà que garanteixi la
recepció per part de l'interessat.

Article 19è. Correspondrà a la Junta Ordinària:
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a) L'examen i, si escau, l'aprovació dels comptes de l'exercici anterior i de l'inventari
balanç que anualment haurà de formular el President o la persona que aquell designi.
b) Aprovar el pressupost i la memòria, i determinar les activitats a desenvolupar durant
l'exercici següent.
c) Resoldre els altres assumptes que constin en la convocatòria.

Article 20è. En Junta Extraordinària hom podrà adoptar acords sobre totes les
qüestions previstes a la convocatòria.

Article 21è. El Patronat designarà, d'entre els seus components, un President, i un o
més Vice-presidents, els quals exerciran les seves funcions durant quatre anys.
Tots ells podran ser reelegits per un període de quatre anys més, en quin cas
exercirien el càrrec durant un màxim de vuit anys.
Serà també nomenat un Secretari que podrà no ser membre del Patronat, si bé en
aquest cas assistirà a les reunions amb veu però sense vot.
Els altres Patrons tindran la condició de vocals.

Article 22è. El President i en defecte seu el Vice-president, tindran les facultats
següents:
a) Representar la Fundació en judici i fora d'ell, excepte en els casos en què el
Patronat designi un altre representant especial.
b) Convocar les Juntes Ordinàries i Extraordinàries, de conformitat amb aquests
Estatuts.
c) Sotmetre a la Junta Ordinària els comptes, balanç inventari i memòria explicativa
de les activitats desenvolupades durant l'exercici anterior, i el pressupost del corrent.
d) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en els casos d'empat.
e) I totes les altres que indiquin aquests Estatuts.

Article 23è. El Secretari estendrà les actes i lliurarà certificacions amb el vist-i-plau del
President o, en defecte seu, d'un Vice-president.
Portarà el llibre d'actes on s'hi farà constar: la llista d'assistència a cada reunió, la
forma i el resultat de les votacions i el text literal dels acords que s'adoptin.

Article 24è. Excepte en els casos en què aquests Estatuts exigeixin una majoria
especial, les Juntes del Patronat quedaran vàlidament constituïdes i podran adoptar
acords vàlids quan hi assisteixin personalment la cinquena part dels seus components,
sempre que hi sigui present el President o un Vice-president. Si no hi fos present el
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Secretari, n'acomplirà les funcions un altre dels patrons, expressament designat pels
assistents.
Cada patró tindrà un vot. Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots emesos.
Els patrons hauran d'assistir personalment a les reunions del Patronat i en cap cas no
podran delegar llur representació atès que l'exercici del càrrec és estrictament
personal.
Les persones jurídiques s'hauran de fer representar en el Patronat per una persona
física expressament facultada. Malgrat això, la persona que representi una Institució
Pública, podrà delegar-ne la representació.
D'existir Gerent o Director de la Fundació, aquest podrà assistir a totes les reunions
del Patronat, amb veu i sense vot.

Article 25è. Serà necessari el vot favorable de la meitat més un dels membres del
Patronat sempre que entre aquests votin a favor dos dels tres representants dels
bisbats per els actes a què fan referència els articles 8è, 13è.e), 16è.b), 16è.c), 16è.g)
i 30è) d'aquests Estatuts.

Capítol V
De la Comissió Delegada
Article 26è. Es podrà crear una Comissió Delegada amb funcions permanents, la qual
estarà integrada per un mínim de cinc i un màxim de dotze persones, que no
necessàriament hauran de ser Patrons, feta l'excepció del President del Patronat que
també ho serà de la Comissió Delegada.
El Patronat en determinarà les funcions, les facultats que en ella delegui i el temps
durant el qual podran exercir-les. Mai no seran delegables l'aprovació de comptes, la
formulació del pressupost, l'alienació i el gravamen dels béns immobles i dels valors
mobiliaris no cotitzats en Borsa, ni qualsevol altre acte que necessiti l'autorització o
l'aprovació del Protectorat.

Article 27è. El Gerent o Director General de la Fundació assistirà a totes les reunions
de la Comissió Delegada, amb veu i sense vot.

Article 28è. Conflicte d’interessos.
El Patronat vetllarà sempre per evitar qualsevol conflicte d’interessos entre l’interès de
la Fundació i els interessos personals o professionals dels patrons i les persones de
direcció o empleats de la Societat Edicions Cavall Fort.
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En aquest sentit s’estableix que els patrons han d’abstenir-se de participar en tota
mena de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la
gestió de la Fundació. Els patrons no podran establir amb la Fundació, contractes de
compravenda o arrendaments de béns immobles, mobles o de serveis, que siguin
retribuïts, excepte que quedés suficientment acreditada la necessitat i prevalença
d’interessos de la fundació sobre els particulars.
Abans de dur a terme aquesta operació el Patronat ha d’adoptar una declaració
responsable i l’ha de presentar al protectorat juntament amb la documentació
justificativa corresponent d’acord amb el que disposa la legislació aplicable.

Article 29è. Cessament
Els patrons cessen en el càrrec per les causes previstes a la llei.
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.

Capítol VI
Modificació i extinció
Article 30è. Modificacions estatutàries i estructurals, i dissolució
El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 25è
d’aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot
modificar els estatuts, acordar la fusió, l’escissió, la dissolució o l’extinció de la
Fundació, amb l’autorització del Protectorat d’acord amb la legislació aplicable.
El Patronat n'haurà de justificar la necessitat o conveniència, tenint sempre en compte
la voluntat fundacional expressa o presumible.
La Fundació només s'extingirà per la impossibilitat sobrevinguda de continuar la
realització de les seves finalitats, ja sigui per la pèrdua del patrimoni o per altres
causes.

Article 31è. Procediment de liquidació i destinació del patrimoni
El Patronat per tal de dur a terme la liquidació del patrimoni fundacional optarà per un
dels sistemes de liquidació previstos al Codi Civil de Catalunya: liquidació dels actius
i passius o cessió global.
A) Liquidació dels actius i passius
1. La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de
conformitat amb l’establert en l’article 25è d’aquests estatuts i l’ha d’aprovar el
Protectorat.
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2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el
Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.
El patrimoni romanent s'ha d’adjudicar a aquella entitat pública o privada sense ànim
de lucre i amb finalitats anàlogues a les de la Fundació que determini el Patronat i
que sigui beneficiària del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent.
3. L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel
Protectorat abans no s'executi.

B) Cessió global
1. La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de
conformitat amb l’establert en l’article 25è 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, s'ha
d’adjudicar el patrimoni a aquella entitat pública o privada sense ànim de lucre i amb
finalitats anàlogues a les de la Fundació que determini el Patronat i que sigui
beneficiària del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent.
3. Si no es pot fer una cessió global, cal 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.

J-DE208
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