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ESTATUTS 

 

Títol I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1. Fundació privada 

La fundació denominada FUNDACIÓ JOSEP IRLA, fundació privada, subjecta a la 

legislació de la Generalitat de Catalunya, es regeix per aquests Estatuts i per les 

disposicions legals que li siguin aplicables en cada moment.  

 

Article 2. Naturalesa i durada 

La Fundació Josep Irla és una entitat sense ànim de lucre que té personalitat 

jurídica pròpia, i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar en els termes previstos 

per la llei. Pot contractar i obligar-se en qualsevulla forma, així com exercir 

judicialment i extrajudicialment els drets i les accions que li competeixin d'acord 

amb la legislació vigent. 

 

La Fundació Josep Irla té vocació de permanència i es constitueix amb durada 

indefinida. 

 

Article 3. Domicili 

El domicili de la Fundació Josep Irla és a la ciutat de Barcelona, al carrer Calàbria, 

número 166, entresol. El Patronat podrà traslladar-lo a qualsevol altre indret de 

Catalunya, d'acord amb la legislació vigent. 

 

Títol II. OBJECTE I ÀMBIT DE LA FUNDACIÓ 

 

Article 4. Objecte 

La Fundació Josep Irla té per objecte: 

 

a) Difondre el pensament i l’obra política, econòmica, social i cultural d’aquelles 

persones que, com la generació de Josep Irla, l’han basat en la defensa de la 

llibertat, la democràcia, la justícia social i la sobirania nacional. 
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b) Promoure, a nivell internacional, la defensa de la llibertat, la democràcia, la 

justícia social i l’autodeterminació dels pobles, així com la projecció dels Països 

Catalans. 

 

c) Estimular l'estudi de la realitat política, econòmica, social i cultural dels Països 

Catalans i de la Unió Europea, així com el desenvolupament del seu pensament. 

 

d) Impulsar la recerca i la difusió històrica en l’àmbit de l’esquerra nacional dels 

Països Catalans. 

 

e) Preservar tota la documentació significativa generada per Esquerra Republicana 

de Catalunya al llarg de la seva història. 

 

f) Impulsar la formació pràctica i teòrica en l’àmbit de l’esquerra nacional dels 

Països Catalans. 

 

g) Promoure activitats i produccions culturals i artístiques compromeses en la 

defensa de la llibertat, la democràcia, la justícia social i la sobirania nacional. 

 

h) Fomentar el municipalisme com a eina de participació política democràtica més 

propera a la ciutadania. 

 

i) Fomentar la promoció de l’ús social del català en tots els àmbits. 

 

j) Treballar en la preservació i la defensa de la memòria històrica de les persones 

vinculades o relacionades amb Esquerra Republicana de Catalunya que van ser 

víctimes de la guerra civil i de la repressió franquista, i promoure la justícia per a 

aquestes persones mitjançant qualsevol dels mitjans permesos per la llei. 

 

k) Promoure iniciatives que tinguin per objecte afavorir la cohesió i solidaritat social, 

econòmica, generacional, territorial i mediambiental. 

 

Article 5. Mitjans 
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Per al compliment dels seus objectius, la Fundació Josep Irla se servirà dels mitjans 

següents: 

 

a) Manteniment d’un arxiu, biblioteca i servei de documentació. 

 

b) Organització de cursos, conferències, col·loquis, congressos, seminaris i 

jornades d'estudis sobre la realitat política, econòmica, social, cultural i 

mediambiental dels Països Catalans i la Unió Europea. 

 

c) Edició en paper o electrònica de tot tipus de publicacions i campanyes que 

difonguin les seves activitats. 

 

d) Adopció dels mecanismes pertinents per a procurar el compliment dels objectius 

de desenvolupament sostenible. 

 

e) Ajuda i suport a les persones físiques o jurídiques públiques o privades que 

comparteixin els seus objectius amb la fundació, a través d’ajuts, subvencions, 

beques, encàrrec d'estudis, establiment de premis i qualsevol altra forma permesa 

per la llei, en les iniciatives o activitats que duguin a terme. 

 

Article 6. Àmbit 

La Fundació Josep Irla exercirà les funcions principalment a Catalunya, i exclourà 

les activitats amb afany de lucre. 

 

Les seves activitats seran d’interès general i beneficiaran col·lectius genèrics de 

persones, segons les regles bàsiques fixades pel Patronat i les lleis. 

 

Article 7. Regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats 

fundacionals 

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació Josep Irla s’han de 

destinar al compliment de les finalitats fundacionals dins els límits establerts per la 

legislació vigent.  
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La Fundació Josep Irla pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, 

operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la 

legislació aplicable. 

 

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació de les persones beneficiàries 

Les finalitats fundacionals es dirigeixen amb caràcter genèric a la col·lectivitat de 

persones que fomentin la defensa de la llibertat, la democràcia, la justícia social i la 

sobirania nacional, i en general les que estiguin dins de l’objecte i finalitats 

fundacionals, sense que ningú pugui al·legar, ni individual, ni col·lectivament cap 

dret particular d’obtenir avantatges, beneficis o ajudes concretes davant la 

Fundació, ni imposar-ne l’atribució a favor de persones determinades. 

 

L’elecció de les persones beneficiàries l’ha de portar a terme el Patronat, d’acord 

amb els principis d’imparcialitat i no discriminació. Sempre que sigui precisa la 

delimitació de les persones beneficiàries, la Fundació atendrà de manera principal a 

aquelles persones físiques o jurídiques que formin part del sector que encaixi millor 

en els objectius fundacionals, i sempre d’acord amb els criteris generals 

d’imparcialitat i no discriminació i particulars de mèrit i capacitat, sense perjudici 

dels quals pugui considerar-se també la pluralitat territorial, ordre de petició o altres 

anàlegs. 

 

Títol III. ELS ÒRGANS DE GOVERN 

 

Article 9. Òrgans de govern 

Els òrgans de govern de la Fundació Josep Irla són: 

 

a) El Patronat. 

 

b) El Consell de Direcció. 

 

Títol IV. EL PATRONAT 

 

Article 10. Funcions 
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La representació, el govern, l’administració i la disposició del patrimoni de la 

Fundació Josep Irla és responsabilitat d’un patronat que actuarà amb subjecció a 

aquests Estatuts i a les lleis. 

 

El Patronat exercirà les funcions i realitzarà les activitats que li atribueixin les lleis 

amb les més àmplies facultats. 

 

El Patronat nomenarà els directors responsables dels àmbits. 

 

Article 11. Membres 

El Patronat estarà compost per un mínim de deu membres i per un màxim de dotze, 

elegits per la seva vinculació amb el món polític, econòmic, social i cultural dels 

Països Catalans. 

 

Article 12. Designació 

Els membres del Patronat seran designats pel Patronat, a proposta del President de 

la Fundació, per majoria de dos terços dels seus membres. El càrrec de patró tindrà 

una durada de quatre anys i serà reelegible.  

 

Els patrons podran renunciar al seu càrrec en qualsevol moment, comunicant-ho de 

manera expressa al Patronat. Les vacants seran cobertes pel mateix procediment. 

 

Article 13. Reunions 

El Patronat es reunirà com a mínim una vegada cada any, en reunió ordinària, per 

examinar i aprovar, si escau, el llibre diari, el llibre d’inventari, els comptes anuals i 

el llibre d’actes. Igualment examinarà i aprovarà, si escau, la Memòria d’activitats, la 

liquidació del pressupost de l’any anterior, el Pla d’activitats i el pressupost anual. 

 

Es reunirà a més, amb caràcter extraordinari, sempre que el convoqui la 

Presidència, o per pròpia iniciativa o a petició d'una quarta part dels membres del 

Patronat, per tractar els temes previstos en la convocatòria i adoptar els acords 

corresponents. 

 

Article 14. Quòrum 
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S'entendrà vàlidament constituït el Patronat quan hi assisteixin les dues terceres 

parts dels seus membres, i en segona convocatòria, quan s'hi trobin presents, com 

a mínim, la meitat més un dels seus membres, sempre que consti fefaentment que 

tots han estat convocats. 

 

El Patronat prendrà els seus acords ordinaris per l’aprovació de la majoria dels 

membres presents a la reunió. 

 

Cada patró tindrà un vot, que haurà d'emetre sempre personalment. 

 

El vot de la Presidència és vot de qualitat. 

 

Article 15. Càrrecs 

El Patronat elegirà, cada quatre anys, d'entre els seus membres, la Presidència, la 

Vicepresidència, la Direcció Executiva, la Tresoreria i la Secretaria. 

 

La Vicepresidència substituirà la Presidència sempre que aquesta no pugui actuar. 

 

Aquestes substitucions no ho seran mai per a l'exercici del càrrec de patró, puix que 

l'exercici d'aquest càrrec és personalíssim. 

 

Article 16. Presidència 

La Presidència tindrà les facultats següents: 

 

a) Representar el Patronat i la Fundació Josep Irla en judici i en tota ocasió, llevat 

de quan el Patronat designi una altra persona representant. En aquest cas l'acord 

de designació haurà d'especificar les condicions i l'abast de la representació. 

 

b) Convocar les reunions ordinàries i extraordinàries del Patronat. 

 

c) Dirimir els empats que puguin produir-se en les votacions. 

 

d) Totes les altres facultats que els assenyalin aquests Estatuts. 
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Article 17. Direcció Executiva 

La Direcció Executiva és la persona que porta la direcció administrativa i la gestió 

ordinària de la Fundació i que coordina el Consell de Direcció. 

 

En el supòsit que el Patronat designi per a exercir la Direcció Executiva un patró, ho 

farà amb subjecció a aquests Estatuts i a les lleis. 

 

Article 18. Tresoreria 

La Tresoreria és la responsable de l’elaboració i de la liquidació anual dels 

pressupostos, que han de ser aprovats pel Patronat. 

 

Així mateix, és la responsable de l’elaboració dels comptes anuals i de consignar en 

els llibres diari i d'inventari totes les anotacions comptables que exigeixi la llei. Els 

comptes anuals també seran aprovats pel Patronat. 

 

Article 19. Secretaria 

De cada reunió del Patronat s'aixecarà una acta que autoritzarà la Secretaria, amb 

el vistiplau de la Presidència.  

 

La Secretaria és també responsable de l'habilitació del llibre d'actes, en la forma 

que assenyalin les lleis, així com de la consignació de tots els acords que llur 

naturalesa exigeixi. El llibre d’actes també serà aprovat pel Patronat. 

 

Article 20. Despeses dels patrons 

El càrrec de patró no és remunerat, però el titular podrà ésser rescabalat de les 

despeses, degudament justificades, que li representi l’acompliment de la seva 

funció. 

 

Article 21. Conflicte d’interessos 

Els patrons i –en cas de ser persones físiques- els seus cònjuges, altres persones 

amb qui estiguin especialment vinculats per lligams d’afectivitat, els seus parents en 

línia recta i, en línia col·lateral, fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat; i les 

persones jurídiques en les quals exerceixin funcions d’administració o amb les quals 

constitueixin, directament o per mitjà d’una persona interposada, una unitat de 
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decisió, d’acord amb la legislació mercantil, i -en cas de ser persones jurídiques- els 

seus administradors o apoderats, els socis de control i les entitats que hi formin una 

unitat de decisió, d'acord amb la legislació mercantil, han d’abstenir-se de participar 

en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat 

en la gestió de la Fundació. 

 

Les persones citades anteriorment, no podran participar en societats constituïdes o 

participades per la Fundació. 

 

Durant els tres anys següents al cessament com a patró no es poden desenvolupar 

serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació. 

 

Títol V. EL CONSELL DE DIRECCIÓ 

 

Article 22. Composició 

Formaran part del Consell de Direcció la Presidència, la Direcció Executiva, la 

Secretaria, la Tresoreria i les persones responsables dels diferents àmbits. 

 

Article 23. Funcions 

El funcionament diari de la Fundació Josep Irla anirà a càrrec del Consell de 

Direcció, òrgan de caràcter col·legiat coordinat i dirigit per la persona que exerceix 

la Direcció Executiva. 

 

El Consell de Direcció és responsable de l’elaboració i presentació del Pla 

d’activitats anual, que ha de ser aprovat pel Patronat. 

 

Així mateix, és l’òrgan responsable de l’elaboració i presentació de la Memòria 

d’activitats de l’exercici anterior, que ha de ser aprovada pel Patronat. 

 

Article 24. Àmbits 

La Fundació Josep Irla s’organitzarà en àmbits per tal d’aconseguir una millor 

realització dels objectius fundacionals. 
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Al capdavant de cadascun d'ells, hi haurà un director responsable que formarà part, 

sigui o no patró, del Consell de Direcció. 

 

Títol VI. PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC 

 

Article 25. Patrimoni 

El patrimoni de la Fundació Josep Irla podrà estar constituït per tota mena de béns 

mobles i immobles, i per drets de qualsevol naturalesa. 

 

Article 26. Afecció de béns 

Els béns i les rendes de la Fundació s'entendran afectats al compliment de les 

finalitats establertes en el seu objecte, ja sigui directament o bé mitjançant la 

inversió de béns segons assenyali l'aportant o, si aquest no ho feia, segons ho 

decideixi el Patronat. 

 

Article 27. Rendes 

Les rendes del patrimoni de la Fundació Josep Irla s'aplicaran a la realització dels 

seus objectius, d'acord amb el que s'estableixi al pressupost anual aprovat pel 

Patronat i els altres acords que aquest pugui prendre. 

 

Les rendes sobrants d'un exercici econòmic podran ésser acumulades al següent o 

capitalitzades segons decideixi el Patronat. 

 

Article 28. Obligacions legals 

El Patronat complirà totes les obligacions legals establertes. Portarà el llibre d’actes 

i, concretament, sobre comptabilitat, portarà els comptes anuals i la informació 

sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que 

en són objecte. 

 

Respecte de la comptabilitat, els comptes anuals formen una unitat i es componen 

de: 

 

a) El balanç de situació. 

b) El compte de resultats. 
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c) L'estat de canvis en el patrimoni net. 

d) L'estat de fluxos d'efectiu. 

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 

que s'han fet en compliment de les finalitats fundacionals, concretant el nombre de 

persones beneficiàries i els serveis que aquestes han rebut, i també els recursos 

procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si n'hi ha, i les societats 

participades majoritàriament, amb la indicació del percentatge de participació. 

 

Així mateix, el Patronat complirà les obligacions legals establertes sobre actes de 

disposició, de manera que: 

 

a) L’alienació, el gravamen o qualsevol 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.  

 

b) 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 

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.  

 

c) 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.  
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d) 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.  

 

e) 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. 

 

f) 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 i el compliment dels requisits legalment previstos. 

 

g) 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. 

 

Títol VII. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ 

 

Article 29. Modificació i extinció 

La modificació dels Estatuts i l'extinció de la Fundació Josep Irla es duran a terme 

segons la legislació vigent i per les disposicions establertes en aquest títol. 

 

Article 30. Quòrum 

La reforma dels presents Estatuts exigirà l'acord per majoria de les dues terceres 

parts dels membres del Patronat. La modificació requerirà també l’aprovació del 

Protectorat. 

 

Article 31. Causes de dissolució 
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La Fundació es dissoldrà, previ acord unànime del Patronat, i d’acord amb els 

supòsits previstos a l’article 335-4 del Codi civil de Catalunya. 

 

Article 32. Liquidació 

1. L’extinció de la Fundació determinarà la cessió global de tots els actius i els 

passius, la qual s’haurà de dur a terme pel Patronat i per les persones liquidadores 

que aquest nomeni o, si escau, pel Protectorat. Aquesta cessió global, un cop 

determinats l’actiu i el passiu, i amb l’autorització prèvia del Protectorat, es 

destinarà a les entitats que estableix l’article 335-6, i concretament a: 

 

a) Una fundació, una entitat pública o una altra entitat sense finalitat de lucre amb 

uns fins similars als de la Fundació, amb preferència per les del seu mateix domicili 

o, si no n’hi ha, per les de la comarca amb finalitats anàlogues. 

 

b) Altres entitats que autoritzi el Protectorat, si hi manquen les entitats a què fa 

referència la lletra a. 

 

En tots dos casos, aquestes entitats hauran de ser entitats sense afany de lucre, i 

hauran d’estar acollides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les 

entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, obligant-se a 

esmerçar el patrimoni cedit en fins anàlegs als de la Fundació. 

 

2. Si no es pogués fer una cessió global, es procedirà a la liquidació dels actius i els 

passius i, a l’haver que en resulti, s’hi donarà l’aplicació establerta per l’apartat 1, 

sempre que l’entitat receptora sigui sense afany de lucre i estigui acollida a la Llei 

49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats 

lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, obligant-se a esmerçar el patrimoni 

cedit en fins anàlegs als de la Fundació. 

 

 

Aprovats el 20 de gener de 1997. 

Modificats l’1 d’abril de 1997 (arts. 4 i 13). 

Corregits el 4 de setembre de 2000 (arts. 10.2, 13.1, 14.1, 14.2, 15.1, 23.2, 24 i 32). 

Modificats el 14 de desembre de 2004 (arts. 10.2, 14.2, 15.1, 21.1, 23.1 i 32). 
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Modificats i adaptats l’11 de juny de 2007, a la Llei 5/2001, de 2 de maig, de 

fundacions. 

Modificats i adaptats el 18 de desembre de 2012, al llibre tercer del Codi civil de 

Catalunya, en aplicació de la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de la Llei 

4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 

persones jurídiques. 

Corregits el 19 de setembre de 2013 (art. 13). 

Modificats el 16 de juny de 2015 (arts. 4.c, 4.h, 5.b, 10, 15, 17, 22, 23 i 24). 

Corregits el 1 de desembre de 2015 (art. 4h). 

Modificats el 22 de desembre de 2017 (arts. 4.c, 4.g i 12). 

Modificats el 17 de novembre de 2021 (arts. 4.k, 5.b, 5.d i 5.e). 


