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E S T A T U T S 

 
 « FUNDACIO FAMILIA TORRES » 

 
 
 
 
Article Primer. – Denominació, naturalesa, domicili, àmbit d´actuació i 
règim jurídic. 
 
La Fundació, que tindrà el caràcter de privada, es denominarà “FUNDACIÓ 
FAMILIA TORRES”, estarà subjecta a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya , i s'ha de regir per aquests Estatuts i per les normes legals i 
estatutàries que siguin d'aplicació. 
 
El seu domicili estarà situat a Vilafranca del Penedès, carrer Misser Rufet nº 7. 
 
La Fundació desenvoluparà les seves activitats principalment en territori de 
Catalunya, sens perjudici de que pugui realitzar activitats arreu de l'Estat 
espanyol i a tot el mon. 
 
 
Article Segon. – Finalitats fundacionals. – La Fundació tindrà per objecte: 
 

a) La conservació, millora, ampliació, promoció, investigació, exhibició i 
divulgació, de tota mena de béns de valor històric, artístic i cultural 
en general, relacionats amb Vilafranca del Penedès i comarca. 
 

b) La investigació, promoció, experimentació, divulgació i exhibició de 
qualsevol classe de matèria, objecte, bé, persona o entitat, 
relacionats amb l´enologia, el vi, caves i les begudes espirituoses en 
general, i l´ecologia, mitjançant les actuacions que es considerin més 
adequades. 

 
c) L´ajuda i contribució moral i material a persones i entitats de 

Vilafranca del Penedès, Barcelona o altres indrets que a criteri del 
Patronat les necessitin, així com també per a tot allò que suposi un fi 
benèfic, civil, cultural o moral. 

 
d) L´ajuda i contribució per millorar les condicions de vida, social i 

culturals, de persones (especialment infants) desfavorides o amb risc 
d’exclusió social, de qualsevol lloc del món.  
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Per tal d’aconseguir les seves finalitats de la Fundació desenvoluparà, entre 
d’alteres, les següents activitats estratègiques: 
 

a) Col·laborar amb Fundacions, Institucions i Associacions que tinguin 

unes finalitats semblants a les de la “Fundació Privada Miguel Torres”. 

 

b) Promoció i execució de projectes relatius a l’assistència social i 

cooperació per al desenvolupament. 

 

c) Donar suport a projectes ja existents a fi que esdevinguin la seva base i  

actiu fundacional, així com impulsar-ne de nous que permetin el millor 

assoliment dels objectius de la Fundació.  

 

d) Finançar o realitzar directament o amb col·laboració amb altres 

entitats o persones, projectes per millorar les condicions de vida, 

social i culturals, de persones (especialment infants) desfavorides o 

amb risc d’exclusió social, com la construcció d’escoles, cases 

d’acollides, centres mèdics.... 

 

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 i llicències pertinents. 

 

Article Tercer. - Les regles bàsiques per l’aplicació dels recursos a les 
activitats fundacionals i per la determinació dels eventuals beneficiaris seran 
establertes pel Patronat de la Fundació, basant-se sempre en la objectivitat, la 
imparcialitat, la no discriminació per raó de sexe, creences, raça, procedència 
social i/o incapacitat, i en atenció a un col·lectiu genèric de persones. 
 
A la realització de les finalitats fundacionals ha d’ésser destinat al menys 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 Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, 
operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per 
aquests estatuts i la legislació aplicable. 
 
Article Quart. – Patrimoni de la Fundació. – El Patrimoni de la Fundació es 
composarà de: 
 

a) El capital fundacional, constituït per la dotació inicial, segons consta en 
la Carta Fundacional. 
 

b) De tots els altres béns, drets i millores que pugui adquirir la Fundació per 
qualsevol títol o concepte a fi d’incrementar el capital fundacional. 
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c) De tots els fruits, rendes i productes, i altres béns, incorporats al 
patrimoni autònom de la Fundació. 

 
Els béns que constitueixen el capital fundacional queden afectats amb caràcter 
permanent al compliment directe de les finalitats fundacionals. Els béns del 
patrimoni que tinguin aquesta afectació, ja siguin de naturalesa moble o 
immoble, no podran mai ser transmesos, havent de restar els mateixos dins de 
la Fundació i a la seva seu de Vilafranca del Penedès fins a la seva extinció.  
 
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.  

 

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. 

 

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.  

 

En tots els casos, els actes d’alienació o gravamen de béns immobles, 

establiments mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a 

15.000 euros, s’han de comunicar al protectorat abans d’executar-los. Si el 

valor de mercat supera els 100.000 euros o el 20% de l’actiu de la fundació que 

resulti del darrer balanç aprovat, el patronat, abans de la perfecció del 

contracte, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què 

faci constar que l’operació és beneficiosa per a la fundació i ha d’aportar un 

informe subscrit per tècnics independents que acrediti que l’operació respon a 

criteris economicofinancers i de mercat. Se n’exceptuen els actes d’alienació de 

béns negociats en mercats oficials si l’alienació es fa almenys pel preu de 

cotització. 

 

Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, 

gravamen o administració en els casos següents:  
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a) Si els béns o drets objecte de disposició s’han adquirit amb diners 

procedents de subvencions públiques;  

b) Si el donant ho ha exigit expressament;  

c) Si ho estableix una disposició estatutària;  

  

 
Article Cinquè. – Tindran la consideració de fruits, rendes o productes: 
 

a) Els béns i drets que, prèvia llur acceptació amb aquest caràcter, rebi la 
Fundació per qualsevol títol i no s'incorporin al seu patrimoni. 

b) Les subvencions que, amb aquell mateix caràcter, pugui obtenir la 
Fundació. 

c) Tots els ingressos, i altres rendiments que puguin ser produïts pels béns 
i drets que formen el patrimoni. 

 
 
Article Sisè. – El Patronat de la Fundació formularà anualment, en relació amb 
la data de tancament de l’exercici, l’inventari tancat a 31 de desembre de l’any 
anterior, i els comptes anuals, integrats per:  

a) El balanç de situació;  

b) El compte de resultats;  

c) El compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net;  

d) El compte d’estat de situació de fluxos en efectiu; i  

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. 

 

Així mateix a la memòria també s’informarà sobre les declaracions 
responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són 
objecte. 

 
Els comptes anuals han de ser aprovats pel Patronat dins dels sis mesos 
següents a la data de tancament de l’exercici, i presentats davant del 
Protectorat en el termini de trenta dies a comptar de la seva aprovació. 
 
També formularà el pressupost de l’exercici actual.  
 
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. 
 
 



 5 

Article Setè. – Govern de la Fundació. – El govern i administració de la 
Fundació correspondrà al Patronat, que és l’òrgan que ostenta la seva 
representació, amb totes les facultats que siguin necessàries per a la realització 
de les finalitats fundacionals. 
 
 
Article Vuitè. – El Patronat. – El Patronat és un òrgan col·legiat que estarà 
constituït per un mínim de tres membres i un màxim de quinze. 
 
La designació i cessament dels patrons la farà el propi Patronat. 
 
La duració del càrrec serà de QUATRE anys. Tots els patrons poden ser 
reelegits indefinidament. 
 
Els patrons que per qualsevol causa cessin com a tals abans de finir el seu 
termini, podran ser substituïts per acord del Patronat. La persona nomenada com 
a substitut ho serà pel temps que manqués al substituït per complir el seu 
mandat. Podrà, però, ésser reelegit pels mateixos terminis establerts pels altres 
membres del Patronat. 

El Patronat designarà un President/a, un Vicepresident/a primer, un 
Vicepresident/a segon, tenint aquests càrrecs una durada de dos anys, i 
ostentant la resta de patrons la condició de Vocals. Així mateix podrà nomenar 
un Tresorer que podrà no ser patró. També designarà un Secretari, que cas de 
no ser patró, intervindrà amb veu però sense vot en les reunions del Patronat, i 
té el deure d’advertir de la legalitat dels acords que es pretenguin adoptar. 
 
El President i en defecte seu, el Vicepresident per ordre numèric, que ostenti la 

representació d'aquest, 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 indiquen aquests Estatuts. 

 

El secretari estendrà les actes i lliurarà certificacions amb el vist-i-plau del 

President o, en defecte seu, d'un Vicepresident. 
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Serà funció del secretari portar el llibre d'actes on s'hi farà constar: 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 les majories. 

 

Les actes de les reunions ordinàries i extraordinàries un cop aprovades seran 

signades pel secretari, amb el vist-i-plau del President. Les actes de les Juntes 

Universals hauran de ser signades per tots els seus membres. 

 

L’acta podrà ser aprovada pel propi Patronat a continuació de la celebració de 
la sessió o bé en la propera reunió. No obstant, els acords tenen força 
executiva des de la seva adopció tret que expressament s’indiqui el contrari. 
 
El Patronat podrà nomenar un President d’Honor, amb caràcter vitalici. 
 
Seran membres nats del Patronat, per raó del seu càrrec: El Il·lm. Sr. Alcalde 
de Vilafranca del Penedès. 
 
En qualsevol cas i circumstància, la majoria de membres del Patronat seran 
familiars del Fundador Sr. Miguel Torres Carbó. 
 
Tots els càrrecs del Patronat seran sempre gratuïts, sens perjudici del seu dret 
a ser reemborsats  de les despeses degudament justificades que els representi 
l’acompliment de la seva funció pròpia del càrrec. 
 
No obstant l’anterior, es pot establir amb algun dels Patrons, una relació laboral 
o professional retribuïda amb la Fundació que s'ha d'articular mitjançant un 
contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es 
retribueixen, les quals han de ser diferents de les tasques i funcions pròpies del 
càrrec de Patró.  
 
El Patronat, abans de la formalització del contracte del Patró amb la Fundació, 
ha de presentar al Protectorat la declaració responsable d’acord amb el que 
estableix l’article 332-9 del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya. Si l’import 
dels contractes formalitzats amb un Patró és superior a 100.000 € anuals o al 
10% dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel 
Patronat, s’ha d’acompanyar la declaració responsable amb un informe validat 
per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a 
la Fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També es 
requereix el dit informe si el cost anual dels contractes formalitzats amb 
Patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al dit 
10%. 
 
El nombre de Patrons amb relació laboral o professional amb la Fundació ha 
d’ésser inferior al nombre de Patrons previst perquè el Patronat es consideri 
vàlidament constituït. 
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Article Novè. – Seran facultats del Patronat : 
 
a) Decidir en relació amb el desenvolupament de les activitats de la 

Fundació, aprovant els programes d’actuació i els pressupostos, i 
establint les regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les 
activitats fundacionals. 

b) Aprovar la liquidació de pressupostos, l’inventari balanç de situació, el 
compte de resultats i la memòria. 

c) Designar els membres del Patronat. 
d) Interpretar aquests Estatuts i establir les normes complementàries que 

siguin pertinents d’acord amb la legislació vigent. 
e) Qualsevol altra facultat que sigui necessària per a la realització de les 

activitats fundacionals. 
 
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) El nomenament i cessament de patrons. 

 

b) La modificació dels estatuts.  

 

c) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.  

 

d) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren 

els comptes anuals.  

 

e) 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.  

 

f) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.  

 

g) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els 

passius.  

 

h) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.  

 

i) Els que requereixen l'autorització o l'aprovació del Protectorat o 

requereixen l’adopció o formalització d’una declaració responsable.  
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j) L’adopció i formalització, en el seu cas, de les declaracions 

responsables  quan s’escaigui fer-les d’acord amb la normativa 

d’aplicació vigent.  

 

El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les 

autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions  o 

declaracions responsables i/o altre documentació complementària que s’hagi 

de formalitzar, adoptar o presentar al Protectorat de conformitat amb la 

legislació vigent. 

 
 

Article Desè. -  El Patronat de la Fundació es reunirà una vegada a l’any dintre 
dels sis primers mesos i quantes altres vegades sigui convocat pel President a 
iniciativa pròpia. A petició d’una quarta part  dels patrons, el President 
convocarà una reunió dintre dels trenta dies a comptar des de la sol·licitud El 
President convocarà amb 15 dies d’antelació com a mínim a la data de la 
reunió, amb indicació dels assumptes a tractar. 
 
El Patronat quedarà vàlidament constituït quan assisteixin a la reunió més de 
les dues tercers parts dels seus membres i sempre i quan hi sigui present el 
President. 
 
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 i/o 
videoconferència. 
 
Els Patrons hauran d’assistir personalment a les reunions del Patronat, no 
obstant, poden delegar per escrit a favor d’altres patrons el seu vot respecte 
d’actes concrets. Si un Patró ho és perquè té la titularitat d’un càrrec d’una 
institució, por actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les 
regles d’organització de la mateixa institució.  
 
Cada Patró tindrà un vot. Els acords s’adoptaran per majoria de vots dels 
patrons assistents a la reunió, excepte per l’acceptació de donacions, herències 
i llegats, en quins casos s’exigirà el vot favorable de més de les dues terceres 
parts dels Patrons i el compliment dels requisits legals aplicables. En cas 
d’empat el vot del President tindrà qualitat decisòria. 
 
Per la modificació dels presents Estatuts, s’exigirà el vot favorable de les dues 
terceres parts dels Patrons. 
 
Per a l’adopció de declaracions responsables es requerirà el vot favorable de 
2/3 del número total de Patrons, sense computar els que no puguin votar per 
raó de conflicte de interessos amb la Fundació. 
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Article Onzè. – Els membres del Patronat entraran en funcions després 
d’haver acceptat expressament el càrrec en una de les formes previstes a la 
legislació vigent, i sent responsables de llur compliment en els termes que 
estableixin les lleis. 
 
Conflicte d’Interessos: 

Els patrons i les persones indicades en l’article 312.9.3 de la Llei 4/2008, del 24 

d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 

jurídiques es comprometen a:  

 

a) Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat 

absoluta al respecte i compliment de llurs finalitats objectius. 

 

b) No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni  la informació 

obtinguda pel motiu del càrrec, per finalitats privades i/o per aconseguir un 

benefici econòmic. 

 

c) S’abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres 

que puguin comprometre la objectivitat en la gestió de la Fundació. 

 

d) No realitzar directament, ni mitjançant terceres persones o societats 

interposades, la prestació de serveis professionals, activitats mercantils 

o industrials que puguin estar directament relacionades amb les 

activitats de la Fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzades 

pel Patronat i en el seu cas pel Protectorat, donant compliment a la resta 

de requisits legalment establerts. 

 

e) No podran participar en societats constituïdes o participades per la 

Fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzades pel Patronat i en 

el seu cas pel Protectorat, donant compliment a la resta de requisits 

legalment establerts. 

 
 

En aquells dels supòsits abans esmentat en que l’acte o contracte que es 

vulgui dur a terme, requereix d’acord amb la legislació vigent l’adopció 

prèvia d’una declaració responsable, s’ha de presentar aquesta prèviament 

davant el protectorat de Fundacions, amb la documentació justificant 

pertinent, amb la forma i contingut legalment previst. 

 
 
Article Dotzè. – Modificació i Extinció de la Fundació. –  
 
El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l’establert en 

aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot 
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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.  

 

La Fundació 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 i per les causes previstes a l’article 335-4 de la Llei 4/2008, del 24 

d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 

jurídiques.  

 

La dissolució de la Fundació ha d’ésser acordada motivadament pel Patronat, 

amb la majoria qualificada establerta a l’article 30è,  i aprovada pel Protectorat, 

i comporta la liquidació de l’entitat per mitjà de la cessió global d’actius i 

passius, que durà a terme el Patronat, els liquidadors que designi o, 

subsidiàriament, el Protectorat. 

 

L’esmentada cessió, que ha de ser autoritzada pel Protectorat abans de que 

s’executi, s’ha de realitzar a favor de la entitat que determini el Patronat, 

pública de naturalesa no fundacional, o privada sense ànim de lucre i amb 

finalitats d’interès general similars a les de la Fundació, la qual ha d’ésser 

també beneficiària del règim fiscal especial establert per la Llei 49/2002, del 23 

de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius 

fiscals al mecenatge. 

 

Si no es pot dur a terme una cessió, es procedirà a la liquidació dels actius i 

passius, i el romanent es destinarà a l’entitat que determini el Patronat, pública 

de naturalesa no fundacional, o privada sense ànim de lucre i amb finalitats 

d’interès general similars a les de la Fundació, la qual ha d’ésser també 

beneficiària del règim fiscal especial establert per la Llei 49/2002, del 23 de 

desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius 

fiscals al mecenatge. 

 
 
 
 


