Text Refós dels Estatuts de la FUNDACIÓ ICAT DE L'ADVOCACIA aprovat per la Reunió
del Patronat de data 16 d’octubre de 2015, que contempla la modificació de l'article
12, dels esmentats estatuts, inscrita en el Registre de Fundacions del Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya, conforme la Resolució de la Direcció General de
Dret i d’ Entitats Jurídiques, de 28 de maig de 2015.
Capítol I. Denominació i personalitat
Article 1. La Fundació es denomina: FUNDACIÓ ICAT DE L'ADVOCACIA. Està subjecta a
la legislació de la Generalitat de Catalunya i s'ha de regir per les normes legals o
reglamentàries que siguin d'aplicació i, de manera especial, per aquests estatus.
Article 2. La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d'obrar
des que queda constituïda legalment, sense altres limitacions que les que imposin
expressament les lleis o aquests estatuts, adquirint la seva personalitat jurídica
definitiva amb la inscripció de la carta fundacional en el Registre de Fundacions de la
Generalitat de Catalunya.
Capítol II- Finalitats, activitats que es proposa dur a terme, àmbit territorial
d'actuació i durada.
Article 3.
1. La Fundació té per objecte les següents finalitats:
a) l'ajut humanitari relacionat essencialment amb l'advocacia.
b) el suport, la formació i la col·laboració prestats a persones, entitats, associacions i
organitzacions no governamentals, sense ànim de lucre.
2. La Fundació es proposa dur a terme les següents activitats:
a) la creació i dotació d'ajudes i beques d'estudis.
b) l'establiment i creació de fons assistencials destinats a les persones o entitats que
reuneixin les condiciones fixades pel Patronat de la Fundació.
c) la implantació, en la forma en què es determini reglamentàriament, d'ajudes o
subvencions destinades als col·legiats de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona i a
llurs familiars.
Els objectius de la Fundació són tots d'interès general i sense cap afany de lucre.
3. La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya, amb preferència
a l'àmbit territorial propi de la demarcació de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de
Tarragona. Això no obstant, la Fundació també podrà desenvolupar actuacions diverses
en altres territoris sense distinció, d'acord amb els projectes concrets aprovats pel
Patronat.
4. La durada de la Fundació és indefinida.
Capítol III. Beneficiaris
Article 4. Seran beneficiaris de la Fundació les persones, col·lectius, grups, entitats,
associacions i organitzacions no governamentals que reuneixin els requisits dels
programes aprovats pel Patronat de la Fundació que desenvolupin les finalitats
fundacionals.

Capítol IV. Domicili
Article 5. La Fundació té el seu domicili al carrer Enric d'Ossó núm. 1 de la ciutat de
Tarragona.
Per acord del Patronat, podrà canviar-se el domicili de la Fundació, havent-se de
procedir reglamentàriament en aquest cas, pel que fa a la notificació del canvi de
domicili.
Capítol V. Dotació, aplicació dels recursos i despeses de funcionament.
Article 6. La dotació inicial de la Fundació consistirà en diners o altres béns fructífers i
el seu import no podrà ser inferior a 60.000 euros, i pot augmentarse amb els béns de
qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació
expressa a l'increment del capital fundacional. Aquest augment de la dotació s'ha de
notificar al Protectorat en el moment de la presentació de comptes.
Article 7. Les rendes del capital fundacional i els altres ingressos que obtingui la
Fundació s'han de destinar, dins dels límits que estableixi la legislació vigent, al
compliment de les finalitats fundacionals.
Formaran part del pressupost de la Fundació, per al compliment de les finalitats
fundacionals, els fons aportats per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona, així com
les aportacions de persones físiques, institucions i entitats. En concret, les persones o
entitats que col·laborin amb la Fundació, podran fer les aportacions fixes o periòdiques
a les què es comprometin voluntàriament. Així mateix, podran cooperar amb la
Fundació mitjançant la realització de treballs concrets, desenvolupats de forma
gratuïta, per poder dur a terme els programes aprovats per la Fundació.
Article 8. Si la Fundació rep béns sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat
ha de decidir si han d'integrar-se al capital fundacional o han d’aplicar-se directament
a la realització del les finalitats fundacionals.
La Fundació ha d'aplicar almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets
anuals que obtingui al compliment de les finalitats fundacionals. La resta s'ha d'aplicar
al compliment diferit d'aquestes finalitats o a l'increment dels fons propis de la
Fundació. El Patronat ha d'aprovar les formes d'aplicació d'aquest romanent. L'aplicació
d’ almenys el 70% deis ingressos al compliment de les finalitats fundacionals s'ha de
fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l'inici del següent al de
l'acreditació comptable.
Article 9. Les despeses derivades del funcionament del Patronat i deis seus òrgans
delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència,
no poden ésser superiors al 15% deis ingressos nets obtinguts durant l'exercici.
Capítol VI. Patronat
Article 10. La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen al
Patronat, que pot nomenar un director o un comitè de direcció amb les facultats que
resultin de l'article 18. El comitè de direcció, si s'existeix, estarà format per un mínim
de quatre persones, que prendran els acords per majoria simple.

El Patronat té les facultats d'administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i
representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació
en la matèria.
Article 11. Correspon especialment al Patronat:
a) Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota mena d'actes i contractes i
davant l'Administració i enfront de tercers, sense excepció.
Nomenar els Procuradors i Lletrats que hagin de intervenir en defensa dels interessos
de la Fundació. Així mateix, elaborar les normes i les reglaments complementaris
d'aquests estatuts, quan s'estimi procedent.
b) Formular i aprovar els pressupostos anuals d'ingressos i despeses i la seva
liquidació, l'inventari, balanç i la memòria.
c) Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d'Espanya, i altres entitats financeres per
mitjà de qualssevol de les operacions permeses en Dret, com són obrir comptes
bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i crèdits, amb
garanties -incloses les hipotecàries o les pignoratives- o sense; gestionar descomptes
de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuar dipòsits de diners, valors
i altres béns, i concertar operacions financeres i bancàries. d) Donar i rebre en
arrendament béns immobles, mobles i serveis, concertar i rescindir contractes laborals,
realitzar tota mena d'actes i de negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós
domini, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors, sense altres formalitats
que les establertes en aquests estatuts i amb l'autorització prèvia del Protectorat, quan
sigui necessària segons la Llei.
El Patronat pot acceptar les adquisicions béns o drets per a la Fundació i efectuar tota
mena d'actes i de contractes per a l'adquisició, la possessió, l'administració i el
gravamen sobre béns mobles i immobles.
e) Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes les
seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció
de les que per llei siguin indelegables; poder conferir els oportuns poders amb facultat
de substitució, si escau, i revocar-los en la data i forma que estimi procedent. Així
mateix, inscriure aquests actes en el Registre de Fundacions.
f) Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la
productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies
econòmiques, i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles.
g) Definir el programa general de la Fundació i aprovar els diferents programes i
projectes.
h) Efectuar els pagaments que calgui de les despeses necessàries per a l'administració,
funcionament i protecció del patrimoni i de les rendes de la Fundació.
i) Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos i utilitats i qualssevol altres
productes o beneficis derivats dels béns que integrin el patrimoni de la Fundació i dels
rendiments obtinguts en el desenvolupament de les seves finalitats.
j) Vetllar perquè s'acompleixin les finalitats fundacionals, la realitat de la dotació i la
destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la
Fundació.
k) Comunicar al Protectorat els actes de disposició o gravamen que marca la Llei, en el
termini de trenta dies hàbils a partir del moment en què es fan.
Totes les facultats esmentades s'entenen sense perjudici de l'obtenció de l'autorització
del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva. Les esmentades funcions es
recullen a títol enunciatiu, mai limitatiu.

Article 12. El patronat inicial estarà integrat pels patrons que s'indiquin a la carta
fundacional. En aquest sentit, seran patrons de la Fundació les persones següents:
a) El Degà/ana de l'Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona, en tant que
representant legal d’aquesta entitat, o la persona que ell/a designi, i que formi part de
la junta de govern de l'ICAT, diferent dels esmentats als apartats b) c) d) i e).
b) El Vice-degà/ana de l'Il·lustre Col·legi d’Advocats.
c) El Tresorer/a de l'Il·lustre Col·legi d’Advocats.
d) El Secretari/ària de l'Il·lustre Col·legi d’Advocats.
e) El Bibliotecari/ària de l'Il·lustre Col·legi d’Advocats.
f) Els quatre Degans emèrits dels Col·legi designats a la carta fundacional.
g) Els/les representats de l'Il·lustre Col·legi a la Mutualidad de la Abogacía Española i
a la Mutualidad Alter Mútua.
La composició del patronat podrà ampliar-se en el futur amb aquelles persones que
gaudeixin de la condició de Degà/ana emèrit de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de
Tarragona. Ampliació que requereix una aprovació expressa per part del patronat com
a òrgan de govern de la fundació.
La duració del càrrec de patró:
.- del Degà/ana, Vicedegà/ana, Tresorer/a, Secretari/a i Bibliotecari/a no podrà excedir
la durada que tingui el seu mandat en el sí de la junta de govern del Col·legi
d'Advocats.
.- dels que gaudeixen de la condició de Degà/ana emèrit de l'Il·lustre Col·legi
d'Advocats de Tarragona que hagin accedit per ampliació serà de quatre anys i podran
ser reelegible per períodes iguals.
.- dels/de les representants del Col·legi a les mutualitats de previsió social de
l'advocacia ho seran mentre no se'ls cessin en Junta de Govern.
.- dels quatre Degans emèrits del Col·legi designats a la carta fundacional seran
vigents mentre no hi renunciïn expressament.
Quan la qualitat de patró sigui atribuïda al titular d'un càrrec, podrà actuar en nom seu
la persona que reglamentàriament el substitueixi. En cap altre cas els patrons poden
delegar llur representació, puix l'exercici del càrrec és personalíssim.
Article 13. El Patronat ha de designar entre els seus membres un president, un
vicepresident, un secretari i un tresorer. Així mateix, el Patronat podrà designar un
assessor jurídic que podrà assistir a les reunions amb veu però sense vot.
Article 14. Per delegació permanent del Patronat correspon al President representar la
Fundació. El president és substituït, en cas d'absència malaltia o qualsevol altra causa
que justifiqui la seva impossibilitat, pel vicepresident. Correspon al secretari redactar
les actes de les reunions del Patronat, com també estendre certificats d'aquestes
últimes i dels acords que s'hi prenen, amb el vist-i-plau del president, i de qualssevol
llibres, documents o antecedents de la Fundació.
Són funcions del tresorer custodiar els fons de la Fundació; donar compliment a les
ordres de pagament del Patronat; ingressar i retirar els fons dipositats en comptes
bancaris, havent d'actuar conjuntament amb el President per aquesta darrera funció;
preparar els pressupostos; portar els comptes i informar al Patronat de la marxa
econòmica de la fundació.

Article 15. El Patronat s'ha de reunir almenys una vegada l'any i, a més, sempre que
sigui convenient a criteri del President o si ho sol·licita una quarta part deis seus
membres, incloent en la sol·licitud els assumptes que s'hagin de tractar en la reunió.
Les reunions han de ser convocades amb un mínim de quinze dies d'antelació i queden
vàlidament constituïdes quan hi concorren almenys sis patrons en primera
convocatòria i quatre en segona convocatòria.
Article 16. Els acords del Patronat s'adopten per majoria simple. Correspon un vot a
cada patró present i no s'admeten delegacions. En cas d'empat, el President té vot de
qualitat i pot dirimir les diferències. Les actes de les sessions del Patronat s'aprovaran
per majoria simple en la següent reunió de la Fundació.
Article 17. El càrrec de patró és gratuït, si bé el patró té dret a la bestreta i al
reembossament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels
danys produïts per raó de l'exercici del càrrec.
Article 18. El director, i el comitè de direcció de la Fundació si existís, han d'executar
els acords del Patronat sense perjudici de les delegacions que aquest òrgan pugui fer.
Els correspon la direcció administrativa de la Fundació: dirigir el personal i portar la
comptabilitat. Tenen també totes les facultats que el Patronat els delegui, si per llei no
són indelegables.
Article 18 bis.- S'estableixen les següents normes de conducta per tal d'evitar
conflictes entre l'interès de la Fundació i els interessos personals o professionals dels
patrons:
·
Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 de la Llei 4/2008, del
llibre tercer, 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.
·
Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 de la Llei 4/2008, del
llibre tercer no mantindran relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació,
sens perjudici del que s'estableix en l'article 17 d'aquests Estatuts.
·
Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 de la Llei 4/2008, del
llibre tercer no poden participar en societats contituïdes o participades per la Fundació.
·
Durant els 2 anys següents al cessament com a patró no es poden
desenvolupar serveis a empreses o societats privades participades per la Fundació.
Capítol VII. Exercici econòmic
Article 19. Els exercicis econòmics s'inicien el dia 1 de gener de cada any i finalitzen el
31 de desembre. Com excepció, el primer exercici de la Fundació s'iniciarà el dia de la
seva inscripció definitiva al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.
Anualment, i en relació amb el tancament de l'exercici, el Patronat, d'una manera
simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de formular
l'inventari i els comptes anuals i ha d'aprovar el pressupost de l'exercici econòmic.
Article 20.
1. Els comptes anuals formen una unitat i es componen de:
a) El balanç de situació, en la data de tancament de l'exercici, que ha d'especificar amb
claredat els béns o els elements que integren la dotació o són finançats amb aquesta.
b) El compte de resultats.
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 que ha d'incloure almenys:
Primer. El detall dels recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si
escau.
Segon. Les actuacions que s'han fet en compliment de les finalitats fundacionals,
concretant el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut.
Tercer. El detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació del
percentatge de participació.
2. Els documents que integren els comptes han de ser aprovats pel Patronat dins els
sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici i signats pel secretari i el
tresorer amb el vist-i-plau del president.
3. En el termini de trenta dies a comptar de l'aprovació pel Patronat, els comptes s'han
presentar al Protectorat, per mitjà de documents informàtics garantits amb les
corresponents signatures electròniques reconegudes, en suport digital o per via
telemàtica, d'acord amb les condicions i els formularis que es determinin
reglamentàriament.
Article 21. El Patronat podrà crear una àrea tècnica i una àrea social i administrativa
per poder desenvolupar i dur a terme aquests aspectes del funcionament de la
Fundació.
Capítol VIII. Modificació dels estatuts, fusió, escissió i dissolució.
Article 22. Per modificar aquests estatuts, fusionar la Fundació amb altres fundacions,
escindir-la i dissoldre-la és necessari l'acord de cinc membres del Patronat i l'aprovació
del Protectorat.
Article 23. La fusió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat de totes les
fundacions interessades i requereix l'aprovació del Protectorat. L'escissió i la dissolució
s'han d'adoptar per acord motivat del Patronat i també requereixen l'aprovació del
Protectorat. L'acord d'escissió s'ha de formalitzar en escriptura pública.
Capítol IX. Destinació del patrimoni romanent en cas de dissolució.
Article 24.
1. La dissolució de la Fundació comportarà la seva liquidació, que hauran de dur a
terme el Patronat, els liquidadors, si ni hagués, o, subsidiàriament, el Protectorat.
2. El patrimoni romanent es destinarà a fundacions, entitats privades o públiques
sense ànim de lucre i amb finalitats anàlogues a les que constitueixen l'objecte
fundacional, amb preferència a les del domicili de la fundació o, si no n'hi ha, per les
de la comarca que tinguin finalitats similars, sempre que aquestes entitats siguin
entitats beneficiàries del mecenatge segons el que estableixi la legislació fiscal
aplicable. Si manquen aquestes, es destinarà a aquelles altres entitats que autoritzi el
Protectorat.
3. L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha d'ésser autoritzada pel
Protectorat abans que no s'executi.

