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MODIFICACIÓ ARTICLE 10 DELS ESTATUTS DE FUNDACIÓ MONTSIÀ 
 
 
 
Article 10. Actes de disposició. 
 
10.1. Els béns que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les 
finalitats fundacionals només poden ésser alienats o gravats a títol onerós i respectant 
les condicions posades pels fundadors o els aportants. El producte obtingut amb llur 
alienació o gravamen s’ha de reinvertir en l’adquisició o el millorament d’altres béns tot 
aplicant el principi de subrogació real. 
 
10.2.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. 

10.3. 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 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 per preu de cotització. 

10.4. Les persones que hagin intervingut en representació de la fundació en un acte 
d’alienació o gravamen que pugui ésser objecte de publicitat registral n’han de 
sol·licitar sense demora la inscripció en el Registre de la Propietat o en el registre que 
escaigui per raó de l’objecte. 

10.5.Les alteracions patrimonials derivades dels actes d’alienació o gravamen han de 
quedar reflectides en l’inventari de la fundació. La realització d’aquests actes també 
s’ha de fer constar  en la memòria dels comptes anuals. 
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10.6. L’autorització prèvia del protectorat per a fer actes de disposició, gravamen o 
administració extraordinària és necessària 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. 

10.7. Si en el termini de dos mesos a partir de la presentació de la sol·licitud 
d’autorització, el protectorat no ha dictat una resolució expressa, opera el silenci 
administratiu positiu i l’objecte de la sol·licitud es té per autoritzat, llevat que el 
protectorat hagi requerit al sol·licitant determinada documentació relativa a la sol·licitud 
d’autorització. 

 


