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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS
I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

1193 Reial decret 45/2021, de 26 de gener, pel qual s’aproven els Estatuts de la 
Fundació Pluralisme i Convivència, FSP.

El Consell de Ministres, en la reunió del 15 d’octubre de 2004, va autoritzar al Ministeri 
de Justícia la constitució de la Fundació Pluralisme i Convivència, per tal de contribuir a la 
promoció de la llibertat religiosa a Espanya, en els termes que la Constitució espanyola i 
les lleis estableixen per a aquest dret fonamental.

El Reial decret 2/2020, de 12 de gener, pel qual es reestructuren els departaments 
ministerials, va atribuir en l’article 12 al Ministeri de la Presidència, Relacions amb les 
Corts i Memòria Democràtica la proposta i l’execució de la política del Govern en relació 
amb l’exercici del dret a la llibertat religiosa. Conseqüentment, l’article 1.6 del Reial decret 
373/2020, de 18 de febrer, pel qual es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del 
Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, adscriu a 
aquest Ministeri la Fundació Pluralisme i Convivència, FSP, a través de la Subsecretaria. 
Aquest canvi en l’adscripció orgànica de la Fundació constitueix una ocasió adequada per 
adaptar plenament el contingut dels seus Estatuts a la normativa vigent reguladora de les 
fundacions del sector públic estatal, de conformitat amb el procediment que estableix 
l’article 133.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic: «Els 
estatuts de les fundacions del sector públic estatal s’han d’aprovar per un reial decret del 
Consell de Ministres, a proposta conjunta del titular del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques i del ministeri que n’exerceixi el protectorat, que ha d’estar determinat en els 
seus estatuts».

La norma projectada s’adequa als principis de bona regulació –necessitat, eficàcia, 
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència– de conformitat amb els quals 
han d’actuar les administracions públiques en l’exercici de la iniciativa legislativa i la 
potestat reglamentària, segons que estableix l’article 129.1 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La norma projectada és eficaç i proporcionada en el compliment dels objectius 
assenyalats, sense afectar de cap manera els drets i deures de la ciutadania.

També contribueix a dotar de més seguretat jurídica la regulació estatutària, ja que 
n’adapta el contingut a les previsions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, relatives a les 
fundacions del sector públic estatal. Així mateix, s’adapta la composició dels òrgans de 
govern de la Fundació a l’estructura actual de l’Administració General de l’Estat.

La norma projectada compleix el principi de transparència, ja que identifica clarament 
el seu propòsit, i la memòria, accessible a la ciutadania, ofereix una explicació completa 
del seu contingut. Atès que es tracta d’una norma purament organitzativa, la seva 
tramitació està exempta de la consulta pública prèvia i dels tràmits d’audiència i informació 
públiques.

Finalment, la norma projectada també és adequada al principi d’eficiència, ja que no 
imposa noves càrregues administratives ni genera cap increment en la despesa pública.

La proposta de nous Estatuts la va aprovar, en la reunió del 2 de juliol de 2020, el 
Patronat de la Fundació Pluralisme i Convivència, en què estan representades les 
confessions religioses no catòliques beneficiàries de les activitats fundacionals.

Aquest Reial decret es dicta en l’exercici de la potestat d’autoorganització que 
correspon al Govern de l’Estat, sense afectar les competències de les comunitats 
autònomes, respon a la finalitat d’actualitzar el marc jurídic estatutari de la Fundació 
Pluralisme i Convivència, FSP, i així dona compliment a les disposicions que conté la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre.
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En virtut d’això, a proposta de la vicepresidenta primera del Govern i ministra de la 
Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, de les ministres d’Hisenda i 
de Política Territorial i Funció Pública, i del ministre de Cultura i Esport, d’acord amb el 
Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 26 
de gener de 2021,

DISPOSO:

Article únic. Aprovació dels Estatuts.

S’aproven els Estatuts de la Fundació Pluralisme i Convivència, FSP, el text dels quals 
s’insereix a continuació.

Disposició addicional única. No increment de despesa pública.

El que disposa aquest Reial decret no comporta cap increment de la despesa pública. 
La creació i el funcionament dels òrgans col·legiats que s’hi preveuen s’han d’atendre amb 
els mitjans personals, tècnics i pressupostaris assignats a la Subsecretaria de la 
Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 26 de gener de 2021.

FELIPE R.

La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència, 
 Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica,

CARMEN CALVO POYATO
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ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PLURALISME I CONVIVÈNCIA, FSP

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Denominació i naturalesa.

1. Amb la denominació de «Fundació Pluralisme i Convivència, FSP», es constitueix 
una organització de naturalesa fundacional i sense fi de lucre, el patrimoni de la qual està 
afectat a la promoció de les condicions necessàries per a l’exercici efectiu del dret de la 
llibertat religiosa a Espanya, en els termes que la Constitució i les lleis estableixen per a 
aquest dret fonamental.

2. La Fundació té caràcter de fundació del sector públic estatal, i queda adscrita a 
l’Administració General de l’Estat, a través del Ministeri de la Presidència, Relacions amb 
les Corts i Memòria Democràtica.

Article 2. Règim jurídic.

La Fundació s’ha de regir pel que estableixen aquests Estatuts, pel que preveuen la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la Llei 50/2002, de 26 de 
desembre, de fundacions, el Reglament de fundacions de competència estatal, aprovat pel 
Reial decret 1337/2005, d’11 de novembre, i la resta de normes que li siguin aplicables.

Article 3. Personalitat i capacitat.

La Fundació, constituïda i inscrita en el Registre de fundacions, té personalitat jurídica 
pròpia i plena capacitat d’obrar, sense altres limitacions que les establertes per les lleis i 
per aquests Estatuts, i pot dur a terme tots els actes que siguin necessaris per al 
compliment dels seus fins.

Article 4. Protectorat.

La Fundació se sotmet al protectorat del Ministeri de Cultura i Esport, o del departament 
que en el futur exerceixi el protectorat de les fundacions del sector públic estatal.

Article 5. Domicili.

La Fundació fixa el seu domicili a Madrid, carrer Fernández de los Ríos, 2, planta 
primera (codi postal 28015). La Fundació pot, si escau, obrir delegacions en llocs diferents 
de l’anterior, i n’ha de donar compte al protectorat.

Article 6. Àmbit d’actuació i durada.

1. L’àmbit d’actuació de la Fundació s’estén a tot el territori espanyol.
2. La durada de la Fundació és indefinida, sense perjudici del que prescriu el capítol 

VI d’aquests Estatuts.

CAPÍTOL II

Fins de la Fundació

Article 7. Fins.

1. Són fins de la Fundació contribuir a l’execució de programes i projectes de caràcter 
cultural, educatiu, social, i de promoció de les condicions necessàries per a l’exercici 
efectiu del dret de llibertat religiosa en els termes que preveu l’article 1 d’aquests Estatuts, 
per part de les confessions no catòliques amb un acord de cooperació amb l’Estat espanyol 
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o amb un arrelament notori a Espanya, així com l’execució i la promoció d’activitats 
relacionades amb la recerca, la sensibilització i l’assessorament en la gestió de la diversitat 
religiosa.

2. El Patronat té plena llibertat per determinar les activitats de la Fundació, tendents 
a la consecució dels objectius concrets que, segons el parer d’aquell i dins del compliment 
dels fins assenyalats, siguin els més adequats i convenients en cada moment.

CAPÍTOL III

Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris i l’aplicació dels recursos 
al compliment dels fins fundacionals

Article 8. Determinació dels beneficiaris.

1. La Fundació es constitueix en benefici de les confessions religioses no catòliques 
amb un acord de cooperació amb l’Estat espanyol o que hagin obtingut la declaració 
d’arrelament notori corresponent, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

2. La Fundació ha de dur a terme les seves activitats amb objectivitat i independència, 
i d’acord amb els principis d’imparcialitat, no-discriminació i proporcionalitat.

Article 9. Règim d’ajudes.

1. La Fundació pot concedir subvencions amb l’autorització prèvia del ministeri 
d’adscripció, o del Consell de Ministres si la subvenció és d’una quantia superior a dotze 
milions d’euros, en els termes que preveu la disposició addicional setzena de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. La concessió d’ajudes, sense contraprestació directa dels beneficiaris, per a 
l’execució d’actuacions o projectes específics, s’ha d’ajustar als principis de publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, eficàcia i eficiència, de 
conformitat amb la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, i la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions.

3. Les sol·licituds de finançament de projectes han de ser presentades per les 
federacions representatives de les confessions religioses no catòliques amb un acord amb 
l’Estat espanyol o declarades d’arrelament notori, o directament per les seves entitats, 
sempre que estiguin inscrites en el Registre d’entitats religioses i compleixin els requisits 
que estableixin les bases reguladores i les convocatòries.

4. Sense perjudici de l’atenció prioritària als programes i projectes presentats per les 
entitats que esmenta l’apartat anterior, poden ser beneficiàries d’ajudes les entitats sense 
ànim de lucre les activitats de les quals estiguin dirigides a la promoció de les condicions 
necessàries per a l’exercici efectiu de la llibertat religiosa i compleixin les condicions 
previstes en les bases reguladores i convocatòries corresponents.

CAPÍTOL IV

Govern de la Fundació

Secció 1a. El Patronat

Article 10. El Patronat.

El Patronat és l’òrgan de govern, representació i administració de la Fundació, que 
porta a terme l’execució de les funcions que li corresponen amb subjecció al que disposen 
aquests Estatuts i l’ordenament jurídic.
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Article 11. Composició del Patronat.

1. El Patronat està integrat pels membres següents:

a) Presidència: la persona titular del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les 
Corts i Memòria Democràtica.

b) Vicepresidència: la persona titular de la Subsecretaria de la Presidència, Relacions 
amb les Corts i Memòria Democràtica.

c) Són patrones i patrons nats les persones titulars dels òrgans següents:

Direcció General per al Magrib, la Mediterrània i el Pròxim Orient, del Ministeri d’Afers 
Exteriors, Unió Europea i Cooperació.

Direcció General de Cooperació Jurídica Internacional i Drets Humans, del Ministeri de 
Justícia.

Direcció del Gabinet Tècnic de la ministra de Defensa.
Direcció General de Pressupostos, del Ministeri d’Hisenda.
Direcció General de Política Interior, del Ministeri de l’Interior.
Direcció General d’Avaluació i Cooperació Territorial, del Ministeri d’Educació i 

Formació Professional.
Sub-direcció General de Llibertat Religiosa, del Ministeri de la Presidència, Relacions 

amb les Corts i Memòria Democràtica.
Secretaria General Tècnica-Secretariat del Govern, del Ministeri de la Presidència, 

Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica.
Secretaria General Tècnica del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.
Secretaria General Tècnica del Ministeri de Cultura i Esport.
Direcció General de Diversitat Familiar i Serveis Socials, del Ministeri de Drets Socials 

i Agenda 2030.
Direcció General per a la Igualtat de Tracte i Diversitat Etnicoracial, del Ministeri 

d’Igualtat.
Direcció General de Migracions, del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Direcció General de Casa Àrab.
Direcció General del Centre Sefarad-Israel.
Secretaria General de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

d) Patrones i patrons electius: onze vocalies nomenades pel Patronat, a proposta de 
la persona titular de la Presidència, en atenció al seu prestigi, l’experiència o la contribució 
als fins de la Fundació, escoltades les confessions a què es refereix l’article 8 d’aquests 
Estatuts.

2. La substitució, el cessament i la suspensió de les patrones i els patrons han de 
tenir lloc de conformitat amb el que preveu l’article 18 de la Llei 50/2002, de 26 de 
desembre, de fundacions.

3. La durada del mandat de les patrones i els patrons de caràcter electiu és de quatre 
anys, i es pot renovar per períodes iguals.

4. En cas que es modifiqui la denominació del càrrec de les patrones i els patrons 
nats, han d’actuar com a patrones i patrons els qui els substitueixin en el mateix àmbit de 
competències. Poden actuar en nom de les patrones i els patrons nats les persones a qui 
correspongui o es designi per a la seva substitució dins del mateix centre directiu i la 
categoria administrativa de les quals sigui la immediata inferior a la que té l’autoritat 
substituïda.

5. Les patrones i els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sense meritar pel seu 
exercici cap retribució. No obstant això, tenen dret al reemborsament de les despeses de 
desplaçament i estada que hagin d’efectuar per assistir a les reunions del Patronat.
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Article 12. Funcions del Patronat.

Les competències del Patronat de la Fundació s’estenen a tot el que en concerneix el 
govern i l’administració. En particular, li corresponen les funcions següents:

a) Exercir l’alta direcció, la supervisió i l’orientació de la labor de la Fundació.
b) Presentar a l’aprovació del ministeri d’adscripció el pla d’actuació de la Fundació i 

les seves revisions triennals, així com els plans anuals que el despleguin; tot això, de 
conformitat amb el que preveuen l’article 85 i concordants de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.

c) Fixar les línies generals o específiques de funcionament de la Fundació.
d) Proposar al ministeri d’adscripció la modificació dels Estatuts fundacionals.
e) Aprovar el projecte de pressupost d’explotació i capital.
f) Aprovar la memòria anual d’activitats, així com els comptes anuals
g) Nomenar les patrones i els patrons electius.
h) Nomenar les patrones i els patrons que han de formar part de la Junta Rectora.
i) Nomenar la persona titular de la Direcció de la Fundació.
j) Adoptar acords sobre la fusió o l’extinció de la Fundació, de conformitat amb el que 

disposen els articles 94 i 96 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.
k) Acordar l’adquisició de béns mobles o immobles o de drets per a la Fundació, amb 

un caràcter general o per al compliment d’un fi determinat dels compresos en l’objecte 
fundacional, i seleccionar, si s’escau, els beneficiaris de la utilització d’aquests béns o 
drets, així com acordar-ne l’alienació i el gravamen, i facultar la Presidència o la persona 
titular de la Direcció de la Fundació perquè pugui subscriure els contractes corresponents.

l) Exercir tots els drets i les accions, incloses les judicials, que siguin necessàries per 
a la defensa dels interessos de la Fundació.

m) Nomenar apoderats generals i especials.
n) Delegar facultats de la seva competència en la Junta Rectora o en la persona 

titular de la Direcció de la Fundació, excepte les competències que estableixen els apartats 
d), e), f), g), h), i), j) i k) o qualsevol altra que el Patronat reservi per a si mateix.

ñ) Qualsevol altra que li atribueixin les disposicions legals i reglamentàries vigents.

Article 13. Presidència.

Corresponen a la Presidència del Patronat, a més de les funcions que preveu l’article 
19.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, la convocatòria de subvencions i el seu atorgament, 
a proposta de la Junta Rectora, en els termes que preveu l’article 9.

L’aprovació de les bases reguladores, les funcions derivades de l’exigència del 
reintegrament i de la imposició de sancions, així com les funcions de control i d’altres que 
comportin l’exercici de potestats administratives, corresponen al ministeri d’adscripció 
d’acord amb el que preveu la disposició addicional setzena de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre.

Article 14. Secretaria.

1. Exerceix la Secretaria del Patronat, amb veu però sense vot, la persona titular de 
la Direcció de la Fundació.

2. La Secretaria té, entre altres funcions atribuïdes legalment o reglamentàriament, 
les següents:

a) La custòdia de la documentació pertanyent a la Fundació.
b) L’aixecament de les actes de les reunions del Patronat i de la Junta Rectora, la 

tramitació de la seva aprovació i la seva incorporació al llibre d’actes.
c) L’expedició de les certificacions, amb el vistiplau de la Presidència, del contingut 

de les actes i els acords del Patronat i de la Junta Rectora.

3. En cas de vacant, absència o malaltia, exerceix les funcions de la Secretaria la 
patrona o el patró de menys edat que assisteixi a la reunió del Patronat o de la Junta Rectora.
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Article 15. Funcionament del Patronat.

1. El Patronat s’ha de reunir en sessió ordinària almenys dues vegades l’any, amb 
una convocatòria prèvia de la persona que en tingui la Presidència. Així mateix, s’ha de 
reunir en sessió extraordinària, igualment mitjançant una convocatòria de la persona que 
en tingui la Presidència, totes les vegades que es consideri convenient per al compliment 
dels fins de la Fundació. En tots els casos, la convocatòria ha d’expressar els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia.

2. Les deliberacions les ha de dirigir la persona que tingui la Presidència del Patronat, 
o la persona que en tingui la Vicepresidència, en cas de vacant, absència, malaltia o una 
altra causa legal.

3. El funcionament del Patronat s’ha d’acomodar, en tot el que no prevegin 
específicament aquests Estatuts, a les disposicions reguladores dels òrgans col·legiats 
que conté la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Secció 2a. La Junta Rectora

Article 16. Naturalesa i composició de la Junta Rectora.

1. La Junta Rectora és el òrgan col·legiat superior d’execució dels acords del 
Patronat.

2. La Junta Rectora de la Fundació està composta per:

a) La persona titular de la Direcció de la Fundació, que n’assumeix la Presidència.
b) Tres patrones o patrons nats, un dels quals és la persona titular de la Sub-direcció 

General de Llibertat Religiosa del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i 
Memòria Democràtica, i tres patrones o patrons electius, nomenats tots ells pel Patronat 
per un període de quatre anys, renovables. La pèrdua de la condició de patrona o patró 
implica la seva substitució, durant el temps que li resti, per qui el substitueixi en el Patronat, 
si es tracta de patrones o patrons nats; si la patrona o el patró cessant és electiu, l’ha de 
substituir qui determini el Patronat.

c) La persona titular de la Secretaria de la Junta Rectora, amb veu però sense vot, 
que ha de ser designada per la persona titular de la Direcció de la Fundació entre els 
membres del seu equip tècnic.

Article 17. Funcions de la Junta Rectora.

1. Corresponen a la Junta Rectora les funcions següents:

a) Complir i fer complir les disposicions estatutàries i els acords adoptats vàlidament 
pel Patronat.

b) Sotmetre al Patronat la memòria anual d’activitats, per al seu examen i aprovació.
c) Sotmetre al Patronat els comptes anuals de la Fundació, així com els projectes de 

pressupostos d’explotació i capital.
d) Proposar a la Presidència del Patronat l’aprovació de la convocatòria anual de 

subvencions i ajudes de la Fundació, així com el seu atorgament.
e) Autoritzar la subscripció de convenis amb altres entitats relacionades amb els 

objectius, els fins i les activitats de la Fundació, la signatura dels quals correspon a la 
persona titular de la Direcció de la Fundació.

f) Nomenar apoderats generals i especials.
g) Qualssevol altres funcions de competència del Patronat que li siguin delegades.

2. La Junta Rectora pot delegar les seves competències en la persona titular de la 
Direcció de la Fundació, excepte les que estableixen els apartats b), c), d) i e).

Article 18. Funcionament de la Junta Rectora.

1. Les reunions de la Junta Rectora les ha de convocar la persona titular de la Direcció 
de la Fundació, a iniciativa pròpia o a petició d’una tercera part dels seus membres.
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2. La Junta Rectora s’ha de reunir almenys dues vegades l’any.
3. La Junta Rectora queda constituïda vàlidament quan hi assisteixin, presents o 

representats, la persona que en tingui la Presidència i la persona titular de la Secretaria o, 
si s’escau, els qui els supleixin, i la meitat, almenys, dels seus membres.

4. La Junta Rectora pot convidar a participar en les seves reunions, en relació amb 
punts concrets de l’ordre del dia, les persones que la puguin ajudar a formar la seva presa 
de decisió. Aquestes persones hi assisteixen amb veu, però sense vot.

5. El funcionament de la Junta Rectora s’ha d’acomodar, en tot el que no estigui 
previst específicament, a les disposicions reguladores dels òrgans col·legiats que conté la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Secció 3a. La Direcció i el Comitè Assessor

Article 19. Naturalesa i funcions de la Direcció de la Fundació.

1. La Direcció de la Fundació és l’òrgan unipersonal encarregat de dirigir i portar a 
terme la gestió ordinària de la Fundació.

2. La Direcció de la Fundació és nomenada i separada pel Patronat, a proposta de la 
Presidència, d’entre persones qualificades per a l’exercici del càrrec i diferents de les 
patrones i els patrons. El nomenament es produeix mitjançant un acord adoptat per la 
majoria absoluta dels membres que integren el Patronat, el qual li pot atorgar les facultats 
i els poders que consideri convenients per al compliment millor i fidel de les seves funcions.

3. La Direcció de la Fundació té, en particular, les funcions següents:

a) La representació ordinària de la Fundació en absència de la persona que en tingui 
la Presidència, o la persona que la substitueixi.

b) L’impuls i el desplegament dels objectius i fins propis de la Fundació.
c) La gestió i l’execució dels acords i les directrius adoptats tant pel Patronat com per 

la Junta Rectora.
d) La direcció, gestió i supervisió del desplegament de les activitats i els programes 

d’actuació propis de l’objecte fundacional, adoptats pel Patronat.
e) L’elaboració i la proposta al Patronat del pla d’actuació de la Fundació i de les 

seves revisions triennals, així com dels plans anuals que el despleguin, amb l’anuència 
prèvia de la Junta Rectora.

f) L’elaboració i la proposta al Patronat dels projectes de pressupostos d’explotació i 
capital, la memòria anual d’activitats i els plans d’actuació per a l’any següent, així com el 
balanç, el compte de resultats i la memòria, elaborats pels serveis econòmics i 
administratius que actuen sota la seva dependència, amb l’anuència prèvia de la Junta 
Rectora.

g) La signatura de convenis amb altres entitats relacionades amb els objectius, els 
fins i les activitats de la Fundació.

h) La convocatòria de la Junta Rectora, de conformitat amb el que disposa l’article 17.
i) La facultat de dissenyar i adoptar l’organització administrativa interna de la 

Fundació.
j) La contractació, la direcció i l’organització del personal i dels serveis i les 

dependències de la Fundació.
k) Preparar tota la documentació, els projectes i les propostes que s’hagin de 

sotmetre a l’aprovació de la Junta Rectora i del Patronat.
l) La gestió i l’administració ordinàries de la Fundació.
m) La contractació de béns i serveis en nom de la Fundació. Quan la quantia 

excedeixi els 100.000 euros, és preceptiva l’aprovació del Patronat.
n) Qualssevol altres funcions i activitats que li deleguin la persona titular de la 

Presidència, el Patronat o la Junta Rectora.
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Article 20. Comitè Assessor de la Fundació.

1. El Patronat pot acordar la creació d’un Comitè Assessor de suport a la labor del 
Patronat i la Direcció de la Fundació.

2. El Comitè esmentat ha d’estar compost per la persona titular de la Sub-direcció 
General de Llibertat Religiosa, una persona en representació de la Federació Espanyola 
de Municipis i Províncies, representants de les comunitats autònomes i d’entitats que 
treballin en l’àmbit d’acció de la Fundació, o personalitats que destaquin per la seva 
dedicació o experiència en el mateix camp. El seu nombre i la designació corresponen al 
Patronat a proposta de la persona que en tingui la Presidència.

3. El Comitè ha d’exercir funcions de consulta i assessorament en relació amb les 
competències del Patronat, en particular, les referides a l’orientació de la labor de la Fundació, 
l’establiment de les prioritats per al compliment millor dels seus fins i la fixació de les línies 
generals i especials d’actuació de la Fundació. En tot cas, la persona titular de la Direcció de 
la Fundació pot sol·licitar al Comitè esmentat que informi sobre algun tema en particular.

4. El Comitè l’ha de convocar la persona titular de la Direcció de la Fundació, i els seus 
membres poden ser convidats a participar en les reunions del Patronat amb veu però sense vot.

CAPÍTOL V

Règim econòmic

Article 21. Dotació de la Fundació.

La dotació de la Fundació està composta per:

a) L’aportació inicial fundacional.
b) Els béns i drets de contingut patrimonial que s’aportin a la Fundació en concepte 

de dotació, o que hi afecti el Patronat, amb caràcter permanent, als fins fundacionals.

Article 22. Patrimoni de la Fundació.

1. El patrimoni de la Fundació està format per tots els béns, els drets i les obligacions 
susceptibles de valoració econòmica.

2. La Fundació ha de figurar com a titular de tots els béns i drets que integrin el seu 
patrimoni, els quals s’han de fer constar en el seu inventari i en el Registre de fundacions, 
i s’han d’inscriure, a més, en els registres públics corresponents de conformitat amb la 
naturalesa d’aquells.

Article 23. Recursos econòmics.

1. La Fundació pot disposar, per al compliment dels seus fins, dels recursos 
econòmics següents:

a) Els rendiments del patrimoni fundacional.
b) Els recursos procedents d’entitats públiques, tant nacionals com estrangeres.
c) Les donacions, els llegats i les herències. Es poden acceptar donacions destinades 

a sufragar el finançament de projectes concrets. L’acceptació d’herències per la Fundació 
s’entén feta sempre en benefici d’inventari.

d) Els ingressos provinents d’activitats econòmiques, de conformitat amb el que 
disposa la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions.

e) Aportacions del sector privat de manera no majoritària.

2. La Fundació ha d’aplicar les seves rendes i els ingressos de conformitat amb el 
que estableix l’article 27 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions.
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Article 24. Règim economicofinancer.

1. L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural.
2. La Fundació ha de portar els llibres obligatoris que determini la normativa vigent i 

els altres que siguin convenients per al bon ordre i acompliment de les seves activitats.

Article 25. Règim pressupostari, comptabilitat, control economicofinancer i pla d’actuació.

1. La Fundació, en relació amb les matèries que recull aquest article, està subjecta 
als preceptes que estableixen la Llei 47/2003, general pressupostària, la Llei 50/2002, de 
26 de desembre, de fundacions, i el Reial decret 1337/2005, d’11 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de fundacions de competència estatal.

2. La Fundació ha d’aplicar els principis i les normes de comptabilitat que recull 
l’adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats sense fins lucratius.

3. Els comptes anuals han de comprendre el balanç, el compte de resultats i la 
memòria, que s’han de redactar amb claredat i han de mostrar la imatge fidel del patrimoni, 
de la situació financera i dels resultats de la Fundació.

4. Els comptes anuals els ha de formular la persona titular de la Direcció de la 
Fundació en el termini màxim de tres mesos des del tancament de l’exercici, els ha 
d’aprovar el Patronat de la Fundació en el termini màxim de sis mesos des del tancament 
de l’exercici, i s’han de presentar al protectorat, per al seu examen i comprovació, dins dels 
deu dies hàbils següents a la seva aprovació.

5. El Patronat ha d’elaborar en el termini legal que sigui pertinent per a les fundacions 
del sector públic un pla d’actuació en què quedin reflectits els objectius i les activitats que 
es prevegin desplegar durant l’exercici següent. Aquest pla ha de tenir adjunt un pressupost 
d’explotació i de capital i complir els requisits exigits per les normes pressupostàries 
aplicables al sector públic fundacional. Una vegada aprovat pel ministeri d’adscripció, el 
pla d’actuació s’ha de remetre al protectorat en els últims tres mesos de l’any.

6. La Fundació ha d’estar sotmesa al control de la Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat, sense perjudici de les competències atribuïdes al Tribunal de Comptes.

Article 26. Règim de personal i de contractació.

1. El personal de les fundacions del sector públic estatal, inclòs el que tingui condició 
de directiu, es regeix pel dret laboral, així com per les normes que li siguin aplicables en 
funció de la seva adscripció al sector públic estatal, incloses entre aquestes la normativa 
pressupostària, així com el que estableixin les lleis de pressupostos generals de l’Estat.

2. La contractació de la Fundació s’ha d’ajustar al que disposa la legislació sobre 
contractació del sector públic.

CAPÍTOL VI

Modificació, fusió i extinció

Article 27. Modificació dels Estatuts.

1. El Patronat pot proposar la modificació d’aquests Estatuts sempre que sigui 
convenient per als interessos de la Fundació, d’acord amb el que preveu la legislació vigent

2. La proposta de modificació estatutària s’ha d’aprovar amb el vot favorable de la 
majoria dels membres del Patronat.

Article 28. Fusió, dissolució, liquidació i extinció de la Fundació.

1. Per a la fusió, la dissolució, la liquidació i l’extinció de la Fundació, s’hi ha d’aplicar 
el règim que preveuen els articles 94, 96 i 97 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.

2. En cas que el procediment de fusió s’iniciï a proposta del Patronat, es requereix el 
vot favorable, almenys, de dues terceres parts dels seus membres. L’acord s’ha de 
comunicar immediatament al protectorat.
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