TEXT REFÓS
DELS ESTATUTS DE “FUNDACIÓ PRIVADA MINA D’AIGÜES DE TERRASSA”
(Fundació Privada subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya),
Després de la darrera adaptació a la llei 4/2008 de 24 d’abril del llibre tercer del
Codi Civil de Catalunya i la seva modificació per la llei 7/2012 de 15 de juny.
Capítol I. Denominació, domicili i objecte:
ARTICLE 1: Aquesta Fundació privada, que es constitueix per temps indefinit, es
denomina FUNDACIÓ PRIVADA MINA D’AIGÜES DE TERRASSA (Fundació subjecte
a la legislació de la Generalitat de Catalunya).
ARTICLE 2: El domicili de la Fundació es fixa al C/ De la Societat nº 26 de Terrassa,
tant mateix es podrà traslladar per decisió del Patronat, dins d’aquell terme municipal.
ARTICLE 3: 1.- La Fundació tindrà per objecte promoure i fomentar, sense ànim de
lucre, la millora integral de la qualitat de vida de les persones i del medi que habiten.
És per això que podrà portar a terme activitats benèfiques, de defensa del medi
ambient en tots els seus aspectes, sanitàries, educatives, culturals, científiques i de
foment de la investigació.
2.- La Fundació, en execució dels anteriors fins genèrics i dins de les seves
possibilitats organitzatives i econòmiques, procurarà la realització, des de Catalunya i
preferentment a Catalunya, d’activitats com les que a continuació s’enumeren de
forma no exhaustiva, sempre prèvia aprovació pel Patronat dels respectius programes
d’actuació i pressupostos:
1r.- Afavorir, en qualsevol forma i en especial a través de la col·laboració i l’ajut a
persones o entitats de qualsevol tipus que s’hi dediquin, activitats benèfiques
encaminades a l’assoliment dels mínims vitals per a les persones, protecció de la
infància, defensa contra la marginació social etc.
2n.- Fomentar i afavorir, en qualsevol forma que sigui possible, la realització
d’actuacions encaminades a la conservació i millora del medi ambient i de la seva
integració amb el desenvolupament, de forma prioritària dins l’àmbit del cicle integral
de l’aigua i de l’energia. Fomentar tota mena d’actuacions encaminades a la
potenciació de la sostenibilitat i la qualitat de vida dins del marc de les recomanacions
de l’Agenda 21 aprovada per la Cimera de la Terra celebrada a Rio de Janeiro l’any
1992 o en altres declaracions oficials.
3r.- Efectuar estudis científics, teòrics i experimentals, especialment en els temes
relacionats amb el medi ambient.
4t.- Fomentar l’educació, la formació professional, l’estudi i la investigació mitjançant
l’atorgament de beques, ajuts, premis, pensions, pagament de títols i matrícules, etc.,

tant a persones com a institucions, amb o sense ànim de lucre. Fomentar i afavorir la
difusió cultural mitjançant l’organització o suport d’activitats orientades a la
prossecució directa d’aquesta finalitat.
5è.- Organitzar congressos, seminaris i impartir cursos sobre temes relacionats amb
l’objecte de la Fundació.
6è.- Crear i sostenir institucions per tal de portar a terme les finalitats fundacionals,
tant dins com a fora del territori català. Participar en organitzacions i associacions
d’entitats amb finalitats anàlogues a qualsevol de les que té la Fundació, siguin ja
existents o de nova creació.
7è.- Col·laborar i ajudar en qualsevol forma a d’altres institucions o persones físiques
o jurídiques, públiques o privades, dedicades a qualsevol de les finalitats a les que es
dedica la Fundació.
8è.- Podrà portar a terme, per si mateixa o mitjançant la participació en d’altres entitats
amb o sense ànim de lucre, activitats mercantils i industrials en el marc que les lleis
permetin, sempre que es destinin els guanys econòmics a l’obtenció de qualsevol de
les finalitats fundacionals.
3.- El Patronat decidirà els objectius i directrius a seguir per tal de portar a terme els
fins de la Fundació. S’elaboraran, pel Patronat o, en el seu cas, per la Direcció, els
programes d’actuació als que s’ajustarà l’activitat de la Fundació, determinaran la
durada dels mateixos, el seu objecte, les normes complementàries necessàries en
especial les encaminades, en el seu cas i en funció de l’activitat, a la selecció dels
beneficiaris i la concreció dels mitjans per tal de que les activitats siguin conegudes
pel major nombre possible d’eventuals beneficiaris.
ARTICLE 4.- BENEFICIARIS: Correspondrà al Patronat decidir, amb criteris
d’imparcialitat i no discriminació, les persones físiques i jurídiques o entitats
beneficiàries de l’acció i fins de la Fundació. Ningú podrà al·legar dret a l’obtenció
d’ajuts ni impedir de qualsevol forma la seva atribució a d’altres persones físiques o
jurídiques.
Capítol II. Règim Fundacional
ARTICLE 5.- La Fundació es regirà per la legislació aplicable, pels seus Estatuts i per
les disposicions de desenvolupament que d’aquests aprovi el Patronat.
ARTICLE 6.- La Fundació queda acollida al Protectorat de la Generalitat sobre les
fundacions privades de Catalunya.
ARTICLE 7.- La fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar i, per
tant, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, pot adquirir, conservar, posseir,
administrar, disposar, alienar, gravar, hipotecar i permutar béns de totes classes; fer
actes i contractes de tota mena; concertar operacions creditícies i d’aval; contreure
obligacions; renunciar i transigir béns i drets; promoure i seguir els procediments
oportuns, oposar-s’hi i desistir-ne; i exercir lliurament tota mena de drets, excepcions
enfront dels tribunals i jutjats de Justícia, ordinaris i especials, organismes i
dependències de l’Administració Estatal, autonòmica, provincial, comarcal i municipal,
i altres corporacions i entitats, amb l’autorització prèvia del Protectorat quan ho
requereixi la Llei.

Capítol III. Béns de la Fundació
ARTICLE 8.- El patrimoni de la Fundació podrà estar constituït per tota mena de valors
i béns, tant mobles com immobles, radicats a qualsevol lloc, aquest consisteix en la
dotació inicial feta per la fundadora i els augments successius que pugui fer aquesta o
tercers en el futur, i per tots els béns i drets que accepti i rebi per qualsevol títol la
Fundació amb destí a incrementar la seva dotació fundacional.
ARTICLE 9.- La Fundació podrà adquirir, per a la millora i ampliació del seu patrimoni,
altres béns procedents de subvencions o donacions, tant d’entitats o organismes
públics, privats o mixtes, com de qualsevol benefactor.
La Fundació podrà fer-ho, també, exercint o venent els drets de subscripció
preferent en les ampliacions de capital de les companyies emissores de títols valors
que integren el patrimoni de la Fundació, siguin o no emissions totalment alliberades.
Es podran adquirir per al patrimoni de la Fundació béns gravats, així com
també es podran imposar càrregues sobre els béns que es donin a la Fundació per
part dels donants, si bé en cap cas aquestes podran absorbir el seu valor, ni
comportar unes despeses anuals impeditives de l’obligació establerta a l’article 12
següent, llevat que per un interès de la Fundació ho autoritzi el Protectorat.
ARTICLE 10.- Els béns i les rendes de la Fundació s’entendran afectes i adscrits
d’una manera immediata i directa, sense interposició de persones, a la realització
genèrica dels fins de la Fundació.
Tant mateix, es podran acceptar però béns per a la realització d’un fi,
congruent amb aquells, concretament assenyalat pel transmitent dels mateixos, i en
tal cas quedaran afectes i adscrits a aquest fi de manera directa i permanent.
ARTICLE 11.- El Patronat podrà en tot moment, i segons la conjuntura econòmica, fer
les modificacions que cregui necessàries en el patrimoni fundacional substituint per
uns altres els béns i drets que els constitueixen, amb el fi d’assegurar la permanència
de la Fundació en profit de successives generacions.
En qualsevol cas, els béns que es puguin destinar per la fundadora amb
caràcter permanent al compliment directe de les finalitats fundacionals en forma
d’immobles, instal·lacions o béns de natura moble adequats per a aquest compliment,
només podran ser alienats a títol onerós i en les condicions establertes per la
fundadora, excepte si el Protectorat disposés altrament per a un supòsit determinat.
ARTICLE 12
1.- La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta
per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l’ha de
destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l’increment dels seus fons
propis. El Patronat ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos.
Si la Fundació rep béns i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat ha
de decidir si han d’integrar la dotació o han d’aplicar-se directament a la consecució
dels fins fundacionals.
L’aplicació d’almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats
fundacionals, s’ha de fer efectiva en el termini que estableixi el Patronat dins del
termini màxim vigent en cada moment.
2.- EXPLOTACIONS ECONÒMIQUES: La Fundació podrà portar a terme explotacions
econòmiques de les definides a l’article 7 de la Llei de l’Estat 49/2002 de 23 de

desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al
mecenatge, que guardin relació amb l’objecte i finalitats de la Fundació o siguin
accessòries, complementàries o subordinades als fins fundacionals en els termes i
limitacions legalment establerts. En aquest cas, podrà percebre remuneracions per
llurs activitats que no desvirtuïn l’interès general de la finalitat de la fundació ni el
caràcter no lucratiu de l’entitat destinant-se les rendes obtingudes a allò que
prescriuen les lleis d’aplicació i aquests Estatuts, d’acord amb els preus que a l’efecte
fossin aprovats.
ARTICLE 13.- Per salvaguardar els béns constitutius del Patrimoni de la Fundació
s’observaran les normes següents:

a) Els béns immobles i drets reals s’inscriuran a nom de la Fundació en el Registre de
b)
c)

d)
e)

f)

la Propietat;
Els valors, accions i obligacions propietat de la Fundació, es dipositaran a nom de
la Fundació en un establiment bancari designat pel Patronat;
Els altres béns, títols de propietat, resguards de dipòsits i qualsevol altre document
acreditatiu de domini, possessió, usdefruit, ús o qualsevol altre dret de què sigui
titular la Fundació, seran custodiats pel Patronat o per les persones en qui aquest
delegui;
Tots els béns de la Fundació s’inventariaran en un llibre de registre del patrimoni
que estarà a càrrec del Patronat;
Els exercicis econòmics de la Fundació seran de dotze mesos i es tancaran el 31
de desembre, data en la que el Patronat formularà un inventari de la situació
patrimonial de la Fundació i una memòria de les activitats fetes durant l’exercici i de
la gestió econòmica del patrimoni, suficient per a fer conèixer i justificar el
compliment de les finalitats fundacionals i dels preceptes legals. També practicarà
la liquidació del pressupost d’ingressos i de despeses de l’exercici anterior i
formularà el pressupost corresponent a l’exercici actual.
La comptabilitat s’ajustarà a les exigències legals i fiscals que li siguin d’aplicació i
hauran de ser en qualsevol cas suficients per a garantir la veracitat de les dades
dels documents esmentats en l’apartat anterior.

Capítol IV. Òrgans de la Fundació
ARTICLE 14.- a) El govern, l’administració i la representació de la Fundació es
confiaran al Patronat, que estarà subjecte al que disposen els Estatuts i que tindrà les
facultats que aquests li atorguin, incloent-hi la de interpretar-los.
b) El Patronat exercirà les seves facultats amb independència, sense traves ni
limitacions de cap mena, i els seus actes seran inapel·lables i definitius; en
conseqüència podrà realitzar tota mena de fets, actes i negocis jurídics d’acord amb la
normativa de fundacions privades de Catalunya.
c) El Patronat elegirà per majoria d’entre els seus membres un President, un Vicepresident, un Tresorer i un Secretari, que podrà ser o no membre del Patronat. La
durada dels càrrecs serà de cinc anys i podran ser ocupats indefinidament per les
mateixes persones. A banda de les funcions que puguin tenir atribuïdes per la Llei
se’ls hi atribueixen les següents funcions:
1.- El President tindrà les següents funcions:

• Vigilar l’execució dels acords, o executar-los ell mateix.
• Representar públicament la Fundació.

• Convocar i presidir les reunions del Patronat i, en el seu cas, dels
òrgans delegats d’aquest.
• Decidir amb vot de qualitat, en cas d’empat, en les votacions del
Patronat i dels òrgans delegats.
• Visar les certificacions del Secretari del Patronat.
2.- El Vice-president substituirà a tots els efectes al President quan aquest estigui
absent per qualsevol causa, col·laborant amb aquell en la màxima representació
pública de la Fundació.
3.- El Tresorer, càrrec que podrà ser compatible amb els de President, Vice-president i
Secretari quan aquest sigui Patró, tindrà les següents funcions:

• Cobrar i percebre rendes, fruïts, dividends, interessos, utilitats i
qualsevol altre producte o benefici que es derivi de l’activitat de la
Fundació i el seu Patrimoni.
• Efectuar tots els pagaments necessaris i els de les despeses
prèvies per recaptar, administrar i protegir els fons amb que
compta en cada moment la Fundació.
• Aquestes funcions les podrà fer per si mateix o, en el seu cas,
ordenant-les a la Direcció de la Fundació.
4.- El Secretari del Patronat, tindrà les següents:

• En el supòsit que no sigui patró, assistir com a membre nat amb
veu i sense vot a totes les reunions dels òrgans de govern,
redactant les seves Actes.
• Custodiar tots els llibres de la Fundació, certificant sobre el que en
ells hi hagi, si ho demana part legitimada.
d) El Patronat podrà delegar en un o varis membres del Patronat totes les facultats
que legalment siguin delegables.
e) El Patronat podrà designar els càrrecs de direcció que cregui oportuns i apoderarlos per aquelles facultats que, així mateix, cregui convenient, en especial les de
representació i execució dels acords del Patronat, així com les que li pugui ordenar el
Tresorer. Els càrrecs de direcció podran ésser retribuïts en els termes que decideixi el
propi Patronat i respondran de la seva actuació davant del Patronat.
f) El Patronat podrà així mateix, apoderar a altres persones, amb les facultats que
cregui convenient.
ARTICLE 15.a) El Patronat és un òrgan col·legiat que estarà format per un mínim de tres i un
màxim de vuit membres, que podran ser persones físiques o jurídiques. Els Patrons
seran nomenats pel Consell d’Administració de la Societat fundadora, MINA PÚBLICA
D’AIGÜES DE TERRASSA S.A., per un període de cinc anys, i seran reelegibles
indefinidament. En el supòsit de que aquesta Societat fundadora deixi d’existir, els
Patrons seran nomenats pel propi Patronat. El càrrec de Patró no serà remunerable.
El Consell d’Administració de la Fundadora, mentre aquesta Societat segueixi existint,
podrà així mateix cessar en qualsevol moment als Patrons si així ho consideri oportú.

b) El Patronat podrà decidir en qualsevol moment per majoria de vots tant sobre el
nomenament, cessament i la renovació dels seus càrrecs de President, Vicepresident,
Tresorer i Secretari.
c) En cas de que siguin nomenades persones jurídiques aquestes hauran de nomenar
a una persona física que les representi, fent-se constar el nomenament en certificació
emesa pel seu òrgan de govern, amb signatures legitimades notarialment, que es
notificarà fefaentment al Patronat.
d/ Conflicte d'interessos
1. Els Patrons i directius de la Fundació no poden intervenir en la presa de
decisions, l'adopció d'acords o executar actes en els assumptes en què tinguin
un conflicte d'interessos amb la mateixa.
2. Els Patrons i directius han de comunicar al Patronat qualsevol situació de
conflicte directe o indirecte que tinguin amb la Fundació. Abans que el Patronat
adopti un acord en el qual hi pugui haver conflicte entre l’interès personal d’un
Patró o directiu i la Fundació, el Patró o directiu afectat ha de proporcionar al
Patronat la informació rellevant i s’ha d’abstenir en la deliberació i votació.
3. Els Patrons, els directius i les persones que s’equiparen als mateixos en els
termes regulats en l’apartat 4 següent, no poden mantenir relacions
professionals de caràcter no laboral i retribuïdes amb la Fundació. En el cas
dels Patrons i les persones que s’equiparen als mateixos en els termes
regulats en l’apartat 4 següent, aquesta prohibició es mantindrà durant un
període de dos anys des del seu cessament com a Patró.
Els Patrons, els directius i les persones que s’equiparen als mateixos en els
termes regulats en l’apartat 4 següent, 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, els directius i les persones que s’equiparen als mateixos en els
termes regulats en l’apartat 4 següent podran mantenir relacions de caràcter
laboral amb la Fundació sempre que sigui expressament autoritzat pel
Patronat.
Resten prohibits els contractes de compravenda o arrendament de béns
immobles o mobles d’extraordinari valor i de préstec de diners amb Patrons,
directius i amb les persones que s’equiparen als mateixos en els termes
regulats en l’apartat 4 següent, tret que hi hagi prèvia autorització del Patronat.
Els Patrons, els directius i les persones que s’equiparen als mateixos en els
termes regulats en l’apartat 4 següent només poden realitzar operacions amb
la Fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels
interessos de la Fundació sobre els particulars del patró, directiu o persona
equiparada. Abans de dur a terme l’operació, el Patronat ha d’adoptar una
declaració responsable i l’ha de presentar al Protectorat juntament amb la
documentació justificativa pertinent en els termes legalment establerts.

4. S'equipara a l'interès personal, a l'efecte d'apreciar l'existència d'un conflicte
d'interessos, l'interès de les persones que mantenen amb el Patró o directiu de
la Fundació una vinculació de les contemplades a l’article 312-9-3 del Codi Civil
de Catalunya, o aquelles vinculacions que la llei pugui determinar en el futur.
5. Ineficàcia d'acords, decisions i actes
a) Els acords del Patronat i els actes executius del President, Vicepresident,
Tresorer, apoderats o directius en ús de les seves facultats que infringeixin la
llei o els estatuts o que lesionin l'interès de la Fundació es poden impugnar en
els termes i pels procediments establerts a la legislació vigent d’aplicació i amb
els efectes que aquesta estableix.
b) La ineficàcia dels acords, les decisions o els actes no afecta els drets que
terceres persones puguin haver adquirit de bona fe.
ARTICLE 16.- a) El Patronat es reunirà a requeriment del President, totes les vagades
que aquest cregui convenient, qui haurà de convocar-lo al menys una vegada l’any, o
quan ho sol·liciti una quarta part dels membres del Patronat. Les reunions es faran
prèvia convocatòria del Secretari feta amb un mínim de quinze dies hàbils d’antelació,
a aquell en que s’hagi de celebrar la reunió. A les convocatòries s’hi farà constar
l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de reunió. Les reunions del Patronat es podran
celebrar en un lloc diferent al de la seu social, sempre que no sigui fora del terme
municipal de Terrassa. Tanmateix, en el supòsit de reunions sense convocatòria per
estar-hi presents o degudament representats la totalitat dels membres del Patronat en
els termes establerts a la llei, es podrà celebrar allí on es trobin i decideixin per
unanimitat la celebració de la reunió.
b/ El Patronat quedarà vàlidament constituït en primera convocatòria quan concorrin a
la reunió dos terços dels seus components. En segona convocatòria, que s’haurà de
celebrar com a mínim una hora després de l’assenyalada per a la primera, quedarà
vàlidament constituït amb l’assistència de la meitat dels seus components, sempre que
hi assisteixin com a mínim dos patrons. Els patrons poden delegar per escrit el vot,
respecte d’actes concrets, en un altre patró.
c/ Els acords del Patronat es prendran per majoria simple dels assistents, decidint en
cas d’empat el President, que dirigirà els debats i posarà en pràctica els acords
adoptats, sempre que no es designi a cap altra persona a aquest efecte. S'entén que
hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots en contra, sense comptarhi les abstencions, els vots en blanc i els nuls. Per a aprovar modificacions estructurals
i la dissolució serà necessària la majoria de dos terços dels assistents a la reunió, és a
dir els vots a favor han de representar dos terços del nombre d’assistents sense
comptar-hi les abstencions, els vots en blanc i els nuls.
d) El Secretari del Patronat aixecarà acta de cada reunió, en la que hauran de constar
la data i el lloc de la reunió, l'ordre del dia, els assistents, un resum dels assumptes
tractats, les intervencions de les quals s'hagi demanat constància i els acords
adoptats, amb la indicació del resultat de les votacions i de les majories amb què s'han
adoptat. En cas de que així ho sol·liciti el qui hagi votat en contra, es farà constar
l’oposició als acords adoptats.
Les actes s’aprovaran pel Patronat al final de la sessió corresponent o bé en la
pròxima reunió que es celebri i es signaran pel Secretari del Patronat o, en absència
d’aquest, pel de la sessió, amb el vis-i-plau del President o, en absència d’aquest, del
Vicepresident o d’aquell que hagués actuat com a President de la sessió.

Quan l’aprovació de l’acta no tingui lloc al final de la reunió, es consignarà en ella la
data i forma d’aprovació.
El Secretari del Patronat lliurarà, així mateix, els certificats que calgui per a l’execució
dels acords, així com en la resta de supòsits previstos en la llei, amb el Vist-i-plau del
President o, en absència d’aquest, del Vice-president.”
ARTICLE 17.- Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu competeix al Patronat:
1r.- Segons el que disposen aquests Estatuts, decidir i acordar sobre la renovació i
cessament de:

• Els Patrons, en el supòsit contemplat a l’art 15-a) de que la societat
fundadora deixi d’existir.

• Els càrrecs del propi Patronat i
• Els càrrecs de direcció i Apoderats
2n.- El govern, l’administració i la màxima representació de la Fundació amb les més
àmplies facultats en tota mena de relacions i per a realitzar tots els actes i contractes
amb i davant de qualsevol persona física i jurídica o entitat de qualsevol mena pública
o privada, d’exercici de qualsevol mena de dret i acció sense cap tipus de limitació, de
disposició, gravamen, adquisició i administració sobre tota classe de béns, inclusiu els
immobles, que cregui convenient, atorgant si s’escau els poders que cregui convenient
a aquests efectes, segons les normes legals d’aplicació i el que disposen aquests
Estatuts.
3r.- Exercir en general totes les funcions de custòdia, conservació, administració i
defensa dels béns de la Fundació.
4t.- Examinar i, si s’escau, aprovar els pressupostos i els programes d’activitats, el
balanç, memòria i comptes anuals.
5è.- Organitzar el funcionament intern i extern de la Fundació, establint els reglaments
que cregui oportuns, exercir l’alta inspecció, vigilància i orientació de la tasca de la
Fundació, per vetllar en tot moment el compliment dels seus fins, interpretant la
voluntat dels fundadors manifestada en la carta fundacional i en aquests Estatuts.
6è.- Nomenar i separar lliurament, en el seu cas, els càrrecs de direcció, assenyalarne els seus honoraris, sous i gratificacions.
7è.- Declarar haver complert fidelment la voluntat dels fundadors reflectida en els
objectius assenyalats en aquests Estatuts.
8è.- Interpretar i modificar els Estatuts a fi d’assolir un millor compliment de la voluntat
dels fundadors, de l’objecte i fins fundacionals. No obstant això, correspondrà al
Consell d’Administració de la Societat fundadora autoritzar prèviament la modificació
de l’art 15-a) d’aquests Estatuts. Només quan aquesta societat fundadora hagi deixat
d’existir aquesta autorització no serà necessària. La fusió, escissió, transformació o
qualsevol altra operació similar de la Societat fundadora, no serà considerat als
efectes d’aquests articles com extinció, sinó tant sols la seva dissolució total i
liquidació definitiva.
9è.- Acordar l’extinció de la fundació, la liquidació dels seus béns i el destí del
romanent segons es disposa a la Carta Fundacional i en aquests Estatuts.

10è.- Traslladar el domicili social, dins la ciutat de Terrassa, decidir sobre l’establiment
d’oficines, agències o delegacions tant a Catalunya, com a la resta de l’Estat o de
l’estranger.
11è.- Nomenar membres honorífics de la Fundació, Presidents o Patrons d’honor de la
Fundació o atorgar d’altres reconeixements i distincions de caire merament honorífic.
Capítol VI Modificacions Estructurals i dissolució
ARTICLE 18.- Correspondrà al Patronat decidir l’extinció i la liquidació de la Fundació,
així com la seva escissió i la seva fusió amb d’altres entitats anàlogues. L’execució
d’aquests acords s’haurà de fer segons legalment estigui establert en cada moment.
ARTICLE 19.- A banda de la causa d’extinció anterior i de les que legalment siguin
d’aplicació, la Fundació s’extingirà i dissoldrà quan cessi totalment en la seva activitat
per impossibilitat de poder complir amb els seus fins i objectius segons la Carta
Fundacional i els Estatuts.
ARTICLE 20.- Qualsevol que sigui la causa d’extinció, el Patronat nomenarà una
Comissió liquidadora amb poders suficients per a complir amb les seves funcions.
Una vegada extingida i dissolta la Fundació els seus béns o el seu romanent
seran destinats segons es disposa a la Carta Fundacional per la fundadora, és a dir:
un 50 % als Ajuntaments amb els que la Societat fundadora o les seves filials hi
tinguin concessió administrativa per a prestar els serveis del cicle integral de l’aigua al
moment de l’extinció, a repartir entre ells en proporció directa seu nombre d’habitants
censats, per tal de que aquests ho destinin a entitats benèfiques; l’altre 50 % a decisió
del Patronat, amb destinació a entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a
les que sigui d’aplicació el règim fiscal establert al Títol II de la Llei 49/2002 de 23 de
desembre entre les quals necessàriament hi haurà l’Institut Ramon Llull.
La Comissió Liquidadora formarà el compte de liquidació, en el que s’hi farà
constar el lliurament dels béns i de l’haver líquid, segons procedeixi, a l’entitat o
entitats que a dit efecte hagués acordat el Patronat.”

