
ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ TONI CATANY  
(Text consolidat a 1 de febrer de 2023) 

 
 

CAPÍTOL I 
Denominació, naturalesa, règim 

 
Article 1 
Amb la denominació FUNDACIÓ TONI CATANY, els senyors Antoni Garau Vadell i Miquel 
Bezares Portell, en la seva qualitat de marmessors del senyor Antoni Catany Jaume, Toni 
Catany, i en compliment de la seva voluntat testamentària, constitueixen amb caràcter 
indefinit una fundació privada dotada de personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar plena, 
el béns de la qual estan permanentment al servei de les finalitats d’interès general que es 
preveuen en l’article 5 d’aquests Estatuts. 
 
Article 2 
La Fundació es regeix per aquests Estatuts i per la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de 
fundacions. 
 
Article 3 
La Fundació té el domicili principal a la seu del Patronat: carrer Font, número 56, de Llucmajor 
(Mallorca). El Patronat pot acordar, per majoria absoluta dels seus membres, el canvi de seu, i 
ho ha de comunicar als òrgans competents de l’Administració pública. 
 
Article 4 
La Fundació duu a terme principalment les seves activitats en el territori de les Illes Balears, 
sens perjudici que, d’acord amb la planificació decidida pel Patronat, pugui realitzar 
actuacions en qualsevol indret del món i, en especial, en el territori de Catalunya. A aquest 
efecte, si així ho acorda el Patronat, la Fundació podrà comptar amb una delegació a 
Barcelona, al carrer Nou de la Rambla, número 34, principal (08001), de Barcelona. 
 
 

CAPÍTOL II 
Finalitats fundacionals i activitats 

Article 5 
Les finalitats bàsiques de la Fundació són: 
 

a) Catalogar, conservar, estudiar, defensar, prestigiar i difondre el llegat artístic i 
fotogràfic de Toni Catany. 

b) Col·laborar amb les institucions públiques en la creació i la gestió d’un centre 
internacional de fotografia, amb seu a Llucmajor, amb vocació d’esdevenir un 
organisme actiu amb projecció local i global per al foment de la cultura fotogràfica 
i per al coneixement i la difusió de l’obra de Toni Catany. 

c) Acostar al públic en general l’obra de Toni Catany, per a la qual cosa la Fundació 
gestiona els drets d’autor que generi l’obra de Toni Catany, i posa a la venda 
còpies de la part d'aquesta obra que sigui susceptible de comercialització.  

d) Col·laborar amb institucions públiques i entitats privades per al foment de la 
cultura fotogràfica i per potenciar les Illes Balears com a lloc de trobada de 
qualsevol expressió artística o cultural. 

 
Article 6 
1. Per tal de dur a terme les finalitats indicades en l’article anterior, la Fundació pot realitzar 
les activitats culturals, de recerca, formatives, divulgatives, editorials, d’intercanvi, de 
comercialització i d’altres similars. A aquest efecte, la Fundació podrà exercir les facultats 
civils i administratives pròpies de tota persona jurídica.  
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2. En les seves activitats, la Fundació se sotmet als ordenaments civil, mercantil, laboral, 
administratiu i tributari que, per raó de la matèria, siguin d’aplicació en cada situació o relació 
jurídica.  
 
3. La Fundació promou i defensa el pluralisme cultural i lingüístic i adopta la llengua catalana 
com a llengua pròpia. 
 
Article 7 
El Patronat té llibertat plena per determinar les activitats de la Fundació en el marc de les 
finalitats fundacionals. A aquest efecte, aprova plans i programes d’actuació. 
 
Article 8 
1. D’acord amb els principis d’imparcialitat i no discriminació en relació amb la determinació 
de les persones beneficiàries, les activitats fundacionals han de beneficiar la ciutadania en 
general i aquells col·lectius que, per raons específiques, puguin ser destinataris de 
determinats serveis o activitats. 
 
2. La Fundació ha de donar informació suficient i adequada de les seves finalitats, del serveis 
que gestiona i de les activitats que organitza. 
 
Article 9 
La Fundació ha de destinar el seu patrimoni i els recursos que obtingui a les finalitats 
fundacionals en els termes establerts per aquests Estatuts i d’acord amb la legislació de 
fundacions. 
 

CAPÍTOL III 
Organització i funcionament 

Article 10 
1. El Patronat és l’òrgan de govern i representació de la Fundació, al qual li corresponen les 
funcions que li assignen la llei i aquests Estatuts. 

 
2. El Patronat funciona en Comitè Executiu en el casos i per a l'exercici de les funcions que 
preveuen aquests estatuts. 
 
Article 11 
1. El Patronat està format per un president, un vicepresident, un tresorer, un secretari  i  un 
màxim de quinze vocals. 
 
2. Tenen la condició de vocal del Patronat, a més del director de la Fundació, aquelles 
persones que, sense haver cessat en el càrrec, figurin com a tals en l’escriptura constitutiva de 
la Fundació i aquells altres que hagin estat designades posteriorment per acord del Patronat, 
a proposta del president. 
 
3. Així mateix, són membres del Patronat les entitats públiques i privades que, havent 
obtingut el vistiplau d’aquest òrgan per majoria absoluta, s’hagin compromès formalment al 
finançament de la Fundació, o de les seves activitats, de manera indefinida. Cada una 
d’aquestes entitats ha d’estar representada en el Patronat per un màxim de tres vocals, 
segons s’estableixi en l’acord d’incorporació al Patronat. 
 
4. Tots els membres del patronat tenen dret de veu i vot, i han d’exercir les seves funcions 
amb diligència, honradesa, lleialtat a la voluntat fundacional i als Estatuts, i independència de 
criteri. Aquesta regla s’aplica també als representants de les persones jurídiques que tenguin 
la condició de patró de la Fundació. 
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5. El càrrec de patró té caràcter honorífic, però els patrons tenen dret a ser reemborsats de 
les despeses degudament justificades que el càrrec els ocasioni en l’exercici de les seves 
funcions. Les entitats públiques o privades que formen part del Patronat es fan càrrec de les 
despeses corresponents als vocals que les representin. 
 
6. El Patronat, prèvia autorització del Protectorat, podrà fixar una retribució adequada als 
patrons que prestin a la Fundació serveis diferents dels que implica l’exercici de les funcions 
que els corresponen com a membres del Patronat. 
 
Article 12 
1. Formen part del Comitè Executiu el president, el vicepresident, el tresorer, el secretari, el 
director i un nombre de vocals no superior a tres,  designats pel president.  
2. Correspon al Comitè Executiu: 
a) Dirigir, administrar i representar institucionalment la Fundació d'acord amb els estatuts i 
les directrius establertes pel Patronat. 
b) Impulsar i coordinar la gestió ordinària dels serveis, els béns, el personal i les activitats de la 
Fundació. 
c) Aprovar els programes d'activitats d'acord amb la planificació anual o pluriennal establerta 
pel Patronat. 

d) Aprovar i modificar la plantilla del personal d'acord amb el pressupost. 
e) Atorgar apoderaments. 

f) Fixar els preus dels serveis i productes que presti o ofereixi la Fundació. 
g) Aprovar la signatura dels contractes d'import superior als trenta-mil euros, sempre que 
això no correspongui al Patronat. 
h) Ordenar les despeses quan aquesta funció no estigui atribuïda a altres òrgans.  
i) Exercir les funcions que li siguin delegades pel Patronat. 
j) Qualsevol altra funció no atribuïda a un altre òrgan de la Fundació. 

 
3. El Comitè Executiu podrà delegar en el president o en el director de la Fundació les 
facultats atribuïdes en les lletres b), e), g), h) i j) de l’apartat anterior. 
 
Article 13 
1. La durada del mandat del membres del Patronat es regeix pel que disposa aquest article i 
per allò que disposa l’article 14. 
 
2. Són patrons vitalicis el Sr. Miquel Bezares Portell i el Sr. Antoni Garau Vadell. 
 
3. La resta de vocals i el vicepresident ho són per un període de quatre anys, prorrogable per 
períodes iguals si així ho decideix el Patronat. Les vacants s'han de cobrir per persones 
elegides pel Patronat, a proposta del president. 
 
4. S'exceptuen d'allò previst en l'apartat anterior els patrons de caràcter nat i els altres vocals 
que ho siguin per raó del seu càrrec en una institució pública o en una entitat privada, els 
quals només perden aquella condició quan cessen en el càrrec públic o són substituïts per 
decisió de la persona jurídica que representen. La substitució o renovació en el càrrec s’ha de 
dur a terme almenys cada cinc anys. 
 
5. El tresorer i el secretari ho són per un període de tres anys, prorrogable per períodes iguals 
si així ho decideix el Patronat. Les vacants s'han de cobrir per persones elegides pel Patronat, 
a proposta del president. 
 
6. Produïda la vacant en el càrrec de president, ocuparà el seu lloc el membre del Patronat 
que sigui designat pels patrons vitalicis i, en defecte d’això, pel que elegeixi el Patronat. El nou 
president iniciarà un mandat de cinc anys, prorrogable per períodes iguals. 
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7.  L’aplicació de les previsions de l’apartat anterior determina que el Patronat designi un nou 
vocal a proposta del president. 
 
Article 14 
1. La substitució i el cessament dels patrons es produeix d’acord amb les previsions d’aquests 
Estatuts i de la Llei 50/2002, de 26 de desembre.  
 
2. La persona que ocupa el càrrec de president, en constituir-se el Patronat d’acord amb 
l’escriptura fundacional, ho fa amb caràcter indefinit. 
 
Article 15 
1. Correspon al Patronat: 

a) Vetllar per la interpretació adequada i el compliment fidel de la voluntat 
fundacional. 

b) Assumir l’alta direcció de la Fundació, com també representar-la institucionalment 
en tots els àmbits i davant qualsevol institució, entitat o persona. 

c) Aprovar el Reglament d’organització i funcionament. 
d) Aprovar el pressupost anual. 
e) Aprovar els plans anuals o pluriennals d’actuació, i avaluar-ne la seva execució. 
f) Aprovar l’inventari de béns, els comptes anuals, la memòria anual d’activitats i 

qualsevol altre document de contingut econòmic exigit per la legislació de fundacions. 
g) Acordar la modificació o l’extinció de la Fundació i determinar el destí final dels 

béns i drets fundacionals, en els termes establerts en aquests estatuts. 
h) Designar i cessar el director de la Fundació. 
i) Aprovar la signatura dels contractes quan el seu preu sigui superior a cent mil 

euros o al límit superior que estableixi el Reglament d'organització i funcionament. 
j) Aprovar la alienació o el gravamen dels béns afectes a la dotació inicial. 
k) Qualsevol altra funció que li correspongui d'acord amb les lleis o amb aquests 

estatuts. 
 
2. El Patronat podrà delegar en el Comitè Executiu les facultats atribuïdes en les lletres f), 
excepte l'aprovació dels comptes anuals, i) i k) de l’apartat anterior. 
 
3. Per al millor exercici de les seves funcions, el Patronat pot crear comissions específiques 
d’estudi i proposta per a matèries determinades, les quals han de estar integrades per un 
nombre de patrons no superior a set. Aquests òrgans han de ser presidits pel president o pel 
vicepresident de la Fundació. 
 
Article 16 
1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària un mínim de dues vegades l’any, preferentment 
en el primer i tercer trimestre, i en sessió extraordinària quan ho decideixi el president o quan 
ho sol·licitin per escrit un mínim de tres patrons, sempre que concretin els punts que han de 
ser inclosos en l’ordre del dia. En aquests casos, la sessió ha de tenir lloc en els quinze dies 
següents al de la recepció de la sol·licitud. 
 
2. Per a la vàlida constitució del Patronat és necessària l’assistència del president o del 
vicepresident, del secretari o del tresorer, i d’almenys la meitat dels vocals del Patronat. Si a 
una sessió no assisteix el secretari, el tresorer el substituirà en les seves funcions. 
 
3. El règim de convocatòries i de funcionament del Patronat és el determinat en el Reglament 
d’organització i funcionament d’acord amb aquests Estatuts. 
 
4. Els acords del Patronat s'adopten per majoria. El president dirimeix els empats amb el vot 
de qualitat.  
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5. No obstant allò que preveu l'apartat anterior, s'exigeix el vot favorable d'una majoria 
qualificada dels membres del Patronat en els casos prevists en aquests Estatuts o en la llei. 
 
Article 17 
1. Correspon al president la representació jurídica de la Fundació davant qualsevol institució, 
òrgan administratiu o òrgan judicial quan no correspongui a un altre òrgan. Així mateix és 
competència del president determinar l’ordre del dia de les sessions del Patronat i dirigir-ne 
les deliberacions, com també la resta de les previstes en la legislació de fundacions. 
 
2. En cas d’absència, de malaltia o d’altra causa legal o reglamentària de naturalesa similar, la 
presidència l’assumeix el vicepresident i, en el seu defecte, el vocal de major edat que no 
tengui aquesta condició com a representant d’una institució pública o entitat privada. 
 
Article 18 
1. El vicepresident, el tresorer i el secretari exerceixen les funcions que, per a aquests càrrecs, 
preveuen la legislació de fundacions, aquests Estatuts i el Reglament d’organització i 
funcionament de la Fundació. 
 
2. Correspon en tot cas al secretari la facultat de certificació dels acords del Patronat i la 
custodia dels arxius i de la documentació de la Fundació, com també la resta d’atribucions 
determinades en la legislació de fundacions. 
 
Article 19 
1. El Patronat nomena i cessa lliurement el director de la Fundació entre persones de 
solvència acreditada en l’àmbit de la creació artística o la gestió cultural.  
 
2. El director està vinculat a la Fundació per un contracte laboral i percep les retribucions 
anuals que estableix el Patronat. 
 
3. Correspon al director: 
a) Dirigir el funcionament de la Fundació d’acord amb les directrius, els criteris generals i la 
planificació establerts pel Patronat i pel Comitè Executiu. 
b) Elaborar i presentar al Patronat o el Comitè Executiu, segons escaigui, els plans i els 
programes d’actuació. 
c) Elaborar i presentar al Patronat, en col·laboració amb el tresorer, l’avantprojecte de 
pressupost. 
d) Adoptar les mesures adients per a l’execució dels acords del Patronat i del Comitè Executiu. 
e) Dirigir el personal de la Fundació i organitzar i supervisar els serveis, incloses les tasques 
assignades a cada empleat.  
f) Representar jurídicament la Fundació en tot tipus d’actuacions i de negocis jurídics, sens 
perjudici dels límits que estableixin aquests Estatuts o el Patronat. 
g) Adoptar les mesures adients d’inventari, catalogació, conservació, protecció i exposició dels 
fons artístics i culturals de la Fundació. 
h) Adoptar les mesures de gestió econòmica, contractual, patrimonial i de bona administració 
previstes en aquests Estatuts i en la legislació de fundacions, quan no siguin competència del 
Patronat, del Comitè Executiu o del Tresorer. 
i) Impulsar, dirigir i supervisar l’elaboració de webs, bases de dades, publicacions i altres 
materials d’informació, difusió i publicitat dels serveis i activitats de la Fundació. 
j) Fer-se càrrec de les relacions ordinàries amb les institucions i entitats públiques i privades 
que entrin en contacte amb la Fundació, com també de les relacions ordinàries amb els 
mitjans de comunicació. 
k) Elaborar i presentar al Patronat la memòria anual d’activitats fundacionals. 
l) Col·laborar amb el tresorer en la preparació dels comptes anuals. 
m) Qualsevol altre que li sigui confiada pel Patronat o pel Comitè Executiu en consonància 
amb les funcions del càrrec de director. 
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Article 20 
1. El Patronat pot acordar la creació d’un Consell Assessor integrat per un màxim de set 
persones expertes en els àmbits artístic, cultural, econòmic, social o jurídic, per a l’exercici de 
les funcions següents: 

a) Emetre informes i parers amb relació amb les consultes que formulin el Patronat o el 
seu president. 

b) Informar, a petició del Patronat o del seu president, sobre el projecte de pressupost i 
els projectes de plans d’actuació de la Fundació. 

c) Formular observacions i recomanacions en relació amb els projectes i les activitats 
de la Fundació quan li ho demani el Patronat o el seu president. 

d) Debatre i intercanviar idees amb els membres del Patronat per tal de contribuir a 
l’avaluació permanent de les activitats de la Fundació. 

 
2.  Els membres del Consell Assessor tendran caràcter honorífic, sens perjudici del dret a ser 
reemborsats eventualment de les despeses que comportin la seva assistència a les reunions 
d’aquest òrgan. 
 

CAPÍTOL IV 
Règim econòmic 

Article 21 
1. El patrimoni de la Fundació està integrat per la dotació, constituïda pels béns i els drets 
aportats mitjançant l’escriptura fundacional, i pels béns i drets de qualsevol naturalesa que la 
Fundació adquireixi o incorpori per qualsevol títol. Això no obstant, podran integrar-se també 
en la dotació els béns i drets de contingut patrimonial que el Patronat afecti amb caràcter 
permanent als fins fundacionals, o que s'aportin en aquest concepte per institucions o 
entitats en el cas de previst en l'article 12 d'aquests Estatuts. 
 
2. En qualsevol cas, romanen directament afectes al compliment dels fins fundacionals els 
béns que formen part de la dotació inicial d’acord amb l’apartat precedent i aquells altres que 
es determinin expressament a aquest efecte pel Patronat. La resta de béns integrants del 
patrimoni seran administrats pel Patronat, en el marc de la legislació vigent, amb la finalitat 
d’assegurar la continuïtat de la Fundació. 
3. Per al compliment de les seves funcions i per al finançament de les seves activitats la 
Fundació compta amb els recursos següents: 

a) Els béns i els drets integrants del patrimoni fundacional. 
b) Les subvencions i les aportacions econòmiques procedents de qualsevol 

institució o ens públic. 
c) Les herències, llegats, donacions, aportacions o ajudes econòmiques procedents 

de persones físiques o de persones jurídiques privades, prèvia acceptació per 
part del Patronat. 

d) Els ingressos procedents de la gestió del patrimoni fundacional i dels drets 
d'autor de l'obra de Toni Catany, com també els derivats d'altres activitats 
econòmiques de la Fundació, inclòs l'aprofitament de la part de l'obra 
esmentada que sigui susceptible de comercialització. 

e) Els ingressos procedents de rendes i productes de capital. 
f) Els ingressos procedents de la prestació de serveis per part de la Fundació que 

hagin estat objecte de contractació o de concertació amb entitats públiques o 
privades. 

g) Qualsevol altre que pugui obtenir la Fundació d'acord amb la llei. 
 

Article 22 
1. El Patronat, el director i el tresorer duen a terme la gestió econòmica i patrimonial de la 
Fundació d’acord amb la legislació aplicable i aquests Estatuts, tot respectant els principis 
d’eficàcia, bona administració, lleialtat i transparència en la gestió. 
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2. L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural. 
3. Correspon al Tresorer, amb la col·laboració del Director, formular el comptes anuals que 
han de ser aprovats pel Patronat en els sis mesos següents al tancament de l'exercici 
econòmic. 
 

CAPÍTOL V 
Modificació dels Estatuts 

Article 23 
1. Qualsevol modificació d’aquests Estatuts ha de ser aprovada pel Patronat amb el vot 
favorable de les dues terceres parts dels seus membres i ha de respondre a una millor 
persecució de les finalitats de la Fundació, tot respectant els principis bàsics de la voluntat 
fundacional. 
2. No obstant el que disposa l'apartat anterior, serà suficient el vot favorable de la majoria 
absoluta dels membres del Patronat per a les modificacions estatutàries que afectin els 
articles 3, 8, 15, 18, 19, 20, 21 i 22 d'aquests Estatuts.  

 
 

CAPITOL VI 
Extinció de la Fundació 

Article 24 
La Fundació s'extingeix per alguna de les causes previstes en l’article 31 de la Llei 50/2002, de 
26 de desembre. El Patronat adoptarà els acords corresponents amb el vot favorable de les 
dues terceres parts dels seus membres. 
 
Article 25 
1. Excepte en cas de fusió, l’extinció de la Fundació determina l’obertura del procediment de 
liquidació, d’acord amb la legislació aplicable. 
2. Els béns i els drets que resultin del procés de liquidació es destinaran a l'entitat o entitats 
no lucratives de les Illes Balears, o de fora d'aquesta Comunitat Autònoma, que, a criteri del 
Patronat, puguin conservar, defensar i prestigiar adequadament el llegat artístic i fotogràfic 
de Toni Catany. El Patronat ha d'actuar, en tot cas, de manera que es garanteixin la unitat i la 
integritat dels fons artístics i culturals de la Fundació per tal d’assegurar la pervivència de 
l'esmentat llegat. 
 
Disposició addicional 
En el cas que la Fundació assumeixi la gestió del centre internacional de fotografia a què fa 
referència l'article 5 dels estatuts, i formin part del Patronat entitats públiques o privades que 
realitzin aportacions econòmiques a la Fundació amb caràcter indefinit, s'aplicaran les regles 
següents: 
 
Primera.- Serà necessari el vot favorable de la majoria dels vocals del Patronat que 
representin el conjunt de les institucions públiques o privades a que fa referència l'apartat 3 
de l'article 11, per a l'adopció dels acords i actes que, només en relació a dit centre 
internacional, s'indiquen a continuació: 
a) L’aprovació dels estats d’ingressos i despeses del pressupost anual relatius al centre. 
b) L'aprovació de la relació de personal de la Fundació destinada al centre, com també de les 
seves comeses i de les seves retribucions. 
c) La contractació del director del centre, que podrà recaure en el director de la Fundació. 
d) L’aprovació dels comptes anuals en allò que afecti al finançament del centre. 
 
Segona.- Les prescripcions anteriors s’entenen sense perjudici dels compromisos que 
adquireixi la Fundació mitjançant els acords de col·laboració que subscrigui amb les 
administracions públiques per a la gestió del centre esmentat. 
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Tercera.- Quan es donin els supòsits prevists en la legislació reguladora del sector públic, la 
Fundació adequarà el seu funcionament a les exigències del règim jurídic i de control 
previstes per a les fundacions del sector públic. 
 
Disposició transitòria 
Els membres del Patronat inicial, constituït d'acord amb l'escriptura fundacional, exerciran les 
seves funcions fins el moment en què s'hagi d'aplicar l’article 13 d'aquests Estatuts, la qual 
cosa no ha de ser abans del dia 1 de setembre de 2017 per al Tresorer i Secretari, i del dia 1 
de setembre de 2018 per al vicepresident i la resta de vocals.  
 
Disposició final 
L’entrada en vigor dels Estatuts es produeix a partir de la inscripció de la Fundació en el 
Registre de Fundacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La publicació d'aquesta 
inscripció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears es duu a terme per a coneixement general. 
 
 

************ 


