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i Generalitat de Catalunya
Departament de Justicia
Direcció General de Dret
i cTEntitats Jurídiques

Sr. Héctor Gabriel de Urrutia Coduras

Fundación PKU y Otros Trastornos Metabólicos Hereditarios

Avinguda Diagonal, 191
08018 Barcelona

(Barcelonés)

Senyor,

Us trameto, adjunta, la Resolució del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques (per

delegado de la persona titular del Departament de Justicia, segons Resolució
JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC 7371, de 17.5:2017) per la qual s'ha resolt

1'expedient 28360/2018, sobre la ¡nscripció i la classificació de la Fundación PKU y Otros
Trastornos Metabólicos Hereditarios, a la qual correspon el núm. 3093 del Registre de

fundacions.

Així mateix us adjunto una copia auténtica de 1'escriptura de la carta fundacional,

atorgada el dia 21 de juny de 2018, davant el notari de Barcelona, senyor Ricardo Manen

Barceló, núm. 3633 de protocol, amb la diligencia que ha estat inscrita en el Registre de
fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Atentament,

Responsable d'inscripcions i assentaments registráis

Nuria Campos Eito

Barcelona, 19 de novembre de 2018
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justicia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Resolució per la qual es classifica la Fundación PKU y otros Trastornos

Metabólicos Hereditarios i s'inscriu en el Registre de fundacions de la

Generalitat de Catalunya

Fets

1. En data 16 de julioi de 2018 es va sol-licitar la inscripció de la Fundación PKU y otros
Trastornos Metabólicos Hereditarios en el Registre de fundacions de la Generalitat de

Catalunya. Amb aquesta soHicitud es va iniciar 1'expedient núm. 28360/2018, que conté

1'escriptura de carta fundacional alargada el dia 21 de juny de 2018, davant el notari de
Barcelona, senyor Ricardo Manen Barceló, núm. 3633 de protocol, per les senyores

María Lourdes Vila Valles i Mei García Rubio, i peí senyor Alberto Nublóla Sivilla. Tots els
compareixents van intervenir en el seu propi nom i dret, fent-ho, a mes, la senyora María

Lourdes Vila 'Valles, en nom ¡ representado de 1'Associació Catalana de Trastorns

Metabólics Hereditaris PKU/ATM.

En aquesta escriptura h¡ consta la voluntat de constituir una fundació privada subjecta a
la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques.

2. Té la condició de fundadora 1'Associació Catalana de Trastorns. Metabólics Hereditaris

PKU/ATM.

3. En data 17 d'octubre de 2018, es va completar la documentado necessária per

inscriure la Fundación PKU y otros Trastornos Metabólicos Hereditarios.

4. Tal com expressa 1'article 5 deis seus estatuts, la Fundado té per objecte la lluita

contra la fenilcetonúria, també coneguda com PKU, i altres trastorns metabólics

hereditaris, proporcionant ajuda i suport social ais malalts i a les seves famílies per a la
millora de la seva qualitat de vida, i en totes aquelles qüestions en les quals aquests

trastorns puguin arribar a incidir, amb la fi última de procurar una millor relació d'aquests

afectats amb el mitjá en qué viüen, dotant-los de quantes eines sigui possible per
procurar la seva igualtat d'oportunitats dins de la societat. Es també finalitat de la

Fundado treballar per sensibilitzar a 1'opinió pública i a 1'Administració deis problemes de
tractament ¡ prevenció de la PKU i altres trastorns metabólics hereditaris, així com per
fomentar la recerca científica de tractaments que, d'una banda, permetin millorar la

qualitat de vida deis malalts i el seu entorn familiar i, d'altra banda, descobreixin possibles

camins de cura parcial o total per a aquestos afeccions. La definició de les finalitats

fundacionals consignades en els presents estatuts no ha de ser interpretada

restrictivament, sino que ha d'entendre's referida a qualsevol activitat que tingui relació
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i Generalitat de Catalunya
Departament de Justicia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

amb les finalitats de la Fundado, així com a les persones, mitjans o activitats que puguin

contribuir al seu foment i desenvolupament directa o indirectament.

5. Segons la documentado presentada, la dotació de la Fundado ascendeix a trenta mil

euros (30.000 €) en efectiu metál-lic, aportats per 1'Associació Catalana de Trastorns

Metabólics Hereditaris PKU/ATM. Aquesta suma ha estat ingressada en un compte
corrent obert a nom de la Fundació en una oficina d'Esplugues de Llobregat de 1'entitat

CaixaBank, segons consta en un certificat d'aquesta ehtitat financera de 18 de juny de

2018.

6. Han acceptat degudament el carree de patró les persones següents:

Presidenta : María Lourdes Vila Valles, membre de la Junta Directiva de 1'Associació

Catalana de Trastorns Metabólics Hereditaris PKU/ATM
Secretaria: Mei García Rubio, membre de la Junta Directiva de 1'Associació Catalana de

Trastorns Metabólics Hereditaris PKU/ATM
Vocal: Alberto Nublóla Sivilla, membre de la Junta Directiva de 1'Associació Catalana de
Trastorns Metabólics Hereditaris PKU/ATM

7. Els estatuts regulen tot el que fa referencia a la denominació, la naturalesa, el régim de

govern, 1'objecte fundacional, el domicili, els beneficiaris, el régim económic i el patrimoni

de la Fundació.

8. 8'adjunten a la sol'licitud un projecte i un pía de viabilitat económics per ais dos

primers exercicis de funcionament de la Fundació.

9. El cap del Servei de Supervisió i Protectorat, en data 29 d'octubre de 2018, un cop

analitzada des del punt de vista económic la documentació referent a la inscripció de la

Fundación PKU y otros Trastornos Metabólicos Hereditarios, propasa una resolució

positiva sobre la inscripció de 1'entitat en el Registre de fundacions.

Fonaments de dret

1. Els articles 331-10 i 336-2 del Codi civil de Catalunya (en endavant, CCC), en relació
amb els articles 331-1 a 331-7 del mateix cos legal, pels quals el Protectorat de la
Generalitat sobre les fundacions ha d'examinar i resoldre les soHicituds dlnscripció de

les fundacions segons les dades que 1¡ consten, 1'interés general de 1'entitat, la qualitat de

la persona fundadora, la suficiencia de la dotació, el contingut de la carta fundacional i la

viabilitat economicofinancera.

La finalitat de la Fundado es dlnterés general i les activitats relacionades amb els fins
fundacionals s'hauran de dur a terme segons les normes que les regulin específicament,

mitjangant 1'obtenció, si escau, deis permisos o llicéncies pertinents. L'entitat té 1'ámbit
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justicia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

d'actuació principalment dins del territori de Catalunya i queda domiciliada a Barcelona,
avinguda Diagonal, 640, 6a planta.

La dotació inicial i la regulado del régim económic s'ajusten a les normes vigents, i

aquesta dotado ha estat aportada a la Fundado segons la naturalesa deis béns que la

integren.

La Fundado será regida peí Patronat nomenat pels fundadors i els estatuts regulen
1'organització del govern de 1'entitat que ha de permetre la realització de la finalitat
establerta, tot expressant-ne la composició, la forma de designació, les facultáis que

assumiran i la manera de deliberar i prendre acords.

Les finalitats i les particularitats del funcionament de 1'entitat han estat ponderades
degudament, el carree de patró es gratuít i els patrons teñen 1'obligació de retre comptes

al Protectorat.

2. L'art¡cle 315.2.a del CCC, d'acord amb el qual en el Registre de fundacions s'ha de

deixar constancia de la constitució de les fundacions, ¡ concretament deis elements

següents: "Primer. La identitat de la persona o les persones fundadores ¡ de les que

compareguin a atorgar 1'acte constitutiu. En el cas de constitució successiva, es sufícient

que hi figuri, en lloc de la identitat deis fundadors, la deis promotors. Segon. Els estatuts

de la persona jurídica. Tercer. La ¡dentitat de les persones que formen part de 1'órgan de

govern i els carrees que hi ocupen. Quart. Les dades que la llei obligui a fer constar en

1'acte constítutiu de la persona jurídica.".

3. Uordenació del procediment s'ha fet d'acord amb la Llei 26/2010, del 3 d'agost, del

régim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, i la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions

publiques.

4. Aquest expedient ha estat promogut per una persona legitimada, s'han aportat els

documents essencials, la carta fundacional s'ajusta @n tots els punts a les disposicions

vigents ¡ s'han complert tots els trámits establerts.

Resolc:

Per tot aixó, amb 1'informe previ del Servei d'Associacions i Fundacions, resolc:

1r. Ordenar la inscripció de la Fundación PKU y otros Trastornos Metabólicos
Hereditarios en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb tots els

efectes establerts per les liéis.
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i Generalitat de Catalunya
Departament de Justicia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

2n. Classificar la Fundación PKU y otros Trastornos Metabólicos Hereditarios com a

fundado benéfica de tipus cultural, assistencial i de fins científics.

Contra aquest acte, que exhaureix la vía administrativa, la persona interessada h¡ podrá

interposar, amb carácter potestatiu, recurs de reposidó davant del conseller de Justicia

en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos,

davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya,
ambdós terminis a comptar de 1'endemá de la seva notificado.

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que se n'hag¡

notificat la resolució, es podrá entendre desestimat i es podrá interposar recurs

contenaos administratiu en el termini de sis mesas a comptar de 1'endemá que s'hagi

produft 1'acte presumpte desestimatori del recurs davant 1'órgan damunt esmentat.

Barcelona, 15 de novembre de 2018

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques
Per delegado (Resolució JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC 7371, de 17.5.2017)

Xavier Bernadí i Gil

Ref.: LMM/lmm
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