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Resolució per la qual s'inscriu i es classifica la Fundació Episteme 

 

 

Fets 

 

1. En data 9 d’octubre de 2020, es va sol·licitar la inscripció de la Fundació Episteme. 

Amb aquesta sol·licitud es va iniciar l'expedient núm. 40264/2020, el qual conté 

l’escriptura de carta fundacional atorgada el 20 de febrer de 2020, davant el notari de 

Barcelona, senyor Ramón Abelló Diz, núm. 108 de protocol, pels senyors Josep Otón 

Catalán i Xavier Massó Aguadé. Intervenen, el senyor  Josep Otón Catalán, en nom i 

representació i com a President de l’associació denominada Associació de Catedràtics 

d’Ensenyaments Secundaris de Catalunya (ACESC) i el senyor Xavier Massó Aguadé en 

nom i representació i en qualitat de Secretari General del Sindicat de Professors de 

Secundària (ASPEPC-SPS).   

 

Tenen la consideració de fundadors l’Associació de Catedràtics d’Ensenyaments 

Secundaris de Catalunya (ACESC) i el Sindicat de Professors de Secundària (ASPEPC-

SPS).   

  

En aquesta escriptura, esmenada mitjançant una altra atorgada en data 10 de desembre 

de 2020 davant el mateix notari, núm. 1278 del seu protocol, consta la voluntat de 

constituir una fundació privada subjecta a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer del 

Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 

 

2. En data 18 de desembre de 2020 es va completar la documentació necessària per 

inscriure la Fundació Episteme. 

 

3. Tal com expressa l'article 5 dels estatuts, l'objecte de la Fundació és la defensa d’un 

model d’ensenyament de qualitat basat en la transmissió de coneixements. La defensa 

de la dignitat i professionalitat dels docents d’ensenyament secundari, i en la seva 

consideració d’especialistes en una matèria. Promoure la relació entre els centres 

d’ensenyament secundari i la societat. Promoure el diàleg, la reflexió i el debat sobre 

l’educació i l’ensenyament. Promoure la formació permanent, l’intercanvi d’experiències i 

la relació professional entre els docents, i entre aquests i les institucions educatives. 

Promoure publicacions, treballs, actes i activitats relacionades amb temes educatius, tant 

pel que fa a l’àmbit del professorat com al de l’alumnat. La participació en projectes 

educatius catalans, espanyols, europeus i internacionals, a iniciativa pròpia i/o en 

col·laboració amb d’altres entitats. La realització d’activitats per tal d’assolir les finalitats 

de la Fundació.  

4. Inicialment, la dotació de la Fundació consisteix en trenta mil euros (30.000 €) en 

efectiu metàl·lic dels quals els fundadors ja han aportat set mil cinc-cents euros (7.500 €), 
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segons queda acreditat en dos certificats de la oficina 0011, de l’entitat financera Caixa 

d’Enginyers, lliurats en data 5 de novembre de 2020. La resta, fins a l’import total de la 

dotació inicial, el fundador s’obliguen a aportar-lo dintre del termini màxim de cinc anys, 

d’acord amb el que consta a l’atorgament tercer de l’escriptura de carta fundacional, la 

qual constitueix un títol executiu segons el que disposa l’article 517.2.4º de la Llei 

d’enjudiciament civil. 

5. Han acceptat degudament el càrrec de patró les persones següents: 

President: Xavier Massó Aguadé, a proposta del Sindicat de Professors de Secundària 

(ASPEPC-SPS) 

Vicepresident: Felipe de Vicente Algueró, a proposta de l’Associació de Catedràtics 

d’Ensenyaments Secundaris de Catalunya (ACESC) 

Secretari: Josep Otón Catalán,  a proposta de l’Associació de Catedràtics 

d’Ensenyaments Secundaris de Catalunya (ACESC) 

Vocals: José Jorge Sánchez López, a proposta del Sindicat de Professors de Secundària 

(ASPEPC-SPS); Ramón Casals Casanovas, a proposta del Sindicat de Professors de 

Secundària (ASPEPC-SPS) i José Ignacio Fernández Daroca, a proposta del Sindicat de 

Professors de Secundària (ASPEPC-SPS). 

 

6. Els càrrecs de patró són gratuïts, segons l'article 19 dels estatuts. 

 

7. Els estatuts regulen tot el que fa referència a la denominació, la naturalesa, el règim de 

govern, l'objecte fundacional, el domicili, els beneficiaris, el règim econòmic i el patrimoni 

de la Fundació. 

 

8. S'hi adjunta el projecte de viabilitat econòmica dels dos primers anys de funcionament 

de la Fundació i de les activitats previstes.  

 

9. En data 25 de novembre de 2020, el cap del Servei de Supervisió i Protectorat, ha 

informat favorablement des del punt de vista econòmic la inscripció de la Fundació 

Episteme. 

 

 

Fonaments de dret 

 

1. Els articles 331-10 i 336-2 del Codi civil de Catalunya (en endavant, CcCat), 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 sol·licituds d’inscripció de 

les fundacions segons les dades que li consten, l’interès general de l’entitat, la qualitat de 

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

viabilitat economicofinancera. 
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La finalitat de la Fundació és d’interès general i les activitats relacionades amb els fins 

fundacionals s’hauran de dur a terme segons les normes que les regulin específicament, 

mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents. L’entitat té l’àmbit 

d’actuació principalment dins del territori de Catalunya i queda domiciliada al carrer Pelai, 

núm. 12, 7è E, de Barcelona. 

 

La dotació inicial i la regulació del règim econòmic s’ajusten a les normes vigents, i 

aquesta dotació ha estat aportada a la Fundació segons la naturalesa dels béns que la 

integren. 

 

La Fundació serà regida pel Patronat nomenat pels fundadors i els estatuts regulen 

l’organització del govern de l’entitat que ha de permetre la realització de la finalitat 

establerta, tot expressant-ne la composició, la forma de designació, les facultats que 

assumiran i la manera de deliberar i prendre acords. 

 

Les finalitats i les particularitats del funcionament de l’entitat han estat ponderades 

degudament, els càrrecs de patró són gratuïts i té l’obligació de retre comptes al 

Protectorat. 

 

2. L’article 315.2.a del CcCat, d’acord amb el qual en el Registre de fundacions s’ha de 

deixar constància de la constitució de les fundacions, i, concretament, dels elements 

següents: “Primer. La identitat de la persona o les persones fundadores i de les que 

compareguin a atorgar l’acte constitutiu. En el cas de constitució successiva, és suficient 

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

de la persona jurídica. Tercer. La identitat de les persones que formen part de l’òrgan de 

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

l’acte constitutiu de la persona jurídica”. 

 

3. L'ordenació del procediment s'ha fet d'acord amb la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 

règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques. 

 

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

documents essencials, la carta fundacional s’ajusta en tots els punts a les disposicions 

vigents i s’han complert tots els tràmits establerts.  

 

 

Resolució 
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Per tot això, a proposta i amb l'informe favorable previ del Servei d’Associacions i 

Fundacions, resolc: 

 

1r. Ordenar la inscripció de la Fundació Episteme en el Registre de fundacions de la 

Generalitat de Catalunya, amb tots els efectes establerts per les lleis. 

 

2n. Classificar la Fundació Episteme com a fundació benèfica de tipus cultural. 

 

 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, la persona interessada hi podrà 

interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del conseller de Justícia 

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 Justícia de Catalunya, 

ambdós terminis a comptar de l’endemà de la seva notificació. 

 

Una vegada transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense 

que se n’hagi notificat la resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar 

recurs contenciós administratiu davant de l’òrgan damunt esmentat. 

 

 

 

 

Ref.: EHV/ehv 

 

 

 

Barcelona, 08 de gener de 2021 

 

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques 

Per delegació (Resolució JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC 7371, de 17.5.2017) 

 
Xavier Bernadí i Gil   
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