
 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ESTATUS DE LA XCN 

per incloure la possessió de béns immobles dintre del seu patrimoni 
 

A continuació es llisten les propostes de modificació dels articles a modificar dels estatuts 

vigents, sotmeses a votació a l’Assemblea Extraordinària de la XCN de 7 d’abril de 2022 

 

1A MODIFICACIÓ 

Article 3.2: La XCN durà a terme les següents activitats: 

(...) 

 Es proposa incloure una nova activitat: 

(...) 

“La conservació, recuperació i gestió dels terrenys/béns immobles/espais que formin 

part del patrimoni de la XCN” 

 

2A MODIFICACIÓ 

Article 31: Atesa la seva naturalesa, la XCN no té patrimoni fundacional. 

 

Es proposa modificar aquest article amb el següent text: 

 

Article 31:  

Atesa la seva naturalesa, la XCN no té patrimoni fundacional. 

 

El patrimoni de la XCN està constituït pel conjunt dels seus béns i drets de caràcter real 

i personal. En qualsevol cas, els bens i les rendes que conformen el patrimoni de la XCN 

estan permanentment afectats al compliment dels fins de l’entitat i per tant a la 

realització de les activitats esmentades a l’article 3.2. 

 

3A MODIFICACIÓ 

Article 32:  

Els recursos econòmics de la XCN es nodriran: 

a. De les quotes i altres aportacions dels seus membres.  

b. D'ajuts de subvencions oficials o de particulars.  

c. De donacions, herències o llegats.  

d. De les rendes del patrimoni propi o bé d'altres ingressos que es puguin obtenir. 

 

Es proposa modificar el punt 32.d. amb el següent text:  

 

d. De les rendes, rendiments,  productes i altres ingresos que es puguin obtenir dels 

béns incorporats al patrimoni propi de la XCN. 

 

https://xcn.cat/wp-content/uploads/Estatuts-XCN-2019-1.pdf
https://xcn.cat/wp-content/uploads/Estatuts-XCN-2019-1.pdf


 

 

 

4A MODIFICACIÓ 

Article 39.2:  

La comissió liquidadora procedirà al pagament dels deutes i al 

cobrament dels crèdits. El romanent net que resulti de la liquidació es lliurarà 

directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que en l’àmbit 

territorial d’actuació de l’associació s’hagi destacat més en activitats similars 

a les dutes a terme per l’associació i tingui la consideració d’entitats 

beneficiàries del mecenatge als efectes previstos a la Llei 49/2002, de 23 de 

desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius 

fiscals al mecenatge 

 

Es proposa modificar aquest article amb el següent text:  

 

Article 39.2:  

La comissió liquidadora procedirà a la liquidació de tot el patrimoni de la XCN.  

Una vegada s’hagi procedit a la cancel·lació dels deutes, crèdits i altres obligacions 

econòmiques a càrrec de la XCN, el romanent net que resulti de la liquidació, es lliurarà 

directament a l’entitat pública o privada sense ànim de lucre que en l’àmbit territorial 

d’actuació de l’associació s’hagi destacat més en activitats similars a les realitzades per 

la XCN i que tingui la consideració d’entitats beneficiàries del mecenatge als efectes 

previstos a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim 

de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. 

El patrimoni immobiliari serà adjudicat, en primer terme, a l’entitat sense ànim de lucre 

que, en virtut del contracte de custòdia signat amb la XCN, estigui gestionant cada finca 

en el moment de la dissolució de la XCN.  

En cas de renúncia a aquesta adjudicació per part de l’entitat de custòdia o en cas de 

que aquesta no estigui en funcionament actiu en el moment de l’assignació del 

patrimoni, aquest s’adjudicarà a l’entitat pública o privada sense ànim de lucre que 

tingui finalitats anàlogues a la XCN i que realitzi les seves activitats en les zones 

geogràfiques properes a la ubicació de la finca adjudicada o que tingui el seu domicili 

geogràficament més pròxim a la finca. 

 

 

 


