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CAPÍTOL I 

DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1. Denominació 

Amb la denominació FUNDACIÓ LLUÍS ALCANYÍS UNIVERSITAT DE VALÈNCIA DE 

LA COMUNITAT VALENCIANA es constitueix una fundació pública d’interés 

general, sense ànim de lucre i sota la tutela del Protectorat que exerceix la 

Generalitat Valenciana. 

Article 2. Durada 

La Fundació està constituïda amb una durada indefinida. No obstant això, si en 

algun moment les finalitats pròpies de la Fundació pogueren estimar-se complides 

o esdevingueren d’impossible compliment, el Patronat podrà acordar la seua 

extinció, conforme al previst en l’article 30 dels presents Estatuts. 

 

Article 3. Personalitat jurídica 

1. La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i 

d’obrar, conformement a les normes per les quals es regeix. 

 

2. La Fundació tindrà la consideració de mitjà propi instrumental i servei 

tècnic de la Universitat de València en les matèries que constitueixen les 

seues finalitats, podent assumir encomandes de gestió per a la realització 

d’actes de qualsevol naturalesa. 

En el marc de les encomandes que se li realitzen executarà els treballs, 

serveis, estudis, projectes, assistències tècniques i quantes actuacions li 

encomane la Universitat de València. 

 

Article 4. Règim normatiu 

La Fundació es regeix per la voluntat de l’entitat fundadora manifestada en 

l’escriptura fundacional, pel presents Estatuts, per les normes que, en 

interpretació i desenvolupament d’aquests, establisca el Patronat i, en tot 

cas, per les disposicions legals vigents. 

 

Article 5. Nacionalitat, àmbit d’actuació i domicili 

1. La Fundació té nacionalitat espanyola. 
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2. El seu principal àmbit d’actuació és la Comunitat Valenciana. 

 

3. La Fundació estableix el seu domicili social al Carrer Gascó Oliag núm. 1 de 

València. 

 

CAPÍTOL II 

OBJECTE DE LA FUNDACIÓ I BENEFICIARIS 

 

Article 6. Objecte 

La Fundació té per objecte promoure, coadjuvar i fomentar el desenvolupament 

d’activitats docents teòriques i pràctiques i d’investigació dels ensenyaments que 

s’imparteixen a la Universitat de València, a fi d’obtenir una completa formació 

del seu alumnat adequada a les necessitats socials de cada moment, la realització 

d’activitats conduents a la formació del professorat, activitats de formació 

continuada i formació de persones en situació de desocupació, la transferència de 

resultats de la investigació i de transferència del coneixement, així com col·laborar 

amb la Universitat de València en la gestió d’activitats relacionades amb la 

prestació de serveis soci-sanitaris.  

Per executar aquestes finalitats, la Fundació té com a objectius propis: 

a) Establir, organitzar i gestionar centres de prestació de serveis 

sociosanitaris, en els quals l’alumnat de la Universitat de València puga 

adquirir l’experiència i coneixements pràctics necessaris i inherents als 

ensenyaments impartits en l’esmentada Universitat. 

 

b) Establir, organitzar i gestionar centres docents per al desenvolupament de 

les activitats docents que, previ conveni amb la Universitat de València, es 

determinen, amb subjecció a la normativa legal vigent. 

 

c) Establir, organitzar i gestionar centres de formació per al desenvolupament 

de les activitats de formació que es determinen, amb subjecció a la 

normativa legal vigent. 

 

d) Establir, organitzar i gestionar activitats de prestació de serveis 

d’assistència o de suport a les activitats de la Universitat de València. 

 

e) Recaptar fons, recorrent fins i tot al finançament extern, per a utilitzar-los 

en la consecució dels seus objectius. 

 

f) Proposar ensenyaments o programes d’estudi d’acord amb les necessitats 

socials. 
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g) Organitzar seminaris, cursos o ensenyaments teòrics i pràctics en àrees de 

coneixement relacionades amb l’activitat de la Universitat de València. 

 

h) Concertar programes de cooperació i convenis de col·laboració amb 

entitats públiques i privades per a l’adquisició de l’experiència pràctica de 

l’alumnat de la Universitat de València. 

 

i) Contribuir a la difusió de les activitats docents de la Universitat de València 

i a l’adequada formació del seu alumnat. 

 

I, en general, totes les activitats que puguen contribuir a la realització dels seus 

objectius principals. 

 

Article 7. Beneficiaris 

1. La concreta designació dels beneficiaris serà decidida lliurement pel 

Patronat o per l’òrgan en què aquest delegue, sense que ningú puga exigir 

prestacions a la Fundació al·legant qualsevol títol. 

 

2. La Fundació atorgarà, amb criteris d’imparcialitat, no discriminació i 

objectivitat, els seus beneficis a les persones o entitats que, reunint les 

condicions expressades anteriorment, estime el Patronat que són legítims 

creditors d’aquests, d’acord amb les bases, normes o regles que establisca 

a aquest efecte. 

 

CAPÍTOL III 

APLICACIÓ DE LES RENDES A L’OBJECTE FUNDACIONAL 

 

Article 8. Destinació de les rendes i ingressos 

La Fundació aplicarà els recursos fundacionals al compliment de les seues 

finalitats, en la proporció que, per a cada exercici, determine el Patronat a 

l’elaborar i aprovar els corresponents plans d’actuació anuals, atenent, en tot 

moment, al que disposa la Llei. 
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CAPÍTOL IV 

ÒRGANS DE GOVERN 

 

SECCIÓ PRIMERA: EL PATRONAT 

 

Article 9. Naturalesa del Patronat i caràcter del càrrec de patró 

1. El Patronat és l’òrgan de govern, administració i representació de la 

Fundació, que tindrà i exercitarà les facultats que li corresponen amb 

subjecció al que es disposa en l’ordenament jurídic i en els presents 

Estatuts. Els seus membres hauran d’exercir les seues funcions amb la 

diligència d’un representant lleial. 

 

2. Els patrons exercitaran les seues facultats amb independència, sense 

traves ni limitacions. En conseqüència, no podrà imposar-se’ls, en 

l’adopció d’acords de tot gènere, l’observança d’altres requisits que els 

expressament disposats en aquests Estatuts o els establerts amb caràcter 

de dret necessari en l’ordenament jurídic. 

 

 

Article 10. Caràcter gratuït del càrrec de patró 

 

Els patrons exerciran gratuïtament els seus càrrecs sense que, en cap cas, 

puguen meritar pel seu exercici retribució alguna. No obstant això, tindran 

dret a ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que 

l’exercici de les seues funcions els ocasione. 

 

 

Article 11. Composició i càrrecs 

 

1. El Patronat estarà constituït per un mínim de tres membres, corresponent 

al propi Patronat, en cada moment, la determinació del número concret de 

membres. 

 

2. Són patrons nats: 

 

a) President/a.-El/la Mgfc./a Sr/a Rector/a de la Universitat de 

València. 

 

b) Secretari/a.-El/la Secretari/a General de la Universitat de 

València. 
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c) El/la President/a del Consell Social de la Universitat de 

València. 

 

d) Un/a Vicerector/a nomenat/da pel Rector de la Universitat 

de València. 

 

e) El/la Gerent/a de la Universitat de València. 

 

f) El Degà/na de la Facultat de Medicina i Odontologia de la 

Universitat de València. 

 

g) El Vicedegà/na d’Odontologia de la Facultat de Medicina i 

Odontologia de la Universitat de València. 

 

h) El Degà/na de la Facultat d’Infermeria i Podologia de la 

Universitat de València. 

 

i) El/la Director/a del Departament d’Òptica de la Universitat 

de València. 

 

j) El/la Director/a del Departament de Medicina Preventiva i 

Salut Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i 

Medicina Legal de la Universitat de València. 

 

k) El/la President/a de l’Il·lustre Col·legi Oficial d’Odontòlegs i 

Estomatòlegs de València. 

 

l) El/la President/a de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Podòlegs de 

la Comunitat Valenciana. 

 

m) El/la President/a de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Dietistes-

Nutricionistes de la Comunitat Valenciana. 

 

n) El/la President/a del Col·legi d’Òptics Optometristes de la 

Comunitat Valenciana. 

 

o) L’Honorable Sr/a Conseller/a de Sanitat de la Generalitat 

Valenciana. 

 

3. Els Patrons electius seran nomenats pel Patronat a proposta del 

President/a. 
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4. Podran ser membres del Patronat les persones físiques que tinguen plena 

capacitat d’obrar i no estiguen inhabilitades per a l’exercici de càrrecs 

públics, ni es troben incurses en cap causa d’incompatibilitat. 

 

5. Les persones jurídiques podran formar part del Patronat i hauran de 

designar, a través del seu òrgan competent, a la persona física que actue 

en la seua representació. 

 

6. El càrrec de patró que recaiga en persona física haurà d’exercir-se 

personalment. No obstant això, podrà actuar en el seu nom i representació 

un altre patró per ell designat, havent de ser aquesta representació per a 

actes concrets i ajustant-se a les instruccions que, si escau, el representat 

formule per escrit. 

 

7. Si l’anomenat a exercir el càrrec de patró ho fóra per raó del càrrec que 

ocupara en entitats públiques o privades, podrà actuar en nom seu la 

persona a qui corresponga la seua substitució d’acord amb les normes que 

les regulen, o la persona que designe en escriptura pública si ho és amb 

caràcter permanent, o per mitjà d’un escrit especial per a cada ocasió. 

 

8. Quan la condició de patró siga atribuïda a persones jurídiques, aquestes 

hauran de designar, a través del seu òrgan competent, la persona física que 

actue en la seua representació, que haurà de conferir-se, en qualsevol cas, 

per escrit. Si la persona física representat ho fóra per raó del càrrec, serà 

aplicable el que disposa l’apartat anterior. 

 

 

Article 12. Regles per a la designació i substitució dels seus membres 

 

1. El càrrec de patró electiu tindrà una durada de tres anys, sense perjudici 

de successives renovacions, que podran ser il·limitades. 

 

2. Els patrons electius continuaran en l’exercici del seu càrrec fins a la següent 

reunió del Patronat en la qual es decidisca la seua renovació o substitució, 

que haurà de celebrar-se necessàriament dins dels sis mesos següents a la 

data de venciment del càrrec de patró. 

 

3. La renovació o designació de nous membres es farà pel Patronat, de 

conformitat amb el procediment establert en les presents Estatuts per a 

l’adopció d’acords. 
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Article 13. Acceptació de patrons  

L’acceptació del càrrec pels patrons haurà de formalitzar-se en la forma 

previnguda en la legislació vigent. 

 

Article 14. Cessament i suspensió dels patrons 

El cessament i la suspensió dels patrons es produiran per qualsevol de les causes 

previstes per la Llei. 

 

Article 15. Competències 

1. Correspon al Patronat complir i fer complir les finalitats fundacionals, 

d’acord amb el que disposa la Llei i els presents Estatus i administrar els 

bens i drets que integren el patrimoni de la Fundació, mantenint 

plenament el rendiment i utilitat d’aquests, conforme als criteris 

econòmic-financers d’un bon gestor.  

2. Amb independència de les funcions que li atorguen els presents Estatuts, i 

sense perjudici de sol·licitar les preceptives autoritzacions i realitzar les 

oportunes comunicacions al Protectorat, a títol merament enunciatiu i no 

limitatiu, són facultats del Patronat:  

 

a. Establir l’orientació i fixar les línies generals de funcionament de la 

Fundació. 

 

b. Seleccionar als beneficiaris de les prestacions fundacionals. 

 

c. Aprovar el pla d’actuació i la seua liquidació, la memòria d’activitats 

i els comptes anuals que hagen de ser presentats al Protectorat.  

 

d. Acordar l’alienació de béns immobles. 

 

e. Acceptar, si escau, donacions i/o llegats i acceptar herències a 

benefici d’inventari 

 

f. Aprovar les modificacions estatutàries i tots aquells actes que 

necessiten autorització del Protectorat, així com decidir en els 

conflictes a què es refereix l’article 13.7 de la Llei 8/1998, de 9 de 

desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana o precepte 

que ho substituïsca.  
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g. En general, quantes altres funcions haja de desenvolupar per a 

l’administració o govern de la Fundació, amb submissió en tot cas a 

les prescripcions legals.  

 

Article 16. Reunions i adopció d’acords 

1. El Patronat es reunirà, com a mínim, dues vegades a l’any i, a més, quantes 

vegades ho convoque el/la President/a o quan ho sol·licite, al menys, un 

terç dels seus membres. En aquest últim cas, s’haurà de presentar, 

juntament amb la sol·licitud, una proposta de l’ordre del dia.  

 

2. La convocatòria es remetrà de forma individual a tots el patrons amb, al 

menys, dos dies d’antelació a la data de celebració de la reunió, al domicili 

designat per ells, mitjançant qualsevol procediment, inclosos els mitjans 

informàtics, electrònics o telemàtics, que permeta acreditar la seua 

recepció pels destinataris. En la convocatòria es farà constar el lloc, la data 

i l’hora de la reunió així com l’ordre del dia.  

La documentació relativa als assumptes que es vagen a tractar en la reunió 

es posarà a disposició dels patrons amb l’antelació suficient.  

No serà necessària convocatòria prèvia quan es troben presents tots els 

patrons i acorden, per unanimitat, la celebració de la reunió.  

 

3. El Patronat quedarà vàlidament construït quan concórreguen, presents o 

representats, més de la meitat dels seus membres i sempre que es troben 

presents el/la President/a i el/la Secretari/a, titulars o per delegació, 

excepte en els casos per als quals s’exigisca, reglamentàriament, un 

nombre major d’assistents.  

 

4. Excepte en els casos en què, legal o estatutàriament, siguen aplicables 

unes altres majories, els acords s’adoptaran per majoria simple de vots dels 

patrons presents o representats. En cas d’empat, el/la President/a o, en 

cas de substitució, el/la Vicepresident/a tindrà vot de qualitat.  

 

5. A les reunions del Patronat assistirà el/la Director/a General de la 

Fundació, amb veu però sense vot, si bé la seua presència no serà 

computada a efectes d’integració dels quòrums d’assistència exigits per 

aquests Estatuts. També podran ser cridats, per a assumptes determinats, 

els/les directors/es de clínica, si escau.  

 

6. De cada reunió que celebre el Patronat s’estendrà pel Secretari/a la 

corresponent acta, havent d’expressar aquesta els assistents, les 
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circumstàncies del lloc i hora de la reunió i els punts de l’ordre del dia, així 

com les intervencions realitzades de manera succinta i el contingut literal 

dels acords adoptats, deixant constància del resultat de les votacions.  

 

Les actes seran signades, en totes les seues fulles, pel Secretari/a del 

Patronat amb el vist i plau del President/a. 

 

7. Les actes s’aprovaran en la mateixa o en la següent reunió. No obstant això, 

el/la Secretari/a podrà emetre certificació sobre els acords que s’hagen 

adoptat, sense perjudici de la posterior aprovació de l’acta.  

 

En les certificacions d’acords adoptats emeses amb anterioritat a 

l’aprovació de l’acta es farà constar expressament tal circumstancia. 

 

8. El Patronat portarà un Llibre d’Actes, degudament foliat i legalitzat, en el 

qual constaran totes les actes aprovades per aquest òrgan.  

 

SECCIÓ SEGONA: PRESIDÈNCIA I SECRETARIA 

 

Article 17. Presidència 

1. Al President/a li correspon ostentar la representació de la Fundació davant 

tota classe de persones, autoritats i entitats públiques i privades, podent 

el Patronat, per a assumptes puntuals i mitjançant un acord exprés, atorgar 

aquesta facultat a un altre dels seus membres; convocarà les reunions 

ordinàries i extraordinàries del Patronat i fixarà l’ordre del dia, les 

presidirà, dirigirà els seus debats i, si escau, executarà els acords, podent 

per a això realitzar tota classe d’actes i signar aquells documents necessaris 

a tal fi.  

 

2. El/la President/a disposa de vot de qualitat per a dirimir els empats que 

pogueren produir-se en les votacions que es realitzen en les reunions del 

Patronat.  

 

3. Corresponen al Vicepresident/a les funcions del President/a en els casos 

de vacant, absència o malaltia, podent actuar també en representació de 

la Fundació en aquells supòsits en què així es determine per acord del 

Patronat. 

 

El/la Vicepresident/a serà nomenat pel Patronat, d’entre els seus 

membres, a proposta del President.  
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Article 18. Secretaria 

Correspon al Secretari/a la certificació dels acords del Patronat, la conservació 

i custòdia de tota la documentació pertanyent a la Fundació, alçar les actes 

corresponents a les reunions del Ple del Patronat, expedir les certificacions i 

informes que siguen necessaris i totes aquelles que expressament se li 

encomanen.  

 

SECCIÓ TERCERA: DIRECCIÓ GENERAL 

 

Article 19. Direcció General 

1. El/la Director/a serà designat pel Patronat entre persones amb 

capacitat, preparació tècnica i experiència suficient per a desenvolupar 

les funcions pròpies del càrrec; serà, en tot moment, revocable per 

decisió d’aquell, adoptada per majoria absoluta del Patronat, com a 

mínim.  

 

2. En cas de vacant, absència o malaltia, el/la Director/a General de la 

Fundació serà substituït per la persona que designe el/la President/a 

del Patronat.  

 

Article 20. Facultats 

Correspon al Director/a General, per delegació del Patronat, l’exercici i 

compliment de les facultats i funcions següents: 

a) La preparació, proposta i execució del pla d’activitats i la gestió del 

pressupost. 

 

b) La presentació al Patronat de tots els projectes sobre noves instal·lacions 

de serveis tècnics o administratius, i també l’ampliació o reforma dels 

existents. 

c) La redacció i proposta al Patronat de la contractació d’obres o l’adquisició 

d’efectes i material. 

 

d) L’organització de la comptabilitat general i auxiliar. 

e) La proposta sobre els nomenaments i remuneracions del personal afecte a 

la Fundació.  

 

f) La preparació i presentació, en temps i forma, del pla d’actuació, els 

comptes anuals, la memòria, el balanç anual i altres documents 

comptables exigits per les disposicions legals vigents.  
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g) La coordinació de les tasques de tots els centres soci-sanitaris. 

 

h) Aquelles altres funcions que li siguen encomanades.  

 

SECCIÓ QUARTA: DIRECCIÓ DE CLÍNIQUES 

 

Article 21. Designació 

1. Els/les directors/es de clínica o dels centres soci-sanitaris integrats seran 

designats/des pel Patronat de la Fundació. 

 

2. La designació es farà entre persones amb capacitat, preparació tècnica i 

experiència suficient per a acomplir les funcions pròpies del càrrec. 

 

3. El nomenament de director o directora de clínica serà revocable 

lliurement, i en tot moment, per decisió del Patronat, adoptada per 

majoria relativa d’aquest. 

 

Article 22. Facultats 

1. Seran facultats dels directors o directores de clínica les mateixes atribuïdes 

al President/a del Patronat en el seu àmbit propi, i sempre que els siguen 

d’aplicació pel fet de no existir incompatibilitat manifesta. 

 

2. Les facultats dels directors o directores de clínica seran indelegables. 

 

CAPÍTOL V 

RÈGIM ECONÒMIC 

 

Article 23. Dotació 

1. La dotació de la Fundació està constituïda pels béns que s’especifiquen a 

la Carta Fundacional. No obstant això, es podrà incrementar amb altres 

béns i drets que la Fundació adquirisca amb aquesta destinació, per 

qualsevol títol. 

 

2. En cas que, en les aportacions, les herències, els llegats i les subvencions, 

no s’especificara l’adscripció a dotació de la Fundació, el Patronat podrà 

decidir, a criteri seu, entre integrar-los en aquesta o destinar-los 
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directament a la realització de les finalitats fundacionals, d’acord amb el 

que disposa la Llei. 

 

 

Article 24. Patrimoni 

1. El patrimoni de la Fundació està format per tots els béns i drets 

susceptibles de valoració econòmica. 

 

2. La Fundació haurà de figurar com titular de tots els béns i drets integrants 

del seu patrimoni, que hauran de constar en el seu inventari anual. 

 

3. El Patronat promourà, sota la seua responsabilitat, la inscripció a nom de 

la Fundació dels béns i drets que integren el seu patrimoni en els Registres 

Públics corresponents. 

 

4. Els actes de disposició i administració d’aquests s’ajustaran a les normes 

legals vigents que resulten d’aplicació. 

 

 

Article 25. Destinació 

1. Els béns i les rendes de la Fundació s’entendran afectes i adscrits, d’una 

manera directa i immediata, a la realització de les finalitats fundacionals. 

 

2. La Fundació portarà a terme les seues finalitats amb el producte de les 

rendes del seu patrimoni, amb els donatius que reba per a aplicar 

directament a la seua realització, amb els ingressos procedents dels serveis 

que puga realitzar i amb d’altres que es puguen obtenir per qualsevol 

causa. 

 

3. Els sobrants dels ingressos de cada exercici, en cas que n’hi haguera, 

podran ser capitalitzats segons acord del Patronat, dins els límits establerts 

per la legalitat vigent. 

 

CAPÍTOL VI 

RÈGIM COMPTABLE I PRESSUPOSTARI 

 

Article 26. Exercici econòmic 

L’exercici econòmic de la Fundació serà anual i coincidirà amb l’any natural.  
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Article 27. Comptes anuals 

1. La Fundació portarà una comptabilitat ordenada i adequada a la seua 

activitat, que permeta un seguiment cronològic de les operacions 

realitzades. Per a això, portarà necessàriament un Llibre Diari i un Llibre 

d’Inventaris i Comptes Anuals, així com aquells que el Patronat considere 

convenients per al bon ordre i desenvolupament de les seues activitats i 

per a l’adequat control de les mateixes. 

 

2. En la gestió econòmic-financera, la Fundació es regirà pels principis i 

criteris generals determinats en la normativa vigent. 

 

3. Els comptes anuals, que comprenen el balanç, el compte de resultats, la 

memòria de la gestió econòmica i la memòria de les activitats fundacionals, 

formaran una unitat, havent de ser redactades amb claredat i mostrar la 

imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la 

Fundació i de cadascun dels centres integrats o les unitats econòmiques 

que formen la seua estructura. 

 

La memòria de la gestió econòmica, a més de completar, ampliar i 

comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, 

inclourà les activitats fundacionals, els canvis en els seus òrgans de govern, 

direcció i representació, així com el grau de compliment del pla d’actuació, 

indicant els recursos empleats, la seua procedència i el nombre de 

beneficiaris en cadascuna de les diverses actuacions realitzades, els 

convenis que, si escau, s’hagen dut a terme amb altres entitats per a 

aquestes finalitats, i el grau de compliment de les regles establertes en la 

normativa vigent. Igualment, s’incorporarà a la memòria un inventari dels 

elements patrimonials. 

 

4. Els comptes anuals s’aprovaran pel Patronat de la Fundació en el termini 

màxim legalment establert, i es presentaran al Protectorat per al seu 

examen i comprovació dins dels deu dies següents a la seua aprovació, 

adjuntant un certificat acreditatiu d’aquesta aprovació. 

 

5. Si la Fundació complira els requisits legals establerts, els documents 

anteriors es sotmetran a auditoria externa, remetent-se al Protectorat 

l’informe d’aquesta junt amb els comptes anuals. 

 

A més, el Patronat podrà sotmetre els comptes anuals a auditoria externa 

quan ho estime oportú. 
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Article 28. Pla d’actuació 

El Patronat aprovarà i remetrà al Protectorat, en els últims tres mesos de 

cada exercici, un pla d’actuació, juntament amb la memòria explicativa, en 

el qual queden reflectits els objectius i les activitats que cada unitat 

integrada preveja desenvolupar durant l’exercici següent. 

 

 

CAPÍTOL VII 

MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ 

 

Article 29. Modificació estatutària 

Per a modificar els presents Estatuts caldrà l’acord del Patronat, en sessió plenària, 

adoptat amb el vot afirmatiu de la meitat més un del total dels seus components, 

i de conformitat amb els requisits preceptuats per la legislació vigent. 

 

Article 30. Extinció de la Fundació 

1. El procediment d’extinció i liquidació s’ajustarà al que preceptua la Llei. 

 

2. En cas d’extinció, els béns i drets resultants de la liquidació s’integraran, en 

la seua totalitat, en el patrimoni de la Universitat de València, entitat 

fundadora de la institució extingida. 

 

3. El corresponent procediment de liquidació ho durà a terme el Patronat 

sota la tutela del Protectorat, podent nomenar-se gestors encarregats 

d’executar les decisions que adopte el Patronat en relació amb la liquidació 

del patrimoni. 

 


