Fun
ndació
ó
Gen
neral
de la
Universi tat
V
cia
de Valèn

E
Estatutts
CA
APÍTOL
LI
Disposicions generals
g

Articlee 1. Denom
minació
Amb
b la denomiinació FUN
NDACIÓ GE
ENERAL DE
D LA UNIVERSITAT
T DE VALÈN
NCIA
DE L
LA COMUN
UNITAT VA
ALENCIANA
A es constiitueix una fundació cu
ultural d’in
nterès
geneeral, sense ànim
à
de luccre i sota la tutela del Protectorat
P
que exerceeix la Generralitat
Valen
nciana.

Artiicle 2. Du
urada
undació esttà constituïd
da amb unaa durada in
ndefinida. No
N obstant aaixò, si en algun
a
La Fu
mom
ment les fin
nalitats prò
òpies de lla Fundació pogueren
n estimar-sse complid
des o
esdev
vingueren d’impossible complim
ment, el Pattronat podrrà acordar lla seua exttinció,
confo
orme al preevist en l’artticle 38 delss presents Estatuts.

Arrticle 3. P
Personaliitat jurídiica
La Fundació
ó és una entitat
e
de d
dret privatt pertanyen
nt al sectorr públic, que té
1. L
p
personalitat jurídica prròpia i plen
na capacitat jurídica i d’obrar,
d
con
nformementt a les
n
normes per les quals ess regeix.
La Fundació
ó té consid
deració de medi prop
pi instrume
ental i servvei tècnic de la
2. L
U
Universitat de València
a en les maatèries que constitueixe
c
en les seuess finalitats, i està
o
obligada a assumir
a
els encàrrecs d
de gestió qu
ue aquesta li efectue peer a la realittzació
d
d’actes de qu
ualsevol na
aturalesa en
n relació amb
b el seu objecte i formees d´actuar.
L
Les relacion
ns entre la
a Fundació i la Univ
versitat de València te
tenen naturralesa
in
nstrumentaal i no contrractual, pod
dent articula
ar-se mitjan
nçant els enccàrrecs prev
vistos
een l´article 32 de la LCSP,
L
i perr tant, a tots els efecttes, són de caràcter in
ntern,
d
depenent i subordinat.
s
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L
La comunicaació efectua
ada per la U
Universitat de Valènciia encarregaant una acttuació
suposarà el manament per a iniciaar-la.
La Fundaciió no podrrà participaar en licita
acions púb
bliques con
nvocades per
p la
3. L
U
Universitat de València, sense p
perjudici dee que quan
n no concóórrega cap altre
liicitador, pu
uga encarreg
gar-se-li l´exxecució de la
l prestació objecte de la mateixa.

Article 44. Règim normatiu
n
u
Fundació es regeix per
p la volu
untat del fu
undador manifestada
m
en l’escriptura
La F
fund
dacional, pels
p
presen
nts Estatutts, per less normes que, en interpretacció i
desen
nvolupameent d’aquests, establiscca el Patronat i, en to
ot cas, per les disposiicions
legalls vigents.

Artiicle 5. Na
acionalita
at, àmbitt d’actuacció i dom
micili
La Fundació
ó té naciona
alitat espany
yola.
1. L
El seu princiipal àmbit d’actuació
d
éés la Comun
nitat Valencciana.
2. E
3. L
La Fundació
ó té el seu domicili al C
Carrer Amad
deu de Savo
oia núm. 4 d
de València
a.

Articlle 6. Natu
uralesa
La Fundació
ó és de finan
nçament, dee promoció i de servei.
1. L
Les prestacions són gra
atuïtes, sensse perjudicii que eventtualment ess puguen ob
btenir
2. L
in
ngressos peer les activittats fundaciionals, semp
pre que això
ò no impliqque una lim
mitació
in
njustificadaa de l’àmbitt dels seus p
possibles beeneficiaris ni
n ultrapassse, en conju
unt, el
ccost del serv
vei que es prreste, el quaal no serà mai
m superiorr al seu preu
u de mercatt.
Els mèrits o la manca
ança de miitjans seran
n base prim
mordial per a l’elecció
ó dels
3. E
d
destinataris dels beneficis.

CA
APÍTOL
L II
Objectte de la F
Fundació
ó i benefficiaris
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Artiicle 7. Ob
bjecte
1. L
La Fundació
ó té la missiió fonamen
ntal de coop
perar en el compliment
c
t de les fina
alitats
d
de la Univversitat de València, entre les quals es troba la cooperaciió al
d
desenvolupaament.
Els objectius principals són l’ajud
da a la docència, a la
a investigacció, a la diifusió
2. E
ccultural, a la formació humana integral dels
d
possib
bles beneficciaris i l’attenció
ntegral a peersones amb
b discapacittat.
in
3. E
Els òrgans competentts de la F
Fundació poden
p
acorrdar i estaablir tota classe
c
d
d’activitats sense
s
cap altra
a
limitacció que la de
d la millor consecucióó de les fina
alitats
eenumeradess en els apa
artats anteriiors, entre les
l quals es troba la dootació de be
eques
eescolars i la realització d’activitats de difusió cultural i de docència.

Article
A
8. Formes d’actuaci
d
ió
1. E
El desenvolu
upament de
e l’objecte d
de la Funda
ació es farà, entre unees altres, a través
t
d
d’alguna de les següentts formes d’’actuació:
aa. Promociió i desenvo
olupament d’activitats culturals diverses,
d
en particular, en el
camp dee les arts plàstiques i de la crreació musiical, entre unes altres, les
represen
ntacions teatrals, musiccals, coreog
gràfiques i cinematogrà
c
àfiques, així com
exposicio
ons d’art i manifestacio
m
ons similarss
b
b. Promociió, creació de
d biblioteq
ques, arxiuss i centres de
d documen
ntació i presstació
de serveeis propis d’’aquests
cc. Col·labo
oració en l’o
organització
ó de congressos, curso
os o semin
naris acadèm
mics i
científicss
d
d. Promociió de l’edició de llibres i altres pub
blicacions
ee. Promociió i organitz
zació de la p
prestació de serveis alls membres de la comu
unitat
universittària
f..

Promociió i gestió d’activitats
d
d
de cooperació i solidaritat amb p
països en viies de
desenvo
olupament

g
g. Promociió i desenvo
olupament d
d’activitats socials dive
erses
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h
h. El fomen
nt i la realitz
zació d’actiivitats d’inv
vestigació ciientífica i deesenvolupa
ament
tecnològ
gic

Articlee 9. Benefficiaris
1. S
Seran poten
ncials beneficiaris de laa Fundació principalm
ment totes lles persones que
fo
ormen partt de la com
munitat un
niversitària de la Uniiversitat dee València i, en
g
general, la so
ocietat vale
enciana.
2. L
La Fundació
ó atorgarà amb
a
criteris d’imparcia
alitat, objecttivitat i no d
discriminacció els
seus beneficcis a les persones o enttitats que, to
ot i reunint les condiciions expressades
aanteriormen
nt, estime ell Patronat q
que són legíítims credittors d’aquessts, d’acord
d amb
lees bases, lees normes o les regless que s’elab
boren, en ca
ada momen
nt, per a la seua
selecció.
Sempre quee siga pre
ecisa la deelimitació dels
d
benefiiciaris, en casos tals com
3. S
l’’atorgamen
nt de beque
es o el finaançament de
d projectes, la Fundaació atendrrà de
m
manera prin
ncipal a aqu
uelles person
nes que forrmen part del
d sector dee la població
ó que
p
puga ser atèès conforme
e als objectiius fundacionals, semp
pre d’acord
d amb els crriteris
g
generals d’iimparcialita
at i no disccriminació i els particculars de m
mèrit i capa
acitat,
sense perjud
dici que tam
mbé puga considerar la pluralita
at territoriaal, les situa
acions
p
personals dee necessitat dels benefiiciaris, ordre de petició
ó i altres anààlegs.
Ningú podrrà al·legar davant de la Fundacció dret pre
eferent a ggaudir dels seus
4. N
b
beneficis, ni
n imposar al Patron
nat la seua
a atribució a cap peersona o entitat
e
d
determinadaa.

CA
APÍTOL III
Reglees bàsiqu
ues per a l'apliccació dels recurssos al
co
omplimeent de lees finalittats fund
daciona
als
Article 10.
1 Destin
nació de rendes
r
i ingressos
i
s
La Fu
undació apllicarà els re
ecursos fund
dacionals all compliment de les seeues finalita
ats, en
la prroporció qu
ue, per a cada exercici,, determinee el Patrona
at en elaborrar i aprovar els
correesponents plans
p
d’actu
uació anualss, atenent, en tot mome
ent, al que d
disposa la Llei.
L
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A
Article 111. Publiciitat de lees activita
ats i aplicació de les rendees
La Fu
undació do
onarà inform
mació suficiient de les seues
s
finalittats, activitaats i aplicacció de
les reendes perqu
uè siguen co
onegudes.

CA
APÍTOL IV
Òrga
ans de go
overn

Article
A
122. Òrganss de goverrn
L´òrrgan de gov
vern de la Fundació
F
és el Patronatt.

Seccció prim
mera
E
El Patrona
at
A
Article 13. Naturallesa del P
Patronat i caràcterr del càrrrec de pattró
1. E
El Patronat és l’òrgan de
d govern, aadministracció i represe
entació de lla Fundació
ó, que
tiindrà i exerrcitarà les facultats
f
qu
ue li corresp
ponen amb subjecció aal que es dissposa
een l’ordenaament juríd
dic i en el s presents Estatuts. Els
E seus m
membres ha
auran
d
d’exercir less seus funcio
ons amb la diligència d’un
d
represe
entant lleiall.
2. E
Els patrons exercitaran
n les seuess facultats amb indep
pendència, sense trav
ves ni
liimitacions. En conseqü
üència, no p
podrà impo
osar-se’ls, en l’adopcióó d’acords de
d tot
g
gènere, l’observança d’altres requ
uisits que els
e expressa
ament dispoosats en aq
quests
E
Estatuts o elss establerts amb caràctter de Dret necessari
n
en
n l’ordenam
ment jurídic..

A
Article
14. Caràcteer gratuïtt del càrreec de patrró
Els p
patrons exeerciran grattuïtament eels seus cà
àrrecs sense
e que, en ccap cas, pu
uguen
meritar pel seu
u exercici retribució alguna. No
N obstant això, tind
dran dret a ser
mborsats dee les despe
eses, degud
dament justificades, que
q
l’exerciici de les seues
reem
funciions els ocaasione.
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Arrticle 15. C
Composiició i càrrrecs
1. E
El Patronat estarà consstituït per u
un mínim de
d tres patro
ons i un mààxim de vin
nt-i-u.
D
Dins d’aqu
uests límits correspon
ndrà, en cada
c
mome
ent, al proopi Patron
nat la
d
determinació del núme
ero concret d
de membres.
2. S
Seran patron
ns nats:
aa. Presiden
nt/a.- El/La
a Mgfc./a Srr/a Rector/
/a de la Uniiversitat de València
b
b. Vicepressident/a Ex
xecutiu/va.-- Un/a viceerector/a de
e la Universsitat de Vallència
nomenatt/da pel Pa
atronat a pro
oposta del Rector
R
cc. Secretarii/a.- El/La Secretari/aa General dee la Universsitat de Valèència
d
d. Una perrsona vincu
ulada a la Família Ma
artínez Gue
erricabeitia,
a, nomenad
da pel
Patronatt a proposta
a del Presideent
S
Seran patron
ns electius:
aa. Nou voccals nomen
nats pel Paatronat a prroposta dell Consell d
de Govern de la
Universiitat de València
b
b. Vuit voccals nomena
ats lliuremeent pel Patro
onat
Podran ser membres
m
de
el Patronat les personees físiques que
q tinguen
n plena capacitat
3. P
d
d’obrar i no
o estiguen inhabilitadees per a l’ex
xercici de càrrecs públlics, ni es trroben
in
ncurses en cap
c causa d’incompatib
d
ibilitat.
4. L
Les personees jurídique
es podran fformar partt del Patron
nat i hauran
n de design
nar, a
trravés del seu òrgan
n competen
nt, a la peersona físicca que acttue en la seua
representaciió.
El càrrec dee patró que recaiga en
n persona fíísica haurà d’exercir-sse personalm
ment.
5. E
N
No obstant això, podrà
à actuar en el seu nom
m i represen
ntació un alltre patró per
p ell
d
designat, haavent de serr aquesta reepresentació
ó per a actes concrets i ajustant-se
e a les
in
nstruccionss que, si esca
au, el repressentat form
mule per escrrit.
6. S
Si l’anomenat a exercir el càrrec d
de patró ho fóra per raó
ó del càrrecc que ocupa
ara en
eentitats púb
bliques o privades, podrà actu
uar en nom seu la persona a qui
ccorrespongaa la seua substitució
s
d’acord am
mb les norm
mes que lees regulen, o la
p
persona quee designe en
n escripturaa pública sii ho és amb
b caràcter p
permanent, o per
m
mitjà d’un escrit especia
al per a cad
da ocasió.
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7. Q
Quan la con
ndició de pa
atró siga atrribuïda a less persones jurídiques,
j
aquestes ha
auran
d
de designar,, a través de
el seu òrgan
n competen
nt, la persona física quee actue en la
a seua
representaciió, que hau
urà de confeerir-se, en qualsevol
q
ca
as, per escrrit. Si la perrsona
ó del càrrec,, serà aplica
able el que d
disposa l’ap
partat
fíísica repressentant ho fóra per raó
aanterior.

Articcle 16. Reggles per a la desig
gnació
i substituciió dels seeus memb
bres
1. E
El càrrec dee vocal tin
ndrà una d
duració de cinc anys, amb la poossibilitat d’una
d
reelecció pell mateix perríode.
2. E
Els patrons continuara
an en l’exerrcici del seeu càrrec fin
ns a la seggüent reuniió del
P
Patronat en
n la qual ess decidisca la seua reenovació o substitucióó, que haurrà de
ccelebrar-se necessàriam
n
ment dins deels sis meso
os següents a la data d
de vencimen
nt del
ccàrrec de paatró.
3. L
La renovació o designa
ació de nou
us membrees es farà pe
el Patronat,
t, de conforrmitat
aamb el proceediment esttablert en ells presents Estatuts
E
perr a l’adopcióó d’acords.

Artticle 17. A
Acceptaciió de patrrons
L’accceptació dell càrrec pelss patrons haaurà de formalitzar-se en la forma
ma previnguda en
la leg
gislació vigeent.

A
Article
18. Cessam
ment i susp
pensió deels patron
ns
El ceessament i la suspen
nsió dels v ocals es produirà pe
er qualsevool de les causes
previstes per la Llei.

Articlee 19. Pressidència
1. A
Al Presiden
nt/a li corre
espon osten
ntar la reprresentació de
d la Fundaació davant tota
cclasse de perrsones, auto
oritats i enttitats públiq
ques i privad
des, podentt el Patrona
at, per
a assumptess puntuals i mitjançan
nt un acord
d exprés, ato
orgar aquessta facultat a un
aaltre dels seeus membrres; convocaarà les reun
nions ordin
nàries i exttraordinàrie
es del
P
Patronat i fiixarà l’ordrre del dia, lles presidirrà, dirigirà els seus deebats i, si escau,
e
eexecutarà ells acords, podent per a això realittzar tota cla
asse d’actess i signar aq
quells
d
documents necessaris
n
a tal fi.
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2. E
El/la Presid
dent/a dispo
osa de vot d
de qualitat per a dirim
mir els empaats que pogu
ueren
p
produir-se en
e les votaciions que es realitzen en
n les reunio
ons del Patroonat.

Articcle 20. Viccepresidèn
ncia Execcutiva
C
Correspon al Vicepre
esident/a Executiu/v
va realitza
ar les fun
ncions de el/la
P
President/a en els casos de vacaant, absència o malaltia, podent aactuar tamb
bé en
representaciió de la Fun
ndació en aq
quells supòsits en què així es deteermine per acord
a
d
del Patronatt.

Articlle 21. Secrretaria
Correspon al Secretari/a la
l certificacció dels aco
ords del Pa
atronat, la conservació
ó i la
òdia de to
ota la doccumentació
ó pertanyeent a la Fundació,
F
alçar les actes
custò
correesponents a les reunions del Patr onat, exped
dir les certifficacions i eels informes que
sigueen necessaris i totes aquelles que eexpressameent se li enco
omanen.

Article 222. Comp
petències
1. C
Correspon al
a Patronat complir
c
i feer complir lees finalitatss fundacionaals, d’acord
d amb
eel que dispo
osa la Llei i els presen
nts Estatuts, i administtrar els bén
ns i els drets que
in
ntegren el patrimoni
p
de
d la Fundacció, manten
nint plenament el rendiiment i la utilitat
u
d
d’aquests, co
onforme alss criteris eco
onòmic-fina
ancers d’un bon gestorr.
Amb indepeendència de les funcio
ons que li atorguen
a
ells presents Estatuts, i sense
2. A
p
perjudici dee sol·licitarr les preceeptives auttoritzacions i realitzarr les oportunes
ccomunicacio
ons al Prottectorat, a títol mera
ament enun
nciatiu i noo limitatiu, són
faacultats dell Patronat:
aa. Establir l’orientació
ó i fixar les l ínies genera
als de funciionament dee la Fundacció
b
b. Seleccion
nar als bene
eficiaris de lles prestacio
ons fundaciionals
cc. Aprovarr el pla d’a
actuació i lla seua liqu
uidació, la memòria d
d’activitats i els
comptess anuals que
e hagen de sser presenta
ats al Protecctorat
d
d. Acordar l’alienació de béns im
mmobles
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ee. Acceptarr, si escau,, les donaccions i/o els
e llegats i acceptar les herènccies a
benefici d’inventarii
f..

uells actes que necesssiten
Aprovarr les modiificacions eestatutàries i tots aqu
autoritzaació del Pro
otectorat, aiixí com deccidir en els conflictes a què es reffereix
l’article 13.7 de la
a Llei 8/19998, de 9 de desemb
bre, de Fu
undacions de
d la
ana o precep
pte que ho substituïsca
a
Comunittat Valencia

g
g. En generral, quantess altres funccions haja de desenvo
olupar per a l’administtració
o el goveern de la Fu
undació, am
mb submissió en tot cas a les prescrripcions leg
gals

Articlee 23. Reun
nions i ad
dopció d’’acords

nat es reuniirà com a m
mínim duees vegades a l’any i, a més, qua
antes
1. El Patron
vegades ho
h convoqu
ue el/la Preesident/a o quan ho sol·licite, al menys, un
n terç
dels seus membres.
m
2. La convoccatòria es re
emetrà de fo
orma indiviidual a tots els patronss amb, al me
enys,
cinc dies d’antelació
d
a la data dee celebració
ó de la reuniió, al domiccili designat per
ells, mitjançant qu
ualsevol prrocediment,, inclosos els mitjan
ns informà
àtics,
electrònicss o telemàtiics, que perrmeta acred
ditar la seua
a recepció p
pels destinattaris.
En la conv
vocatòria es farà cons tar el lloc, la data i l’h
hora de la rreunió així com
l’ordre del dia.
La documeentació rela
ativa als asssumptes qu
ue es vagen
n a tractar en la reuniió es
posarà a diisposició de
els patrons aamb l’antela
ació suficien
nt.
No serà neecessària con
nvocatòria prèvia quan
n es troben
n presents toots els patro
ons i
acorden, peer unanimittat, la celebrració de la reunió.
r
3. El Patron
nat quedarà vàlidameent constittuït quan concórregu
c
uen, presen
nts o
representaats, més de la meitatt dels seuss membres i sempre que es tro
oben
presents el/la
e
Presid
dent/a i el/ la Secretarii/a, excepte
e en els casoos per als quals
q
s’exigisca reglamentà
àriament un
n nombre major
m
d’assisstents.
4. Excepte en
n els casos en què legaal o estatutà
àriament sig
guen aplicaables unes altres
a
majories, els acordss s’adoptarran per majoria simp
ple de votts dels pattrons
presents o represen
ntats. En ccas d’empa
at, el/la President/a
P
o, en cass de
substitució, el/la Vicepresident/
/a Executiu
u/va tindrà vot de quallitat.
5. A les reun
nions del Patronat
P
asssistirà el/la
a Gerent/a de la Fund
dació, amb veu
però sensee vot, si bé la seua preesència no serà
s
compu
utada a efecctes d’integrració
dels quòru
ums d’assisstència exigiits per aqueests Estatutss.
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6. De cada reunió que
e celebre eel Patronat s’estendrà
à per el/laa Secretari/
/a la
correspon
nent acta, ha
avent d’exp
pressar aqu
uesta els asssistents, less circumstàn
ncies
del lloc i hora de la reunió i els puntts de l’ord
dre del diaa, així com
m les
intervenciions realitzades de maanera succiinta i el contingut liteeral dels accords
adoptats, deixant con
nstància dell resultat dee les votacio
ons.
Les actes seran signa
ades, en to
otes les seu
ues fulles, per el/la Secretari/a
a del
Patronat am
mb el vist i plau
p
de el/ la Presiden
nt/a.
s
n en la mateeixa o en la següent sesssió. No obsstant això, el/la
e
7. Les actes s’aprovaran
Secretari/
/a podrà em
metre certificcació sobre els acords que
q s’hagen
n adoptat, sense
s
perjudici de
d la posterrior aprovacció de l’acta
a.
d
ad
doptats emeeses amb an
nterioritat a l’aprovaciió de
En les certificacions d’acords
l’acta es farrà constar expressamen
nt tal circum
mstància.
8. El Patronaat portarà un
u Llibre d’’Actes, deg
gudament fo
oliat i legaliitzat, en el qual
constaran totes les acctes aprovad
des per aqu
uest òrgan.

Seecció sego
ona
Alltres òrga
ans
Articcle 24. Gerrència
1. E
El Patronat, a proposta
a de el/la P
President/a,, podrà nom
menar un/aa Gerent/a de la
F
Fundació que
q
exercirà
à les funccions de direcció
d
exe
ecutiva i ggestió operrativa
d
d’aquesta, en
e règim de
e dedicació
ó a temps complet,
c
so
ota la superrior autorittat de
eel/la Viceprresident/a Executiu/va
E
a.
Li correspon
n, sense perrjudici de lles facultatss que puguen delegar--se pel Patrronat,
2. L
eexecutar el pla d’activ
vitats i ge stionar el pressupostt, així com
m aquelles altres
fu
uncions qu
ue li sigue
en encomaanades. A més, dirigirà els seerveis tècn
nics i
aadministratiius de la Fu
undació.
En cas de vaacant, absèn
ncia o malalltia, el/la Gerent/a
G
de
e la Fundaciió serà subsstituït
3. E
p
per la person
na que desiigne el/la P
President/a del Patrona
at.
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Articlee 25. Deleegacions i apodera
aments
1. E
El Patronat podrà desiignar un o varis deleg
gats o apod
derats de laa Fundació,, amb
ccaràcter gen
neral o espe
ecial, de forrma solidàrria o manco
omunada, aamb les facu
ultats
q
que s’hi deteerminen. Aq
quest apodeerament es farà consta
ar en escripttura pública
a i, en
eel cas que sig
ga general, haurà d’insscriure’s en
n el Registre de Fundaccions.
S’exclouen d’apoderam
d
ment especiaal les faculttats que la normativa
n
vvigent reserrva al
2. S
P
Patronat peer ser inde
elegables, een concret l’aprovació
ó dels com
mptes i de
el pla
d
d’actuació, la
l decisió sobre
s
els co
onflictes a què
q es referreix l’articlee 13.7 de la
a Llei
88/1998, de 9 de desem
mbre, de Fun
ndacions dee la Comun
nitat Valencciana, o pre
ecepte
q
que ho substituïsca, ni aquelles
a
qu
ue requerisq
quen l’autorrització del P
Patronat.
Els apoderatts de la Fun
ndació donaaran comptte de l’exerccici de les seeues faculta
ats en
3. E
ccada reunió del Patrona
at.

CA
APÍTOL
LV
Comissiions Asssessoress

Artiicle 26. C
Comission
ns Assesssores
1. E
El Patronat podrà aco
ordar, per majoria dels seus membres,
m
laa constituciió de
C
Comissions Assessores per al ccomplimentt de finalitats molt específica
ament
d
determinadees. Aquesta
a facultat podrà ser delegada d´acord am
mb el prev
vist a
l´´article 25 dels
d presents Estatuts.
Les Comissioons Assessoores proposaaran al Patronat de la
l Fundacióó els actes i els
2. L
n
negocis juríd
dics que con
nsideren neecessaris peer al compliiment de less seues fina
alitats
o
o, si resultarra proceden
nt, als seus/
/es delegatss/des i/o apoderats/d
des, els/les quals
p
procediran de
d conformitat amb el que disposeen els Estatu
uts de la Fu
undació.
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CA
APÍTOL VI
Règiim econò
òmic

Articlle 27. Pattrimoni
El patrimon
ni de la Fundació està fformat per tots els bén
ns i els dretss susceptiblles de
1. E
v
valoració econòmica.
La Fundació
ó haurà de figurar com
m titular de tots els bén
ns i els dreets integrantts del
2. L
seu patrimoni, que hau
uran de consstar en el seeu inventari anual.
El Patronat promourà
à, sota la sseua respon
nsabilitat, la
l inscripciió a nom de la
3. E
F
Fundació deels béns i els drets quee integren ell seu patrim
moni en els registres pú
úblics
ccorresponen
nts.
E
Els fons pú
úblics i els valors mob
biliaris, ind
dustrials o mercantils,
m
titularitat de la
F
Fundació, es dipositara
an, al seu n
nom, en esstabliments de crèdit, correspone
ent al
P
Patronat la designació
d
d’aquests
d
fo
ons i valors.
Els actes dee disposició
ó i adminisstració d’aq
quests s’ajustaran a lees normes legals
l
4. E
v
vigents que resulten d’a
aplicació.

Arrticle 28. Recursoss i ingresssos
1. L
La Fundaciió, per al desenvolu
upament de
d les seue
es activitatts, es finançarà
fo
onamentalm
ment amb els
e recursoss que prov
vinguen dell seu patrim
moni i, si escau,
e
aamb aquellss altres pro
ocedents dee les ajudes, les subvencions, less donacion
ns, les
h
herències i altres
a
actes a títol grattuït, realitza
ats per perssones físiqu
ues o jurídiiques,
siguen aqueestes públiqu
ues o privad
des.
La Fundació
ó podrà ob
btenir ingreessos mitjan
nçant el cob
brament dee preus als seus
2. L
b
beneficiaris, que en ca
ap cas podrran excedirr, en el seu
u conjunt, d
del cost rea
al del
servei que els
e preste, el qual maai serà majjor del preu
u de mercaat, havent-se de
p
ponderar la capacitat econòmica
e
iindividual dels
d
beneficciaris per a la determiinació
d
de les seues quanties.
Sense perju
udici que la Fundaació complisca fonam
mentalmentt els seus fins
3. S
fu
undacionals amb l’afectació perrmanent del
d seu patrimoni i d
dels rendim
ments
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p
provinents d’aquest, es dedicarrà especiall atenció al foment dels ingrressos
p
procedents de:
d
aa. Conveniis de col·lab
boració amb
b empreses i institucions per al deesenvolupa
ament
de progrrames d’inv
vestigació o de qualsev
vol altra classse, finançatts per aquesstes
b
b. Subvenccions d’orga
anismes púb
blics
cc. Donacions, herèncie
es i llegats
d
d. Cursos, seminaris
s
i conferènciees
ee. Edicionss, publicacio
ons i qualseevol altra cla
asse de prod
ductes com
mercialitzables
L’acceptació
ó de herèn
ncies per part de la
a Fundació
ó serà sem
mpre a benefici
4. L
d
d’inventari.
L
L’acceptació
ó de llegats amb càrreg
gues o don
nacions oneroses o rem
muneratòrie
es i la
repudiació d’herències
d
, donacionss o llegats sense càrre
egues serà comunicad
da pel
P
Patronat al Protectorat en el term
mini legalmeent establert, podent aaquest exerccir les
aaccions de responsabil
r
litat que co
orrespongueen contra els
e patrons,, si els acte
es del
P
Patronat forren lesius pe
er a la Fund
dació, en elss termes pre
evists en la L
Llei.

Article 229. Admin
nistració
1. Q
Queda faculltat el Patro
onat per a ll’administra
ació i la disposició dell patrimoni de la
F
Fundació, de
d conformiitat amb el que aconselle la conjuntura ecoonòmica de cada
m
moment i sense perju
udici de ssol·licitar la
a deguda autoritzacióó o procedir a
l’’oportuna comunicació
c
ó al Protecto
orat.
La Fundació
ó aplicarà els seus reecursos al complimen
c
nt de les diiverses fina
alitats
2. L
fu
undacionals que perse
eguisca, d’aacord amb els percenta
atges establlerts legalm
ment i
een la proporrció que perr a cada exeercici determine el Pattronat en ellaborar i aprovar
eels corresponents planss d’actuació
ó anuals.

CA
APÍTOL VII
Règim
m compttable i pressupo
p
ostari

Article
A
300. Exercicii econòmic
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L’exeercici econò
òmic de la Fundació
F
coiincidirà am
mb l’any natu
ural.

Article
A
311. Compttes anuals
1. L
La Fundació
ó portarà un
na comptab
bilitat orden
nada i adequ
uada a la seeua activitatt, que
p
permeta un seguiment cronològic de les operracions reallitzades. Peer a això, po
ortarà
n
necessàriam
ment un Llib
bre Diari i u
un Llibre d’IInventaris i Comptes A
Anuals, aixíí com
aaquells que el Patronatt considere convenientts per al bon
n ordre i deesenvolupa
ament
d
de les seues activitats i per a l’adeq
quat control de les matteixes.
En la gestió
ó econòmicc-financera,, la Fundacció es regirà pels priincipis i crriteris
2. E
g
generals detterminats en
n la normattiva vigent.
3. E
Els comptess anuals, qu
ue compren
nen el balan
nç, el comptte de resultaats i la mem
mòria
d
de la gestió econòmica,, formaran u
una unitat, havent de ser redactatts amb clare
edat i
m
mostrar la im
matge fidell del patrim
moni, de la situació
s
fina
ancera i dells resultats de la
F
Fundació.
L
La memòriaa de la gestió econòm
mica, a més de comple
etar, ampliaar i comentar la
in
nformació continguda
a en el baalanç i en el compte de resultaats, inclourrà les
aactivitats fu
undacionalss, els canv
vis en els seus òrga
ans de govvern, direccció i
representaciió, així com
m el grau de complim
ment del pla
p d’actuacció, indican
nt els
mpleats, la se
eua procedèència i el no
ombre de beneficiaris een cadascun
na de
recursos em
t
lees diverses actuacions realitzadess, els conveenis que, si escau, s’haagen dut a terme
aamb altres entitats
e
per a aquestess finalitats, i el grau de complimeent de les regles
r
eestablertes en
e la norm
mativa vigeent. Igualm
ment, s’inco
orporarà a la memòriia un
in
nventari deels elementss patrimoniaals.
4. E
Els comptess anuals s’a
aprovaran p
pel Patronatt de la Fun
ndació en ell termini màxim
m
leegalment esstablert, i ess presentaraan al Protecctorat per all seu exameen i compro
ovació
d
dins dels deeu dies segü
üents a la sseua aprova
ació, adjuntant un certi
tificat acred
ditatiu
d
d’aquesta ap
provació.
Si la Fundació complirra els requiisits legals establerts, els documeents anterio
ors es
5. S
sotmetran a auditoria
a externa, remetent-see al Protectorat l’infforme d’aq
questa
ju
untament amb els com
mptes anualss.
A més, el Paatronat pod
drà sotmetree els compttes anuals a auditoria eexterna qua
an ho
eestime oporttú.
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Article 332. Pla d’’actuació
El Paatronat apro
ovarà i rem
metrà al Prottectorat, en els últims tres
t
mesos d
de cada exe
ercici,
un p
pla d’actuacció, juntam
ment amb laa seua mem
mòria expliicativa, en el qual qu
ueden
reflecctits els ob
bjectius i les
l
activitaats que preeveja desen
nvolupar d
durant l’ex
xercici
segü
üent.

CAP
PÍTOL VIII
V
Modifficació estatutà
e
ària o ex
xtinció de
d la Fun
ndació

Artiicle 33. M
Modificaciió estatuttària
E
Els presentss Estatuts po
odran ser m
modificats pel
p Patrona
at mitjançan
nt acord ad
doptat
aamb el vot afirmatiu
a
de la meitat més un del nombre de
d patrons een el mome
ent de
p
proposar la modificació
ó.

Artiicle 34. Exxtinció de la Fund
dació
1. L
La Fundació
ó s’extingirà
à en els supò
òsits estableerts en la legislació viggent.
En cas d’ex
xtinció, els béns i elss drets resu
ultants de la correspoonent liquidació
2. E
s’integraran
n, en la seua
a totalitat, en
n el patrimo
oni de la Un
niversitat dee València, entitat
e
undadora de
d la institució extingid
da.
fu
3. E
El correspon
nent proced
diment de liquidació ho durà a terme el P
Patronat so
ota la
tu
utela del Protectorat, podent n
nomenar-see gestors encarregats
e
s d’executa
ar les
d
decisions qu
ue adopte ell Patronat een relació am
mb la liquid
dació del paatrimoni.
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