ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ MUSEU DEL TÈXTIL DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
CAPÍTOL PRIMER
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Denominació i naturalesa.
La Fundació MUSEU DEL TÈXTIL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, constituïda
amb la denominació a l’empara de l’article 34 de la Constitució Espanyola, es una
Fundació de caràcter cultural i sense ànim de lucre, sota la tutela del Protectorat que
exerceix la Generalitat Valenciana.
Article 2. Duració.
La Fundació està constituïda amb una duració indefinida. No obstant això, si en
algun moment les finalitat pròpies de la Fundació pogueren estimar-se complides o
esdevingueren d’impossible compliment, el Patronat podrà acordar la seus extinció.
Article 3. Personalitat jurídica.
La Fundació té personalitat jurídica i plena capacitat jurídica i d’obrar,
conformement a les normes per les quals es regeix. Per tant podrà realitzar tota classe
d’actes i negocis jurídics, així com resultar beneficiària d’aportacions de tercers,
persones públiques o privades, per qualsevol títol lucratiu, sense perjudici de sol·licitar
les preceptives autoritzacions al Protectorat.
Article 4. Règim normatiu.
La Fundació es regeix per la voluntat dels fundadors manifestada en
l’escriptura fundacional, pels presents estatus, 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 i desenvoluparà les seues activitats
principalment en el territori de la Comunitat Valenciana.
2. El domicili de la Fundació radica en la Plaça Sant Domingo, 24, d’Ontinyent.
El Patronat podrà traslladar el domicili de la Fundació, mitjançant l’oportuna
modificació estatutària amb posterior comunicació al Protectorat.

CAPÍTOL SEGON.
OBJECTE DE LA FUNDACIÓ I BENEFICIARIS.
Article 6. Finalitats de la Fundació.
1.- La Fundació té com a finalitats principals l’estudi, conservació, restauració,
investigació, promoció i difusió del patrimoni relacionat amb l’activitat tèxtil de la
Comunitat Valenciana, en totes les seues variants geogràfiques i expressions històriques, ja
que constitueix una de les manifestacions més representatives i valuoses de la cultura i les
maneres de vida tradicionals amb què s’han identificat els valencians, deixant-ne testimoni
perdurable i visible per tal que les conega la ciutadania, tot articulant-se a través d’ella la
col·laboració de tots els agents socials, ja siguen ens públics, o persones jurídiquesprivades.
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2. Aquestes finalitats podran ser modificades, per ampliació o reducció, pel que fa al
seu esperit i contingut inicial, per decisió del Patronat de la Fundació. Això comportarà
necessàriament la modificació dels Estatuts, que serà tramitada conforme el que disposa la
legislació i, en tot cas, no podrà suposar mai alteració substancial de la voluntat
fundacional.
3. Les finalitats de la Fundació podran complir-se bé directament per la Fundació o
en col·laboració amb altres persones físiques o jurídiques, executant-se amb caràcter de
prioritària la que, en funció de la realitat social, acorde el Patronat.
Article 7. Programa d´activitats.
1. El Patronat determina i decideix discrecionalment, i amb plena llibertat, el
programa d´activitats de la Fundació tendents a la consecució d´aquells objectius
concrets que, segons el seu parer i dins del compliment de les seues finalitats, siguen les
més adequades o convenients en cada moment.
2. Per a dur a terme les finalitats de la Fundació, el Patronat podrà decidir, entre
altres:
a) Organitzar amb caràcter permanent activitats de divulgació o exposició al públic
en general del patrimoni relacionat amb l’activitat tèxtil de la Comunitat Valenciana en
totes les seues variants geogràfiques o expressions històriques.
b) Organitzar activitats de formació i investigació, congressos o encontres de
caràcter científic o divulgador, exposicions, certàmens, editar publicacions i elaborar
estudis relacionats amb els fins de la Fundació.
c) Promoure i finançar actuacions conduents al compliment dels fins fundacionals i
estimular la cooperació entre els sectors públic i privat. Les prestacions de la Fundació
s’atorgaran de forma no lucrativa.
d) Totes les altres activitats implícites o complementàries de les anteriors que
redunden en benefici dels fins de la Fundació.
Article 8. Beneficiaris.
1.- Les activitats de la Fundació es dirigeixen indeterminadament a la totalitat del
col·lectiu ciutadà, i els beneficiaris que en resulten han de ser posats a disposició del públic
en general. Poden ser beneficiaris dels servicis i les prestacions de la Fundació qualsevol
persona natural o jurídica sense cap discriminació.
2.- La Fundació atorgarà amb criteris d’imparcialitat, objectivitat i no discriminació els
seus beneficis a les persones o entitats que reunint les condicions expressades
anteriorment estime el Patronat que són legítimes creditores d’estos, d’acord amb les
bases, normes o regles que establisca a tal efecte. Ningú no podrà al·legar davant la
Fundació dret preferent a gaudir dels seus beneficis, ni imposar la seua atribució a persona
o entitat determinada.
CAPÍTOL III.
GOVERN DE LA FUNDACIÓ
SECCIÓ PRIMERA. EL PATRONAT
Article 9. El Patronat.
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1. El Patronat és l´òrgan de govern, representació i administració de la Fundació,
que executarà les funcions que li corresponguen amb subjecció al que es disposa en
l’ordenament jurídic i en estos estatuts.
2. Correspon al Patronat complir les finalitats fundacionals i administrar amb
diligència els béns i els drets que integren el patrimoni de la Fundació, tot mantenint
plenament el rendiment i la utilitat d’estos.
3. Amb independència de les funcions que li atorguen els presents estatuts, i sense
perjudici de sol·licitar les preceptives autoritzacions 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, la memòria corresponent, així com el balanç de situació
i el compte de resultats que hagen de ser presentats al Protectorat.
d) acordar el canvi de domicili de la Fundació, mitjançant la reforma estatutària
corresponent i amb posterior comunicació al Protectorat, i acordar l´apertura i tancament
de les seues delegacions.
e) adoptar acords sobre la fusió o extinció de la Fundació.
f) acordar l´adquisició, alienació i gravamen de béns mobles i immobles, subscrivint
els corresponents contractes.
g) acceptar, si escau, donacions i/o llegats i acceptar herències a benefici
d´inventari.
h) 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.
i) 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 10. Els Patrons.
1.- El membres del Patronat, que s’anomenaran patrons, hauran d´exercir les seues
funcions amb la diligència d´un representant lleial, i 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.
2.- Els patrons exerciran els seus càrrecs gratuïtament, sense que en cap cas puguen
rebre retribució per l’exercici de la seua funció. No obstant això, tindran dret a ser
reemborsats de les despeses ocasionades per l´exercici de les seues funcions i que
justifiquen adequadament.
3.- Són obligacions dels patrons:
a) Complir i fer complir fidelment els fins fundacionals d’acord amb el que dispose la
llei i els estatuts de la Fundació.
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b) Administrar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació mantenint
plenament el rendiment i utilitat dels mateixos, conforme als criteris econòmic-financers
d’un bon gestor.
c) Assistir a les reunions del Patronat y vetlar per la legalitat dels acords que
s’adopten.
4.- En cas de conflicte d’interés o drets entre la Fundació i algun dels Patrons, els
afectats no participaran en la decisió que haja d’adoptat el Patronat, al qual competeix
determinar, per la majoria que establisquen els Estatuts, si concorre a no l’esmentat
conflicte.
Article 11. Composició del Patronat
1.- Són patrons permanents de la Fundació els següents:
a) Quatre persones designades per la Conselleria de la Generalitat Valenciana que
tinga les atribucions de patrimoni cultural, entre les que tinguen càrrecs al sí de la pròpia
Conselleria relacionats amb la cultura i/o el patrimoni.
b) El President de la Diputació de València.
c) Quatre regidors de l’Ajuntament d’Ontinyent: l’Alcalde, el regidor amb
competències sobre cultura, el regidor amb competències sobre patrimoni, i el
representant del grup majoritari de l’oposició.
d) Dos persones per part de Caixa d’Estalvis d’Ontinyent: el President del seu Consell
d’Administració i el seu Director General.
e) La Junta Comarcal de la Vall d’Albaida de l’Associació d’Empresaris Tèxtils de la
Comunitat Valenciana.
f) L’Associació d’Empresaris Tèxtils de la Comunitat Valenciana.
g) La Confederació Empresarial de la Vall d’Albaida.
h) L’Institut Tecnològic Tèxtil Aitex.
2. Seran patrons electius aquells que siguen triats com a tals pel Patronat, amb les
majories previstes en els presents estatuts per a l’adopció d´acords, a proposta de
qualsevol patró permanent, entre persones de reconegut prestigi, fins a un màxim de deu.
El seu mandat tindrà una duració màxima de cinc anys, sense perjudici de successives
reeleccions. 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.
3.- El Patronat podrà nomenar President o patrons d’honor a aquelles persones que
hagen contribuït al desenrotllament de l’objecte social. En cas de ser convidats a alguna
sessió, podran assistir amb veu i sense vot.
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. En este cas, exerciran el càrrec
personalment., sense perjudici de ser representat per altre patró designat per aquell, per
escrit, sols en casos concrets i limitant-se a seguir les instruccions que consten en l’escrit de
delegació.
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.
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6. Si l´anomenat a exercir el càrrec de patró ho fóra per raó del càrrec que ocuparà
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.
Article 12. Presidència.
1. La Presidència de la Fundació serà exercida, amb caràcter permanent, per
l’Alcalde d’Ontinyent.
2. Al President li correspon:
a) Exercir la representació de la Fundació davant tota classe de persones, autoritats i
entitats públiques i privades.
b) Acordar la convocatòria de les reunions del Patronat i fixar l’ordre del dia.
c) Presidir les reunions i dirigir i moderar el desenrotllament dels debats, sotmetre a
votació els acords i proclamar el resultat de les votacions.
d) Vetlar per la correcta execució dels acords adoptats pel Patronat.
e) Vetlar pel compliment de la llei i dels Estatuts.
f) Visar les actes i certificats dels acords del Patronat.
g) Qualsevol altra facultat que legalment o estatutàriament se li atribuisca.
Article 13. Vicepresidència.
1. El Patronat podrà nomenar d´entre tots els patrons, permanents o electius, un o
diversos vicepresidents, el mandat dels quals serà de cinc anys, sense perjudici de
successives renovacions.
2. Correspon als Vicepresidents, pel seu ordre, realitzar les funcions del President 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.
3.- En els casos de vacant, absència o malaltia dels Vicepresidents les funcions de
President seran assumides pel patró de més edat.
Article 14. Secretaria.
1. El Patronat nomenarà un secretari, càrrec que podrà recaure en una persona no
patró. En aquest cas assistirà a les sessions amb veu i sense vot.
2. L´exercici d´aquest càrrec tindrà una duració de cinc anys, sense perjudici de
successives renovacions.
3. Correspon al secretari la certificació dels acords del Patronat, la custòdia de tota la
documentació pertanyent a la Fundació, alçar les actes corresponents a les reunions del
Patronat, expedir les certificacions i informes que siguen necessaris i totes aquelles que
expressament se li encomanen
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Article 15. Vicesecretaria.
1. El Patronat podrà nomenar un vicesecretari, càrrec que podrà recaure en una
persona no patró. En aquest cas tindrà veu però no vot.
2. L´exercici d´aquest càrrec tindrà una duració de cinc anys, sense perjudici de
successives renovacions.
3. Correspon al vicesecretari realitzar les funcions del Secretari en els casos de
vacant, absència o malaltia.
4. En els casos de vacant, absència o malaltia exercirà les seus pel patró de menys
edat.
Article 16. Acceptació de patrons i càrrec.
1. L´acceptació del càrrec dels patrons haurà de formalitzar-se en document públic,
en document privat amb signatura legitimada per notari, o per compareixença davant el
Registre de Fundacions. Igualment, es podrà acceptar el càrrec davant el Patronat,
acreditant-se a través de certificació expedida pel secretari, amb signatura legitimada
notarialment.
2.- L´acceptació del càrrec pels patrons persones jurídiques haurà d´efectuar-se per
l´òrgan que tinga atribuïda aquesta facultat, que designarà a la persona física que li vaja a
representar en el Patronat.
3. En tot cas, el nomenament i acceptació, renovació, substitució i cessament per
qualsevol causa dels membres del Patronat o dels càrrecs d´aquest es comunicarà al
Protectorat i s´inscriurà en el Registre de Fundacions.
4.- En l´acceptació formal dels patrons designats per raó del càrrec que ocuparen
s´informarà al Registre de Fundacions sobre la identitat a que corresponga la seua
substitució.
Article 17. Cessament i suspensió dels patrons.
1. El cessament i suspensió dels patrons es produirà per qualsevol de les causes
previstes per la Llei.
2. El cessament com a patró d´algun dels càrrecs del Patronat significarà el seu
cessament en aquest càrrec, excepte en el cas del secretari, el qual podrà seguir ostentant
el càrrec de secretari no patró segons acord del Patronat.
3. El Patronat podrà revocar qualsevol dels càrrecs al seu sí, sense que aquest acord
supose el cessament com a patró.
Article 18. Reunions i adopció d’acords.
1. El Patronat es reunirà com a mínim dos vegades a l´any i, a més, quantes vegades
ho convoque el president o quan ho sol·licite, almenys, una tercera part dels seus
membres.
2. La convocatòria es remetrà de forma individual a tots els patrons amb, almenys,
cinc 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 permet 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, enviant-se, a més, a tots els
patrons còpia de la documentació referida als assumptes que es vagen a tractar en la
reunió.
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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 constituït quan concórreguen, presents o
representats, més de la meitat dels seus membres.
4. Excepte en els casos en què legalment o estatutàriament siguen aplicables unes
altres majories, els acords s´adoptaran per majoria simple de vots dels patrons presents o
representats, sent diriment, en cas d’empat, el vot del president o vicepresident que ho
substituïsca.
5. De cada reunió que celebre el Patronat s´estendrà pel secretari la corresponent
acta, havent-hi d´expressar aquesta els assistents, les 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 i dels patrons que haveren votat en contra.
Així mateix, en l’acta podrà figurar, a sol·licitud de cada patró el vot favorable a
l’acord adoptat o la seua abstenció, així com la justificació del sentit del seu vot, o la
transcripció íntegra d’intervencions o propostes, sempre que s’aporte en l’acte, o en el
termini que assenyale el president, la dita justificació o el text que corresponga fidelment
amb la seua intervenció, que es farà constar en l’acta o s’unirà a esta.
Les actes seran signades, en totes les seues fulles, pel secretari del Patronat amb el
vist i plau del president.
6. Les actes s´aprovaran en la mateixa o en la següent sessió. No obstant això, el
secretari 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 circumstància.
7. La Fundació portarà un Llibre d´Actes, degudament foliat i legalitzat, en el qual
constaran totes les actes aprovades pel Patronat.
SECCIÓ SEGONA.
ALTRES ÓRGANS.
Article 19. Gerència
1. El Patronat, a proposta del President, podrà nomenar un gerent de la Fundació
que exercirà les funcions de direcció executiva i gestió operativa d´aquesta.
2. Correspon al gerent, sense perjudici de les facultats atribuïdes al Patronat,
executar el pla d´activitats i gestionar el pressupost, així com aquelles altres funcions que li
siguen encomanades. Dirigirà, a més, els serveis tècnics i administratius de la Fundació,
nomenant i separant al personal. Per a l´exercici de les seus funcions estarà assistit pel
personal directiu, administratiu, de gestió i auxiliar que requerisca el bon funcionament de
la Fundació.
3. El gerent assistirà, amb veu però sense vot, a les reunions del Patronat.
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Article 20. El Consell de Direcció.
1. El Patronat podrà acordar la constitució d’un Consell de Direcció, composat per
patrons o no, determinant les seues funcions, facultats i, si s’escau, règim de
funcionament.
2. Els membres del Consell Direcció assumirà, al menys, el desenrotllament dels plans
anuals d’actuació, l’execució dels acords del Patronat i la proposta d’actuacions.
3. Els membres del Consell de Direcció que no siguen patrons assistiran, amb veu i
sense vot, a les sessions del Patronat
CAPITOL IV.
RÈGIM ECONÒMIC.
Article 21. Destinació de les rendes i ingressos.
La Fundació aplicarà els seus recursos al compliment de les diverses finalitats
fundacionals que pretén aconseguir d’acord amb els percentatges establits legalment i en
la proporció que per a cada exercici determine el Patronat en elaborar i aprovar els
corresponents pressupostos anuals.
Article 22. Dotació.
La dotació de la Fundació està composta:
a) per la dotació inicial.
b) pels béns i drets de contingut patrimonial que durant l’existència de la Fundació
siguen aportats en tal concepte pel fundador o per terceres persones, o que siguen
afectades pel Patronat, amb caràcter permanent, als fins fundacionals.
Article 23. Patrimoni.
1. El patrimoni de la Fundació està format per tots els béns, drets i obligacions
susceptibles de valoració econòmica, que integren la dotació així com per aquells que
adquirisca la Fundació amb posterioritat a la seua constitució, s´afecten o no a la dotació.
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.
Article 24. Finançament.
1. La Fundació, per a l’exercici de les seues activitats, es finançarà fonamentalment
amb els recursos que provinguen del seu patrimoni, i en el seu cas, amb aquells altres
procedents d’ajudes, subvencions, donacions, herències i altres actes a títol gratuït,
realitzats per persones físiques o jurídiques, siguen estes públiques o privades.
2. Així mateix, la Fundació podrà obtenir ingressos mitjançant el cobrament de preus
als seus beneficiaris, que en cap cas podran excedir, en el seu conjunt, del cost real del
servei que els preste; el qual mai excedirà del preu de mercat, havent de ponderar la
capacitat econòmica individual dels beneficiaris per a la determinació de les seus quanties.
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3.- També podrà obtindré rendiments mitjançant l’exercici, per sí mateixes,
d’activitats mercantils o industrials, sempre que coincidisquen amb l’objecte o finalitat
específica de la Fundació o siguen complementàries o accessòries d’aquelles, amb
sotmetiment a les normes reguladores de la defensa d ela competència.
Article 25. Administració.
L’administració i disposició del patrimoni de la Fundació queden reservats a les
decisions que, de conformitat amb el que aconselle la conjuntura econòmica de cada
moment i sense perjudici de sol·licitar les corresponents autoritzacions al Protectorat,
adopte el Patronat.
CAPITOL V.
RÈGIM COMPTABLE I PRESSUPOSTARI.
Article 26. Comptes anuals.
1.- L´exercici econòmic de la Fundació coincidirà amb l´any natural.
2. 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 i aquells altres
llibres obligatoris que determine la legislació vigent.
3. En la gestió econòmica-financera, la Fundació es regirà pels principis i criteris
generals determinats en la normativa vigent.
4. Els comptes anuals, que comprenen el balanç de situació, el compte de resultats i
la memòria, 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.
La memòria, 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 aquests fins, i el grau de compliment de les regles
establertes en els articles 20 i 21 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la
Comunitat Valenciana. Igualment, s´incorporarà a la memòria un inventari dels elements
patrimonials.
5. 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.
6. Si la Fundació complirà els requisits legals establerts, els documents anteriors se
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 27. Pla d’Actuació.
El Patronat elaborarà i remetrà al Protectorat, en els últims tres mesos de cada
exercici, un pla d´actuació, juntament amb la seua memòria explicativa, en el qual queden
reflectits els objectius i les activitats que previnga desenvolupar durant l´exercici següent.
CAPITOL VI
MODIFICACIÓ, FUSIÓ O EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ.
Article 28. Modificació estatutària.
1. El Patronat podrà modificar els presents estatuts sempre que resulte convenient
als interessos de la Fundació. En qualsevol cas, procedirà modificar els estatuts quan les
circumstàncies que presidiren la constitució de la Fundació hagen variat de manera que
aquesta no puga actuar satisfactòriament conformement als estatuts en vigor.
2. Per a l’adopció d´acords de modificació estatutària serà necessari el vot favorable
de la meitat més un dels membres del Patronat.
La modificació o nova redacció dels estatuts acordada pel Patronat es comunicarà al
Protectorat, a efectes d´eventual oposició, i haurà de ser formalitzada en escriptura
pública i inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
Article 29. Fusió de la Fundació.
1. El Patronat de la Fundació podrà acordar la seua fusió amb altra o altres
fundacions sempre que resulte convenient en interès d´aquesta.
2. L´acord de fusió haurà de ser aprovat amb el vot favorable de la meitat més un
dels membres del Patronat
Article 30. Extinció de la Fundació.
1. El Patronat podrà acordar l´extinció de la Fundació quan estime complit el fi
fundacional o siga impossible la seua realització. En tot cas, la Fundació s´extingirà per
qualssevol altres causes establertes en la legislació vigent.
2. L´acord del Patronat exigirà el vot favorable de la meitat més un dels membres del
Patronat.
Si no hi haguera acord del Patronat, o aquest no fóra ratificat pel Protectorat,
l´extinció de la Fundació requerirà resolució judicial motivada, que podrà ser instada pel
Protectorat o pel Patronat, segons els casos.
3. L´acord d´extinció o, si escau, la resolució judicial, s´inscriuran en el Registre de
Fundacions de la Comunitat Valenciana.
Article 31. Liquidació de la Fundació.
1. L´extinció de la Fundació, excepte en el cas que aquesta es produïsca per fusió
amb una altra, determinarà l´apertura del procediment de liquidació, que es realitzarà pel
Patronat constituït en comissió liquidadora i sota el control del Protectorat.
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ESTATUTS. PAG. 11
____________________________________________________________________

...\...

2. Els béns i drets resultants de la liquidació es destinaran, en la seua totalitat, a altres
fundacions o entitats no lucratives privades que perseguisquen finalitats d´interès general
i que, al seu torn, tinguen afectats els seus béns, fins i tot per al supòsit de dissolució, a la
consecució d´aquells i que tinguen la consideració d´entitats beneficiàries del mecenatge
als efectes previstos en els articles 16 a 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim
fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, o a entitats
públiques de naturalesa no fundacional que perseguisquen finalitats d’interès general.
3. El destinatari o destinataris dels béns i drets relictes serà lliurement elegit pel
Patronat.
4. L´extinció de la Fundació i els canvis de titularitat dels béns que aquella done lloc
s´inscriuran en els oportuns Registres.”
DILIGÈNCIA:
Estos Estatus son els fundacionals i consten inscrits al Registre de Fundacions de la
Comunitat Valenciana amb data de 30 d’abril de 2015.

