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CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Denominació
La FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC UNIVERSITAT DE VALÈNCIA DE LA
COMUNITAT VALENCIANA es constitueix com una fundació d’interès 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 34 dels presents Estatuts.

Article 3. Personalitat jurídica
La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d’obrar, d´acord
amb les normes per les quals és regeix, revestint aquesta naturalesa pública.

Article 4. Règim jurídic
1. La Fundació es regeix per la voluntat dels fundadors manifestada en l’escriptura
fundacional, pels presents Estatuts, per les normes que, en interpretació i
desenvolupament d’aquests, establisca el Patronat i, en tot cas, per les disposicions
legals vigents.
2. La Carta Fundacional i els presents Estatuts podran ser desenvolupats per les normes
que acorde el Patronat.

Article 5. Nacionalitat, àmbit d’actuació i domicili
1. La Fundació té nacionalitat espanyola.
2. La Fundació desenvoluparà la seua activitat principalment en la Comunitat
Valenciana.
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3. El domicili de la Fundació s’estableix en el Carrer Catedràtic Agustín Escardino
núm. 9 de Paterna (València).

CAPÍTOL II
FINALITATS DE LA FUNDACIÓ I BENEFICIARIS
Article 6. Finalitats
1. Les finalitats de la Fundació són:
a. Promoure el desenvolupament tecnològic, la transferència de coneixements i la
innovació industrial
b. Impulsar la recerca de temes de gran transcendència social a nivell regional,
nacional i internacional, conformant projectes que requereixen un ampli espectre
de coneixements tant científic-tecnològics com econòmics i socials
c. Establir la cooperació entre Grups de Recerca de la Universitat de València i
empreses, i promoure la creació de noves empreses innovadores, creant al seu
voltant aliances amb altres universitats, empreses i entitats oficials
d. L’engegada i gestió d’un parc científic que dispose dels espais i les
infraestructures personals i materials necessàries per al desenvolupament de les
tasques d’investigació bàsica i aplicada, i per al desenvolupament de noves
tecnologies
e. L’impuls de totes aquelles accions que permeten millorar l’eficiència de la tasca
innovadora i de recerca de la Universitat de València i la seua interacció amb els
altres grups de recerca, empreses i institucions
f.

La creació d’un entorn privilegiat per a potenciar les activitats d’innovació i de
transferència tecnològica i de coneixement

g. La promoció, en col·laboració amb altres agents, de la cultura emprenedora en el
marc dels col·lectius de la Universitat de València
h. La potenciació de la difusió dels resultats de la recerca universitària i dels centres
públics

2

i.

La promoció, juntament amb altres agents, de la creació d’empreses innovadores
de base tecnològica, facilitant la seua sostenibilitat i competitivitat mitjançant la
seua permanència en el parc

j.

Estimular la qualitat en tots els processos de gestió i de la prestació de serveis als
grups i centres públics i privats situats en el parc, i vetlar per la qualitat de les
activitats de recerca, desenvolupament i innovació que es duguen a terme

k. Contribuir, mitjançant el perfeccionament tecnològic i la innovació, a la millora
de la competitivitat de les empreses i del desenvolupament de la Comunitat
Valenciana
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.
2. 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 el caràcter
de prioritari el 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, d’acord amb les finalitats fundacionals, i tria
democràticament als beneficiaris respectant, en tot cas, l’interès general i allò que
preveu l’article 3 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat
Valenciana i l’article 3 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions, o
preceptes que els substituïsquen.
2. Per a dur a terme les finalitats de la Fundació, que són de caràcter social, educatius i
de promoció i difusió de la recerca i transferència de coneixement i tecnologia, el
Patronat podrà decidir:
a. L’organització d’activitats de qualsevol tipus relacionades amb les finalitats
fundacionals
b. L’adquisició de béns mobles i immobles i de drets destinats al compliment de
les finalitats fundacionals
c. L’articulació de programes que reben aportacions del sector públic internacional,
comunitari, estatal, autonòmic o local, i dels sectors privats, universitaris o
organitzacions internacionals
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Aquesta enumeració no és limitativa. Per tant, el Patronat pot acordar l’organització
d’altres activitats per a complir els objectius de la Fundació.

Article 8. Beneficiaris
1. Seran potencials beneficiaris de la Fundació la societat valenciana en general i,
especialment, aquells col·lectius relacionats amb les finalitats de la Fundació.
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 legítims creditors d’aquests, d’acord amb
las bases, normes o regles que establisca a aquest efecte.
3. Ningú podrà imposar al Patronat la concessió i atribució dels beneficis de la
Fundació a persones determinades.

CAPÍTOL III
DEL PATRIMONI DE LA FUNDACIÓ
Article 9. Contingut del patrimoni i recursos
1. La Fundació podrà posseir tota classe de béns, destinant els seus fruits, rendes i
productes a les seues finalitats.
2. Seran recursos propis de la Fundació:
a. La dotació fundacional
b. Les donacions que realitzen persones físiques i jurídiques a la Fundació, incloses
les subvencions de caràcter públic que, excepte disposició expressa en contrari,
s’entendran afectes al sosteniment de les activitats que desenvolupe la Fundació,
a l’empara dels presents Estatuts
c. Els interessos o beneficis del patrimoni
d. Les herències i llegats que s’efectuen a favor de la Fundació
e. Qualsevol altre ingrés que es derive de les activitats de la Fundació
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Article 10. Inscripció registral i dipòsit
1. Els béns de qualsevol naturalesa, propietat de la Fundació, que puguen ser inscrits
en un Registre Públic, s’inscriuran en el Registre corresponent.
2. Els fons públics i valors mobiliaris, industrials o mercantils, hauran de dipositar-se,
també a nom de la Fundació, en les entitats bancàries corresponents determinades
per acord del Patronat.

Article 11. Acceptació de donacions, herències i llegats
El Patronat podrà acceptar donacions, herències i llegats en els termes i condicions que
estableix la Llei. No s’entendrà que existeix càrrega quan s’afecte pel donant la donació,
o pel causant l’herència o el llegat al directe sosteniment de les activitats de la Fundació,
o a l’increment del capital fundacional.

Article 12. Alienació i gravamen de béns i drets
L’alienació o gravamen dels béns o drets de la Fundació es portaran a efecte en els
termes i condicions previstos en la Llei.

Article 13. Destinació dels excedents
La Fundació podrà destinar els excedents dels ingressos a incrementar el capital
fundacional en els termes que acorde el Patronat, dins dels límits que establisquen les
Lleis.

Article 14. Afectació de béns i rendes
Els béns i rendes de la Fundació s’entendran afectes i adscrits, de forma directa i
immediata, a la realització de les finalitats per a les quals la Fundació s’institueix, sense
perjudici de la possible col·laboració de la Fundació amb altres entitats, sense ànim de
lucre, amb finalitats anàlogues.
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Article 15. Aplicació de recursos
La Fundació aplicarà els recursos fundacionals al compliment de les finalitats de la
institució, en la proporció que per a cada exercici determine el Patronat, en elaborar i
aprovar els corresponents plans d’actuació anuals, atenent, en tot moment, a l’establert
en la Llei.

CAPÍTOL IV
DEL GOVERN DE LA FUNDACIÓ
SECCIÓ PRIMERA
EL PATRONAT
Article 16. Naturalesa del Patronat
i caràcter del càrrec de patró
1. El Patronat és l’òrgan de govern, administració i representació de la Fundació, que
ostentarà 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 els presents
Estatuts o els establerts amb caràcter de Dret necessari en l’ordenament jurídic.

Article 17. Composició
1. El govern de la Fundació estarà a càrrec del Patronat:
a. El Patronat estarà compost per un mínim de tres patrons
b. Seran patrons permanents la Universitat de València, la Fundació Bancaixa, la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València, el Banco
Santander i la Confederació Empresarial Valenciana
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c. Seran patrons electius aquells que siguen triats com a tals pel Patronat de la
Fundació
2. El Patronat podrà crear comitès científics i d’assessorament.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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 representant ho fóra per raó del càrrec, serà aplicable el que es disposa en
l’apartat anterior.

Article 18. Caràcter gratuït del càrrec de patró
Els patrons exercitaran els seus càrrecs gratuïtament sense que, en cap cas, puguen rebre
retribució per l’acompliment de la seua funció. No obstant això, tindran dret a ser
reemborsats de les despeses degudament justificades que l’exercici de les seues funcions
els ocasione.
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Article 19. Nomenament de patrons electius
1. El càrrec de patró electiu tindrà una durada de tres anys, podent-se renovar el seu
mandat sense límit, per períodes iguals.
2. Els patrons 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
les regles establertes en els presents Estatuts per a l’adopció d’acords i en la legislació
vigent.

Article 20. Cessament i suspensió
Els patrons cessaran o seran suspesos per qualsevol de les causes previstes per la Llei.

Article 21. Presidència
1. La presidència del Patronat l’ostentarà la Universitat de València.
2. Correspon al/a la President/a 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; convocar les reunions del Patronat, bé a iniciativa pròpia, bé
quan ho sol·licite un terç dels seus components i fixar l’ordre del dia, dirigir les seues
deliberacions i vetlar per la correcta execució dels seus acords, així com pel
compliment de la Llei i dels presents Estatuts, podent per a açò realitzar tota classe
d’actes i signar quants documents siguen necessaris per a tal fi.
3. El Patronat podrà nomenar, en el seu si, un/a o diversos/as vicepresidents/as i
establirà el seu ordre. En el cas de vacant, absència o malaltia del/de la President/a,
les seues funcions seran assumides per el/la Vicepresident/a Únic/a o Primer/a i,
en defecte d’açò, per el/la Segon/a i successius, si existiren. En última instància, pel
membre del Patronat de major edat.
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Article 22. Secretaria
1. El càrrec de Secretari/a podrà ser dut a terme per persona que no ostente la condició
de patró, i haurà de ser triat d’entre les persones que propose el/la President/a, és
a dir, la Universitat de València.
2. 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 Patronat, expedir les certificacions i informes que
siguen necessaris i totes aquelles que expressament se li encomanen.

Article 23. Règim de reunions
1. El Patronat es reunirà, anualment, al menys en dues sessions ordinàries i tantes
extraordinàries com siguen convocades per el/la President/a o sol·licitades, com a
mínim, per un terç dels seus components.
2. La convocatòria es farà arribar a cadascun dels membres, almenys, amb cinc dies
d’antelació a la data de la seua celebració, 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, dia i hora de celebració de la reunió, així com l’ordre del dia.
No caldrà convocatòria prèvia quan es troben presents tots els patrons i acorden,
per unanimitat, la celebració de la reunió.
3. El Patronat es podrà constituir, convocar, celebrar les seues sessions, adoptar acords
i remetre actes tant de forma presencial com a distància.
En les sessions que celebre el Patronat a distància, els seus membres podran trobarse en distints llocs sempre que s'assegure per mitjans electrònics, considerant-se
també tals els telefònics, i audiovisuals, la identitat dels membres o persones que els
suplisquen, el contingut de les seues manifestacions, el moment en què estes es
produïxen, així com la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real i la
disponibilitat dels mitjans durant la sessió.
Entre altres, es consideraran inclosos entre els mitjans electrònics vàlids, el correu
electrònic, les audioconferencias i les videoconferències.
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Les circumstàncies de celebració i la possibilitat d'utilitzar els mencionats mitjans
telemàtics s'indicaran en la convocatòria de la reunió, que s'entendrà celebrada en el
domicili de la FPCUV. El/la Secretari/a del Patronat haurà de reconéixer la identitat
dels patrons assistents i expressar-ho així en l'acta.
4. El Patronat quedarà vàlidament constituït quan concórreguen, presents, a distància,
o representats, més de la meitat dels seus membres i sempre que es troben presents,
o a distancia, el/la President/a i el/la Secretari/a, o les persones que els
substituïsquen, excepte en els casos per als quals s’exigisca reglamentàriament un
número major d’assistents.
5. Les reunions seran dirigides per el/la President/a. Els acords s’adoptaran per
majoria simple de vots dels patrons presents, a distancia, o representats, excepte en
aquells casos en què la legislació vigent establisca una majoria qualificada. En cas
d’empat, el/la President/a o, en cas de substitució, el/la Vicepresident/a 1er/a o,
si escau, 2on/na tindrà vot de qualitat.
6. A las reunions del Patronat assistirà el/la Gerent/a 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 pels presents Estatuts.
7. De cada reunió que celebre el Patronat s’estendrà per el/la Secretari/a la
corresponent acta, havent 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. Les actes seran signades, en totes les seues
fulles, per el/la Secretari/a del Patronat amb el vist i plau del/de la President/a.
8. Les actes s’aprovaran en la mateixa o en la següent sessió. 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
circumstància.
9. El Patronat portarà un Llibre d’Actes, degudament foliat i legalitzat, en el qual
constaran totes les actes aprovades per aquest òrgan i pel Comité Executiu.
10. A proposta del/de la President/a, podran assistir a les reunions del Patronat altres
persones alienes a aquest a fi d’assessorar o informar.
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Article 24. Competències
1. Correspon al Patronat complir i fer complir les finalitats fundacionals, d’acord amb
el que es disposa en la Llei i en els presents Estatuts i administrar els béns 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

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
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SECCIÓ SEGONA
EL COMITÈ EXECUTIU
Article 25. El Comitè Executiu
1. A més del Patronat, en el si de la Fundació, podrà existir un Comitè Executiu que,
si escau, s’encarregarà del compliment de les directrius del Patronat en el període
inter-reunions, així com de la preparació i documentació dels temes a presentar a la
decisió del Patronat.
2. El Comitè Executiu estarà presidit per el/la President/a de la Fundació i comptarà
amb un mínim d’altres dos patrons, que assistiran al/a la President/a i li
substituiran en cas d’absència.
3. La major definició de funcions, càrrecs i components, forma de funcionament i
reunió, i altres organismes auxiliars, serà decidida, si escau, pel Patronat.

SECCIÓ TERCERA
ALTRES ÒRGANS
Article 26. Gerència
1. El Patronat, a proposta del/de la President/a, podrà nomenar un/a Gerent/a de la
Fundació que exercirà les funcions de direcció executiva i gestió operativa d’aquesta,
en règim de dedicació a temps complet, sota la superior autoritat de l’apoderat o
apoderats de la Fundació o, si escau, del Comitè Executiu.
2. Li correspon executar el pla d’activitats i gestionar el pressupost, així com aquelles
altres funcions que li siguen encomanades. A més, dirigirà els serveis tècnics i
administratius de la Fundació.

Article 27. Delegacions i apoderaments
1. El Patronat podrà delegar les seues facultats en un o més dels seus membres, o en
el Comitè Executiu, al que fa referència l’article 25 dels presents Estatuts, que les
exerciran en els termes consignats en el corresponent acord de delegació.
2. No seran delegables l’aprovació dels comptes i del pla d’actuació, ni la decisió
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sobre els conflictes a què es refereix l’article 13.7 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre,
o precepte que ho substituïsca, ni aquells actes que requerisquen l’autorització del
Protectorat. Tampoc ho seran les facultats de modificació dels presents Estatuts,
fusió i liquidació de la Fundació. La delegació permanent de facultats haurà de
constar en escriptura pública, que s’inscriurà en el Registre de Fundacions de la
Comunitat Valenciana.
3. Sense perjudici de la delegació de facultats a què es refereix el punt 1 del present
article, el Patronat podrà nomenar apoderats generals o especials amb les facultats
que determine l’escriptura de poder i, en tot cas, amb les limitacions a què es refereix
el punt anterior. Si els poders són generals, hauran d’inscriure’s en el Registre de
Fundacions de la Comunitat Valenciana.

NOMENAMENTS HONORÍFICS
Article 28. Regulació de nomenaments honorífics
El Patronat podrà acordar el nomenament de patrons honorífics a persones d’especial
rellevància o a els qui realitzen donacions o prestacions d’importància en favor de la
Fundació.

CAPÍTOL V
RÈGIM COMPTABLE I PRESSUPOSTARI
Article 29. Exercici econòmic
L’exercici econòmic serà anual i coincidirà amb l’any natural.

Article 30. Pla d’actuació
1. La Fundació confeccionarà, per a cada exercici econòmic, un pla d’actuació, en el
qual s’arreplegaran els ingressos i despeses, que tindrà un caràcter merament
preventiu, corresponent la seua aprovació al Patronat. El seu contingut i terminis
seran els establerts en la normativa vigent.
2. El pla d’actuació serà sempre equilibrat. Aquest equilibri es mantindrà qualsevol
que siga l’estat d’execució d’aquest.
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Article 31. Despeses d’administració
1. Les despeses d’administració no podran excedir, excepte autorització
administrativa, del 10 por 100 dels ingressos o rendes nets obtinguts en l’exercici.
2. S’entendran per despeses d’administració els directament ocasionats als òrgans de
govern i per l’administració dels béns i drets que integren el patrimoni de la
Fundació.

Article 32. Comptes anuals
1. En els sis primers mesos de cada exercici econòmic, la Fundació confeccionarà
l’inventari valorat dels béns i drets de la Fundació, en els termes que s’establisquen
reglamentàriament; el balanç de situació; el compte de resultats; una memòria
expressiva de les activitats fundacionals, una memòria de la gestió econòmica, que
haurà d’incloure 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 emprats, la seua procedència i el nombre de beneficiaris en cadascuna
de las 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.
2. El Patronat aprovarà els comptes anuals 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.

CAPÍTOL VI
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ
Article 33. Modificació estatutària
Els Estatuts de la Fundació es podran modificar per qualsevol causa que el Patronat
considere motivada, precisant del vot afirmatiu de la meitat més un del número de
patrons.

Article 34. Extinció de la Fundació
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1. La Fundació s’extingirà quan concórrega algun dels supòsits contemplats en la Llei.
2. El Patronat podrà aprovar i sotmetre a ratificació del Protectorat l’extinció de la
Fundació si esdevinguera impossible el compliment de les finalitats fundacionals,
circumstància aquesta que haurà de ser apreciada pel mateix Patronat, el qual
prendrà l’acord segons el que disposa l’article 24 dels presents Estatuts.
Així mateix, es requerirà la ratificació del Patronat en els termes de l’esmentat article
24 quan la causa de l’extinció siga la realització íntegra de la fi fundacional.
3. Si per aquesta o altres causes justificades es produïra l’extinció, es procedirà a la
cessió global dels actius i dels passius de la Fundació, la qual s’ha de dur a terme pel
Patronat i per les persones liquidadores que nomene aquest o, si escau, el Protectorat.
La cessió global, una vegada determinats els actius i els passius, i amb l’autorització
prèvia del Protectorat, es destinarà a la Universitat de València, en la seua qualitat
d’entitat beneficiària del mecenatge als efectes previstos en la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius
fiscals al mecenatge.
4. Si no fóra possible realitzar la cessió global dels actius i passius de la Fundació,
s’haurà de procedir a la seua liquidació, i l’haver-hi resultant es destinarà a la
Universitat de València, en la seua qualitat d’entitat beneficiària del mecenatge als
efectes previstos en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats
sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. Tot açò l’haurà
d’aprovar el Protectorat.
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