ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ VICENT ANDRÉS ESTELLÉS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Denominació i naturalesa
Amb la denominació Fundació Vicent Andrés Estellés de la Comunitat Valenciana, es
constitueix una fundació amb caràcter cultural i sense ànim de lucre, baix la tutela del
Protectorat exercit per la Generalitat Valenciana.

Article 2.- Personalitat jurídica i capacitat
La Fundació constituïda, una vegada inscrita en el Registre de Fundacions, mitjançant
escriptura pública, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a obrar, respecte
de tots aquells actes que siguen necessaris per al compliment de la finalitat per a la
qual va ser creada, amb subjecció a allò establert en l’ordenament jurídic.

Article 3.- Règim
La Fundació es regirà per la voluntat del fundador, pels Estatuts i normatives que en
interpretació i desenvolupament de les mateixes establisca el Patronat, i en tot cas, per
les disposicions legals vigents.

Article 4.- Nacionalitat i domicili
La Fundació té nacionalitat espanyola. El domicili social de la Fundació estarà situat al
carrer Pintor Goya, 4-8, 46100 de Burjassot (València).
Per acord del Patronat i amb la corresponent aprovació estatutària, s’inscriurà en el
Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

Article 5.- Àmbit d’actuació
La Fundació desenvoluparà les seves activitats principalment en el territori de la
Comunitat Valenciana. Respecte a l'àmbit personal o sector de la població atesa
l'actuació de la Fundació es circumscriu a les persones interessades en la vida i obra
de Vicent Andrés Estellés, o professionalment vinculades a la literatura.”.

TÍTOL SEGON. OBJECTE I BENEFICIARIS

Article 6.- Finalitats
La Fundació te per objecte l’estudi, recuperació, promoció, divulgació i aprofundiment
en l’obra del poeta de Burjassot, Vicent Andrés Estellés. El desenvolupament de
l’objecte de la Fundació es farà mitjançant alguna de les següents formes d’actuació:

-

Mitjançant la creació d’un centre d’estudis vers la figura de Vicent Andrés
Estellés.
Mitjançant la celebració de jornades, seminaris i activitats d’estudi i
aprofundiment en la seva obra.
Mitjançant la divulgació i publicació de treballs i estudis que fomenten la creació
de poesia en valencià.
Mitjançant la realització de representacions artístiques i culturals de la seva
obra.

Correspon al Patronat de la Fundació determinar la manera per a complir amb els fins
enumerats en aquest article. Les prestacions de la Fundació es donaran de manera no
lucrativa.

Article 7.- Beneficiaris
Seran potencials beneficiaris de la Fundació les persones interessades en el
coneixement de la figura de Vicent Andrés Estellés, els centres educatius, la població
escolar, els centres d’ensenyament mitjà, els educadors, les associacions d’escriptors,
i qualssevol organització els fins culturals de la qual les facen susceptibles de ser
beneficiàries de l'activitat de la Fundació.
La Fundació concedirà amb criteris d'imparcialitat, d'objectivitat i de no discriminació
els seus beneficis a les persones o entitats que reunint les condicions expressades
abans, considere el Patronat que son legítims creditors dels mateixos, d'acord amb
les bases, normes o regles que s’ establisquen per aquest efecte.
Ningú podrà al·legar front a la Fundació, dret preferent a gaudir dels seus beneficis, ni
imposar les seves atribucions a persones o entitats determinades.

TÍTOL TERCER. GOVERN DE LA FUNDACIÓ

Article 8.- El Patronat
El Patronat es l’òrgan de govern, representació i administració de la Fundació que durà
a terme les funcions que li corresponen amb subjecció al disposat en l’Ordenament
Jurídic i en els presents Estatuts.

Article 9.- Composició del Patronat i acceptació del càrrec
La Fundació es constitueix per l'Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot
establint-se la seua composició màxima en 14 membres i en una composició mínima
de cinc.
Els patrons seran sempre persones físiques com a tals, si bé cinc d’ells seran els
designats per l’Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot i un altre serà
designat per la Universitat de València en la forma que més endavant es preveu.
L'Institut Municipal de Cultura i Joventut designarà de fins a cinc (5) representants. De
dits representants s'estableix com a membre nat i al seu torn president de la Fundació
al president de l’IMCJB, llevat que una altra cosa s'acorde pel referit Institut Municipal

per acord del seu Patronat. Tindran igualment la consideració de membres nats; el
Vicepresident de l’Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot, el Regidor/a de
Cultura i el Director de l’Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot, en tots
estos casos llevat que una altra cosa s'acorde per l'Institut Municipal de Cultura i
Joventut de Burjassot per acord del seu Patronat.
Un altre membre nat serà designat per la Universitat Literària de València, segons
acord de la seua Junta de Govern. Llevat que la Junta de Govern designara
expressament una altra persona correspondrà, el càrrec com a membre nat al
Vicerector de Cultura de la dita Universitat.
La resta d'integrants fins a huit (8), seran les persones que es designen en el present
article, tots ells descendents de Vicent Andrés Estellés o designats pels descendents i
pertanyeran al Patronat amb caràcter vitalici excepte renúncia expressa.
Qualsevol dels dits membres d'entre estos últims tindrà dret a designar per acte inter
vivos o mortis causa a la persona que propose com a substitut en el seu càrrec dins
del Patronat.
Per a poder ser designat substitut serà requisit indispensable ostentar la majoria
d'edat, tindre plena capacitat d'obrar i ser descendent per consanguinitat de Vicent
Andrés Estellés.
La designació haurà de ser comunicada a la Presidència del Patronat per qualsevol
mitjà fefaent acreditat en Dret. No obstant això, si transcorreguts sis mesos des de la
renúncia o la defunció no s'haguera rebut per la Presidència del Patronat comunicació
sobre la persona designada com a substitut, podrà el Patronat procedir a la designació
d'una altra persona física que cobrisca la vacant d'algun dels càrrecs vitalicis
anteriorment al·ludits i que es troben vacants. En el cas que dins del termini de tres
mesos més no es designara substitut s'entendria amortitzada la dita plaça quedant
constituït el Patronat pels membres restants. Si la plaça amortitzada ocupara un càrrec
diferent del de vocal es designaria el nou càrrec d'entre els membres en actiu del
Patronat.
Dins dels 8 vocals (8), els descendents podran designar fins a tres (3) vocals que no
siguen de la família. Quan els vocals designats pels membres de la família ja hagen
aconseguit el nombre de tres, si algun dels membres de la família proposara la
designació d'un quart, es rebutjaria el nomenament fins que no tinguera lloc una
vacant entre algun dels designats per la família que no tinguera la condició de tal.

El Patronat estarà compost inicialment pels següents membres:
En José Luis Andrés Chavarrías; President de l’Institut Municipal de Cultura i
Joventut de Burjassot
En Rafael Gil Salinas, Vicerector de Cultura de la Universitat de València
En José Ruiz Cervera; Vicepresident de l’Institut Municipal de Cultura i
Joventut de Burjassot
Na Sonia Blasco González; Regidora de Cultura
N’Antonio Collado Izquierdo, Director de l’Institut Municipal de Cultura i
Joventut de Burjassot
En Vicent Andrés Lorente
Na Carmina Andrés Lorente
En Vicent Anyó García
En Vicent Anyó Andrés

Na Isabel Anyó Andrés
En Jaume Pérez Montaner
En Josep Guia Marín

En José Blanco Calvo. Regidor d'EU i membre del Consell Rector de
l'IMCJB
N'Emili Altur i Mena. Regidor del Bloc i membre del Consell Rector de
l'IMCJB
Els Patrons duran a terme les seves tasques durant un període indeterminat.
Els patrons entraran a exercir les seves funcions després d'haver acceptat
expressament el càrrec de patró en document privat amb firma legitimada pel Notari,
en escriptura pública o mitjançant compareixença realitzada a l'efecte en el Registre
de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
Produïda una vacant, i durant dos mesos, el patronat podrà designar una persona per
a ocupar la mateixa, de conformitat amb el que preveu en el present article i el seu
nomenament serà comunicat al Protectorat.

Article 10.- Cessament de Patrons i Patrones
El cessament en el càrrec de patró o patrona es produirà per una o varies raons
d’aquestes :
•
•
•
•
•
•

Per mort o declaració de defunció, així com per extinció de la persona jurídica.
Per renuncia comunicada amb les degudes formalitats.
Per incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat d’acord amb l’establert en la llei.
Per cessament en el càrrec, referit als denominats membres nats, i segons la
raó per la qual van ser nomenats membres del Patronat.
Per resolució judicial.
Per qualsevol altra causa legalment establerta.

Article 11.- Obligacions i responsabilitat del Patrons
1. Son obligacions dels Patrons fer que s’acomplisquen els fins de la Fundació, assistir
a les reunions a les que siguen convocats, ocupar el càrrec amb la deguda diligència
d'un representant legal, mantenir en bon estat de conservació i producció dels bens i
drets de la Fundació i complir en les seves actuacions amb el determinat en les
disposicions legals vigents i en els presents Estatuts.
2. Els patrons respondran solidàriament enfront de la fundació dels mals i perjudicis
que causen per actes contraris a la Llei o als Estatuts, o pels realitzats sense la
diligència amb la qual deuen ocupar el càrrec. Quedaran exempts de responsabilitat
aquells qui hagen votat en contra de l'acord, i qui proven que, no havent intervingut en
la seva adopció i execució, desconeixien la seva existència o, coneixent-la, van fer tot
el convenient per a evitar el mal o, almenys, es van oposar expressament a aquell.

Article 12.- Caràcter gratuït del càrrec de patró o patrona

Els patrons o les patrones exerciran els seus càrrecs gratuïtament, i en cap cas podran
rebre retribucions per la seva tasca. Tanmateix, tindran dret al pagament de les
despeses ocasionades per la seva llavor, després de ser justificades.

Article 13.- Organització del Patronat
El Patronat estarà format pels següents òrgans: Un President o Presidenta, un
Vicepresident o Vicepresidenta, un Secretari o Secretària i un tresorer i per un nombre
mínim d'un i un nombre màxim de deu vocals.
Els càrrecs de Tresorer i secretari podran recaure en la mateixa persona.

Article 14.- El President o Presidenta
El President de la Fundació serà el President de l’Institut Municipal de Cultura i
Joventut de Burjassot.
Al President o Presidenta li correspon la representació de la Fundació front a totes les
persones, autoritats i entitats públiques i privades; convocarà les reunions ordinàries i
extraordinàries del Patronat i fixarà l’ordre del dia, les presidirà, dirigirà els seus debats
i si es presenta el cas, farà valdre els acords, per a la qual cosa podrà realitzar tot
tipus d’actes i signar els documents necessaris per a tal fi.

Article 15.- El Vicepresident o Vicepresidenta
El Vicepresident de la Fundació serà el Vicepresident de l’Institut Municipal de Cultura i
Joventut de Burjassot.
Correspon al Vicepresident o Vicepresidenta realitzar les funcions del President o
Presidenta en els casos de vacant, absència o malaltia i també podrà representar la
Fundació en aquells casos que establisca el Patronat.

Article 16.- El Secretari o Secretària
El Secretari de la Fundació serà el Director de l’Institut Municipal de Cultura i Joventut
de Burjassot.
Son funcions del Secretari o Secretaria la custòdia de tota la documentació pertanyent
a la Fundació, l’alçament de les actes corresponents a les reunions del Patronat,
expedir les certificacions i informes que siguen necessaris i totes aquelles que
expressament es deleguen.
En cas de malaltia, absència o vacant del càrrec, les funcions de secretari o secretària
les podrà exercir el vocal més jove del Patronat.

Article 17.- El Tresorer o Tresorera
El tresorer/a de la Fundació serà el Director de l’Institut Municipal de Cultura i Joventut
de Burjassot.

Son funcions del Tresorer/a el control i la fiscalització interna de la gestió
economicofinancera i pressupostària i la comptabilitat, tresoreria i recaptació a més de
totes aquelles que expressament es deleguen.
En cas de malaltia, absència o vacant del càrrec, les funcions de tresorer o Tresorera
les podrà exercir el vocal més jove del Patronat.

Article 18.- Facultats del Patronat
Correspon al Patronat complir els fins de la Fundació i administrar els bens i drets que
integren el patrimoni de la Fundació, mantenint plenament el rendiment i utilitat dels
mateixos. També resoldre les incidències respecte al govern i representació de la
Fundació, així com la interpretació i modificació dels presents estatuts.
Amb independència de les funcions que li concedeixen els presents Estatuts, i sense
perjudici de demanar les preceptives autoritzacions al Protectorat, a títol sols
enunciatiu, seran facultats del Patronat la convocatòria del Premi de Poesia Vicent
Andrés Estellés i la realització d’activitats i jornades de caràcter divulgador vers la
figura de Vicent Andrés Estellés.

Article 19.- Reunions del Patronat i convocatòria
El Patronat celebrarà almenys dos reunions ordinàries dintre de l’exercici econòmic.
Una d’elles es celebrarà en l’útil trimestre, per a l’aprovació del pressupost i la
memòria de l’exercici següent; l’altra, en el primer semestre per a l’aprovació de
comptes, memòria i liquidació del pressupost anterior.
La convocatòria es farà arribar a cadascú dels membres, almenys 48 hores abans,
utilitzant un mitjà que permeta deixar constància de la seva recepció.
En la mateixa es farà constar el lloc, dia i hora de celebració de la reunió, i l’ordre del
dia.
No serà necessària la convocatòria prèvia quan es troben presents tots els Patrons i
acorden per unanimitat la celebració de la reunió, si bé, en este cas, hauran de firmar
en el llibre d'actes al principi o al final de la celebració de la reunió.

Article 20.- Forma de deliberar i prendre acords
El Patronat quedarà vàlidament constituït amb la meitat mes un dels seus membres,
estant present el President o Vicepresident.
Els acords es prendran per majoria simple de vots.
De les reunions del Patronat, s’alçarà pel Secretari o Secretària la corresponent acta,
que deurà ser subscrita i aprovada per tots els membres presents en la reunió.
Aquesta es transcriurà al corresponent llibre i serà signada pel Secretari o Secretària i
pel President o Presidenta.

Article 21.- Obligacions del Patronat
En la seva actuació, el Patronat s’haurà d’ajustar al que diu la legislació vigent i a la
voluntat del fundador manifestada en aquests Estatuts. El Patronat rendirà comptes al
Protectorat, presentarà pressupostos i demanarà les necessàries autoritzacions de
conformitat amb la normativa vigent.
El Patronat donarà informació suficient de les finalitats i activitats de la Fundació, per
que siguen conegudes pels eventuals beneficiaris i altres interessats.

SECCIÓ SEGONA- DE LA GESTIÓ

Article 22.- Patrimoni de la Fundació
El capital de la Fundació estarà integrat per tots els bens i drets que constitueixen la
dotació de la Fundació i per aquells altres que es puguen aportar a la mateixa.
Uns i altres deuran reflectir-se a nom de la Fundació i constar en l’inventari i el
Registre de Fundacions.

Article 23.- Composició del Patrimoni
El Patrimoni de la Fundació pot estar constituït per tot tipus de bens i drets. La
Fundació figurarà com a titular de tots els bens i drets que integren el seu patrimoni,
per a la qual cosa s’inscriuran els mateixos, en els Registres Públics corresponents, i
s’inclouran en l’inventari de bens de la Fundació. A mes, quedaran lligats d’una
manera directa i immediata al compliment de les finalitats de la Fundació.

Article 24.- Del finançament.
1. La fundació, per a l'exercici de les seues activitats, es finançarà fonamentalment
amb els recursos que provinguen del seu patrimoni i, si és el cas, amb aquells altres
procedents de les ajudes, subvencions, donacions, herències i altres actes a títol
gratuït, realitzats per persones físiques o jurídiques, siguen estes públiques o privades.
2. La fundació podrà obtindre ingressos mitjançant el cobrament de preus als seus
beneficiaris, que no podran excedir, en el seu conjunt, del cost del servei que els
preste, el qual mai serà major del preu de mercat, havent de ponderar la capacitat
econòmica individual dels beneficiaris per a la determinació de les seues quanties.
3. També podran obtindre rendiments mitjançant l'exercici per si mateixes d'activitats
mercantils o industrials, sempre que coincidisquen amb l'objecte o finalitat específica
de la fundació. En el cas que no coincidisquen tals activitats amb el fi fundacional,
estes hauran de realitzar-se a través de qualsevol tipus de societat que tinga limitada
la responsabilitat dels seus socis. Es comunicaran al Protectorat les activitats
compreses en este apartat.
4.- La Fundació aplicarà els ingressos totals que obtinga durant l'exercici, prèvia
deducció d'impostos, d'acord amb els percentatges següents:
I.
Almenys, el 70 % per a la realització dels fins fundacionals, aplicats en
el termini màxim de tres exercicis a partir del moment de la seua obtenció.
II.
A reembossament de gastos al Patronat, d'acord amb l'article 13.5 de la
Llei de Fundacions de la Comunitat Valenciana fins a un màxim del 10 %.

Excepcionalment, el Protectorat podrà autoritzar l'augment del dit percentatge, sense
que en cap cas excedisca del 20 %.
B.
L'excedent de l'exercici es distribuirà, en primer lloc, a compensar
pèrdues d'exercicis anteriors, i la resta, a incrementar la dotació fundacional.
Article 25.- De l'administració.
Queda facultat el Patronat per a l'administració i disposició del Patrimoni de la
Fundació, de conformitat amb la conjuntura econòmica de cada moment, i sense
perjudici de demanar les degudes autoritzacions del Protectorat.
La Fundació aplicarà els seus recursos al compliment de les diverses finalitats que la
Fundació tinga, d'acord amb els percentatges establerts legalment i en la
proporcionalitat que per a cada exercici determine el Patronat en elaborar i aprovar els
corresponents pressupostos anuals.
S'entén per gastos d'administració aquells directament ocasionats al patronat per
l'administració dels béns i drets que integren el patrimoni de la fundació, i aquells altres
en què incórreguen els patrons i dels que tinguen dret a rescabalar-se d'acord amb el
que disposa l'article 13.5 de la Llei 8/1998 de 9 de desembre de Fundacions de la
Comunitat Valenciana.

Article 26.- Règim financer.
L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural. En la gestió econòmica financera, la
Fundació es regirà d'acord amb els principis i criteris generals determinats en la
normativa vigent.

Article 27.- Rendició de comptes. Pressupostos.
1. L'exercici econòmic serà anual i coincidirà amb l'any natural.
2. En els primers sis mesos de cada exercici el patronat de la fundació haurà d'aprovar
i presentar al Protectorat, per al seu examen, comprovació de la seua adequació a la
normativa vigent i depòsit en el Registre de Fundacions, els següents documents
referits a l'anterior exercici econòmic:
a) L'inventari valorat dels béns i drets de la fundació, en els termes que
s'establisquen reglamentàriament.
b) El balanç de situació.
c) El compte de resultats.
d) Una memòria expressiva de les activitats fundacionals que contindrà l'exacte
grau de compliment dels seus fins i una memòria de la gestió econòmica, que haurà
d'incloure el quadre de finançament.
La fundació que puga formular comptes abreujats podrà ometre el mencionat quadre
de finançament, amb l'excepció d'aquelles que estiguen obligades a sotmetre's a
auditoria externa.
Així mateix, s'inclourien en la memòria econòmica de variacions patrimonials i els
canvis en els seus òrgans de govern, direcció i representació.
e) La liquidació del pressupost d'ingressos i gastos.
3. Així mateix, en els tres últims mesos de cada exercici el patronat aprovarà i remetrà
al Protectorat, als mateixos efectes assenyalats en el número anterior, el pressupost
corresponent a l'exercici següent, acompanyat d'una memòria explicativa.
4. Se sotmetran a auditoria externa els comptes de la fundació quan concórrega en
ella, en la data de tancament de l'exercici, durant dos anys consecutius, almenys dos
de les circumstàncies següents:
a) Que el valor total del seu patrimoni supere els 400.000.000 de pessetes.
(2.404.048,42 €).

b) Que l'import dels ingressos nets per qualsevol concepte supere els
400.000.000 de pessetes. (2.404.048,42 €).
c) Que el número mitjà de treballadors empleats durant l'exercici siga superior a
20.
d) Que els preus que recapte dels seus beneficiaris suposen més del 50% dels
ingressos totals de l'exercici.
e) Quan el preu del contracte o contractes a què es refereix l'article 22.8 de la
Llei 8/1998 de Fundacions de la Comunitat Valenciana supose més del 15% dels
gastos totals de l'exercici.
f) Que el valor dels títols representatius de la participació de la fundació en
societats mercantils siga superior al 50% del valor total del seu patrimoni.
g) Que el valor de les alienacions o gravàmens de béns i drets de la fundació
realitzats durant un exercici econòmic supere el 50% del valor total del seu patrimoni.
També se sotmetran a auditoria externa els comptes de la fundació quan
concórreguen, a juí del patronat de la fundació o del Protectorat, circumstàncies
d'especial gravetat en relació amb el seu patrimoni.
Els informes d'auditoria, que en tot cas hauran de fer referència a les circumstàncies
que s'arrepleguen en les anteriors lletres d'este número, es presentaran al Protectorat
en el termini de tres mesos des de la seua emissió, qui, una vegada examinats i
comprovada la seua adequació a la normativa vigent, procedirà a depositar-los en el
Registre de Fundacions.
5. La comptabilitat de la fundació s'ajustarà a la normativa general que se li aplique en
funció de les possibles activitats que exercisca.”

TÍTOL CINQUÉ. DE LA MODIFICACIÓ, FUSIÓ I EXTINCIÓ

Article 28.- Modificació d’Estatuts
Per acord del Patronat podran ser modificats els presents Estatuts, sempre que resulte
convenient als interessos de la Fundació. Dita modificació s’ha d’escometre quan les
circumstàncies que varen presidir la constitució de la Fundació varien de manera que
no puga actuar satisfactòriament d’acord als Estatuts vigents.
Per a l’adopció d’acords de modificació estatutària, serà necessari un quòrum de
votació favorable de, almenys , tres quartes parts dels membres del Patronat.
La modificació o nova redacció dels Estatuts acordada pel Patronat, es comunicarà al
Protectorat.

Article 29.- Fusió amb altra Fundació
La Fundació te una durada il·limitada, tanmateix el Patronat podrà proposar la seva
fusió amb altra Fundació o pactar la seva extinció, d’acord amb el fixat per la legislació
vigent.

Article 30.- Extinció de la Fundació
La Fundació s’extingirà per les causes , i d’acord amb els procediments establerts en
la legislació vigent.

En cas d’extinció, als bens se’ls donarà la finalitat que el Patronat determine, aplicant
el remanent a la realització de fins d’interès general anàlegs.

Disposició addicional
La Fundació podrà designar “Membres Honorífics”, i entre ells, La Presidència
Honorífica.
Estos seran persones o Institucions a les quals els serà atorgada dita menció pel
President, sent aprovada abans per la Junta de Patrons.
La qualitat d’aquests membres és sols honorífica, amb la qual cosa no tindran la
condició de membres, ni dret a participar dels òrgans de Govern i administració de la
Fundació, quedant exempts de tot tipus d’obligació.
Els Membres d’Honor seran proposats pel President a la Junta de Patrons, i es
necessari el vot favorable de la majoria simple dels presents per a la seva aprovació i
posterior nomenament pel mateix President, sortint efecte a partir de l’Acta.

