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TÍTOL PRELIMINAR

“La Fundació Horta Sud de la Comunitat Valenciana” és una entitat de ca-
ràcter cultural i social. La seua configuració actual és el resultat d’un llarg 
procés de modificacions i reformes a l’uníson del canvi de circumstàncies 
socials i de les evolucions i transformacions de la inicial Caixa General d’Es-
talvis i Mont de pietat de Torrent, la seua entitat fundadora i patrocinadora.

La nostra Fundació va ser creada el 3 de novembre de 1.972, per la meritòria 
Caixa General d’Estalvis i Mont de Pietat de Torrent, amb el nom “Instituto 
Pro-Desarrollo” i amb el caràcter d’entitat benèfica, econòmic-social i cul-
tural. Amb la finalitat que la Fundació tinguera plena capacitat jurídica, 
d’acord amb els desitjos de l’entitat Fundadora, es van modificar els seus 
Estatuts per a adaptar-los al Reglament sobre Fundacions Culturals Priva-
des de 21 de juliol de 1.972 en escriptura atorgada el dia 26 de maig de 1.976.

Com que esta modificació estatutària va ser insuficient per a la plena con-
cordança de l’adaptació dels Estatuts a la legislació vigent, se’n féu una 
nova modificació per acord del Consell de 28 d’octubre de 1.977, elevat a 
escriptura pública el 21 de desembre d’aquest any, procedint-se de nou a 
una nova rectificació dels mateixos, en virtut de l’acord de 17 de novembre 
de 1.980, segons escriptura atorgada el dia 25 del mateix mes i any.

En produir-se la fusió de la Caixa d’Estalvis de Torrent fundada en 1.906 pel 
Cercle Catòlic d’aquesta Ciutat, amb la Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
autoritzada per Ordre de la Conselleria d’Economia i Hisenda de la Gene-
ralitat Valenciana de 14 de desembre de 1.988, s’atorgà un conveni de col-
laboració de data 20 de desembre de 1.990 que té la forma d’Obra Social 
en Col·laboració entre la Caja de Ahorros del Mediterráneo i la Fundación 
Instituto Pro-Desarrollo.

En compliment de les previsions contingudes en este conveni de col·labo-
ració, sense variació de la voluntat ni finalitats fundacionals, és féu una total 
modificació dels Estatuts de la Fundació, inclòs el canvi de la seua deno-
minació, la qual passà a denominar-se “Fundación para el Desarrollo Caixa 
Torrent”. Els nous Estatuts van ser aprovats pel Consell del Patronat en la 
seua sessió de 17 de desembre de 1.990 i elevats a escriptura pública el dia 
20 del mateix mes i any. Està inscrita en el Registre de Fundacions Culturals 
Privades del Ministeri d’Educació i Ciència i en el de la Conselleria de Cul-
tura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana (número CV-59-p-(V)), 
en virtut d’Ordre Ministerial de 22 de Setembre de 1.980.



Es
ta

tu
ts

 d
e 

la
 F

un
da

ci
ò 

H
or

ta
 S

ud
 d

e 
la

 C
om

un
ita

t V
al

en
ci

an
a

6

 Com a conseqüència de la promulgació de la Llei 30/94 de 29 de Novem-
bre, es produí una nova redacció dels Estatuts, adaptats a la mateixa, que 
van ser aprovats per l’Assemblea General de la Fundació, en sessió cele-
brada el dia 6 de Novembre de 1996, i elevats a escriptura pública el dia 16 
d’Abril de 1997. S’inscrigué en el Registre de Fundacions de la Generalitat 
Valenciana en virtut de Resolució de la Conselleria de Presidència de data 
29 d’Abril de 1997. 

La Fundació, des del seu naixement, ha desenvolupat una estimable tasca 
de difusió cultural, impuls educatiu i suport al desenvolupament econòmic 
i social de la Comarca L’Horta Sud, i ha vetlat per la fidelitat a la voluntat 
constitutiva i l’eficaç compliment de les finalitats fundacionals.

Com a conseqüència de la promulgació de la Llei 8/1998 de 9 de Desem-
bre, de la Generalitat Valenciana, es modifiquen diversos articles i entre ells 
la denominació que passa a ser la de “Fundación de la Comunidad Valen-
ciana para el Desarrollo de L’Horta Sud”.

Per acord del Ple del Patronat d’esta Fundació en la seua sessió celebrada 
amb data 26 d’Abril de 2007, va acordar per unanimitat modificar l’anterior 
denominació per l’actual de “Fundació Horta Sud de la Comunitat Valen-
ciana”.

Al 2012 amb la finalitat d’adequar l’estructura organitzativa de la Fundació 
a la realitat del patronat i als canvis socioculturals esdevinguts en els últims 
anys en la nostra societat, així com adequar els estatuts al decret 68/2011 de 
27 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat 
Valenciana, el Ple del Patronat celebrat en data 09 de Maig de 2013, va 
acordar modificar els estatuts.
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TÍTOL PRIMER
DISPOSICIONS GENERALS

Art. 1. Denominació i naturalesa
La “FUNDACIÓ HORTA SUD DE LA COMUNITAT VALENCIANA”, és una fun-
dació de caràcter cívic, educatiu, cultural i social, de naturalesa permanent, 
independent de qualsevol altra institució o societat, plural en els seus prin-
cipis ideològics i activitats, sense ànim de lucre i sota la tutela del protecto-
rat que exerceix la Generalitat Valenciana.

Art. 2. Personalitat i capacitat
La fundació té personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar plena per a 
administrar i disposar del seus béns i complir els fins que es proposa. 

Art. 3. Règim 
La Fundació es regirà per estos estatuts i normes que en interpretació i 
desenvolupament d’estos establisca el patronat, i en tot cas per les dispo-
sicions legals vigents.
 
Art. 4. Nacionalitat i domicili
La fundació té nacionalitat espanyola. El domicili social de la fundació radi-
carà en la ciutat de Torrent al carrer Mare de Déu de l’Olivar, 30. Per acord 
del patronat i amb la corresponent modificació estatutària, podrà traslla-
dar-se este domicili. Esta reforma estatutària s’inscriurà al Registre de Fun-
dacions de la Comunitat Valenciana.

Art. 5. Àmbit d’actuació
L’àmbit d’actuació de la Fundació Horta Sud és la Comunitat Valenciana. 

La Fundació Horta Sud prestarà especial atenció als programes a desen-
volupar en el territori de la Comarca de L’Horta Sud, integrada per les se-
güents poblacions: Torrent, Manises, Quart de Poblet, Aldaia, Mislata, Ala-
quàs, Xirivella, Picanya, Paiporta, Benetússer, Sedaví, Alfafar, LLoc Nou de la 
Corona, Massanassa, Catarroja, Albal, Beniparrell, Alcàsser, Picassent i Silla. 
Sense perjudici que també algunes activitats puguen estendre’s a altres 
llocs de la Comunitat Valenciana, de l’Estat Espanyol i d’Europa. 

Quant a l’àmbit personal o sector de la població atesa, l’actuació de la fun-
dació se circumscriu la ciutadania en general. 

Les persones fundadores o que pertanyen al Patronat no gaudeixen de 
condicions especials per a beneficiar-se dels seus serveis.
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TÍTOL SEGON
OBJECTE I BENEFICIARIES

Art. 6. Fins i activitats 
La fundació té com a fins: 

1. El desenvolupament cultural, social, econòmic i la potenciació de la 
identitat comarcal entre les persones que habiten a l’Horta Sud, aju-
dant a recuperar i enfortir els trets culturals, socials i econòmics que 
històricament ens ha caracteritzat i des d’una perspectiva de ciutada-
nia europea. 

2. Fomentar i realitzar programes que consoliden la xarxa associativa, que 
augmenten la participació ciutadana i ser agent d’animació de la vida 
associativa. 

3. Fomentar la formació, la informació, la investigació i la comunicació, 
adreçada principalment a la ciutadania i les associacions, per tal d’ in-
tervenir amb eficàcia en la realitat que els envolta. 

4. Sensibilitzar els poders públics i entitats ciutadanes, de manera que 
puga donar-se resposta coordinadament a les necessitats socials, eco-
nòmiques, culturals i d’investigació.

5. Fomentar la cultura, el patrimoni històric, l’economia i l’educació basa-
da en el respecte a la dignitat humana, la justícia, el compromís en els 
drets humans, el bé comú i la qualitat de vida de les persones. 

6. Ser un espai cívic de reflexió i acció, que propicie la participació i el 
protagonisme ciutadà en els distints àmbits de la vida social de la co-
marca. Un espai que possibilite l’intercanvi creatiu d’idees i l’actuació 
col·lectiva. Un àmbit, en fi, per a estimular tant la llibertat individual 
com la solidaritat col·lectiva. 

7. Fomentar la participació ciutadana en la construcció d’una ciutadania 
europea, la solidaritat en altres entitats i amb el desenvolupament d’al-
tres països, per a frenar l’individualisme dominant en la nostra societat. 

8. Recolzar la igualtat de gènere i d’oportunitats entre les persones, inde-
pendentment de la seua procedència, així com la joventut, les persones 
majors, la infància, les persones immigrants, les aturades, les persones 
amb diversitat funcional i la resta de col·lectius amb possibles dificul-
tats per a la participació en la societat. 
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Correspon al patronat de la Fundació determinar la manera en què s’hau-
ran de complir els fins enumerats en este article.

El desenvolupament de l’objecte de la Fundació s’efectuarà a través de les 
activitats que el Patronat considere convenient en cada circumstància.

TÍTOL TERCER
GOVERN DE LA FUNDACIÓ
SECCIÓ I - DEL PATRONAT

Art. 7. El Patronat
El Patronat és l’òrgan de govern, representació i administració de la Funda-
ció que executarà les funcions que li corresponen amb subjecció al que es 
disposa en l’Ordenament Jurídic i en els presents Estatuts

Art. 8. Composició del Patronat
El Patronat estarà compost per les següents institucions i persones: 
a) Les següents institucions de la comarca: 
―― Mancomunitat Horta Sud 
―― Florida Universitària 
―― Nostra Escola Comarcal 
―― Caixa Popular 
―― Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud. 

Cada una d’estes entitats designarà a la persona que considere més ade-
quada per a treballar pels fins fundacionals i representar-los com a institu-
cions i no necessàriament tindrà que ser la persona que ostenta la repre-
sentació legal. 
b) Les dues últimes persones que hagen ocupat la presidència de la Fun-

dació Horta Sud que hagen acabat el seu mandat. 
c) Fins un màxim de vuit persones que per la seua destacada labor en 

qualsevol de les activitats de creació o investigació científica, tècnica, 
artística, educativa, cultural, social, econòmica, empresarial, etc., que 
determine el Patronat, a proposta de la Presidència o d’un mínim de 
dues persones membres del patronat. 

Es possibilitarà la composició equilibrada d’homes i dones en la conforma-
ció del patronat..
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El nomenament de les persones que representen a les institucions a les 
que fa referència l’apartat a) del present article serà de forma indefinida, 
quedant a criteri de la institució la seua renovació.

El nomenament de persones membre del patronat de l’apartat c) serà per 
a 4 anys, podent renovar per un període més d’altres 4 anys. 

En el cas de que alguna persona membre del patronat haja complit els 
8 anys com a tal, si el patronat, per unanimitat, la proposa per a algú dels 
càrrecs de la Presidència, Secretaria o Tresoreria aquesta podrà continuar 
sent membre del patronat per un període d’altres 8 anys.

Art. 9. Cessament i nomenament de Patrons i Patrones.
El cessament en el càrrec es produirà per: 
a) La concurrència d’alguna o diverses de les causes establides legalment . 

b) Per la no assistència a més de la meitat de les reunions del patronat 
celebrades al llarg d’un any. 

Produïda una vacant, el Patronat designarà, de conformitat amb les regles 
establides en els presents Estatuts i amb la legislació vigent, la persona per 
a ocupar-la.

La designació de nous i noves membres es farà pel Patronat que figure 
inscrit en el corresponent Registre de Fundacions i per acord, com a mínim 
d’una majoria del Patronat. 

La substitució de membres del Patronat no haurà d’excedir el 50% del total 
en un període anual. 

El nomenament es comunicarà al Protectorat en la forma establida per la 
normativa vigent.

Art. 10. Obligacions dels Patrons i les Patrones.
Entre unes altres, són obligacions de les persones membre del patronat fer 
que es complisquen les finalitats de la Fundació, concórrer a les reunions 
del Patronat a les quals siguen convocats/ades, vetlar per la legalitat dels 
acords que s’adopten, exercir el càrrec amb la deguda diligència, mantenir 
un bon estat de conservació i producció de béns i drets de la Fundació 
i complir en les seues actuacions amb el determinat en les disposicions 
legals vigents i en els presents Estatuts.
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Art. 11. Caràcter gratuït del càrrec de Patró i Patrona
Les persones membre del patronat exerciran els seus càrrecs gratuïtament, 
sense que en cap cas puguen rebre retribució per l’acompliment de la seua 
funció. No obstant açò tindran dret a ser reemborsades de les despeses 
degudament justificades que l’exercici de les seues funcions els ocasione.

Art. 12. Organització del Patronat
Es designaran per elecció entre les persones membre del Patronat, a les 
persones que ocuparan la Presidència, Vicepresidència, Secretaria, Vicese-
cretaria i Tresoreria 

La duració d’estos càrrecs serà de 4 anys, i no podran ser designats per més 
de dos períodes consecutius per a l’exercici d’estos càrrecs, llevat dels casos 
previstos en l’article 8.

Es podrà constituir un consell executiu i les comissions que considere el 
patronat a les que s’inscriuran les persones membre del Patronat, sense 
perjuí que es puga contar amb la col·laboració de terceres persones que el 
patronat considere oportunes. En cas de constituir-se el consell executiu, el 
patronat decidirà la composició, competències i normes de funcionament 
que haurà de tindre, tot considerant que el nombre de membres no serà 
inferior a cinc ni superior a vuit i que, al menys dos, procediran de l’apartat 
c) de l’article 8.

Art. 13. La Presidència.
A la Presidenta/President, li correspon: 
1. Ostentar la representació de la Fundació judicial i extrajudicialment 

davant tota classe de persones, autoritats, entitats públiques i privades. 
2. Convocar les reunions ordinàries i extraordinàries del Patronat i fixar 

l’ordre del dia, presidir, dirigir els seus debats i si escau executar els 
acords, podent per a açò realitzar tota classe d’actes i signar aquells 
documents necessaris a tal fi.

3. Vetlar per la correcta execució dels acords adoptats pel patronat. 
4. Resoldre els assumptes de pur tràmit i els urgents, adonant al Patronat 

en la reunió immediata.
5. Iniciar i intervenir en tota classe d’expedients que es tramiten davant 

organismes públics o privats. 
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Art. 14. Vicepresidència.
Correspon a la Vicepresidenta/Vicepresident realitzar les funcions de la 
Presidenta/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. 

Correspon a la Vicesecretaria/Vicesecretari realitzar les funcions del Secre-
tari/Secretaria en els casos de vacant, absència o malaltia. 

Art. 15. La Secretaria.
Són funcions del Secretari/Secretaria 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 es deleguen. 

Art. 16. La Tresoreria.
Són funcions de la Tresorera/Tresorer:
1. Custodiar els fons de la Fundació, responent de les quantitats de les 

quals s’haja fet càrrec.
2. Comunicar immediatament al Patronat l’incompliment i irregularitats 

que es produïsquen en cobraments, pagaments i en general en la ges-
tió econòmica de l’Entitat.

3. Formar cada any el pressupost corresponent d’ingressos i despeses per 
a l’exercici següent, que se sotmetrà al coneixement i aprovació del Pa-
tronat de la Fundació. 

4. Portar els llibres de comptabilitat i documents relacionats amb la ma-
teixa, encarregant-se de la seua custòdia.

5. Portar un llibre de Registre del Patrimoni de la Fundació en el qual s’in-
ventariaran tots els béns de la mateixa i consignaran les circumstàncies 
precises per a la seua identificació.

Art. 17. Facultats del Patronat
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, així com 
administrar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, man-
tenint plenament el rendiment i utilitat dels mateixos, conforme als criteris 
economicofinancers d’una bona gestió.

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, seran facultats del Patronat:
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1. Aprovar el balanç, inventari, comptes, memòria i pressupostos.
2. L’alienació o venda de béns immobles.
3. El nomenament de noves persones membre del Patronat
4. El nomenament dels càrrecs de Presidència, Vicepresidència, Secreta-

ria, Vicesecretaria i Tresoreria 
5. Unir-se o integrar-se en federacions d’àmbit regional, estatal o interna-

cional.
6. La modificació dels estatuts.
7. Dissolució de la Fundació.
8. Qualsevol altre acte que requerisca l’autorització del Protectorat.
9. Programar les activitats a desenvolupar i organitzar, impulsar, discipli-

nar i controlar totes les seccions i comissions que es creen al si de la 
Fundació.

10. Nomenar, acomiadar o separar, al personal contractat i fixar la seua re-
muneració i condicions de treball.

Art. 18. Reunions del Patronat i convocatòria
El Patronat es reunirà anualment almenys dues vegades a l’any, una el pri-
mer trimestre de l’any i una altra l’últim. Correspon a la Presidència convo-
car les reunions del mateix, bé a iniciativa pròpia, bé quan ho sol·licite un 
terç de membres del Patronat.

La convocatòria es farà arribar a cadascuna de les persones membres al-
menys amb 48 hores d’antelació a la data de la seua celebració, es podrà 
fer per mitjans telemàtics. En la mateixa es farà constar el lloc, dia i hora de 
celebració de la reunió, i l’ordre de dia.

No caldrà convocatòria prèvia quan es troben presentes totes les persones 
membres del patronat i acorden per unanimitat la celebració de la reunió.

Art. 19. Forma de deliberar i prendre els acords
Per a la vàlida constitució del Patronat es requerirà la presència de la Presi-
dent/a i de la Secretari/a, o si escau de les persones que els substituïsquen, 
i com a mínim cinc persones membres del Patronat. Les reunions seran 
dirigides per la Presidenta/President. Els acords s’adoptaran per majoria de 
les persones membre del Patronat, en els termes establits en els presents 
estatuts. Cada patró o patrona haurà de tenir un vot, sense que capia un 
patró o patrona sense dret al mateix. 
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De les sessions del Patronat s’alçarà per la Secretaria o Secretari la corres-
ponent acta, que haurà de ser subscrita i aprovada per totes les persones 
presents en la reunió.

Art. 20. Règim jurídic del Patronat
En la seua actuació el Patronat haurà d’ajustar-se allò que s’ha preceptuat 
en la legislació vigent i a la voluntat fundacional manifestada en aquests 
Estatuts. El Patronat rendirà comptes al Protectorat, presentarà el pla d’ac-
tuació, sol·licitarà les necessàries autoritzacions i efectuarà les preceptives 
comunicacions de conformitat amb la normativa vigent.

SECCIÓ II- DE LA GESTIÓ

Art. 21. Dotació fundacional 
La dotació fundacional estarà integrada per tots els béns i drets que consti-
tueixen la dotació de la Fundació i per aquells altres que d’ara en avant s’hi 
aporten amb eixe caràcter.

Art. 22. Patrimoni de la Fundació
El patrimoni de la Fundació pot estar constituït per qualsevol classe de 
béns i drets susceptibles de valoració econòmica. La Fundació figurarà com 
titular de tots els béns i drets que integren el seu patrimoni, per a la qual 
cosa s’inscriuran estos en els registres públics corresponents, i s’inclouran 
en l’inventari de béns de la Fundació.

Art. 23. Del finançament
La Fundació, per a l’exercici de les seues activitats es finançarà amb els re-
cursos que provinguen del rendiment del seu patrimoni i, si és el cas, amb 
aquells altres procedents de les ajudes, subvencions, legats o donacions 
que reba tant de persones o entitats públiques com privades, així com dels 
ingressos que puga obtindre per prestació de serveis.

Art. 24. De l’administració
Queda facultat el Patronat per a l’administració i disposició del patrimoni 
de la Fundació, de conformitat amb el que aconselle la conjuntura econò-
mica de cada moment i sense perjuí de sol·licitar les degudes autoritzaci-
ons del protectorat.

La Fundació aplicarà els seus recursos al compliment dels diversos fins fun-
dacionals que perseguisca, d’acord amb els percentatges establits legal-
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ment i en la proporció que per a cada exercici determine el Patronat en 
elaborar i aprovar els corresponents plans d’actuació anuals. 

Art. 25. Règim financer
L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural. En la gestió economico-
financera, la Fundació es regirà d’acord amb els principis i criteris generals 
determinats en la normativa vigent.

Art. 26. Rendició de comptes i plans d’actuació.
Es confeccionarà per a cada exercici tota la documentació comptable que 
exigisca la normativa aplicable en matèria de fundacions, que haurà de ser 
aprovada pel Patronat i remesa al protectorat per al seu examen i compro-
vació de la seua adequació a la normativa vigent, i dipòsit al Registre de 
Fundacions, dins dels terminis marcats en la legislació vigent.

TÍTOL QUART
DE LA MODIFICACIÓ, FUSIÓ O EXTINCIÓ

Art. 27. Per acord del patronat podran ser modificats els presents estatuts. 
Per això s’ajustaran a les causes, quòrum, majories i procediments establits 
en la legislació vigent.

Art. 28. La Fundació té duració il·limitada, i inicià les seues activitats el dia 9 
de novembre de 1.972. No obstant això, el patronat podrà proposar la seua 
fusió amb una altra fundació o acordar la seua extinció, en els termes fixats 
per la legislació vigent.

En cas d’extinció, als béns se’ls donarà el destí que el Patronat determine, 
d’acord amb allò que s’ha ordenat per la normativa vigent, s’aplicarà el ro-
manent a la realització de fins d’interés general anàlegs. 
 




