ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR
SANTA MARIA DE COMABELLA

PREÀMBUL.- VOLUNTAT FUNDACIONAL
L' Associació Manresana de Pares de Nens Subdotats (AMPANS) ha estat dedicada a
l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual des de la seva fundació el 5 de Novembre
de 1965, i ha actuat d'acord amb la missió i les finalitats explícites a l’article 2n dels
estatuts.
En el decurs d'aquests anys i sempre en l'àmbit comarcal, ha creat i mantingut durant molt
de temps, d'acord amb les seves possibilitats econòmiques, els serveis més adients per a les
persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport intermitent, limitat, extens
o generalitzat, per mitjà d'escola, centre de dia, centre ocupacional , centre especial de
treball, esplai, llars-residències, residències.
Les vivències d'aquesta dilatada activitat, han demostrat que faltava donar una adequada
resposta als problemes de tutela de les persones amb discapacitat intel·lectual quan hi ha
mancances de família o be si aquesta no existeix.
És per això que AMPANS va considerar indispensable la creació d'una Fundació privada,
estructurada d'acord amb la legislació vigent, per assegurar amb tota garantia, els bens i el
futur de les persones de l'entitat.
Però després d’uns anys de funcionament, i considerant la diversitat diagnòstica i la
comorbiditat de les persones ateses actualment per la Fundació i de les persones que
l’administració ens deriva i considerant que no hi ha cap altre fundació tutelar exclusiva per
la comarca del Bages i complint amb la responsabilitat social que ens correspon com entitat
d’iniciativa social, el Patronat de la fundació ha decidit ampliar l’àmbit funcional, per que a
banda de seguir tutelant prioritàriament a les persones amb discapacitat intel·lectual com
fins ara, també pugui tutelar a persones amb deficiències permanents amb deteriorament
cognitiu, bé sigui per malaltia mental, per edat avançada, per demències, o per malalties
neurodegeneratives greus que precisin de tutor i la nostra Fundació pugui oferir-les-hi els
serveis que necessitin.

TÍTOL PRIMER.- CONSTITUCIÓ, DENOMINACIÓ, DOMICILI, CAPACITAT
JURÍDICA I DURACIÓ
ARTICLE 1r. Constitució
Es constitueix a la ciutat de MANRESA, una fundació que tindrà la denominació FUNDACIÓ
PRIVADA TUTELAR SANTA MARIA DE COMABELLA (subjecta a la legislació de la
Generalitat de Catalunya), sense cap afany de lucre, que es regirà per la voluntat fundacional
i per les normes que en la interpretació i desenvolupament d'aquesta voluntat, i amb caràcter
exprés, faci el seu Patronat, segons la legislació citada.
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ARTICLE 2n. Domicili
El domicili social de la Fundació estarà situat a la població de SANTPEDOR, km. 4'4 de la
carretera de Manresa a Santpedor i en les mateixes dependències que té la Fundació
AMPANS en la finca denominada "Santa Maria de Comabella"
ARTICLE 3r. Capacitat jurídica
La Fundació, d'acord amb la legislació vigent, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat
d'obrar.
Per tant podrà, amb caràcter simplement enunciatiu i no limitatiu: adquirir, conservar,
posseir, administrar, disposar, alienar, canviar i gravar béns de totes classes, amb les
limitacions derivades dels títols d'adquisició; celebrar tota classe d'actes i contractes,
concertar operacions creditícies, obligar-se, renunciar, transmetre béns i drets, així com
promoure els procediments que siguin oportuns, oposar-s'hi, seguir-los i desistir-ne; executar
lliurement tota classe de drets, accions i excepcions, davant els Jutjats i Tribunals de
Justícia, tant ordinaris com especials, interposant qualsevol recurs, àdhuc els extraordinaris i
actuar davant els organismes i dependències de l'Administració Pública i qualssevol altres
òrgans de l'Estat, Entitats Autònomes, Consells Comarcals, província o municipi i altres
corporacions i entitats, seguint davant d'aquests tota classe d'expedients, i, en general, tot
el que en dret pugui realitzar, sense altres limitacions que les establertes per la llei.

ARTICLE 4t. Beneficis
La Fundació gaudirà de tots els privilegis processals i dels beneficis fiscals concedits per la
legislació vigent a cada moment, donat, que la Fundació no té cap afany de lucre.

ARTICLE 5è. Duració.
La Fundació serà de duració il·limitada.

TÍTOL SEGON.- OBJECTE I FINS DE LA FUNDACIÓ
ARTICLE 6è.- Fins
Les activitats derivades dels articles 183.1 i 185, tots ells de la Llei 9/1998 de 15 de juliol,
del Codi de Família, com són:
Cuidar i protegir, sense ànim de lucre, en concepte de tutor, curador, òrgan fiscalitzador de la
tutela o de qualsevol altra figura jurídica prevista a la Llei 9/1998 de 15 de juliol, del Codi de
Família, al testament o altre tipus de document públic, preferentment les persones amb
discapacitat intel·lectual i també les que presenten deficiències permanents, amb
deteriorament cognitiu per malaltia mental, per edat avançada, per demències o per malalties
neurodegeneratives greus, de les quals, judicialment la Fundació n'estigui encarregada
sempre dins de l'àmbit de Catalunya, preferentment a la Comarca del Bages i limítrofes, i
especialment, d'aquelles persones que directament o indirectament tinguin alguna connexió
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amb la Fundació AMPANS, i el Patronat decideixi acollir-les.
ARTICLE 7è.-Activitats

Informació i gestió de les Pretuteles
Les principals accions en l’exercici i compliment dels càrrecs tutelars: de la tutela, curatela,
guarda i defensor judicial dins els tres àmbits d’actuació:
Àrea social: Donar suport personal continuat: Atenció directe a totes les persones
tutelades, Cercar recursos per a cada persona per garantir el seu benestar, Acollida
/informació /orientació, Valoració i planificació , Seguiment/avaluació, Promocionar
l’autonomia personal i la seva màxima capacitat per assolir els objectius, Promocionar la
seva integració, incorporació i participació plena en tots els àmbits de la vida social.
Àrea econòmica: Suport en l’àmbit econòmic i per l’administració dels bens: Vetllar per
tots els drets e interessos econòmics-financers de la persona tutelada, Estudiar i valorar la
situació patrimonial del tutelat per obtenir el major rendiment, Administrar rendes i
patrimonis d’acord amb l’encàrrec realitzat per l’autoritat judicial, Tramitació de prestacions
de tot tipus, Realització de pressupostos, Exercici dels drets i deures fiscals, Control
d’ingressos i despeses i formulació de la rendició anual de comptes
Àrea jurídica: Vetllar i defensar i exercir tots els drets i interessos de la persona tutelada:
Representació jurídica del tutelat, Tramitar qüestions legals referents a càrrecs jurídics:
herències, consentiment informat, ingressos psiquiàtric ..., Oferir servei de lletrat per a la
defensa dels drets del tutelats (testaments, declaració hereus, contractes...)

ARTICLE 8è.- Beneficiaris
Els beneficiaris de la Fundació seran, preferentment i sempre per acceptació del Patronat,
prèvia petició cursada a aquest amb els requisits fixats o que es fixin, i amb criteris
d’independència, imparcialitat i no discriminació, les persones a que es refereix l’últim
paràgraf del preàmbul dels Estatuts expressiu de la voluntat fundacional que, juntament,
amb l’article 6è expressa els col·lectius destinataris de les prestacions fundacionals, es a
dir, les persones amb discapacitat intel·lectual, les que presentin deficiències permanents
amb deteriorament cognitiu per malaltia mental, per edat avançada, per demències o per
malalties neurodegeneratives greus.”

TÍTOL TERCER.- ADMINISTRACIÓ I REGIM DE LA FUNDACIÓ
ARTICLE 9è.- La representació, govern i administració de la Fundació correspon al Patronat

ARTICLE 10è.- El Patronat.
El Patronat exercirà la representació, govern i administració de la Fundació a títol legal i
fundacional.
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La competència del Patronat no tindrà cap més límit que les normes legals i s'estendrà també
a tot el que es relaciona amb la interpretació dels presents estatuts i amb la resolució de
totes les incidències que es presentin en el funcionament de la Fundació.

ARTICLE 11è.- Constitució
El Patronat quedarà constituït per:
a. Dos membres que seran elegits pel Patronat de la Fundació AMPANS d’ entre els seus
membres.
b. Cinc membres més designats pel patronat sortint, d’entre aquelles persones de reconegut
prestigi professional i/o representants d’entitats que desenvolupin la seva activitat dins del
territori on la fundació dugui a terme les seves activitats, preferiblement en el camp dels
col·lectius protegits per la fundació.

ARTICLE 12è.- Càrrecs
El Patronat nomenarà d’entre els seus membres un President, un Tresorer i un Secretari.
El Patronat podrà, si ho creu convenient, nomenar un Director de la Fundació per dur a terme
les funcions de direcció de la gestió ordinària. Si aquestes funcions son encomanades a un
patró, cal fer-ho seguint la normativa aplicable vigent.
ARTICLE 13è.- Funcions
A títol enunciatiu i no pas limitatiu, corresponen al Patronat les funcions següents:
a. Exercitar totes les funcions pròpies del govern, administració, gestió, conservació i
defensa dels béns de la Fundació, en compliment dels seus fins.
b. Representar la Fundació en tota classe de relacions, actes i contractes, en judici i fora
d'ell, per si mateix o per mitjà de Procuradors o apoderats, mitjançant l'atorgament dels
pertinents poders a l'efecte davant tota classe d'Autoritats, Jutjats, Audiències, Jurats,
Tribunals, Delegacions, Comissions, Comitès, Sindicats, Fiscalies, Juntes, Ministeris,
Conselleries, Magistratures de Treball, Caixes o Institucions Bancàries i de crèdit,
dependències de l'Estat, Generalitat i altres entitats autònomes, Consells Comarcals,
Província, Municipi i qualssevol altres organismes, promovent, instant, seguint, conciliant i
desistint expedients, plets, causes o judicis de qualsevol classe.
c. Realitzar tota classe d'actes i negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini,
sobre tota classe de béns immobles i valors, sense altres formalitats que les establertes per
les lleis i els presents estatuts. Podrà, en conseqüència, acceptar les adquisicions de béns o
drets per a la Fundació i realitzar tota classe d'actes i contractes per a l'adquisició,
possessió, administració, alienació de béns mobles i immobles i gravamen sobre aquests
béns, àdhuc els relatius a la constitució, modificació i cancel·lació, total o parcial,
d'hipoteques, redempció i alliberament de drets reals i restants actes de domini, compra i
venda de béns mobles, immobles i valors; pagar i comprar tot tipus de béns. Per la realització
d'aquests actes i negocis jurídics, el Patronat queda rellevat de demanar autorització a
qualsevol autoritat o organisme, excepte que vingui legalment obligat a fer-ho.
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d. Cobrar, percebre rendes, fruits, dividends, interessos, utilitats i qualssevol altres productes
o beneficis derivats dels béns que integrin el patrimoni de la Fundació o dels rendiments
obtinguts en el desenvolupament del seus fins, realitzant qualsevol contracte bancari o de
qualsevol organisme de crèdit, àdhuc amb el Banc d'Espanya i les seves Sucursals. Cobrar i
percebre tot tipus d'ajudes, subvencions, bonificacions, imports de concerts, convenis amb
tot tipus d'autoritats així com organismes estatals i d'altres.
e. Realitzar tots els pagaments necessaris i els de les despeses convenients per
l'administració, funcionament i protecció del patrimoni i de les rendes de la fundació.
f. Realitzar les obres i construir els edificis que estimi convenients per als fins de la Fundació,
amb qualsevol títol legal, decidint per si mateix la forma adequada i sobre els
subministraments de tota classe, qualsevol que sigui la seva qualitat i import, podent
lliurement utilitzar per a aquestes matèries qualsevol procediment, tant l'adquisició directa
com el de subhasta o concurs.
g. Exercir, directament o a través dels representants que es designin, els drets de caràcter
polític o econòmic que corresponguin a la Fundació com a titular d'accions i altres valors
mobiliaris de la seva pertinença, podent concórrer, a les Juntes Generals, Assemblees,
Sindicats i altres organismes de les entitats emissores, deliberar i votar el que cregui
convenient, exercint les facultats corresponents, concertant, atorgant i subscrivint els actes,
contractes, propostes i documents que estimi convenients.
h. Dictar les disposicions i aplicar els reglaments més convenients per al millor funcionament
i desenvolupament del fi fundacional i la marxa de la Fundació i les seves activitats, sense
més límits que els legals i estatutaris.
i. Poder rebre béns per qualsevol títol legal, donacions, llegats, herències, acceptades només
a benefici d'inventari, subvencions i qualsevol tipus d'ajuda econòmica i l'administrar aquests
béns en la forma que cregui més convenient, utilitzant els mitjans bancaris, d'estalvi i
d'inversions que consideri més oportuns.
j. Designar i separar el personal adscrit a la Fundació
k. Delegar les seves facultats, amb excepció de les que per llei siguin indelegables, en un o
més dels seus membres
l. Dictar i modificar, en el seu cas, el Reglament o Reglaments de Règim Intern (Article 25è) i
controlar la marxa de tots els serveis i activitats de la Fundació, establint les seves normes
de funcionament així com el preu dels serveis, quan fos necessari.
m. Acomplir sempre i en tot moment els fins socials i, en general, totes les altres facultats
que resultin pròpies de la llei i del patronat com a òrgan suprem d'autoritat i representació de
la Fundació.
Totes les facultats esmentades s’entenen sense perjudici de l’obtenció de l’autorització del
Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.
ARTICLE 14è.- Delegació de facultats.
Les facultats que ostenta i desenvolupa el Patronat, excepte les que per llei són indelegables,
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seran exercides pel seu President que, pel propi caràcter, tindrà la representació unitària legal
de la Fundació, i la podrà obligar en tots els seus actes i contractes, drets i obligacions, si bé
respecte als actes i contractes recollits als apartats c i k. de l’article anterior precisarà
d'autorització prèvia del Patronat, justificada amb certificació al respecte.
ARTICLE 15è.-Patrons.
El càrrec del patró és gratuït i honorífic, i només podrà ésser reemborsat de les despeses,
degudament justificades, i a la indemnització pels danys, que l'exercici del càrrec li produeixi.
Els patrons i les persones indicades en l’article 312.9.3 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, només podran realitzar operacions amb la fundació si
queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la fundació
sobre els particulars del patró o persona equiparada, acreditació que es farà d’acord amb la
legislació vigent en cada moment.

ARTICLE 16è.- Obligacions dels Patrons.
a. Fer que es compleixin estrictament els fins fundacionals, d'acord amb allò que disposen
els estatuts de la Fundació.
b. Conservar els béns i els drets que integrin el patrimoni de la fundació i mantenir plenament
la seva productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies
econòmiques.
c. Servir el càrrec amb la diligència d'un administrador lleial, segons estableixin les lleis i els
estatuts.

ARTICLE 17è.-Renovació de Patrons.
La duració del càrrec de Patró es per un període de 4 anys.

ARTICLE 18è.-Vacants.
Les vacants seran substituïdes tenint en compte l'estament a què pertany el cessant amb
l'acord del 80 per cent dels membres del Patronat i fins al termini del mandat, segons
l'Article 17è.

ARTICLE 19è.- President.
El Patronat estarà coordinat pel President que tindrà, per delegació permanent de l'esmentat
òrgan de govern, la representació unitària de la Fundació i l'obligació d'executar els acords
del Patronat, sense perjudici de les facultats que li corresponguin segons aquests estatuts.
El President podrà delegar en un altre membre del Patronat alguna de les seves facultats, a
efectes de règim intern, tals com: qüestions d'organització, coordinació i execució del servei,
i altres activitats de la Institució.
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ARTICLE 20è.- Tresorer.
El Tresorer serà l'encarregat de portar la coordinació i el control de totes les activitats
econòmiques i financeres de la Fundació, de preparació del pressupost anyal i de l'estat de
comptes que haurà d’elaborar i aprovar el ple del Patronat i signarà tots els documents
comptables amb el vist i plau del President.

ARTICLE 21è.- El Secretari
El Secretari farà les seves funcions, que seran bàsicament: la certificació, amb el vist i plau
del President, dels acords del Patronat i sobre qualsevol extrem relatiu als llibres i
antecedents de la Fundació, la redacció d'actes del Patronat i les pròpies d'aquest càrrec
com són el control de les activitats administratives i de Secretaria de la Fundació.
ARTICLE 22è – El Director
El Director , en cas d’ésser nomenat, serà el responsable d’exercir les funcions de direcció de
la gestió ordinària.
Si el nomenament recau en un patró, les seves tasques com a Director, que hauran d’ésser
diferents de les pròpies del càrrec de patró, s’hauran de regular en el marc d’una relació
contractual, professional o laboral, i s’hauran de complir els requisits legals aplicables en
cada moment.
ARTICLE 23è.- Convocatòria.
El Patronat, que actuarà en forma col·legiada, es reunirà, com a mínim, una vegada cada
semestre natural per debatre qüestions de la seva competència, i quantes vegades el
convoqui el President, per iniciativa pròpia o a petició d'almenys una quarta part dels
patrons, i en aquest cas la reunió s’haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.
La convocatòria es farà per escrit amb 5 dies d'antelació, com a mínim, a la data prevista per
a la celebració.

ARTICLE 24è.- Constitució i acord.
Les reunions del patronat seran vàlides quan hi assisteixin, almenys, el 40 per cent dels seus
membres, sempre que a la vegada es compleixi la condició de que assisteixin tots els patrons
de l’estament a) de l’article 11è. L'assistència a les reunions serà obligatòria i personal.
Els acords del Patronat es prendran per l'acord del 80 per cent dels membres assistents a la
reunió, excepte quan els estatuts o la llei exigeixin majories més reforçades.
Un Reglament de règim Intern podrà regular i desenvolupar amb major detall tot el
concernent al funcionament del Patronat, sense que pugui estar en contra d'aquests
estatuts.
Les actes de les reunions s’han d’aprovar, si escau, en la mateixa reunió o en la següent.

TÍTOL IV.- RECURSOS ECONÒMICS
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ARTICLE 25è.- Patrimoni.
El Patrimoni de la Fundació podrà ésser constituït per tota classe de béns, mobles i
immobles, radicats a qualsevol lloc i per tota classe de valors, metàl·lic i béns de valor
extraordinari (p. ex. obres d'art, joies, etc.)

ARTICLE 26è.- Dotació patrimonial.
El Patrimoni de la Fundació estarà integrat per sis mil deu euros amb dotze cèntims
(6.010,12) de capital inicial i pels béns que, en el successiu, adquireixi pels mitjans permesos
en dret i que el Patronat accepti per a incrementar el patrimoni fundacional, d'acord amb la
legislació vigent.
La dotació inicial, doncs, pot ésser augmentada més endavant pels fundadors o per terceres
persones i la Fundació podrà rebre tot tipus de donatius, herències, llegats, subvencions i
donacions de tot tipus, destinats a la realització de les finalitats fundacionals, així com
subscriure els convenis o concerts que cregui convenients amb qualsevol tipus d'organisme
públic o privat per al manteniment de les seves activitats.

ARTICLE 27è.- Inversions.
El Patronat haurà d'invertir la dotació inicial en la forma més convenient per als fins
fundacionals, segons aconselli la conjuntura econòmica, i podrà realitzar, en aquest sentit,
quantes vegades ho consideri oportú, les modificacions necessàries o convenients en les
seves inversions del patrimoni fundacional, d'acord amb el seu lleial entendre i saber,
realitzant quantes operacions mobiliàries i immobiliàries condueixin al millor gaudiment dels
recursos econòmics, amb l'autorització del Protectorat, si legalment fos necessari.
El Patrimoni de la Fundació podrà ser conservat en les seves inversions originàries o en
aquelles altres que realitzi posteriorment el Patronat, de forma que la Fundació no haurà
d'invertir o de convertir els seus béns, qualsevol que sigui la seva naturalesa, en cap espècie
patrimonial o classe de béns determinada.

ARTICLE 28è.- Aplicació dels recursos.
A la realització de la finalitat fundacional, s'hi destinarà almenys el setanta per cent de les
rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtingui la fundació, en la forma prevista
legalment.

ARTICLE 29è.- Béns.
Els bens que constitueixen la dotació de la fundació poden ésser destinats amb caràcter
permanent a l'acompliment directe de les finalitats fundacionals en forma d'immobles,
instal·lacions o béns de naturalesa moble, adequats per a aquest acompliment. Aquests béns
només podran ésser alienats a títol onerós, en les condicions establertes pel Patronat i
sempre d'acord amb les normes de la legislació vigent.
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La resta de la dotació haurà d'ésser invertida en béns fructífers, els quals només podran
ésser alienats per reinvertir el preu que se n'obtingui en l'adquisició d'altres bens fructífers,
que quedaran subrogats en el lloc dels alienats. Si es donessin circumstàncies excepcionals
que impedissin complir total o parcialment aquest deure de reinversió llavors s’aplicaria als
actes de disposició les normes de la legislació vigent.

ARTICLE 30è.- Régim comptable-documental
L'exercici econòmic no excedirà de dotze mesos i s'haurà de tancar a 31 de desembre. Amb
la data de tancament, el patronat ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes anuals de
manera simultània, els quals han d’expressar d’una manera precisa el patrimoni, la situació
financera i els resultats de la fundació, d’acord amb el que estableix la llei.
Els comptes anuals hauran d’ésser integrats per: a) el Balanç de situació; b) el compte de
resultats; c) l’estat de canvis en el patrimoni net; d) l’estat de fluxos d’efectiu; e) la
memòria,. en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el
balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les actuacions realitzades en
compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis
que aquests han rebut, com també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de
destinació, si n’hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del
percentatge de participació.

L’inventari i els comptes anuals han d’ésser aprovats pel Patronat dins dels sis mesos
següents a la data del tancament de l’exercici i signats pel secretari o secretària, amb el visti-plau del President o Presidenta.
Els comptes anuals hauran de ser presentats al Protectorat en el termini de trenta dies a
comptar de l’aprovació.
El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que
realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de
conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de confomitat amb la normativa
vigent o amb el que disposi l’autoritat reguladora.

TÍTOL V.- MODIFICACIÓ D'ESTATUTS I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ
ARTICLE 31è.- Modificació d'estatuts.
Els presents estatuts podran ser modificats per acord del Patronat en ple, convocat
expressament i en votació adoptada favorablement pel 80% dels seus assistents, amb
quòrum suficient d'assistència d'acord amb l'art. 24 d'aquests estatuts, i sempre que el
Patronat justifiqui la necessitat o conveniència de la modificació, tenint present la voluntat
fundacional.
La modificació d’estatuts s’ha de formalitzar per mitjà d’una escriptura pública i s’ha
d’inscriure en el Registre de Fundacions.
ARTICLE 32è.- Extinció.
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La Fundació ha estat constituïda per temps indefinit i solament serà extingida per les causes
legalment establertes.
En els supòsits legalment previstos, l’extinció requerirà acord motivat pel Patronat, ratificat
pel Protectorat. Tanmateix el Patronat nomenarà una Comissió Liquidadora.

ARTICLE 33è.- Destí del Patrimoni
L’extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual ha de
dur a terme el Patronat, i la Comissió Liquidadora que es nomeni o, si s’escau, el protectorat.
Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, s’ha de publicar en els termes
exigits per la normativa vigent, i amb l’autorització prèvia del Protectorat, es destinarà en la
seva totalitat preferentment a la Fundació AMPANS, o en cas que no sigui possible aquesta
cessió, a alguna fundació o a una altra entitat sense finalitat de lucre amb uns fins similars
als de la Fundació, preferentment de la comarca, o a entitats públiques de naturalesa no
fundacional que persegueixin fins d’interès general similars als de la fundació; serà requisit
imprescindible perquè es pugui procedir a la cessió al seu favor, que la cessionària (sigui la
Fundació AMPANS o sigui qualsevol altre Fundació o entitat sense finalitat de lucre) sigui
considerada com entitat beneficiaria del mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25,
ambdós inclosos, de la Llei 49/2002.

TÍTOL VI.- INTERPRETACIÓ I LLACUNES.
ARTICLE 34è.Les llacunes dels presents estatuts seran omplertes i la interpretació de les seves normes
serà portada a terme pel Patronat en Ple de la Fundació, tenint sempre en compte les regles
establertes a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu
a les persones jurídiques.
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