ESTATUTS

Capítol I. D e n o m i n a d o i personalitat

Article 1. La F u n d a d o es denomina Fundado Privada Vergés-Roviralta. S'ha de regir per les normes legáis i reglamentarles
que siguin aplicables, i, d'una manera especial, per aquesta estatuts.

Article 2. La Fundado té personalitat jurídica propia i plena capadtat jurídica d'obrar des que queda constituida legalment,
sense altres limitadons que les que imposin expressament les Neis o aquests estatuts.

Capítol II. Finalitats i ámbit d'actuacló
Article 3.
La Fundado té per objecte donar suport a persones amb discapadtat Intel.lectual amb necessitats de suport intermitent i limitat;
suport que els proporcioni una vida mes autónoma i independent que els ajudi a una millor normalització i integrado social.
La Fundado exerceix les seves funcions principalment a Catalunya.
Capítol III. Beneficiaris

Article 4. Son potenciáis beneficiaris de la Fundado totes aquellas persones amb discapadtat Intel.lectual amb necessitats de
suport intermitent i limitat.

Capítol IV. Domícíli

Article 5. La F u n d a d o té el domicili al can-er \

Capítol V. Dotació í aplicació deis r e c u r s o s

Article 6. La dotació inicial de la Fundació queda constituida peis béns i drets aportats a l'acte fundacional, i pot augmentar-se
amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuít, la Fundació adquireixi amb destinado expressa a l'augment del
capital fundadonal. Aquest increment de la d o t a d o s'ha de notificar al Protectoral en el moment de la presentado de comptes.

Article 7. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s'han de destinar al compliment deis fins
fundadonals dina els limits que estableixi la legislado vigent.

Article 8. Si la Fundado rep béns sense que se n'espedfiqui la deatinació, el Patronat ha de deddir ai han d'integrar-se a la
dotació o han d'aplicar-se directament a la realització deis fins fundadonals.

Capítol VI. Patronat

Article 9. La representado, el govern i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat, que pot nomenar un director o un
comité de direcdó amb les facultáis que resultin de l'artide 17.

El Patronat té lea facultáis d'adminialració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representado de la Fundado, sense mes
limitadons que les resultanls de la legislado en la materia.

Article 10. Correspon especialmenl al Patronat:

a)

Representar la Fundació dina o fora de j u d i d , en tota classe d'actea i contractea, i davant rAdminislració i tercers, sense
excepció. Aixi mateix, elaborar les normes i els reglamenta complementaria déla ealalula, quan a'ealimi procedenl.

b)

Formular i aprovar ela documenta eamenlals en l'artide 29.2 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions.

