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ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ RESIDENCIA GERIÁTRICA SANT 
DOMENEC DE BALAGUER (LLEIDA) 

Associació declarada d'Utilitat Pública pe acord del Consell de Ministres del 19 de 
juny de 1981 i consta registrada amb el nº 420 del registre d'associacions de Lleida. 

CAPÍTOL l. DENOMINACIÓ. ÁMBIT.DOMICILI 

Art. 1.- Es constitueix a Balaguer (Lleida) l' Associació denominada RESIDENCIA 
GERIÁTRICA SANT DOMENEC DE BALAGUER. 

Art. 2.- Aquesta associació tindra persona1itat jurídica i es regira per la L.lei 'l/2ooi, ele 
24 d'abril, del llibre tercer del Codi civ'1l ele Cata1unya, relatitA.a les persones j1.1r;díqves; 
per la Llei Organica 1 /2002 de 22 de marc;; i les disposicions posteriors . 

Art. 3.- L' ambit de la seva actuació territorial, sera el municipi de Balaguer i la seva 
comarca. 

Art. 4.- Els fins de l' Associació, la qual es defineix com a obra BENEFICA-SOCIAL, 
són: 

a) Atendre a la tercera edat i ajudar-la en la seva promoció humana, aixi com al seu
desenvolupament integral.

b) Donar acoIIida i casa amb un dima adequat de convivencia , a persones majors de
seixanta-cinc anys, i també a majors de cinquanta-cinc anys a proposta de la Junta
directiva i d'acord amb alió que estableixi el Reglament de Regim interior.

e) Facilitar el contacte entre els residents i la Direcció o Adrninistració de la Residencia.
d) Ajudar la Residencia, en la seva especial i concreta funció humana i cristiana, per a

que estigui dotada dels rnitjans necessaris per a la seva rnissió.
e) Promoure, d'acord amb les suggerencies de la Direcció , totes aquelles activitats que

enforteixin els v.incles entre els residents i la comunitat humana.
l) Canalitzar les iniciatives i suggerencies deis residents, per a obtenir una major eficacia

i servei de \a Residencia, amb \a co\-\aboració de \a Direcció.
g) Establir una coordinació amb el Centre Residencial a fi de complementar l'atenció i

administració del Centre.
h) L'associació pot rebre ingressos procedents de l'explotació d'activitats económiques

com arrendaments rústics o urbans, explotacions de finques rustiques, així com de
qualsevol altre tipus d'explotació i guins rendiments es destinin exclusivament a les
finalitats d'interes social i general establertes en els estatuts.

i) L' associació no té afany de Lucre encara que desenvolupi una activitat económica ja
que el fruit d'aquesta activitat es destina exclusivament al compliment de les finalitats
d'interes general establertes pels estatuts. En cap cas no es poden repartir els bens de
l' associació entre els associats i associades, ni anar cedits gratu'itament a persones
fisiques o juridiques amb interes lucratiu.
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