
SOLIDARITAT AMB LES FAMÍLIES PER CAUSA DE DEFUNCIÓ (AMPA) 

FONS D’AJUT PER DEFUNCIÓ 

Reglament de règim intern 

 

A Molins de Rei el 26 de Novembre de 2009, l’ASSOCIACIÓ DE MARES i PARES 

D’ALUMNES del COL·LEGI SANT MIQUEL ARCÀNGEL, amb domicili social al 

carrer Pintor Carbonell, nº4,  que té els Estatuts aprovats el 8 de novembre de 1985, i 

inscrits al Registre d’Associacions de Barcelona, secció 1ª, nº 8030, de la Generalitat de 

Catalunya, constituïda en Assemblea General, redacta el present reglament que regeix el 

nou FONS de SOLIDARITAT amb les Famílies per causa de defunció, absorbint els 

drets, deures i patrimonis de l’antic Fons d’Ajut a Orfandat, que queda derogat amb data 

d’avui, dia 26 de novembre de 2009.  

EL FONS D’AJUT PER DEFUNCIÓ, es constitueix en un àmbit privat i té caràcter 

benèfic, a fi de concedir ajuts a les famílies que per defunció de la mare i/o del pare, el 

tutor legal de l’alumne no pugui fer front a les despeses necessàries per a l’ensenyament 

dels fills, sempre que fossin acollits en l’àmbit d’estructura familiar, de conformitat amb 

el que estableix el present Reglament. 

 

Article 1r.- Amb la creació del Fons d’ajut per Defunció es vol portar a la pràctica un 

dels objectius de l’ASSOCIACIÓ DE MARES i PARES D’ALUMNES, mitjançant 

l’ajut directe, econòmic, privat i eventual de l’Associació en favor d’alguna de les 

famílies que es trobin en un estat de necessitat i desemparament quan es veu privada 

dels mitjans elementals de vida al morir la persona que els venia proporcionant i el 

cònjuge o parella supèrstit manqui dels mitjans necessaris o no estigui en condició de 

prestar-los en quantia suficient per a cobrir el deute per l’educació dels alumnes 

matriculats a l’escola. 

 

Article 1r bis.- Seran beneficiaris de l’ajut d’aquest Fons els alumnes matriculats al 

centre que es trobin en alguna de les situacions següents: 

 

a) Que estiguin sotmesos a la pàtria potestat només del pare o només de la 

mare, perquè algun d’ells hagués mort i l’altre el sobrevisqui. 

b) Quan estiguin sotmesos a la pàtria potestat del tutor legal perquè haguessin 

mort la mare i el pare.    

c) Que l’alumne matriculat no sigui un per als quals l’Administració tingui 

assumida les funcions tutelars en qualsevol de les formes legals o 

reglamentàriament establertes, ja siguin les dites funcions exercides 

directament per l’Administració o bé indirectament (vg., acollida...). 

 

I, en tots els casos, quan per causa de mort de qui aportava aquests mitjans, el cònjuge o 

parella supèrstit manqui dels mitjans necessaris o no estigui en condició de prestar-los 

en quantia suficient per cobrir el deute per l’educació del seu fill o filla.  

 

Article 2n.- Per tal de fer efectiu aquest ajut, els ingressos s’obtindran de l’aportació 

dels pares o responsables legals dels alumnes i les quotes es fixaran en les assemblees 

plenàries de l’Associació, basant-se en la previsió de despeses que presenti la Junta 

Directiva de l’AMPA. 

 

 



Article 3r.- En el cas que la previsió global d’un exercici fos inferior a les necessitats, 

es repartiria el fons disponible entre els afectats, fins a la propera Assemblea plenària. 

 

Article 4t.- Els fons que es recaptin per aquest FONS tindran tresoreria pròpia i 

independent de la tresoreria de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes, però 

controlada i administrada per l’Associació. 

 

Article 5è.- Un cop estiguin en poder de l’Associació les quotes assignades i aprovades 

per l’Assemblea plenària, es dipositarà en un compte d’una entitat bancària l’import 

total de la recaptació. Es liquidaran al Col·legi els rebuts per Fons d’ajut per Defunció 

durant el curs escolar, segons l’acord estipulat entre l’AMPA i la Titularitat del Col·legi. 

 

Article 6è.- En cas de defunció del pare, la mare, o el tutor o tutora legal d’un alumne 

del Col·legi, el Fons d’ajut per Defunció farà l’aportació necessària per al pagament 

dels conceptes de: d’ensenyament reglat i activitats complementàries del fill o fills del 

finat/da, que estiguin matriculats al Col·legi, fins a l’acabament de l’ESO. 

Addicionalment, el Fons també es farà càrrec del servei de menjador i una quota 

mínima corresponent a una extraescolar de l’AMPA. El Fons d’ajut no cobreix les 

despeses d’altres activitats extraescolars.  

 

En cas que el representant legal, un cop becat l’alumne o alumnes matriculats al 

Col·legi, experimentés canvis substancials en el seu estat civil o de fet, la Junta 

Directiva podria requerir nova documentació o informació i decidir en ordre a la 

possible supressió de l’Ajut. 

 

La Junta Directiva es reserva el dret a sol·licitar periòdicament al pare, mare o 

representant legal supèrstit una declaració responsable on es posi de manifest la 

continuïtat de la situació d’estat de necessitat que origina la percepció d’aquest Ajut. 

 

En tot cas, es considerarà canvi substancial l’existència d’una unitat familiar en la qual 

s’integri l’alumne del centre, no importa l’estructura de la mateixa, que permeti fer front 

a les despeses d’ensenyament, ja sigui per la disposició de mitjans del pare, mare o 

representant legal supervivent, ja per la del cònjuge o parella de fet o de dret amb el 

qual convisquin alumne i pare, mare o representant legal supervivent. 

 

Article 7è.- En cas que un alumne canviés de Centre, perdrà tot dret a percebre aquest 

ajut i el representant legal no podrà reclamar cap quantitat per les aportacions fetes. 

 

Article 8è.- Per poder beneficiar-se d’aquest Fons d’ajut per Defunció els pares o 

representants legals han d’estar al corrent de la quota d’AMPA i de la quota del Fons 

d’ajut per Defunció. El període de la prestació començarà a comptar des del primer mes 

posterior a la defunció d’un dels pares o representants legals de l’alumne, sempre que 

s’acompleixin la resta de requisits del present reglament.  

 

Article 9è.- Per poder beneficiar-se d’aquest ajut caldrà: 

 

a) Que el representant legal sol·liciti per escrit a l’Associació de Mares i Pares 

d’Alumnes la prestació d’aquest ajut, de conformitat amb l’article 6è d’aquest 

Reglament. Així mateix, haurà de fer una nova sol·licitud al començament de 

cada curs escolar. 



b) Haver satisfet les quotes del FONS i les altres de l’AMPA, durant el període 

mínim d’un curs. En cas de no compliment, s’establirà un període de carència 

durant el qual el subjecte no tindrà dret a la prestació d’ajut del FONS, sense 

perjudici que la prestació es pugui reclamar més endavant, un cop la situació 

sigui conforme amb els requeriments del present reglament i hagi vençut el 

període de carència. En cas de no haver fet front a les quotes durant llargs 

períodes, es demanarà el pagament dels endarreriments i la carència tindrà la 

mateixa durada que els períodes no satisfets per la família que demani 

beneficiar-se. 

c) Seguir satisfent puntualment les quotes de l’AMPA i el Fons d’ajut per 

Defunció, així com qualsevol altre quota aprovada per l’Assemblea General de 

l’AMPA, ja que l’Ajut no cobreix aquests tipus de prestacions. En cas 

d’impagament, i desprès de comprovada la manca de voluntat de pagament, la 

Junta podrà retirar la prestació objecte d’aquest FONS a la família en qüestió, 

establint un període de carència d’un curs o, si es reitera la falta de voluntat en el 

pagament de les quotes, d’un període de carència més llarg,  

 

Article 10è.- Per a retirar fons del compte obert en l’entitat bancària serà necessària la 

signatura conjunta de dos membres de la Junta Directiva de l’Associació de Mares i 

Pares d’Alumnes, de la forma següent: 

 

President o Vicepresident 

Tresorer 

 

Article 11è.- Seran causes de dissolució del Fons d’ajut per Defunció: 

 

a) Acord de l’Assemblea Plenària. 

b) Per determinar-ho i ordenar-ho l’autoritat competent, sigui judicial o 

governativa.  

 

No obstant això, en aquests casos els beneficiaris continuaran rebent prestacions fins 

que s’exhaureixi la tresoreria del Fons d’ajut per defunció. 

 

La dissolució del Fons d’ajut per defunció comportarà l’extinció de l’Ajut a què fa 

referència aquest Reglament, sense perjudici del que s’indica al paràgraf anterior. 

 

Article 12è.- La Junta Directiva de l’AMPA està facultada per a resoldre tot allò que no 

estigui previst en aquest Reglament. Aquestes resolucions s’hauran de prendre per acord 

majoritari dels seus membres. 

 

I perquè així consti, s’estén aquest Reglament i es transcriu a l’acta de l’assemblea 

general on s’aprova.  

 


