Acta fundacional de l’associació
Dades de la reunió
Data

Lloc

Dades de les persones assistents1
Major d’edat
sí
no

Nom i cognoms
Localitat

Carrer

Número
Major d’edat

Nom i cognoms

sí
Localitat

Localitat

Major d’edat

Localitat

Major d’edat

Localitat

Major d’edat
Carrer

Porta
Nacionalitat

Pis

DNI/NIF/NIE
Número

sí

Pis

Porta
Nacionalitat

no

Carrer

Nom i cognoms

Nacionalitat

DNI/NIF/NIE
Número

sí

Porta

no

Carrer

Nom i cognoms

Pis

DNI/NIF/NIE
Número

sí

Nacionalitat

no

Carrer

Nom i cognoms

DNI/NIF/NIE

Pis

DNI/NIF/NIE

Porta
Nacionalitat

no
Número

Pis

Porta

Acords
1. Es constitueix l’entitat denominada2 Associació nom de l'associació.
2. S’aproven els estatuts pels quals s’ha de regir.
3. S’elegeix la Junta Directiva amb la composició següent:3
Nom i cognoms, president/a
Nom i cognoms, secretari/ària
Nom i cognoms, tresorer/a
Nom i cognoms,
,
,
4. Aquesta entitat es constitueix sense patrimoni inicial.4
Signatures5

1. De tots els socis fundadors, que han de ser tres com a mínim, se n’han de fer constar totes les dades que es demanen a continuació. Així mateix,
cal adjuntar a aquesta acta el document acreditatiu de la identitat de cadascun (NIF, passaport o targeta de residència).

2. La denominació ha de contenir la paraula associació i s’ha d’expressar exactament igual que als estatuts. Quan es tracti d’una associació juvenil,
s’han d’incloure en la denominació les paraules juvenil o de joves.
3. Si a més dels tres càrrecs que s’especifiquen se n’han elegit d’altres, es poden fer constar a continuació.
4. Si hi ha aportacions fetes o compromeses al patrimoni inicial de l’entitat, cal indicar la naturalesa dels béns, el títol i les condicions d’aportació, i la
seva valoració si no són en diners.
5. Aquest document ha d’anar signat per tots els socis fundadors. A continuació de cada signatura s’han d’escriure el nom i cognoms de la persona a
la qual correspon.

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les
dades personals facilitades s’integraran en un fitxer del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya anomenat registre
d’entitats, amb la finalitat d’exercir el registrament i control de les entitats jurídiques sobre les quals té competència la Generalitat.
Aquestes dades personals no se cediran fora dels casos previstos a la normativa. La presentació d’aquesta sol·licitud constitueix
un consentiment per tractar les dades que conté.

J-DE11108A

L’òrgan administratiu responsable d’aquest fitxer és la Secretaria General de Justícia. Es poden exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició enviant una sol·licitud acompanyada amb una còpia d’un document identificatiu vàlid, pe r
qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i recepció, a la seu de l’òrgan esmentat: carrer de Pau Claris, 81 08010
Barcelona, o bé trametent una sol·licitud amb signatura electrònica certificada per una entitat reconeguda a l’adreça
justicia@gencat.cat.

