Federació d’Ateneus
de Catalunya
Documentació per federar-se 2019
Plaça Víctor Balaguer, 5, 1r
08003 Barcelona
932 688 130
ateneus@ateneus.cat

1. Què cal fer per formar part de la Federació d’Ateneus de Catalunya:
a. Fer arribar a la seu social de la Federació la següent documentació:
- La fitxa de dades de l’entitat, signada i segellada pel secretari/a o pel president/a
(document 1)
- La fitxa de dades bancàries, signada i segellada pel secretari/a o pel president/a
(document 2)
- Un certificat on es manifesti la decisió presa en junta directiva de formar part de la
Federació d’Ateneus de Catalunya, signada pel secretari/a amb el vistiplau del
president/a (document 3)
- La fitxa dades equipament degudament complimentat (document 4)
- Una còpia dels estatuts de l’associació
- Una fotografia de l’entitat en format electrònic
b. Abonar la quota anual d’associat. La quota varia en funció del número de socis que té
l’entitat. Les quotes per l’any 2019 son:
c.
- Fins a 100 socis: 267,00€
- Entre 101 i 200 socis: 349,00€
- Entre 201 i 500 socis: 458,00€
- Entre 501 i 1.000 socis: 567,00€
- Més de 1.000 socis: 620,00€
Aquesta quota inclou una assegurança per a les juntes directives.
Per facilitar el pagament de les quotes anuals, aquest es realitzarà en dos terminis, el
primer a finals de març i el segon a mitjans de setembre. L’ingrés es farà un cop es
comuniqui a l’entitat l’acceptació com a sòcia de la federació al compte corrent que
s’indicarà.
d. Abonar la quota d’inscripció a la Federació d’Ateneus de Catalunya. Per a l’any 2019 la
quota és de 200,00 € per a totes les entitats.
e. Abonar la quota de la compra de 2 llibres “Ateneus: Cultura i Llibertat. Associacionisme
a la Catalunya Contemporània”, editat per la FAC per un import total de 40,00 €.

2. On s’ha d’enviar la documentació per federar-se:
a. Per correu electrònic: ateneus@ateneus.cat
b. Per correu postal:
Federació d’Ateneus de Catalunya
Plaça Víctor Balaguer, 5, 1r
08003 Barcelona

1

DOCUMENT 1. Fitxa de dades de l’entitat
ASSOCIACIÓ

DOMICILI

POBLACIÓ

CODI POSTAL

COMARCA

NIF

DATA DE FUNDACIÓ

TELÈFON FIXE

TELÈFON MÒBIL

CORREU ELECTRÒNIC ENTITAT

WEB

USUARI FACEBOOK

USUARI TWITTER

INSTAGRAM
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NÚMERO DE SOCIS

PERSONA DE CONTACTE

TELÈFON MÒBIL PERSONA DE CONTACTE

CORREU ELECTRÒNIC PERSONA DE CONTACTE

RELACIÓ DE MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA
NOM I COGNOMS

CÀRREC

TELÈFON

CORREU ELECTRÒNIC

Segell i signatura
(població) ......................................, .............. de ...................................... de 2019.
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, la “Federació
d’Ateneus de Catalunya” informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni en el present document, es recolliran en un fitxer de
la seva titularitat, amb la finalitat d’incorporar i actualitzar les dades de contacte dels Ateneus, així com per a remetre-li informació relacionada
amb aquesta entitat que pugui ser del seu interès. Així mateix autoritzar a la “Federació d’Ateneus de Catalunya” per la cessió de les dades
que ens proporcioni a aquelles entitats amb les que la “Federació d’Ateneus de Catalunya” ha signat un conveni de col·laboració, amb
l’exclusiva finalitat que aquestes entitats ofereixin els seus serveis en condicions preferents als federats. Aquesta autorització podrà ser
revocada en qualsevol moment dirigint la seva petició a la “Federació d’Ateneus de Catalunya”. Per últim s’informa que podrà exercitar els drets
d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades, dirigint-se a la adreça postal o electrònica que consta en aquest document.
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DOCUMENT 2. Fitxa de dades bancàries
Senyors, els agrairé que amb càrrec al nostre compte corrent atenguin els rebuts que els
presentarà la Federació d’Ateneus de Catalunya en concepte de quotes:
ASSOCIACIÓ

DOMICILI

POBLACIÓ

CODI POSTAL

COMARCA

NIF

ENTITAT FINANCERA

IBAN

Segell i signatura
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DOCUMENT 3. Certificat d’acord de la junta directiva

(Nom i cognoms secretari) ______________________________________________________
amb número de document nacional d’identitat ________________________, secretari de la
junta directiva de la (nom de l’entitat) ____________________________________________
amb número d’identificació fiscal _____________________________ domiciliada a (adreça
postal) _____________________________ número ______ de la població de
__________________________________,

CERTIFICA
Que en la sessió ordinària de la junta directiva de la (nom de l’entitat)
______________________________________________ celebrada el dia _____ de
__________________ de 2019 a la seu de l’entitat, es va acordar, entre altres coses, associarse a la Federació d’Ateneus de Catalunya.
I, perquè així consti, signo el present certificat a la població de __________________________
el dia _____ de __________________ de 2019.

________________________
Secretari

________________________
President
Vistiplau
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DOCUMENT 4. Fitxa dades equipament

DADES GENERALS



Nom entitat:



Acrònim:



Inscrita en quin registre oficial i número?



Figura jurídica: Associació ...... Fundació ......



La vostra entitat és d’interès cultural?



És una Entitat Històrica?



Formeu part d’algun Cens?

D’utilitat pública?

(Cens per la llengua, cens d’Entitats Juvenils, Cens Grup de Teatre,
Cens Companyia Teatre Amateur)


El vostre equipament està catalogat com a:



BCIN (Béns Culturals d’interès nacional)



BCIL (Béns Culturals d’interès local)



Data últim canvi de junta:



A quina Delegació Territorial pertanyeu?



Quines seccions té la vostra entitat:

Data proper canvi de junta:

HORARIS D’OBERTURA DE L’ENTITAT

Dll

Dm

Dc

Dj

Dv

Ds

Du

Matí
Tarda
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ALTRES ADRECES



Adreça enviament postal:
Població:



Codi postal:

Comarca:

Població:

Codi postal:

Comarca:

Telèfon 1:

Telèfon 2:

Adreça altres equipaments:
Adreça principal:

EQUIPAMENTS



M2 de superfície total: ................. m2



Aforament total....................



El local és:
De propietat

Cedit*

Llogat**

*Per qui?
**Disponibilitat fins l’any .....................


Especifiqueu-ne la titularitat:
(Ajuntament, Entitat, Persona (privat) o altres)



Característiques de la platea del teatre: (marqueu amb una X)

Italià

semicercle

polivalent



El vostre equipament està adequat a la normativa d’obres?



Teniu intenció de fer obres?

Estat d’obres................



Darreres reformes (any)...........................

Quines?

Darreres reformes (any)...........................

Quines?

Darreres reformes (any)...........................

Quines?
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ALTRES INFORMACIONS



Acolliu altres entitats?



Esteu adaptats al Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (LOPD)?



Teniu reglament intern?



Teniu carnets de soci?



Quins premis o distincions ha rebut la vostra entitat



Creu de Sant Jordi

Any

Medalles d’or

Any

Entitat d’Interès Cultural

Any

Premis Ateneu

Any

AltresS

Any

Persona o persones que han omplert la fitxa (nom, cognoms):

NOTES
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