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SERVEI JURÍDIC
QUI DONA EL SERVEI
Des de la Federació d'Ateneus de Catalunya posem a disposició
dels nostres associats el servei Jurídic, el qual ofereix
assessorament i gestió en matèria jurídica a les entitats federades
per facilitar el compliment de la normativa legal vigent en
qüestions com l’adaptació d’estatuts, nou Reglament General de
Protecció de Dades (2016/679) o els requisits d’organització
d’espectacles.

SERVEIS GRATUïTS
ASSESSORAMENT

Us oferim un assessorament personalitzat que pot ser presencial, telèfonic o per
internet.

INFORMES
JURÍDICS

Elaborem informes sobre punts de la legislació que afecten directament les
entitats.

Si necessiteu revisar o modificar algun dels articles dels vostres estatuts, o afegirREVISIÓ ESTATUTS ne algun de nou, ens podeu fer arribar els estatuts de la vostra entitat i us
assessorarem dels canvis o modificacions que es poden fer.

PRESENTACIÓ
DOCUMENTACIÓ
MODELS
ADMINISTRATIUS

Gestionem el tràmit de presentació de la documentació relacionada amb canvis
o renovacions de Junta al Departament de Justícia.
Per tal d’ajudar-vos en les vostres tasques diàries posem a la vostra disposició
aquests models administratius sobre diferents temes d’actualitat que poden ser
d’interès per les entitats.
Models Administratius

SERVEIS AMB COST
ADAPTACIÓ
ESTATUTS
REGLAMENT
RÈGIM INTERN

Els vostres estatuts han d'estar adaptats a la Llei 4/2008. Si necessiteu adaptarlos, ens els podeu fer arribar per gestionar l'adaptació a aquesta llei.
Adaptació i confecció del Reglament de Règim Intern.
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SERVEI JURÍDIC
SERVEIS AMB COST
CONTRACTE
ARRENDAMENT I
EXPLOTACIÓ BAR
REDACCIÓ
DOCUMENTS

Per si la vostra entitat disposa de bar i necessiteu fer el contracte de lloguer o
d'explotació.
Per si necessiteu que us facin la redacció de les convocatòries de les vostres
Assembles Generals o de les Juntes Directives, etc.

UTILITAT PÚBLICA

Us podem fer l'anàlisi i gestió per a poder tramitar el reconeixement de la vostra
entitat com a Utilitat Pública.

REGLAMENT
PROTECCIÓ DE
DADES

Us fem l'adequació al nou Reglament General de Protecció de Dades
(679/2016).
Trobareu a continuació els pressupostos d'adequació segons les característiques
de la vostra entitat (bàsic, mitjà o superior).

CONTACTE

Podeu demanar cita prèvia amb la nostra advocada a través de la Federació d'Ateneus de Catalunya:
932688130 / ateneus@ateneus.cat
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SERVEI JURÍDIC - REGLAMENT PROTECCIÓ DE DADES
BÀSIC
Avaluació dels tractaments i dels riscos.
En l’avaluació dels tractaments s’analitzen i es revisen els diversos tractaments de dades que realitza
l’empresa, es revisen els contractes i les relacions amb altres entitats jurídiques. S’analitzen les persones
que tenen accés als diferents tractaments de dades, així com els riscos físics i informàtics que puguin
arribar a tenir aquests tractaments. Es fa una revisió de la web, valorant què és el que es necessita per a
una correcta adequació normativa.
L'Avaluació de Tractaments servirà per a revisar la tipologia de dades que són tractades i si alguna
d’aquestes entra dintre de les dades de categoria especial. També es realitza una revisió Tècnica que
consisteix a analitzar el nivell actual de seguretat, tant a nivell físic com de processos, del Sistema
Informàtic de la mercantil, per verificar que es compleix amb la seguretat exigida pel reglament.
Característiques
En aquesta fase es proporciona tota la documentació que la mercantil necessiti en funció de les
conclusions obtingudes en l'Avaluació de Tractament. La documentació consisteix en:
• Document de Registre d'Activitats de Tractament (document on es reflectiran els fluxos de dades i els
seus diferents tractaments).
• Clàusules informatives bàsiques, Fitxa socis, clàusules web, dret d’imatge.
• Documento de Confidencialitat per la Junta Directiva.
• Models a facilitar als afectats perquè puguin exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació,
oposició i portabilitat.
• Emissió de Certificat acreditatiu de la regularització realitzada.
Costos del projecte
L’import total dels treballs a realitzar, queda de la següent manera:
Avaluació del tractament i adequació jurídica 350€ + IVA
L’import es pressuposta atenent l'àmbit d'actuació de l’entitat i de la informació que s'ha facilitat per a
això. Per realitzar els treballs es procedirà a recollir la informació necessària, via telefonica o correu
electrònic, si la necessitat de l’entitat comporta que ens haguem de desplaçar serà pressupostat a banda.
El temps de realització de la documentació s'estima entre 6-8 setmanes, una vegada facilitats totes les
dades necessàries. Al lliurament de la documentació s'efectuen les pertinents directrius sobre on, com i
quan s'ha d'utilitzar. Tota la documentació realitzada es lliurarà en format Microsoft Word .
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SERVEI JURÍDIC - REGLAMENT PROTECCIÓ DE DADES
MITJÀ
Avaluació dels tractaments i dels riscos.
En l’avaluació dels tractaments s’analitzen i es revisen els diversos tractaments de dades que realitza
l’empresa, es revisen els contractes i les relacions amb altres entitats jurídiques. S’analitzen les persones
que tenen accés als diferents tractaments de dades, així com els riscos físics i informàtics que puguin
arribar a tenir aquests tractaments. Es fa una revisió de la web, valorant què és el que es necessita per a
una correcta adequació normativa.
L'Avaluació de Tractaments servirà per a revisar la tipologia de dades que són tractades i si alguna
d’aquestes entra dintre de les dades de categoria especial. També es realitza una revisió Tècnica
consisteix a analitzar el nivell actual de seguretat, tant a nivell físic com de processos, del Sistema
Informàtic de la mercantil, per verificar que es compleix amb la seguretat exigida pel reglament.
Característiques
En aquesta fase es proporciona tota la documentació que la mercantil necessiti en funció de les
conclusions obtingudes en l'Avaluació de tractament. La documentació consisteix en:
• Document de Registre d'Activitats de Tractament (document on es reflectiran els fluxos de dades i els
seus diferents tractaments).
• Contractes amb tercers dins de l'àmbit de la protecció de Dades, per regular l'accés d'aquests a les
dades de l’entitat, com per exemple empresa d'informàtica, empresa de neteja, tercers que ofereixen
serveis, empresa que realitza activitats per grans i petits, etc.
• Clàusules informatives per incloure en documents de l’entitat sobre la finalitat i tractaments previstos
de les dades, Fitxes de socis, fitxes de tallers, recollida de dades en web.
• Documento de Confidencialitat per a treballadors i col·laboradors afectats per la normativa, així com
per la Junta Directiva.
• Models a facilitar als afectats perquè puguin exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació,
oposició i portabilitat.
• Confecció i redacció de la normativa afecta a la web (Política de privacitat, Avís legal, Política de
Cookies).
• Emissió de Certificat acreditatiu de la regularització realitzada.
Costos del projecte
L’import total dels treballs a realitzar, queda de la següent manera:
Avaluació del tractament i adequació jurídica 950€ + IVA
L’import es pressuposta atenent l'àmbit d'actuació de l’entitat i de la informació que s'ha facilitat per a
això. Per realitzar els treballs es procedirà a recollir la informació necessària, via telefonica o correu
electrònic, si la necessitat de l’entitat comporta que ens haguem de desplaçar serà pressupostat a banda.
El temps de realització de la documentació s'estima entre 6-8 setmanes, una vegada facilitats totes les
dades necessàries. Al lliurament de la documentació s'efectuen les pertinents directrius sobre on, com i
quan s'ha d'utilitzar. Tota la documentació realitzada es lliurarà en format Microsoft Word.
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SERVEI JURÍDIC - REGLAMENT PROTECCIÓ DE DADES
SUPERIOR
Avaluació dels tractaments i dels riscos.
En l’avaluació dels tractaments s’analitzen i es revisen els diversos tractaments de dades que realitza
l’empresa, es revisen els contractes i les relacions amb altres entitats jurídiques. S’analitzen les persones
que tenen accés als diferents tractaments de dades, així com els riscos físics i informàtics que puguin
arribar a tenir aquests tractaments. Es fa una revisió de la web, valorant què és el que es necessita per a
una correcta adequació normativa.
L'Avaluació de Tractaments servirà per a revisar la tipologia de dades que són tractades i si alguna
d’aquestes entra dintre de les dades de categoria especial. També es realitza una revisió Tècnica
consisteix a analitzar el nivell actual de seguretat, tant a nivell físic com de processos, del Sistema
Característiques
En aquesta fase es proporciona tota la documentació que la mercantil necessiti en funció de les
conclusions obtingudes en l'Avaluació de tractament. La documentació consisteix en:
• Document de Registre d'Activitats de Tractament (document on es reflectiran els fluxos de dades i els
seus diferents tractaments).
• Contractes amb tercers dins de l'àmbit de la protecció de Dades, per regular l'accés d'aquests a les
dades de l’entitat, com per exemple empresa d'informàtica, empresa de neteja, tercers que ofereixen
serveis, empresa que realitza activitats per grans i petits, etc.
• Clàusules informatives per incloure en documents de l’entitat sobre la finalitat i tractaments previstos
de les dades, Fitxes de socis, fitxes de tallers, recollida de dades en web, xats, blogs, etc, com poden
exercir els afectats els drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació i portabilitat.
• Document de Confidencialitat per a treballadors i col·laboradors afectats per la normativa, així com per
la Junta Directiva.
• Models a facilitar als afectats perquè puguin exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació,
oposició i portabilitat.
• Confecció i redacció de la normativa afecta a la web (Política de privacitat, Avís legal, Política de
Cookies, clàusules de recollida de dades mitjançant web, blogs i xarxes socials).
• Si hi ha camares de videovigilància caldrà realitzar els documents de riscos per la gravació d’imatges, i
fer un informe (PIA) pla d’avaluació d’impacte.
• Emissió de Certificat acreditatiu de la regularització realitzada.
Costos del projecte
L’import total dels treballs a realitzar, queda de la següent manera:
Avaluació del tractament i adequació jurídica 1.400€ + IVA
L’import es pressuposta atenent l'àmbit d'actuació de l’entitat i de la informació que s'ha facilitat per a
això. Per realitzar els treballs es procedirà a recollir la informació necessària, via telefonica o correu
electrònic, si la necessitat de l’entitat comporta que ens haguem de desplaçar serà pressupostat a banda.
El temps de realització de la documentació s'estima entre 6-8 setmanes, una vegada facilitats totes les
dades necessàries. Al lliurament de la documentació s'efectuen les pertinents directrius sobre on, com i
quan s'ha d'utilitzar. Tota la documentació realitzada es lliurarà en format Microsoft Word.

