
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, la llei orgànica de protecció 

de dades (LOPD) o els requisits d’organització d’espectacles.

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

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

internet. 

Us podem elaborar informes sobre punts de la legislació que afecten 

directament les entitats.

QUI DONA EL SERVEI

SERVEIS AMB COST

SERVEI JURÍDIC

ADAPTACIÓ 

ESTATUTS

REVISIÓ ESTATUTS

Si necessiteu revisar o modificar algun dels articles dels vostres estatuts, o afegir-

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.

Els vostres estatuts han d'estar adaptats a la Llei 4/2008. Si necessiteu adaptar-

los, ens els podeu fer arribar per gestionar l'adaptació a aquesta llei.

PRESENTACIÓ 

DICUMENTACIÓ

Si heu de presentar alguna documentació al Departament de Justícia, ens la 

podeu fer arribar i nosaltres us gestionarem el tràmit.
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Per si la vostra entitat disposa de bar i necessiteu fer el contracte de lloguer o 

d'explotació.
CONTRACTE 

ARRENDAMENT I 

EXPLOTACIÓ BAR

SERVEIS GRATUïTS

JURÍDIC

ASSESSORAMENT

INFORMES 

JURÍDICS



LOPD

UTILITAT PÚBLICA
Us podem fer l'anàlisi i gestió per a poder tramitar el reconeixement de la vostra 

entitat com a Utilitat Pública.

Tramitació de la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

Per si necessiteu que us facin la redacció de les convocatòries de les vostres 

Assembles Generals o de les Juntes Directives.
REDACCIÓ 

DOCUMENTS
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SERVEIS AMB COST

CONTACTE

JURÍDIC JUR1

SERVEI JURÍDIC

Podeu demanar cita prèvia amb la nostra advocada a través de la Federació d'Ateneus de Catalunya: 

932688130 /ateneus@ateneus.cat


