
 
    

  
 

 
FULL D’AUTOCORRECCIÓ 

PROCEDIMENT: INSCRIPCIÓ 
(S’ha de presentar juntament amb la resta de documentació) 

 

Registre d’Associacions de les Illes Balears 

DENOMINACIÓ 
COMPROVACIONS DE CARÀCTER GENERAL 

 Ref
. 

 Normativa 
reguladora 

 1 S’adjunta el document acreditatiu del pagament de la taxa establerta (model 046).  

 2 S’adjunta la fotocòpia del document acreditatiu de la identitat (DNI, NIE, passaport, o autorització 
d’estància o residència) de tots els membres fundadors de l’entitat. 
 

 

 
 

3 S’adjunta per duplicat l’acta fundacional de l’associació signada originalment per tots els membres 
fundadors.  

 4 S’adjunten per duplicat els estatuts de l’associació signats originalment en totes les pàgines per tots 
els membres fundadors. 

 
 

 
  

 
 

5 

 
6 

La denominació de l’associació és idèntica en l’acta fundacional i en els estatuts.  
 
S’adjunta el certificat en el qual consta la traducció de la denominació de l’associació, en el cas que 
aquesta no figuri en català o castellà (disposició addicional cinquena del Reial decret 1497/2003). 
  

art. 8 
LO 1/2002* 

ACTA FUNDACIONAL 
 Ref

. 
L’acta fundacional conté: 
 

 

 7 La identificació de tots els membres fundadors amb el nom i els llinatges, el DNI, el NIE o el 
passaport, la nacionalitat i el domicili complet (carrer, núm., CP i municipi). 
 

art. 6 a 
LO 1/2002 

 8 Els acords de constitució de l’associació i aprovació dels estatuts. art. 6 b 
LO 1/2002 

 
 

 
 

9 

 
10 

La designació d’una junta directiva provisional, amb indicació dels càrrecs i de les persones que els 
ocupen. 
 
 
Lloc i data d’atorgament de l’acta. 

art. 6 e 
LO 1/2002 

ESTATUTS 
 Ref

. 
  

 11 Es fa referència a les finalitats i activitats de l’associació, descrites amb precisió. art. 7.1 b 
LO 1/2002 

 12 S’indica clarament quin és l’àmbit territorial d’actuació de l’associació (no pot superar l’àmbit 
territorial de les Illes Balears). 

art. 7.1 b 
LO 1/2002 

 13 S’estableix on radica el domicili complet de l’entitat (carrer, núm., CP i municipi). 
 

art. 7.1 c 
LO 1/2002 

ELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ   
 Ref.   

 14 Es recullen els requisits i les modalitats d’admissió i els motius de baixa dels membres de 
l’associació i, si escau, les classes d’associats. 

art. 7.1 e 
LO 1/2002 

 15 Es recullen els drets i les obligacions dels associats. art. 7.1 f 
LO 1/2002 

L’ASSEMBLEA GENERAL 
 Ref.   

 16 L’assemblea general és l’òrgan que té la facultat d’elegir la junta directiva de l’associació, d’acord 
amb els estatuts. 

art. 11.4 
LO 1/2002 

 17 Els quòrums perquè es constitueixi vàlidament i la presa d’acords s’expressen mitjançant un 
percentatge o proporció dels associats. 

art. 12 
LO 1/2002 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 Ref.   

 
 

18 
19 

S’estableix la composició exacta dels càrrecs que formen la junta directiva. 
Els càrrecs de president/a i secretari/ària són obligatoris i no recauen en la mateixa persona (en el 
cas que es prevegin els càrrecs de vicepresident/a i vocal/s, se n’ha d’establir el nombre exacte, un 
mínim o un màxim, o bé que l’assemblea general el determini). 

art. 7.1 h 
LO 1/2002 

 20 S’estableix la durada del mandat dels càrrecs de la junta directiva (la durada no serà indefinida). 
 

art. 7.1 h 
LO 1/2002 

RÈGIM ECONÒMIC I DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ 
 Ref.   

 21 S’estableix quin és el patrimoni fundacional de l’associació o bé s’indica que no en té. 
 

art. 7.1 j 
LO 1/2002 

 
 

22 S’estableix la data de tancament de l’exercici associatiu. art. 7.1 i 
 LO 1/2002 

 
 

23 S’estableix que la destinació del romanent de l’entitat, un cop que se n’hagi acordat la dissolució, no 
desvirtuarà el seu caràcter no lucratiu. 

art. 7.1 k  
LO 1/2002 

* Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, 26 de març) 

 


