Servei Jurídic

Servei que ofereix assessorament i gestió en matèria jurídica a les entitats federades.
El Servei Jurídic ofereix assessorament i gestió en matèria jurídica a les entitats federades per facilitar el
compliment de la normativa legal vigent en qüestions relacionades amb temes associatius, com l’adaptació
d’estatuts, la protecció de dades o els requisits d’organització d’espectacles. També s’editen periòdicament
informes jurídic i guies per comprendre de forma ràpida aquells punts de la legislació que afecten directament a
les entitats.

Serveis que s’ofereixen

Assessorament
Servei gratüit Assessorament personalitzat que pot ser presencial, telefònic o per Internet.

Presentació de documentació al departament de
justícia i revisió d’estatuts
Servei gratüit Gestió del tràmit de presentació de la documentació relacionada amb canvis o
renovacions de Junta al Departament de Justícia.

Revisió i adaptació dels estatuts a la normativa
vigent
Servei amb cost Els vostres estatuts han d’estar adaptats a la Llei 4/2008. Si existeix la necessitat
d’adaptar-los cal posar-se en contacte amb la FAC per fer-los arribar.

Contractes d’arrendament i/o explotació de bars i
sales
Servei amb cost Servei d’elaboració de contractes d’arrendament i explotació de bars i sales dels
ateneus. Si la vostra entitat disposa de bar i necessiteu fer el contracte de lloguer o d’explotació podeu
posar-vos en contacte amb la FAC per tal que des del servei jurídic es dugui a terme aquesta gestió.

Llei Orgànica de Protecció de Dades
Servei amb cost Gestió de la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD). 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).

Redacció de documentació jurídica
Servei amb cost Si necessiteu que us facin la redacció de les convocatòries i certiﬁcats de les vostres
Assembles Generals o de les Juntes Directives, etc.

Tramitació del reconeixement d’Utilitat Pública
Servei amb cost Servei que duu a terme l’anàlisi i gestió per a poder tramitar el reconeixement de la
vostra entitat com a Utilitat Pública.

Qui dóna el servei?

SeInProDat Assesors
Empresa que es dedica a assessorar i donar suport jurídic i ﬁscal a empreses i entitats sense ànim de lucre.

Preus especials per a les entitats federades.

ateneus@ateneus.cat
932688130
Per l’assessorament presencial demanar cita prèvia.

