
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ACTA FUNDACIONAL

R e u n i t s a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , e l d i a _ _ _ _ d 
_____________de______________, a les _______hores, les persones que 
s’indiquen a continuació:

Nom Nacionalitat Domicili ( ) DNI/NIF1

1.
2.
3. 

( )2

Tots tenen capacitat d’obrar i actuen en nom propi per tal de constituir una 
associació juvenil.

Les persones reunides tenen un intercanvi d’impressions per constituir una 
associació juvenil que tindrà l’adreça en aquest municipi. 

Acorden

1. Constituir al municipi d _______________ una associació a l’empara de la 
Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació que es 
denomina _____________________.

2. Aprovar els Estatuts pels quals es regeix l’associació, que s’han llegit en 
aquest acte i han estat aprovats per unanimitat de les persones reunides.

 El domicili ha d’incloure el codi postal1

 Mínim tres persones físiques o jurídiques. Si es tracta de persones jurídiques cal aportar un certificat de l’acord 2
vàlidament adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat, en què aparegui la voluntat de constituir i formar part de 
l’associació i la designació de la persona que la representarà. Els menors d’edat no poden formar part de 
l’associació, excepte els emancipats i els no emancipats de més de catorze anys amb el consentiment, 
documentalment acreditat, de les persones que han de suplir la seva capacitat



3. Trametre al Registre d’Associacions de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears els Estatuts de l’associació juvenil—per duplicat i signats a tots els 
fulls per tots els membres fundadors per fer-ne la inscripció— i també dues 
còpies de l’acta, amb la signatura dels fundadors, d’acord amb el que 
estableix l’article 26 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del 
dret d’associacions.

4. Designar les persones integrants de l’òrgan de govern provisional ( ):3

El president o la presidenta:

El secretari o la secretària:

El vicepresident o la vicepresidenta:

El tresorer o la tresorera:

Vocals:

El president o presidenta en funcions aixeca la sessió, de la qual com a secretari 
o secretària en funcions, estenc aquesta acta.

Nom i llinatges
(signatura)

Nom i llinatges
(signatura)

Nom i llinatges
(signatura)

3 No poden ser membres de la junta directiva els menors d’edat. Les persones que integren l’òrgan de govern 
provisional han d’aparèixer com a membres fundadors. La composició de la junta directiva pot ser diferent a la 
indicada en aquest model però ha de comptar, obligatòriament, amb tres càrrecs, entre les quals hi ha d’haver, 
necessàriament, un president o una presidenta i un secretari o una secretària. Aquesta composició ha de coincidir 
exactament amb la composició de la Junta directiva que establiu als estatuts
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