NORMES PER A LA INICIACIÓ D'EXPEDIENT
D'INSCRIPCIÓ
REGISTRAL DE LES ASSOCIACIONS
Acollides a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret
d'Associació

( BOE núm. 73, de 26 de març)



L´acta fundacional haurà d´anar acaompanyada de:

a) En el cas de les persones físiques, del document acreditatiu de la
seua identitat degudament confrontats .
b) En el cas que algún dels promotos siga una persona jurídica, d'una
certificació de l'acord, vàlidament adoptat, per l'òrgan competent
d'aquesta, en què figure la voluntat de constituir l'associació i formar
part d'ella, com també la designació de la persona física que la
representarà.
c) Si els atorgants de l'acta intervenen a través de representant,
l'acreditació de la seua identitat.
d) Els estrangers haruan d'acreditar que han obtingut autorització
d'estada o residència a Espanya (article 8 de la Llei Orgànica 8/2000,
de 22 de desembre).



Dos exemplars dels estatuts el dipòsit dels quals interessa (si l'àmbit d'actuació de l'associació que pretén
constituir-se és nacional, es presentaran per triplicat), que haurà de contindre els aspectes següents:

a) La denominació de l'associació, que no podrà incloure cap terme o
expressió que induesca a errada o confusió sobre la seua pròpia
identitat, o sobre la seua classe o naturalesa, especialment
mitjançant l'adopció de paraules, conceptes o símbols, acrònims i
similars propis de persones jurídiques diferents, siguen o no de
naturalesa associativa. Tampoc no podrà coincidir, o assemblar-se,
de manera que puga crear confusió amb cap altra prèviament inscrita
en el Registre, ni amb qualsevol altra persona física o jurídica, ni amb
entitats preexistents, siguen o no de nacionalitat espanyola, ni amb
persones físiques, llevat del cas que compte amb el consentiment
exprés de l'interesssat o dels seus successors, ni amb una marca
registrada notòria, llevat que se sol·licite pel titular d'aquesta o amb
el seu consentiment.
b) El domicili i l'àmbit territorial en què haja de realitzar
principalment les seues activitats.
c) La duració, quan no consitutesca per tems indefinit.
d) Les finalitats i activitats, descrites de forma precisa.
e) Els requisits i modalitats d'admissió i baixa, sanció i separació dels
associats i, si fa cas, les classes d'aquests. També podran incloure's
les conseqüències de l'impagament de les quotes pels associats.
f) Els drets i obligacions dels associats i, si fa cas, de cadascuna de
les seues modalitats.
g) Els criteris que garantisquen el funcionament democràtic de
l'associació.
h) Els òrgans de govern i representació, incloent-hi la seua
composició, regles i procediments per a l'elecció i substitució dels
seus membres, les seues atribucions, duració dels càrrecs, causes de
cessament, forma de deliberar, adoptar i executar els acords i les
persones o càrrecs amb facultat per a certificar-los i requisits per a
què els citats òrgans queden vàlidament constituïts, com també la
quantitat d'associats necessària per a poder convocar sessions dels
òrgans de govern o de proposar assumptes en l'orde del dia.

i) El règim d'administració, comptabilitat i documentació, com també
la data de tancament de l'exercici associatiu.
j) El patrimoni inicial i els recursos econòmics dels que es podrà fer
ús.
k) Causes de dissolució i destinació del patrimoni en tal supòsit, que
no podrà desvirtuar el caràcter no lucratiu de l'associació.

 Sense prejudici del que dispose l'ordenament comunitari europeu,
les associacions estrangeres, vàlidament constituïdes, d'acord amb la
seua llei personal i a la Llei Orgànica 1/2002, que pretenguen exercir
activitats a Espanya, de forma estable o duradora, hauran de fixar
una delegació en territori espanyol.

Per a instar de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques la inscripció registral de les associacions de
nova constitució, d'acord amb la vigent Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d'Associació,
caldrà tindre en compte el següent:
La instància es presentarà degudament signada, per duplicat, al Registre d'Associacions, en què sol·licitarà la
inscripció registral de l'associació que s'ha acordat constituir, acompanyada dels documents següents:

 a) El nom i cognoms dels promotors de l'associació, si són persones
físiques; la denominació o raó social, si són persones jurídiques, i, en
ambdós casos, la nacionalitat i el domicili.
b) La voluntat dels promotors de constituir una associació; els pactes
que, si fa el cas, s'hagureren establert i la denominació d'aquesta.
c) els Estatus aprovats, que reigiran el funcionament de l'associació.
El contingut d'aquells serà l'expressat en l'apartat 3.
d) Lloc i data d'atorgament de l'acta, i la signatura dels promotors, o
dels seus representants, en el cas que siguen persones jurídiques.
e) La designació dels integrants dels òrgans provisionals de govern.

 LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ
Tant la referida a associacions com a federacions, confederacions o unions
d'associacions, es presentarà en el Registre d'entrada de la Conselleria de Justícia i
Administracions Públiques, carrer Historiador Chabàs, núm. 2, 46003 València.


Per a consultes en el Registre d'Associacions:
Tels: 96 3986696 - 96 3986840

