Model de sol·licitud d’adhesió al Codi Ètic de les
Associacions de Barcelona
En / Na

, en qualitat de secretari /

secretària de l’associació,
fundada l’any

__
, amb adreça

codi postal

___

NIF

,
___

Núm. de Registre

___ ,

Telèfon

, Fax

Pàgina web ___________________________________________________________________,
Correu electrònic

,

Amb nombre de socis __
nombre de personal assalariat

, nombre de voluntariat

, donants _________ i

.

Comentaris que hi vulgueu afegir

CERTIFICA
Que a l’Assemblea General de l’esmentada associació celebrada el dia

_____

s’ha decidit sol·licitar l’adhesió al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona.
Que les dades personals de la persona de contacte de l’associació puguin ser incorporades a la
pàgina web del Codi ètic de les Associacions de Barcelona.

I perquè consti als efectes oportuns,
Signat

El secretari/ La secretària
Barcelona,

Vist-i-plau

El President/La Presidenta
Segell de l’entitat

S’ha d’adjuntar a la sol·licitud d’adhesió la documentació que es demana en els
requisits, segons el tipus d’entitat (primer nivell o segon/tercer nivell):

Requisits per adherir-se al Codi ètic de les Associacions
a) Per a entitats de primer nivell (associacions i fundacions):


Tenir el domicili social a la ciutat de Barcelona



Estar registrats al Fitxer general d’entitats de la ciutat de Barcelona



Tenir una antiguitat mínima de tres anys



Emplenar el full de sol·licitud signat pel president de l’entitat sol·licitant, i indicar-hi la documentació
presentada



Emplenar la fitxa tècnica de l’entitat



Presentar document certificat pel secretari de la Junta Directiva de l’entitat on faci constar el nombre
de col·laboradors actual (socis, donants, voluntaris i professionals contractats)



Autoritzar l’Oficina tècnica del Codi ètic la gestió de dades per fer públic el nom del president o
persona de contacte de l’entitat, d’acord amb el que disposa la Llei de protecció de dades



Aportar l’acta de l’Assemblea en la qual s’ha decidit adherir-se al Codi ètic



Presentar i tenir els estatuts adaptats a la darrera Llei d’associacions (Llibre tercer del Codi civil) de
la Generalitat de Catalunya i degudament registrats al Registre d’entitats del Departament de
Justícia. Es tindran en compte altres registres estatals/europeus



Presentar la relació de membres que actualment formen part de la Junta Directiva de l’entitat (noms
i cognoms, DNI i càrrecs) o bé una còpia del certificat d’inscripció dels òrgans de govern a la
Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques



Presentar la Memòria d’activitats dels dos últims anys



Presentar la Memòria econòmica dels dos últims anys



Presentar tres avals d’entitats de primer nivell adherides al Codi ètic de les Associacions de
Barcelona o un aval d’una entitat de sector de segon nivell adherida al Codi ètic



Presentar altra informació que l’entitat sol·licitant consideri destacable (codi ètic propi, auditoria,
pertinença a xarxes sectorials, territorials ...)

Es valorarà:


La pertinença a federacions, plataformes o coordinadores



Disposar d’una base social àmplia de socis, voluntaris, donants, col·laboradors



Es valorarà positivament haver subscrit altres codis ètics similars



Tenir l’informe de sostenibilitat

b) Per a les entitats de segon i tercer nivell (federacions d’entitats i coordinadores de federacions)
legalment reconegudes:


Tenir el domicili social a la ciutat de Barcelona



Estar registrats al Fitxer general d’entitats de la ciutat de Barcelona



Tenir una antiguitat mínima de tres anys



Emplenar el full de sol·licitud signat pel president de l’entitat sol·licitant, i indicar-hi la documentació
presentada



Emplenar la fitxa tècnica de l’entitat



Autoritzar l’Oficina tècnica del Codi ètic la gestió de dades per fer públic el nom del president o
persona de contacte de l’entitat, d’acord amb el que disposa la Llei de protecció de dades



Aportar l’acta de l’Assemblea on es va prendre la decisió d’adherir-se al Codi ètic



Presentar document certificat pel secretari de la Junta Directiva de l’entitat on faci constar el nombre
d’associacions que formen part de l’entitat de segon o tercer nivell, en el moment de fer la sol·licitud



Presentar i tenir els estatuts de l’entitat adaptats a la darrera Llei d’associacions (Llibre tercer del
Codi civil) de la Generalitat de Catalunya i degudament registrats al Registre d’entitats del
Departament de Justícia. Es tindran en compte altres registres estatals/europeus



Aportar una fotocòpia de la targeta d’identificació fiscal



Presentar la relació de membres que actualment formen part de la Junta Directiva de l’entitat (noms
i cognoms, DNI i càrrecs) o bé una còpia del certificat d’inscripció dels òrgans de govern a la
Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques



Presentar la Memòria d’activitats dels dos últims anys



Presentar la Memòria econòmica dels dos últims anys



Les entitats de segon nivell i tercer nivell adherides que disposen d’un codi ètic propi es
comprometen a estudiar la convergència dels codis ètics respectius i a fomentar l’adhesió de les
seves entitats (en el cas que no ha hagin fet) al Codi ètic de les associacions de Barcelona i a
complir-lo. D’aquesta convergència resultaran els canvis estatutaris oportuns.



Les entitats de segon nivell i tercer nivell adherides que no disposen d’un codi ètic propi es
comprometen a fomentar l’adhesió de les seves entitats (en el cas que no ha hagin fet) al Codi ètic
de les associacions de Barcelona i a complir-lo. D’aquesta convergència resultaran els canvis
estatutaris oportuns.



Altra informació que l’entitat sol·licitant consideri destacable (codi ètic propi, auditoria, pertinença a
xarxes sectorials, territorials ...)

Es valorarà:


Pertànyer a confederacions, plataformes o coordinadores



Disposar d’una base social àmplia d’associacions adherides




Tenir o haver subscrit altres codis ètic similars
Disposar de l’informe de sostenibilitat que reflecteixi la realitat agregada del conjunt de les
associacions membres

