J0225

Rendició de comptes anuals d'una Associació declarada d'utilitat pública
Acusament de recepció de la sol·licitud
El formulari de sol·licitud s'ha enviat correctament
• Fitxer enviat: APDP_2020_Formulari_CCAA_assoc_signat_v1.pdf
• Resum*: 06708b698c1550d06549327163f70c08ed2aadde07b11cb4b17a3f16b4fb716b

* Per tal de garantir que el present acusament de rebuda correspon de forma fidedigna als documents lliurats, s'inclou un resum
d'aquests, calculat mitjançant algoritmes criptogràfics.

Dades generals
Codi de tràmit (ID)

Número de registre

Data de registre

BJYXJKD6B

9015-1044438/2021

09/06/2021 11:58:01

Informació de la signatura del document de sol·licitud
Tipus de credencial

Persona signatària

Certificat digital

JORDI CASALS COMPANY; NIF: 77286701P; Persona física

Aquest fitxer es troba com adjunt a aquest acusament de rebuda. Si ho vol recuperar pot accedir directament mitjançant el panell
de navegació Adjunts de l'Adobe Reader. Per mostrar-lo pot anar a menú Veure > Mostar/ocultar > Panells de navegació i
seleccionar Arxius adjunts i des de el panell de navegació clicant la icona d'un clip.

Recordatoris
Comproveu que heu adjuntat tota la documentació necessària per a dur a terme el tràmit.

La Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició diferents canals per consultar l'estat d'aquest tràmit:
Per internet a l'adreça http://web.gencat.cat/ca/tramits o http://www.gencat.cat/canalempresa
Per telèfon trucant al 012.
S'aconsella que imprimeixi o desi en local la sol.licitud per a que tingui constància de les dades que ha escrit i dels números
identificatius que hi ha en aquesta plana perquè li permetran fer consultes sobre l'estat del tràmit.

Informació bàsica sobre protecció de dades. Tractament per a finalitats de registre i control
Responsable del tractament: Departament de Justícia, Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques
Finalitat: Desenvolupament de les tasques de registre i control de les associacions i federacions, com a entitats jurídiques sobre les
quals té competència la Generalitat.
Legitimació: Compliment d'una obligació legal i exercici de poders públics. Base jurídica específica: Llei 4/2008, de 24 d'abril, del
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades
d'utilitat pública.
Decret 206/1999, de 27 de juliol. Reglament d'organització i funcionament del Registre d'associacions.
Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s'assignen al Departament de Justícia les funcions traspassades a la Generalitat de
Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions.
Destinataris: Les dades que són objecte d'inscripció són públiques i poden ser cedides mitjançant certificacions de registre. La
resta de dades només seran cedides de forma excepcional i en compliment de la legislació vigent. No es preveuen cessions a
tercers països.
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat
davant del Responsable del tractament.
Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades es pot accedir al web del
Departament.
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Rendició de comptes anuals d'una Associació declarada d'utilitat pública
Dades d'identificació

Carta de pagament

Raó social
ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS DE
SABADELL I COMARCA
Document d'identificació
G08705832

Dades de la sol·licitud
Codi de tràmit (ID)

Data d'alta de la sol·licitud

BJYXJKD6B

09/06/2021

Informació econòmica
Concepte
Rendició de comptes
d'utilitat pública

anuals

de

les

associacions

declarades

Finalització termini
09/07/2021

Import
77,00 €

CODI DE PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ CPR: 9050794
Emissora

Referència

Identificador

Import

00811001020

0011433237009

090721

77,00 €

Abans de pagar, comproveu que les dades siguin correctes. Podeu fer el pagament en línia amb la vostra targeta de crèdit
mitjançant l'opció de pagament en línia disponible a la informació de detall del vostre tràmit (a https://tramits.gencat.cat o a https://
canalempresa.gencat.cat, apartat "La meva carpeta").
Com a mitjans de pagament alternatius podeu utilitzar els mecanismes habilitats per CaixaBank (https://www.caixabank.es/
particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html). En aquest cas, caldrà que conserveu el resguard justificatiu del pagament
com a comprovant.
Segell de conformitat de pagament

Còpia per a la persona sol·licitant
Talleu per la línia de punts

9050700811001020001143323700909072100000077000

Carta de pagament
Raó social

Document d'identificació

ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS DE SABADELL I COMARCA

G08705832

Concepte
Rendició de comptes
d'utilitat pública

anuals

de

les

associacions

declarades

Finalització termini
09/07/2021

CODI DE PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ CPR: 9050794
RIN

Emissora

Referència

Identificador

Import

00811001020

0011433237009

090721

EUR***77,00

Còpia per a l'entitat financera
Versió Adobe:
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Import
77,00 €

J0225

Rendició de comptes anuals d'una Associació declarada d'utilitat pública
Persona presentadora
Indiqueu el tipus de persona
Persona física

Persona jurídica

Dades d'identificació de la persona física
Nom

Primer cognom

Segon cognom

JORDI

CASALS

COMPANY

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

DNI

77286701P

És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte:
Telèfon fix

Adreça de correu electrònic

Telèfon mòbil

mercantil@faura-casas.com

902282830

Si voleu rebre avisos sobre la tramitació de la vostra sol•licitud, indiqueu-ho.
Correu electrònic

Adreça de la persona física
Residència fora de l'Estat espanyol
Tipus de via

Nom de la via

Número

Carrer

de Còrsega

299

Bloc

Escala

Pis

Codi postal

Porta

08008

6
Província

Municipi

País

Barcelona

Barcelona

Espanya

Podeu cercar l'adreça al servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya):

Versió Adobe:
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Rendició de comptes anuals d'una Associació declarada d'utilitat pública
Dades d'identificació de l'Associació
Raó social
ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS DE SABADELL I COMARCA
Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

NIF d'empresa

G08705832

És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte:
Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

936031520

apdpsc@apdpsc.org

Si voleu rebre avisos sobre la tramitació de la vostra sol•licitud, indiqueu-ho.
Correu electrònic

Adreça de l'Associació
Residència fora de l'Estat espanyol
Tipus de via

Nom de la via

Número

Avinguda

de Can Roqueta

1

Bloc

Escala

Pis

Porta

Codi postal
08202

Província

Municipi

País

Barcelona

Sabadell

Espanya

Podeu cercar l'adreça al servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya):

Dades de la persona representant de l'Associació
Nom

Primer cognom

Segon cognom

JOSEP MANUEL

SUAREZ

IBORRA

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

DNI

39631589J

Càrrec
President

Versió Adobe:
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Rendició de comptes anuals d'una Associació declarada d'utilitat pública

Notificació
Les notificacions relacionades amb aquest tràmit seran electròniques.
Adreça de correu electrònic

Telèfon mòbil

apdpsc@apdpsc.org

936031520

Les notificacions electròniques es poden consultar dins dels Serveis de Tràmits gencat o el Canal Empresa. Podeu accedir-hi
mitjançant un certificat digital o amb una paraula de pas d'un sol ús.
Consulteu el llistat de certificats digitals admesos.
Recordeu:
Des de l'emissió de l'avís de notificació disposeu de 10 dies naturals per acceptar-la o rebutjar-la. Si transcorregut aquest termini
no heu accedit a la notificació, aquesta s'entendrà rebutjada.
Des del moment en què accediu al contingut de la notificació aquesta es considerarà practicada.
Recordeu que l'adreça electrònica i el telèfon mòbil que informeu aquí, és on rebreu l'avís de la notificació electrònica i, si escau, on
rebreu la contrasenya per accedir al contingut de la notificació.

Versió Adobe:
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Rendició de comptes anuals d'una Associació declarada d'utilitat pública
Dades de l'entitat
Nom de l'entitat
Associació pro Disminuïts Psíquics de Sabadell i Comarca
CIF
G08705832
Número d'inscripció

Juvenil

Demarcació territorial

5351

No

Barcelona

Telèfon fix

Adreça de correu electrònic

936031520

apdpsc@apdpsc.org

URL del web

Adreça de l'entitat
Tipus de via

Nom de la via

Número

Avinguda

Can Roqueta

1

Bloc

Escala

Pis

Porta

E

08202

Província

Comarca

Municipi

Barcelona

Vallès Occidental

Sabadell

Si teniu alguna observació a fer, indiqueu-la a continuació:

Versió Adobe:
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Rendició de comptes anuals d'una Associació declarada d'utilitat pública
Pagament
Carta de pagament
La carta de pagament es generarà com a part del document d'acusament de recepció de la vostra sol·licitud. Un cop hàgiu rebut
aquest document, seguiu les indicacions de la carta de pagament per fer el pagament, que podeu dur a terme en una de les entitats
bancàries que s'hi indiquen.

Concepte

Import

Rendició de comptes anuals de les associacions declarades d'utilitat pública

77,00 €

Documentació annexa
Adjunteu els següents documents:
Comptes anuals

obligatori

• Fitxer adjuntat: APDP_2020_CCAA.pdf
• Resum: eafd0ea9cc5ab5c4769c7aadea1cf1b6fb3761b54cce2972bf4c1e6e48db02d2
Memòria anual

obligatori

• Fitxer adjuntat: APDP_2020_Memòria_econòmica_v1.pdf
• Resum: dc57006de40b45cdc1eabc38c4a42a1849e67d0daf2479e2f4bdafcce686abe7
Infome d'auditoria

opcional

• Fitxer adjuntat: APDP_2020_Inf. auditoria.pdf
• Resum: 1f60b9d9e9584088aae6f3fbc28d7dd381c60704214a5bcd4395689bf1024ea0
Certificat de l'acord d'aprovació dels comptes anuals

obligatori

• Fitxer adjuntat: APDP_2020_Certificat_Assemblea_signat.pdf
• Resum: 2786a60d21b217c0baf79507b50f9447867ba3b01a88d707456eacbb973f4e5d
Grau de compliment del codi de conducta

opcional

Altres

opcional

• Fitxer adjuntat: APDP_2020_Memòria_activitats_v1.pdf
• Resum: 874c6c67bc43147bb2fdc8006904b94e270f6601be31e7809f9226edb0227ad8
La mida màxima del fitxer de sol.licitud incloent els adjunts és de 5MB.

Informació bàsica sobre protecció de dades. Tractament per a finalitats de registre i control
Responsable del tractament: Departament de Justícia, Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques
Finalitat: Desenvolupament de les tasques de registre i control de les associacions i federacions, com a entitats jurídiques sobre les
quals té competència la Generalitat.
Legitimació: Compliment d'una obligació legal i exercici de poders públics. Base jurídica específica: Llei 4/2008, de 24 d'abril, del
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades
d'utilitat pública.
Decret 206/1999, de 27 de juliol. Reglament d'organització i funcionament del Registre d'associacions.
Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s'assignen al Departament de Justícia les funcions traspassades a la Generalitat de
Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions.
Destinataris: Les dades que són objecte d'inscripció són públiques i poden ser cedides mitjançant certificacions de registre. La
resta de dades només seran cedides de forma excepcional i en compliment de la legislació vigent. No es preveuen cessions a
tercers països.
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat
davant del Responsable del tractament.
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Rendició de comptes anuals d'una Associació declarada d'utilitat pública
Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades es pot accedir al web del
Departament.

He llegit la informació bàsica sobre la protecció de dades

Versió Adobe:
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