
MODELO II 
ACTA FUNDACIONAL DA  

“ASOCIACIÓN……………………..   
 
 

 
 
Na localidade de……………………………, o día …. de ………….. do ano …….. ás 
……… horas, reúnense 1: 
 
D./Dª. _______________________________________________________ con DNI 
______________veciño/a de ________________, rúa, lugar ______________nº______ 
C.P. ________, concello ______________ provincia___________e con nacionalidade 
__________________ 
 
D./Dª. _______________________________________________________ con DNI 
______________veciño/a de ________________, rúa, lugar ______________nº______ 
C.P. ________, concello ______________ provincia___________e con nacionalidade 
__________________ 
 
D./Dª. _______________________________________________________ con DNI 
______________veciño/a de ________________, rúa, lugar ______________nº______ 
C.P. ________, concello ______________ provincia___________e con nacionalidade 
__________________ 
 
D./Dª. _______________________________________________________ con DNI 
______________veciño/a de ________________, rúa, lugar ______________nº______ 
C.P. ________, concello ______________ provincia___________e con nacionalidade 
__________________ 
 
D./Dª. _______________________________________________________ con DNI 
______________veciño/a de ________________, rúa, lugar ______________nº______ 
C.P. ________, concello ______________ provincia___________e con nacionalidade 
__________________ 
 
D./Dª. _______________________________________________________ con DNI 
______________actuando en representación da entidade 2 
______________________________________________________________ 
con CIF nº _____________ e con domicilio social na rúa, lugar____ 
nº _______C.P. ______, concello ____________ provincia_________ 
e con nacionalidade ________________ 
 
 

                                                           
1 Para constituír unha asociación precísanse tres ou máis persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, legalmente constituídas. As 
persoas físicas deberán acredita-la súa identidade remitindo copia do seu DNI e as persoas xurídicas unha certificación do acordo 
validamente adoptado polo órgano competente no que apareza a vontade de constituí-la asociación e formar parte dela e a designación da 
persoa física que a representará que tamén deberá acredita-la súa identidade coa remisión da copia do DNI. A persoa xurídica deberá 
demostra-la súa personalidade por calquera medio admitido en dereito. 

 
2 Consigna-la denominación ou razón social da persoa xurídica promotora en cuestión. 



 
Todos eles maiores de idade 3 e con capacidade de obrar ACORDAN: 
 
1. Constituír unha asociación sen ánimo de lucro, ó abeiro da vixente Lei orgánica 

1/2002, de 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, denominada asociación 
_______________________________________ 
que desenvolverá preferentemente as súas actividades no ámbito 
autonómico/provincial/local4 e terá o seu domicilio en 
_______________________________________5, os seus fins principais son:  
 
a. 
b. 
c. 
 

2. Consensua-los estatutos polos que se vai rexe-la asociación lidos neste mesmo acto e 
aprobados pola unanimidade dos asistentes, que se incorporan como anexo a esta acta. 

3. Elixi-lo órgano provisional de goberno da asociación, composto polas persoas que se 
relacionan de seguido, as que se facultan para a tramitación da inscrición da 
asociación no rexistro correspondente de asociacións: 

 
Presidente/a: D. …………………………………………. DNI nº ………………. con 
domicilio en …………………………………………….. localidade 
………………………………. , con teléfono ………………….. 
Vicepresidente/a: D. …………………………………………. DNI nº ………………. con 
domicilio en ………………………………………… localidade 
………………………….. , con teléfono ………………. 
Secretario/a: D. …………………………………………. DNI nº ………………. con 
domicilio en ……………………………………… localidade ………………………….. , 
con teléfono ………………. 
Tesoureiro/a: D. …………………………………………. DNI nº ………………. con 
domicilio en ……………………………………… localidade ……………………………, 
con teléfono ……………… 
Vocais:  
1º.- D. …………………………………………. DNI nº ………………. con domicilio en 
………………………………………………………. localidade …………………………, 
con teléfono …………………… 
2º.- D. …………………………………………. DNI nº ………………. con domicilio en 
………………………………………………………. localidade …………………………, 
con teléfono …………………… 
 
E sen máis asuntos que tratar levántase a sesión, cando son as ……… horas do día 
…………..           

 
 
 

                                                           
3 Para as asociacións xuvenís reguladas polo R.D. 397/1988 de 22 de abril (BOE de 24-04-88) a idade dos membros deberá estar 
comprendida entre os 14 anos cumpridos e os 30 sen cumprir, tamén lles será de aplicación a L.O. 1/1996 de protección xurídica do menor. 
 
4 Rísquense os que non procedan. 
 
5 Un enderezo completo. 



Sinatura de tódolos  promotores ou fundadores: 
 
 
 
 
 
 
PRESIDENTE      VICEPRESIDENTE 
 
 
 
 
 
SECRETARIO      TESOUREIRO 
 
 
 
VOCAL 1º      VOCAL 2º 
 
 


