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Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques 

 

Faig constar que per la Resolució del director general de Dret i 
d’Entitats Jurídiques (per delegació de la persona titular del 
Departament de Justícia, segons Resolució JUS/1040/2017, de 
12.5.2017, DOGC 7371, de 17.5.2017) que es consigna més avall, 
s’aprova i s’inscriu aquesta modificació d’estatuts de la Fundació que 
tot seguit s’esmenta, en el Registre de fundacions de la Generalitat de 
Catalunya, així com el text refós resultant. 

 
Nom de la Fundació  

Fundació Areté 

 Núm. d’inscripció 2269 

 Data Resolució 12/02/2021 

 
La Responsable d’inscripcions i assentaments  registrals  

Data 15 de febrer de 2021 
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