Sol·licitud per l'actualització de dades del Registre del grup d'interès / Esmenes a
l'actualització
Acusament de rebuda de la sol·licitud
El formulari de sol·licitud s'ha enviat correctament
• Fitxer enviat: formulariENT011MODI220524113801.pdf
• Resum*: d214141b1de89945b00fc91052e6233e45609e70453ca2018f30897eb683e061

* 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

JMYP5T9LL

9015-976722/2022

24/05/2022 12:33:59

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

Persona signatària

Certificat digital

MERCÈ GENERO FUNDACIO ARETÉ; NIF: 77285218C; Persona jurídica

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

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.
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Sol·licitud per l'actualització de dades del Registre del grup d'interès / Esmenes a
l'actualització
Tipus de sol·licitud
Actualització

Esmenes

Dades d'identificació
Indiqueu el tipus de persona:
Persona física

Persona jurídica

Dades d'identificació de la persona jurídica
Raó social
FUNDACIÓ ARETÉ
Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

NIF d'empresa

G64302904

És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte:
Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

938895059

670247921

arete@fundacioarete.cat

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

Nom de la via

Número

Carrer

Josep Maria Selva

2

Bloc

Escala

Pis

Porta

Codi postal
08500

Província

Municipi

País

Barcelona

Vic

Espanya

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (Només adreces de Catalunya):

Dades d'identificació de la persona representant que sol·licita en nom del grup d'interès

Versió Adobe:

Nom

Primer cognom

Segon cognom

Mercè

Generó

Prat

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

DNI

77285218C
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Sol·licitud per l'actualització de dades del Registre del grup d'interès / Esmenes a
l'actualització
Dades del grup d'interès
Nom de la persona o organització

Número identificador

Fundació Areté

738

Categories del Registre
Escolliu la categoria en la qual esteu classificat
Categoria III. Organitzacions no governamentals

Escolliu una subcategoria
Fundacions i associacions

Bloc de dades a modificar
Seleccioneu els blocs de dades incloses en el Registre que es volen modificar:
Dades del grup d'interès
Àmbits d'interès
Àmbits de registre
Activitats registrals
Informació financera
Ampliació del Codi de conducta

IMPORTANT: Les noves dades informades, substituiran les que ja consten en el Registre.
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Sol·licitud per l'actualització de dades del Registre del grup d'interès / Esmenes a
l'actualització
Informació financera
Entitat/organisme/grup de nova creació sense cap exercici financer tancat
Entitat/organisme/grup amb exercici financer tancat
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de

01/01/2021

fins a

31/12/2021

Heu rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?
SÍ

NO

En cas afirmatiu, indiqueu la font dels fons públics i l'import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
Ajuts i subvencions

Contractes

Convenis

Altres

173.649,61 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

15.654,64 €

0,00 €

Departament de la Presidència
Departament de la Vicepresidència i
d'Economia i Hisenda
Departament d'Afers i Relacions
Institucionals i Exteriors i Transparència
Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge
Departament d'Ensenyament
Departament de Salut
Departament d'Interior
Departament de Territori i Sostenibilitat
Departament de Cultura
Departament de Justícia
Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies
Departament d'Empresa i Coneixement
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació
Agències

7.787,89 €

Consorcis
Entitats de dret públic
Fundacions
Organismes autònoms
Societats civils
Altres

Import total
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71.118,39 €

268.210,53 €
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Informació financera específica per a la categoria III, IV i V
Pressupost total de l'organització
Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
Pressupost total

674.378,72 €

Fonts de finançament
Fonts públiques
Fonts de la Generalitat

180.922,79 €

Altres fonts

Fonts privades
Té fonts privades

Import (total)
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397.740,50 €

674.378,72 €
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95.715,43 €

Sol·licitud per l'actualització de dades del Registre del grup d'interès / Esmenes a
l'actualització
Adreça de notificacions
Indiqueu l'adreça electrònica on voleu rebre els avisos de les vostres notificacions i un telèfon mòbil on, addicionalment, rebreu un
avís SMS.
Adreça de correu electrònic

Telèfon mòbil

arete@fundacioarete.cat

670247921

Les notificacions relacionades amb aquest tràmit són electròniques i 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 o rebutjar la notificació. Si un cop transcorregut
aquest termini no hi heu accedit, la notificació s'entendrà rebutjada.
La notificació es considerarà practicada des del moment en què accediu al seu contingut.
Recordeu que serà a l'adreça electrònica i el telèfon mòbil que consigneu aquí, on rebreu l'avís de la notificació electrònica i, si
escau, la contrasenya per accedir al contingut d'aquesta última.
Declaro, sota la meva responsabilitat:
1. Afirmar ser certa la informació declarada i adquirir el compromís d'actualitzar-la.
2. Disposar de la documentació acreditativa de la informació aportada.
3. Acceptar el Codi de conducta comú a què fa referència el Decret pel qual es crea i es regula el Registre de grups d’interès de
l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic i, en el seu cas, les obligacions més estrictes que voluntàriament
s'assumeixen.
4. Acceptar les obligacions que implica la inscripció en el Registre.
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Sol·licitud per l'actualització de dades del Registre del grup d'interès / Esmenes a
l'actualització
Protecció de dades
Tractament: serveis i tràmits gencat
Responsable: Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana
Finalitat: garantir la traçabilitat de les gestions que la ciutadania realitza amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant la plataforma
corporativa Gencat Serveis i Tràmits
Drets de les persones interessades: sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament.
Per exercir aquests drets, més informació
Informació addicional: per ampliar aquesta informació i conèixer-ne els detalls podeu consultar aquest enllaç

Tractament: Registre de grups d'interès de Catalunya.
Responsable del tractament: Direcció General de Dades Obertes, Transparència i Col·laboració.
Finalitat: inscripció i control dels grups d'interès dels ens públics, entitats i organismes regulats per les lletres a, b i c de l'article 3.1
de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. L'ús previst és la gestió dels
processos d'inscripció dels grups d'interès dels ens públics, entitats i organismes inclosos a les lletres a, b i c de l'article 3.1 de la
Llei esmentada.
Legitimació: exercici de poders públics i missió d'interès públic en relació amb les normes següents: Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups
d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, i Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el
Registre de grups d'interès de Catalunya.
Destinataris: les dades que són objecte d'inscripció són publiques i poden ser difoses a través del portal de transparència. Les
dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament.
Drets de les persones interessades: per exercir els drets d'accés a les dades personals, rectificació, supressió, oposició al
tractament i sol·licitud de limitació accediu a aquest enllaç exteriors.gencat.cat/dretspersonesinteressades
Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer-ne els detalls podeu consultar la fitxa amb la descripció del
tractament Registre de grups d'interès de Catalunya, disponible al web Departament d'Acció Exterior i Govern Obert.
Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana
de Protecció de Dades.
He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i dono el meu consentiment per al seu tractament.

Accepto les condicions
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