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ESTATUTS 

ASSOCIACIÓ TALMA (Servei i Suport a les Persones). 

 

 

CAPÍTOL I 

La denominació, els fins i el domicili 

Article 1 

L’Associació TALMA (Servei i Suport a les Persones) regula les seves activitats d’acord amb 

el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu 

a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret 

d’associació, i els seus estatuts. 

Article 2 

Els fins de l’associació són: 

 

1. L’atenció, l’assistència, l’educació, la inserció sociolaboral de persones amb 

discapacitat. 

 

2. L’atenció terapèutica i formativa integral de col·lectius amb risc d’exclusió social. 

 

3. L’entitat treballarà per aconseguir plenament el dret a una vida de qualitat, d’igualtat i 

de no discriminació. Vetllarà també, per la dignitat, l’honor, la intimitat i la pròpia imatge 

de qualsevol persona així com per atendre a totes les persones de manera íntegra i 

global. 

 

Article 3 

Activitats 

 

Per a la consecució de finalitats expressades, l’entitat treballarà en les següents activitats: 

 

a) Crear tot tipus de centres, establiments, serveis destinats a millorar l’atenció integral 

de les persones discapacitades i/o amb risc d’exclusió social. 

 

b) Promoure, realitzar, impulsar, fomentar tota mena d’estudis, programes, 

investigacions, cursos encaminats a la formació i atenció dels usuaris i del personal, 

així com conscienciar en general a tota la societat. 
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c) En general, qualsevol altra activitat o gestió que directament o indirectament 

contribueixi al compliment de les finalitats i objectius de l’Associació i a la sensibilització 

social en vers les persones discapacitades i/o amb risc d’exclusió social. 

 
d) L’enumeració dels objectius i activitats que es formulen en els apartats anteriors, no 

suposa prioritat de cap mena entre ells, ni cap exclusió dels no enumerats, i 

l’Associació en cada cas i moment, decidirà a quin d’ells haurà de dedicar la seva 

preferent atenció. 

 

En queda exclòs tot ànim de lucre. 

Article 4 

Domicili. 

 

1. El domicili de l’associació s’estableix a Juneda (Les Garrigues), i radica al la carretera de 

Torregrossa, kilòmetre 10,5. Podran esser creats altres locals en la mateixa localitat o en altres 

poblacions, dins i fora de la comarca. 

  

2. L’associació desenvoluparà les seves activitats a la població de Juneda i a la comarca de 

Les Garrigues. No obstant això, també es considera indicativa de l’àmbit d’activitat qualsevol 

altra zona geogràfica de la demarcació de Lleida, o altres relacionades amb les activitats de 

l’Associació. 

 

CAPÍTOL II 

Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions 

Article 5 

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques, amb capacitat d’obrar i entitats 

jurídiques que contemplin les finalitats estatutàries. Han de presentar una sol·licitud per escrit 

a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc 

i la comunicarà a l’Assemblea General més immediata. 

 

Els menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys, no emancipats necessiten el 

consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees 

generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva. 
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Generalitat de Cataluny a 
Departament de Justícia 

Serv eis Territorials de Lleida  

 

Certif ico que aquests estatuts concorden amb els originals de l’entitat, 

les dades d’inscripció de la qual consten a continuació.  

 Núm. d’inscripció 212 

 Data Resolució 12/07/2021 

 Secció 1a del Registre d’Associacions 

 
El director dels Serveis Territorials, e.f 

Data 13 de juliol de 2021 
 

 

  

 

  

 

 

D
o
c
u
m

e
n
t 

 J
1
1
2
6
x
7
5
m

5
1
N

5
6
S

 
 s

ig
n
a
t 

e
le

c
tr

ò
n
ic

a
m

e
n
t 

i 
v
a
li
d
a
t 

p
e
r 

C
A

T
C

e
rt

 

 


		2021-07-13T13:54:16+0200
	justícia.cat




