
ACTUALITZACIÓ DE LA BASE DE DADES DE MEMBRES DE
L’ASSOCIACIÓ

Justificació

La legislació vigent i la necessitat de fer front  a les qüestions que planteja el creixement
de l’entitat ens obliguen a actualitzar la base de dades dels membres de l'associació.

Les  associacions  han  de  tenir  obligatòriament  una  llista  completa  de  membres,  amb
noms,  cognoms  i  DNI.  Nosaltres  tenim  la  peculiaritat  que  els  membres  de  la  nostra
associació  són  famílies,  grups  o  unitats  de  consum,  i  encara  que  això  no  canviarà,
legalment hem de tenir una llista d'individus socis.

D’altra banda, també necessitem saber qui són els propietaris dels diners del capital
social que tenim en dipòsit.  Ens cal saber-ho per, si  es dóna el cas, poder-los tornar
individualment al membre de la família en qüestió.

Finalment, i  seguint la legislació vigent sobre protecció de dades,  totes les persones
membres de les famílies sòcies han de signar els consentiments i les autoritzacions
corresponents.

Què haurem de fer?

L’actualització de la base de dades implica un nou formulari d’inscripció. A fi i efecte
d’unificar i actualitzar tota la informació sobre els membres de les famílies, us demanem
que  totes  les  famílies  sòcies l'ompliu,  independentment  del  temps  que fa  que sou
sòcies.
Podeu fer-ho bé agafant-ne una còpia a la cooperativa, o bé omplint el formulari en línia.

Igualment, tots els components de les famílies hauran d’emplenar i  signar el full de
consentiments i autoritzacions. Un cop emplenats i signats els haureu de retornar a la
botiga.

Us podeu descarregar els documents a la web de l’Egarenca o demanar-ne còpies a la
botiga.

 



Passos a seguir:

1. Descarregueu els documents de la web o demaneu-los a la botiga:

◦ Document informatiu (llegiu-lo per ampliar la informació) 
◦ Formulari d’inscripció (un formulari per família).
◦ Consentiments i autoritzacions de persones titulars i de no titulars (un formulari 

per membre de la família).

2. Ompliu-los  i signeu-los.

3. Retorneu-los a la botiga.

Membres titulars i no titulars

En qualsevol família hi haurà persones que hauran aportat capital social, i altres que no. A
les primeres les anomenarem  titulars,  i  a les segones,  no titulars.  En una família hi
haurà com a mínim una persona titular, però hi poden haver tants titulars com membres
de la família. Per exemple, en una família composta per tres amigues, on cadascuna ha
aportat un terç del capital social, totes tres seran titulars.

Els membres no titulars serien similars a membres convidats,  que no han aportat
capital social però que sí que tenen dret als serveis que ofereix l’entitat. Per exemple, en
una família composta per una parella i el seu fill independitzat, la parella és titular a parts
iguals, i tenen com a no titular el seu fill, que no és comprador habitual de l’Egarenca.

No s'ha establert un nombre fix de membres per família. La recomanació és que si
utilitzeu  de  forma  continuada  i  intensiva  els  serveis  de  l’entitat  seria  convenient  que
passéssiu  a  ser  titular.  Igualment,  si  sou  molts  titulars  amb  consums  molt  elevats,
probablement seria interessant que generéssiu noves famílies.

Pel que fa a la persona que paga la quota,  és decisió  de cada família o unitat de
consum. A l’entitat l’interessa únicament de qui és el capital social, i per tant a qui li ha de
retornar , si arriba el cas.  Igualment, controlarà que les quotes es paguin íntegrament,
però no quins membres o fan o ho deixen de fer. Això serà una qüestió interna de cada
família.

Percentatge de capital social

Als membres titulars se us demanarà que definiu el percentatge de capital social
que us correspon individualment. Per exemple, una família composta per una parella,
on ambdós volen ser titulars, poden dividir-se el capital social 50% i 50%. O potser només
un d’ells vol ser titular, i per tant  posseeix  el 100% del capital social. O qualsevol altra
combinació que desitgeu. Sigui com sigui, el total de la suma de percentatges ha de ser
100%.

Tingueu en compte que el percentatge que especifiqueu té a veure amb el capital que es
retornarà en cas de baixa. Imagineu una família composta per dos amics, ambdós titulars
al 50%, que es volen donar de baixa de l’entitat;  el capital  social  es retornarà segons



l’especificat,  50  €  a  cadascun.  Atenció  a  les  famílies  que  heu  fet  aportacions
voluntàries (algunes acumuleu 500 € al passiu de l’Egarenca), perquè els percentatges
inclouen també aquestes aportacions. Si trobeu dificultats per definir els percentatges, no
dubteu a parlar amb l’equip tècnic de l’Egarenca.

Titulars, no titulars i participació en l’entitat

La nostra és una entitat oberta i participativa. Tots els membres de les famílies, siguin
titulars  o  no,  poden  participar  en  les  activitats,  comissions  i  grups  de  treball  de
l’associació.  L’única diferència  entre membres titulars  i  no titulars és que els  no
titulars no poden ser elegits com a membres de la Junta Directiva.

Igualment, tothom pot assistir  i  participar en la presa de decisions de les assemblees,
llevat de quan es demana vot formal, en aquest cas només els titulars podran exercir el
seu dret de vot i en el percentatge establert.

La normativa de protecció de dades

En  darrer  terme,  l’actualització  de  dades  ens  servirà  també  per  posar-nos  al  dia  en
matèria de normativa de protecció de dades. Tots els membres de les famílies haurem de
signar  els  consentiments  i  autoritzacions  normatius  respecte  al  coneixement  de
l’associació, la protecció de dades i els drets d’imatge.

Qualsevol dubte o comentari escriviu a administracio@egarenca.cat o al Whatsapp o 
Telegram del 649795418.

mailto:administracio@egarenca.cat
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