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ADVERTIMENT: 
 

Aquesta comunicació de dades de caràcter personal es fa en el marc d’un acte administratiu de certificació, 
constitueix una cessió de dades prevista per llei i consentida per la persona interessada i no prové d’una font 
accessible al públic, tal com s’estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal.  
 
S’adverteix que aquesta llei no permet un tractament posterior de les dades de caràcter personal recollides en 
aquest certificat sense el consentiment de la persona interessada i que el/la receptor/a de les dades de caràcter 
personal s’obliga, pel sol fet de la comunicació, a l’observança de les disposicions legals de l’esmentada llei. 
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Document: w0703H31z57G066 

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats de l’Agència Catalana 
de Certificació. La política de signatura aplicable és ‘Condicions tècniques de signatura electrònica dels 
actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic del Registre Electrònic de la 
Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya’.” 

 

M. Ángeles Pérez Hernández  , Cap de la Secció de Publicitat Registral i de Coordinació 
Administrativa, 
 
Certifico 
 
Que, de les dades que consten al Registre de Fundacions, resulta que : 
 
1. D'acord amb la Resolució del conseller de Justícia de 26/04/2001, es va inscriure amb el 

número 1536 la constitució de la Fundació Galatea, Fundació Privada (Barcelona), com 
a fundació subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya. 

 
2. Mitjançant la resolució de 2 d’abril de 2013 del director general de Dret i d’Entitats 

Jurídiques, es va aprovar i inscriure l’adaptació dels estatuts de la Fundació a la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, així com el text refós 
resultant, que són els estatuts vigents que consten inscrits en aquest Registre de 
Fundacions (s’adjunta còpia). 

  
 Així resulta de l’escriptura pública atorgada el dia 13 de desembre de 2012 davant del 

notari de Barcelona, senyor Joan Carles Olle Favaro, núm. 964 del seu protocol. 
 
 
I, perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin, expedeixo aquest 
certificat a petició de la  persona interessada. 
 
Barcelona, 27 de setembre de 2017  

 

 






































