SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I
ASSOCIACIONS
PERSONA INTERESSADA
Nom i cognoms
En qualitat de:

DNI
President/a

Secretari/ària

DADES DE LA ENTITAT / ASSOCIACIÓ
Dades oficials de l’entitat que s’inclouran en el directori públic d’entitats i associacions.
Denominació
NIF

Adreça electrònica

Adreça

Població

Telèfon

Web

DADES A EFECTES DE NOTIFICACIONS (Totes les notificacions a l’entitat es practicaran
electrònicament)
Enviar els avisos de notificacions a:
Adreça electrònica

T. mòbil

DADES PÚBLIQUES DE CONTACTE
Persona de contacte

Telèfon

Adreça electrònica
ESTATUTS I INSCRIPCIONS EN REGISTRES OFICIALS
Data d’aprovació dels estatuts

Núm. associats

Número d’inscripció al Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat
Altres Registres
Tipus entitat

Núm.
Associacions de veïns i veïnes

Cultural

Esportiva

Esportiva

Salut i persones amb discapacitat

Acció Social

Gent Gran

Cooperació

Joventut i infants

Igualtat, Dona

Comerç i activitat econòmica

Ecologisme i Medi Ambient

Educació i formació

Comunicació

Altres

JUNTA DIRECTIVA DE L’ENTITAT / ASSOCIACIÓ
President/a

NIF

Adreça electrònica

Telèfon

Secretari / ària

NIF

Adreça electrònica

Telèfon

Tresorer/a

NIF

Adreça electrònica

Telèfon

AUTORITZACIÓ
SI
NO

Autoritzo l’Ajuntament a consultar i verificar, mitjançant les plataformes habilitades
per les diferents administracions públiques, les dades disponibles en altres
administracions públiques com a mitjà alternatiu a la presentació dels
corresponents documents que les acrediten i que són imprescindibles per a la
resolució d’aquesta tramitació.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA






Targeta d’identificació fiscal de l’Entitat




Pla o memòria d’activitats

Acta de constitució o fundacional de l’Entitat
Certificació de la composició actualitzada dels òrgans directius de l’entitat.
Estatuts vigents on consti la inscripció en el Registre d’Associacions de la Generalitat de
Catalunya o en registre equivalent.

Pressupost de l’entitat

Signatura:

Montgat,

Informació sobre el tractament de les seves dades personals
D’acord amb la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa
que les dades personals seran incloses als fitxers informatitzats titularitat de l’Ajuntament de Montgat, i que la
finalitat del seu tractament es el registre dels documents i la seva tramitació. Així mateix, s’informa de la
possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació
vigent.

CERTIFICAT DE LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA

Nom i cognoms

DNI

Secretari/ària de l’Entitat
CERTIFICO que la Junta Directiva està formada pels següents membres
Nom i cognoms

Càrrec

I per a que així consti, signo aquesta certificació:

Signat:
Data signatura:

Informació sobre el tractament de les seves dades personals
D’acord amb la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa
que les dades personals seran incloses als fitxers informatitzats titularitat de l’Ajuntament de Montgat, i que la
finalitat del seu tractament es el registre dels documents i la seva tramitació. Així mateix, s’informa de la
possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació
vigent.

