REGISTRE MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS I ENTITATS CIUTADANES
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ (1)
NOTIFICACIÓ DE MODIFICACIÓ (2)
□ Canvi de Junta
□ Modiﬁcació d’algun membre de la Junta
□ Modiﬁcació d’altres dades

SOL·LICITUD DE BAIXA (3)
DADES PÚBLIQUES DE L’ENTITAT

Nom de l’entitat:
Adreça seu social:
Telèfon:

C/e:

Web:

NIF:

Núm. socis:

Contacte:

Activitat principal:
Núm. inscripció en el Registre General d’Associacions o similar:
PERSONES QUE OCUPEN CÀRRECS DIRECTIUS
Nom i cognoms

Adreça

Telèfon

President
Sots-president
Secretari
Tresorer

Firma i segell de l’entitat

Subirats, a ............., de/d’ ................................ de 20......
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al
fitxer Expedients i procediments municipals, del que és responsable l’Ajuntament de Subirats i seran objecte de tractament per gestionar els expedients i procediments administratius relacionats amb les
competències municipals, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos personalment a l’Ajuntament de Subirats, plaça de l’Ajuntament, s/n de Sant Pau d’Ordal.

(1) Documentació que hauran de presentar les entitats juntament amb la sol·licitud:
•
•
•
•
•

Còpia dels estatuts o normes de funcionament vigent.
Acta o certificació de l’última assemblea general de socis, o d’un òrgan equivalent, en què fos escollida la
junta vigent en el dia de la inscripció, amb nom i cognoms, DNI, l’adreça i el telèfon, en el seu cas, de les
persones que ocupen els càrrecs directius.
Certificació de pertinença, si fos el cas, a federacions, confederacions o unions.
Programa o memòria anual de les seves activitats.
Pressupost anual de l’entitat.

(2) Documentació acreditativa de les modificacions de les dades.
(3) Còpia de l’acta de dissolució de l’entitat.

