Registre Municipal d’Entitats
i Associacions Ciutadanes de Cabrils
SOL∙LICITUD D’INSCRIPCIÓ (1)
NOTIFICACIÓ DE MODIFICACIÓ DE LES DADES EXISTENTS AL REGISTRE (2)

 Canvi de Junta (Data assemblea ___________)
 Modificació d'algun membre de la Junta
 Modificació d'altres dades
| Marqueu amb una X el tràmit que voleu fer.

SOL∙LICITUD DE BAIXA (Data assemblea _______________)
Dades públiques de l'entitat
NOM ENTITAT
Adreça social

Codi

Telèfon social

FAX

E‐mail

Web

NIF

Horari d'atenció al públic/socis

Núm. Inscripció Registre General d’Associacions o similars (3)

Núm. socis entitat

Si l’entitat pertany a alguna federació, coordinadora, agrupació, moviment... , indiqueu‐ho:
________________________________________________________________________________
Persona de contacte:
 President/a
 ________________________________________________________________
En / Na

DNI

Adreça

Població

Com a màxim responsable d’aquesta entitat, certifica sota la seva responsabilitat
la certesa de les dades presentades.

Tel.
En cas que vulgui revocar el consentiment per a la utilització
de les seves dades amb la finalitat d'enviar‐li informació
oficial o d'interès ciutadà, posi una creu a continuació:
Les dades públiques de l’entitat s’incorporaran en un fitxer automatitzat
d’Entitats, del que l’Ajuntament de Cabrils és responsable i seran
consultables per a totes aquelles persones i entitats interessades.

Firma i segell de l'entitat

_______________ de _____________________ de _____________

Es garanteix la protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el que
estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Aquestes
s’incorporaran en un fitxer automatitzat d’Entitats, del que l’Ajuntament
de Cabrils és responsable i seran objecte de tractament amb la finalitat de
donar compliment a la seva sol∙licitud i als efectes de mantenir les
comunicacions i relacions amb l’entitat que representa.

AL SR. ALCALDE ‐ PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE CABRILS

(1) Les entitats sol∙licitants hauran d’aportar les dades o documents següents:
a) Estatuts de l’associació entitat on consti el número d’inscripció en el Registre General d’Associacions i/o en altres registres públics.
b) Acta Fundacional.
c) Certificació emesa pel secretari/ secretària de l’associació, per ordre i amb vist i plau del president/a, acreditativa del nom de les persones que
ocupen els càrrecs directius i llurs adreces, així com el nombre de socis de l’entitat.
d) Número d’Identificació Fiscal
(2) Documentació acreditativa de les modificacions de les dades.
(3) En cas que l’entitat sol∙licitant sigui una secció o un grup dins d’una altra entitat caldrà acompanyar la sol∙licitud amb la següent documentació:
a) Certificat original de l’òrgan directiu o dels responsables de l’entitat a la qual pertany conforme és una secció de la pròpia entitat, amb menció
expressa de la seva seu social i de les persones de contacte.

