Sol·licitud d’inscripció en el
Registre Municipal d’Associacions
Dades de l’Entitat:
Nom de l’Entitat

NIF

Domicili Social

Núm.

Municipi

Codi postal

Adreça de correu electrònic

Número d’inscripció en el Registre General d’Associacions: ............................

Pis

Porta

Telèfon

Pressupost d’aquest any : ............................ €

Càrrecs directius:
President/a
Nom i cognoms

DNI/NIF

Domicili a efectes de notificacions

Núm.

Municipi / Província

Codi postal

Adreça de correu electrònic

Pis

Porta

Telèfon

Secretari/ària
Nom i cognoms

DNI/NIF

Domicili a efectes de notificacions

Núm.

Municipi / Província

Codi postal

Adreça de correu electrònic

Pis

Porta

Telèfon

Les persones que signen, en qualitat de President/a i Secretari/ària de l’Entitat i en representació d’aquesta,
sol·liciten la seva inscripció en el Registre Municipal d’Associacions d’aquest Ajuntament.
Documentació que s’aporta:

□ Document acreditatiu del NIF/CIF de l’entitat, així com dels seus representants
□ Certificat subscrit pel representant legal de l’entitat acreditatiu de les persones (nom i cognoms) que ocupen els càrrecs directius de l’entitat tant
d’òrgans col·legiats com unipersonals (president, secretari, tresorer, etc.)

□ Original i còpia (o còpia compulsada) del document que acrediti la inscripció en el Registre General d’Associacions de la Generalitat de
Catalunya, o bé al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya en cas de tractar-se d’una associació o entitat esportiva, així com
dels seus estatuts.

□
□

Certificat subscrit pel representant legal de l’entitat acreditatiu del nombre de socis que pertanyen a l’entitat.
Resum del pressupost de l’any en curs de l’entitat, acompanyat del certificat de l’acord acreditatiu de la seva aprovació adoptat per l’òrgan
competent per fer-ho.

□ Programa d’activitats de l’any en curs, acompanyat del certificat de l’acord acreditatiu de la seva aprovació adoptat per l’òrgan competent per
fer-ho.

□
□

Declaració formal, segons model normalitzat al dors d’aquesta sol·licitud, signada pel seu representant legal, per la qual l’entitat es compromet
a:
- notificar a l’Ajuntament qualsevol modificació de les seves dades, dintre del termini del mes següent a la data que es produeixi.
- comunicar a l’Ajuntament durant el mes de gener de cada any les dades relatives al pressupost i programa d’activitats de l’entitat.
Si es tracta de la inscripció d’una oficina o delegació de l’entitat, caldrà acreditar l’acord de l’òrgan competent de l’entitat, conforme als seus
estatuts, pel qual es decideix establir en aquest municipi una oficina o delegació territorial de l’entitat. En aquest cas, caldrà adjuntar a la
sol·licitud tota la resta de documentació ajustada al seu caràcter d’oficina o delegació territorial.

Barberà del Vallès, ______ d ________________________ de 20____
Signatura El/La President/a
Signatura El/La Secretari/ària

Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Barberà del Vallès
D’acord amb la Llei 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en
el fitxer automatitzat del Registre General de documents de l’Ajuntament de Barberà del Vallès i que poden ser objecte d’inclusió en altres fitxers automatitzats municipals
per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els
termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a qualsevol de les Oficines d’atenció ciutadana d’aquest Ajuntament.

DECLARACIO RESPONSABLE DE LA PERSONA REPRESENTANT LEGAL DE L’ENTITAT

Sr./a_________________________________________________________, com a representant legal
de l’entitat_______________________________________________________________________,
Declaro, sota la meva responsabilitat:
•

que l’entitat a la que represento es compromet a notificar a l’Ajuntament qualsevol modificació de
les seves dades, dintre del termini del mes següent a la data que es produeixi.

•

Que, així mateix, l’entitat es compromet a comunicar a l’Ajuntament durant el mes de gener de
cada any les dades relatives al pressupost i programa d’activitats de l’entitat.

Barberà del Vallès, _____ de __________________ de 20_____

