
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS CIUTADANES

Número d’inscripció al Registre

Sarrià de Ter,   de     de

Signat, El president/a

(Nom i Cognoms)

com a president/a de l’entitat (nom de l’entitat)

amb document d’identitat

amb codi postal

, telèfon

actuant en representació de l’entitat 

SOL·LICITO

LA INSCRIPCIÓ DE L’ENTITAT (nom de l’entitat)
Al registre municipal d’entitats i associacions ciutadanes de l’ajuntament de sarrià de ter, per la qual cosa dono la informació que se’m sol·licita i 
declaro sota la meva responsabilitat la certesa de les dades presentades i que reuneixo les característiques i requisits exigits per poder-s’hi acollir.  

Autoritzo a l’Ajuntament per tal que pugui fer difusió pública de l’entitat en els diversos mitjans i canals de comunicació municipal.  

Alhora autoritzo a l’ajuntament de Sarrià de Ter a fer ús de les dades facilitatdes de caràcter personal i d’informació general de l’entitat/associació/-
club, per a la tramesa d’informació general o específica que pugui ser d’interès de l’entitat que represento, així com a fer qualsevol altre ús d’acord 
amb l’àmbit de les seves competències.  

Les dades personals que ens faciliteu seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre Municipal d’Entitats i Associacions
Ciutadanes per al seu tractament informàtic de caràcter confidencial, de conformitat amb els termes establerts per a Llei orgànica 15/1999 de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En qualsevol moment podreu revocar el consentiment atorgat, així com exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant un escrit presentat al Registre General de l’Ajuntam-
ent de Sarrià de Ter.

i adreça electrònica 

, adreça

i que visc al municipi de 

Data d’alta



DADES DE L’ENTITAT

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA

ALTRES DADES

Nom de l’entitat

President/a

Àmbit que representa

Breu reum dels principals objectius de l’entitat

Nombre de persones associades a l’entitat

Homes Dones Infants

Comunitat
Lleure

Vicepresdient/a

Secretari/ària

Tresorer/a

Nom del representant de l’entitat a efectes de notificacions:

Adreça de les notificacions

CIF

Adreça del domicili social de l’entitat (estatuts)

Població

Codi Postal Any de Fundació

Província

Naturalesa jurídica (associació, cooperativa, club...)

adreça electrònica de l’entitat

Pàgina web de l’entitat

Població

Codi Postal Telèfon per les notificacions i localització urgent

Província

Cooperació
Medi natural

Cultura
Política

Educació
Esport

Professional
Salut

Territori principal d’actuació

Barri
Municipi

Comarca
Província

Autonomia
Estat

Internacional altres (carrer, plaça, zona)


