Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Abrera

AJUNTAMENT D’ABRERA

INSCRIPCIÓ, MODIFICACIÓ I/O BAIXA AL REGISTRE D’ENTITATS CIUTADANES
Denominació social

CIF

Domicili

Telèfon

Codi postal i població

Adreça electrònica

Representant: Nom i cognoms

NIF/NIE

Sí

No autoritzo la notificació via correu electrònic

EXPOSO:
Que en nom i representació de l’entitat anteriorment esmentada
SOL·LICITO:
L’alta al Registre d’entitats ciutadanes
Modificació de les dades existents al Registre d’entitats ciutadanes
La baixa de l’entitat en el Registre d’entitats ciutadanes
En cas d’alta/modificació, les dades que han de figurar al Registre d’Entitats són:
Nom d’entitat

CIF

Adreça notificacions

Codi postal i població

Web

Telèfons de contacte

Adreça electrònica
President/Presidenta
Portaveu

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA:
Còpia del Número d’identificació fiscal - CIF de l’entitat
Còpia Estatuts de l’entitat
Còpia de l'acta de constitució de l'associació o entitat
Còpia del justificant de presentació de sol·licitud d'inscripció al Registre d'entitats jurídiques del Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya
En el cas de delegació al municipi: Còpia del certificat del secretari de l’entitat, amb el vistiplau del president,
reconeixent la delegació i seu social al municipi així com el nomenament dels delegats representants en el cas que es
vulgui registrar la delegació d’una entitat
En el cas de baixa al Registre: Còpia de l’acta de la Junta de l’assemblea de la dissolució

Signatura
Localitat i data:
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 Gestió Econòmica i Contractació, del qual és responsable l’Ajuntament d’Abrera i seran objecte de tractament
per gestionar, controlar i garantir l'anotació fidedigna de la presentació dels documents adreçats a l’Ajuntament i dels que l’Ajuntament adreci a altres
administracions o als particulars, 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 mitjançant correu electrònic:
informacio@ajuntamentabrera.cat o correu postal: Departament d’Atenció Ciutadana – Plaça de la Constitució número 1, 08630 Abrera.

