Ajuntament de Forallac

INSTÀNCIA
SOL·LICITUD
INSCRIPCIÓ
ASSOCIACIONS I ENTITATS MUNICIPALS
Dades del Sol·licitant
Nom i Cognoms

REGISTRE

DNI/NIE

Domicili

Població

Adreça electrònica

Telèfon Mòbil

Actua com a representant

MUNICIPAL

No

Sí

Dades de la entitat/ associació representada:
Nom Entitat

NIF

Domicili

Població

Adreça electrònica

Núm. Registre.

EXPOSA: Que d’acord amb el Reglament del registre municipal d’associacions i
entitats municipals del municipi.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: (marcar amb una creu a la casella la documentació
presentada)

Imprès de sol·licitud normalitzat.
Còpia del CIF de l’entitat.
Còpia dels estatuts reguladors de l’entitat.
Còpia del document on consti el número d’inscripció en el Registre General
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, o en qualsevol altre registre
que, per l’àmbit d’actuació territorial o material, correspongui.
Domicili social de l'entitat, correu electrònic i pàgina web, si s'escau.
Certificat emès pel secretari/ària de l’entitat/associació, per ordre i amb el
vistiplau del president/a, on consti el nom, cognoms i DNI de les persones que
ocupen els càrrecs directius, així com el nombre de socis de l’entitat/associació
inscrits en el moment de la sol·licitud.

Ajuntament de Forallac
SOL·LICITO: La inscripció de l’associació/entitat en el Registre Municipal.
Declaració responsable:
- Que les dades que consten en la sol·licitud s’ajusten a la realitat.
- Que es troba al corrent de pagament davant TGSS, AEAT, ATC i el propi
Ajuntament de Forallac; no està afectat per cap prohibició de l’art. 13 LGS; ni està
sancionat per resolució ferma.
- Que autoritza a l'Ajuntament per tal que aquest pugui fer difusió pública de les
dades i imatges de l'entitat en els diversos mitjans i canals de comunicació
municipals

SIGNATURA

DATA
Forallac, 10 de Febrer de 2021

Declaració veracitat de la documentació aportada
La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents portats,
d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Dades interoperables
D'acord amb l'establert a l'art. 28 de la Llei 39/2015 es presumeix que, si no s'oposa expressament o
la llei aplicable requereix consentiment exprés, vostè autoritza la consulta i obtenció de documents per
aquest procediment.
Protecció de dades personals
Segons el que dicta la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, l’informem que les dades facilitades seran tractades per tal de donar servei i resposta a la
sol·licitud que ha demanat. El Responsable de Tractament és l’Ajuntament de Forallac.
Les dades no s’utilitzaran per a finalitats diferents ni se cediran a tercers sense el vostre consentiment
excepte que una norma legal ho autoritzi. Els períodes de conservació i eliminació de les dades estan
sotmesos a la regulació emesa per la Comissió Nacional d’Accés i Avaluació i Tria Documental de
Catalunya.
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les
dades mitjançant la remissió d’un escrit adjuntant una còpia del vostre DNI dirigit a l’Ajuntament de
Forallac, Parc u d’octubre de 2017, Vulpellac- 17111 o a través de la Seu Electrònica.

