AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Alcaldia

R1

Sol·licitud d’ INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MUNICIPAL DE FUNDACIONS I ASSOCIACIONS
CIUTADANES
Dades de la fundació o associació sol·licitant:
Nom de l’entitat/Raó Social

NIF

Adreça (carrer, plaça... núm., pis i porta) als efectes de notificació
Telèfon

Mòbil

Població

Codi postal

Adreça electrònica

Dades del/la representant:
Nom i cognoms

NIF/NIE

Adreça (carrer, plaça... núm., pis i porta) als efectes de notificació

Població

Telèfon

Adreça electrònica

Fax

Mòbil

Codi postal

La persona més amunt identificada, en representació de la sol·licitant SOL·LICITA LA INSCRIPCIÓ
EN EL REGISTRE MUNICIPAL DE FUNDACIONS I ASSOCIACIONS CIUTADANES.
Documentació que s’acompanya:
D’acord amb allò que disposa l’article 4 del Reglament del Registre municipal de fundacions i
associacions ciutadanes (BOP núm. 172 de 9 de setembre de 2013) s’acompanya la següent
documentació:
-

Còpia dels estatuts reguladors.
Document acreditatiu del número d’identificació fiscal.
Logotip de l’associació o fundació en format digital (si se’n disposa).
Certificat del secretari/ària de l’associació o fundació dels noms i dades de les
persones representants de l’entitat.
Autorització de l’entitat a l’Ajuntament de Palamós 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.

Declaració responsable:
Declaro sota la meva responsabilitat que:
-

Que l’entitat compta amb el número d’inscripció _________________ en el registre general
de ____________________________________________________________.
Que l’entitat compta amb _____socis, dels quals _____ estan empadronats a Palamós.
Que el domicili de la delegació a Palamós està situat a___________ (quan s’escaigui).

Signatura del/ de la sol·licitant,

Palamós,

de

de
AJUNTAMENT DE PALAMÓS

Les dades personals aportades en aquest formulari seran incloses en el fitxer informàtic del registre general d’entrades i sortides de
documents, que té per finalitat la constància i el control de les comunicacions externes de l’Ajuntament; i en el fitxer informàtic del dades
personals del registre municipal de fundacions i associacions ciutadanes de Palamós, que té per finalitat contenir les dades personals
necessàries per a les relacions jurídiques públiques de les entitats ciutadanes de Palamós. En relació a aquestes dades, en qualsevol moment
podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts pels articles 6 i 15 a 17 de la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, adreçant-vos a l’Alcaldia (c/ Major, 56), com a responsable del
tractament.

