
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS 

☐Sol·licitud d’alta ☐Modificació de dades ☐Sol·licitud de baixa

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 

Nom i Cognoms 

DNI/NIE/Passaport 

Adreça 

Població 

Telèfon Codi postal 

e-mail

DADES DE L’ENTITAT 

Nom de l’entitat 

CIF 

Pàgina Web 

Logotip 

Objectiu / funció / finalitat 

Any de Fundació 

Any d’inscripció al Dep. De Justícia 

Adreça de la seu de l’entitat 

Nombre actual de socis 

Quotes que pagues el socis 

Activitats que organitzen 

Ingressos / subvencions rebuts 
l’any anterior 

Despeses generades 

DATA: 



DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR 

PER DONAR D’ALTA UNA ENTITAT 

☐ Fotocòpia dels estatuts de l’entitat aprovats per la Generalitat de Catalunya

☐ Certificat del / de la secretari / secretària de l’entitat amb la composició de la junta

☐ Fotocòpia del CIF de l’entitat

PER DONAR DE BAIXA UNA ENTITAT 

☐ Còpia de l’acta de l’assamblea on s’aprovi la dissolució de l’entitat

PER MODIFICAR DADES DE L’ENTITAT 

Canvi de Junta 

☐ Certificat del / de la secretari / secretària de l’entitat amb la composició de la nova junta

Canvi d’Estatuts

☐ Fotocòpia dels nous estatuts de l’entitat aprovats per la Generalitat de Catalunya

El / la sotasignat, com a (càrrec) ________________ certifica la certesa de les dades 
presentades. 

Signatura i segell 

Avinyó, ____ de/d’ _______________ de 20____ 



CERTIFICAT AMB LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA 

☐ Sol·licitud d’alta ☐ Modificació de dades

Jo, ___________________________________________ amb DNI _______________, 

com a secretari / secretària de l’entitat ______________________________________, 

notifico que els càrrecs directius de l’entitat són: 

Càrrec Nom i cognoms Telèfon Correu electrònic 

President / a 

Secretari / ària 

Tresorer / a 

Vocals 

Avinyó, ____ de/d’ _______________ de 20____ 

El / la sotasignat, com a (càrrec) ________________ certifica la certesa de les dades 
presentades. 

Abans de signar la sol·licitud, cal que llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades que 
consta al dors de la pàgina:

Signatura i segell:



 
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

 
Responsable 
del 
tractament 

Ajuntament d’Avinyó, amb seu a la Plaça Major, 11 (08279) AVINYÓ   
Telèfon: 938387700 
Web: www.avinyo.cat 
Adreça electrònica: avinyo@avinyo.cat 
  

Finalitat 
del  
tractament 

La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud. 
Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de 
procediment administratiu i d’arxiu històric. 

Base jurídica 
del tractament 

El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al 
responsable del tractament o per complir una missió realitzada en interès 
públic o en l’exercici de poder públics conferits al responsable del 
tractament. 
Existeix l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i 
l’Ajuntament es reserva el dret a no tramitar, a no resoldre o a denegar la 
vostra sol·licitud si no les faciliteu quan us siguin requerides. 

Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho 
autoritza. 
Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea. 

Drets de les 
persones 

Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, 
oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, presentant la vostra 
sol·licitud a l’Ajuntament de d’Avinyó, o mitjançant la seu electrònica 
Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la 
normativa de protecció de dades, us podeu adreçar al delegat de protecció 
de dades o podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva web o per mitjans 
no electrònics. 

Informació 
addicional 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de 
dades en la web de l’Ajuntament de Avinyó i  www.avinyo.cat/proteccio-
dades 

 

http://www.avinyo.cat/
mailto:avinyo@avinyo.cat
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