
R.E. (omac) 

Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes (1) i Grups Estables (2). 
 
 SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE  
   NOTIFICACIÓ DE MODIFICACIÓ DE LES DADES EXISTENTS AL REGISTRE  

� Canvi de Junta (Data assemblea ___________________) 

� Modificació d'algun membre de la Junta o de l’agrupació 
� Modificació d'altres dades    

 SOL·LICITUD DE BAIXA Marqueu amb una X el tràmit que voleu fer.  
 
Dades públiques de l'Entitat Ciutadana o Grup Estab le 

NOM ENTITAT o GRUP 
 

Adreça social  Codi 
 

Telèfon social  Mòbil  FAX 
 

E-mail  Web 
 

NIF  Horari d'atenció al públic:  
 

Objectius / Finalitats:  
 
 

 

 
Persona de contacte:  

� President/a Entitat Ciutadana _____________________________________________ 
� Delegat/da Entitat Ciutadana ___________________________________________ 
� Representant Grup Estable (Cal omplir el document annex: Declaració de Grup Estable ) 

  
En / Na  DNI 

 

Adreça  Població  Tel. 
 
Com a màxim responsable d’aquesta entitat ciutadana o grup estable, 
certifica sota la seva responsabilitat la certesa de les dades presentades. 

 En cas  que vulgui revocar el consentiment per a 
la utilització de les seves dades amb la finalitat 
d'enviar-li informació oficial o d'interès ciutadà, 
posi una creu a continuació:  
  

Firma i segell de l'entitat (si es disposa). 
 
 
 
_________de _______________________ de _____________ 

 

 
 
ES GARANTEIX LA PROTECCIÓ DE DADES DE 
CARÀCTER PERSONAL SEGONS EL QUE 
ESTABLEIX l’Art. 5 i 6 de la Llei15/1999 de 
protecció de dades de caràcter personal. 
 
 

 
A L'IL·LUSTRE ALCALDE PRESIDENT DE L'EXCM. AJUNTAME NT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES 

 
 
 

 
Documentació que cal adjuntar: 
 

 
 

(1) Les Entitats Ciutadanes  
Hauran d’aportar les dades o còpia dels documents següents: 

a/ Estatuts de l’entitat on consti el número d’inscripció en el Registre General 
d’Associacions i/o en altres registres públics. 
b/ Acta fundacional. 
c/ Certificació emesa pel secretari/secretària de l’associació, per ordre i amb el vist i 
plau del president/a, acreditativa del nom de les persones que ocupen els càrrrecs 
directius i llurs adreces, així com el nombre de socis de l’entitat. 
d/ Número d’Identificació Fiscal 

 
En cas que l’entitat ciutadana sol·licitant sigui una secció o un grup dins d’una altra 
entitat  caldrà acompanyar la sol·licitud amb la següent documentació: 
 
Certificat de l’òrgan directiu o dels responsables de l’entitat a la qual pertany conforme és 
una secció de la pròpia entitat. 
 

(2) Els Grups Estables 
És aquella agrupació de persones 
sense ànim de lucre i sense 
personalitat jurídica pròpia . En 
aquest cas cal portar els següent 
documents: 
 
- declaració signada per tots els 
membres (mínim 3) indicant la 
creació i nom de l’agrupació, amb 
les seus objectius i el nomenament 
d’un representant que assumeix 
les relacions amb l’Ajuntament. 
- Còpia DNI dels membres de 
l’agrupació. 

 

 
 


