
Inscripció d'una en

ador. Recordeu 

Persona sol·licitant 

Dades d'identificació
Nom 

Telèfon fix Telèfon m

d'accés públic.

Nom de la via 

Municipi C

Entitat
Dades d'identificació

Nom de l'entitat

NIF

Telèfon  Adreça de c

Nom de la via 

Municipi

Registre previ Cal prèv
departament de Justícia de la

Registre on està inscrita l'en

Nom sentit

     Sol·licito que al Registre d

Tipus de document d'identifica

És obligatori emplenar almeny
Abans d'omplir el formulari, cal que el descarregueu i el deseu al vostre ordin
titat al Registre Municipal d'Entitats

que aquest formulari s'ha de signar amb certificat digital en el requadre vermell.

President/a o representant legal de l'entitat

 
Primer cognom Segon cognom 

òbil Adreça de correu electrònic 

 Número Bloc Escala Pis Porta

.P. Província

orreu electrònic  URL del web 

 Número Bloc Escala Pis Porta

iament, estar inscrita en el Registre General d’Associacions del
 Generalitat de Catalunya o en altres registres públics.

titat Número de registre 

’Entitats públicament hi consti el meu nom sentit 

ció Número d'identificació

s un mitjà de contacte



Adreça de correu electrònic

Vull notificar el meu nomenament com a representant legal de l'entitat per tramitar 
electrònicament amb l'Ajuntament (Caldrà adjuntar el DNI de la persona representant)

Altres membres de la Junta Directiva (indicar nom, cognoms i mitjà de contacte)

Aquelles entitats que disposin d'un certificat digital de representant de persona jurídica com 
el de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre no cal que notifiquin  el nomenament d'un 
representant.

En cas de tractar-se d'una delegació 

Com a representant legal de l'entitat, DECLARO que en data 

l'assemblea de l'entitat va acordar obrir una delegació de l'entitat a Vilanova i la Geltrú 
amb adreça 
Nom de la via  Número Bloc Escala Pis Porta

nomenant les següents persones com a delegades (indicar nom, cognoms i dades de contacte)

Dades dels membres actuals de la Junta Directiva

es vaCom a representant legal de l'entitat, DECLARO que en data 

nomenar la Junta Directiva amb els següents càrrecs: 

Càrrec            Nom i cognoms                              Telèfon

Telèfon

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Nom sentit

Nom sentit

Nom sentit 

Sol·licito que al Registre d’Entitats 
públicament hi consti el meu nom sentit

Sol·licito que al Registre d’Entitats 
públicament hi consti el meu nom sentit



Documentació a adjuntar
__________________________________________________________________________

Targeta d'identificació fiscal (NIF)

Estatuts de l'entitat

En cas que el registre previ al qual estigui inscrita l'entitat sigui 
el Registre d'Entitats de la Generalitat podeu autoritzar a l'Ajuntament perquè 
en faci la consulta oportuna. En qualsevol altre cas, caldrà que adjunteu els 
estatuts en el tràmit.

• Autoritzo al servei de Participació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
a fer la consulta dels estatuts d’aquesta entitat al Departament 
de Justícia de la Generalitat, a través de Via Oberta,per portar a terme 
la tramitació al Registre Municipal d’Entitats de Vilanova i la Geltrú. 
La present autorització s'atorga exclusivament als efectes d'aquest 
procediment i en aplicació del que disposa l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, pel que es permet, prèvia autorització de la persona interessada, la 
cessió de dades entre administracions públiques per al desenvolupament 
de les seves competències.

Perquè aquest formulari sigui vàlid cal signar-lo electrònicament clicant al següent 
requadre. Cal certificat digital.

DNI del representat legal de l'entitat. Només si voleu fer la representació legal de 
l'entitat.

En el cas que la vostra entitat tingui un logotip, podeu adjuntar la imatge al tràmit. 
Les dades de l'entitat són públiques. Es publicaran a www.vilanova.cat i a 
www.entitatsvilanova.cat
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