
 
Ajuntament d’Olèrdola  

Avinguda Catalunya, 12, 08734 Olèrdola – Barcelona / Telèfon 938903502, olerdola@olerdola.cat. NIF P0814400H 

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

 
QUIN TRÀMIT ES VOL REALITZAR (marcar amb una X a la casella corresponent) 

▢ Inscripció al registre municipal d’entitats (1) 

▢ Modificació de les dades del Registre municipal d’entitats (2) 
 Canvi de Junta (Data assemblea ___________) 
 Modificació d'algun membre de la Junta 
 Modificació d'altres dades 

▢ Baixa del registre municipal d’entitats.  
 
 
DADES DEL REPRESENTANT:  
Nom i cognoms (càrrec que ocupa):  
DNI:  
Domicili a efectes de notificacions:  
Municipi: Codi postal:  
Telèfon de contacte:  Correu electrònic:  
 
DADES DE L’ENTITAT (3):  
Nom de l’entitat:  
NIF:  
Adreça social:  Nucli:  
Localitat:  Codi postal:  
Telèfon de contacte:  Correu electrònic:  
 
 
DOCUMENTACIÓ A APORTAR: 
(1) Les entitats sol·licitants hauran d’aportar les dades o documents següents: 

a/ Estatuts de l’entitat. 
b/ El número d’Inscripció General d’Associacions o en els altres registres públics. 
c/ Altra documentació que estimin convenient 

 
(2) Documentació acreditativa de les modificacions de les dades. 
 
(3) En cas que l’entitat sol·licitant sigui una secció o un grup dins d’una altra entitat caldrà 
acompanyar la sol·licitud amb la següent documentació: 

 Certificat original de l’òrgan directiu o dels responsables de l’entitat a la qual pertany. 
 La documentació sol·licitada al punt (1).  

 
 
El/La sotasignant declara sota la seva responsabilitat: 
 

Olèrdola, a        de                                     de 20     . 
 
 
 
 
 
Informació important 
(Articles 5 i 6 de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal) 
Les dades personals que vostè ens proporcioni seran sotmeses a un tractament de caràcter confidencial, en els 
fitxers creats per l'Ajuntament d’Olèrdola, amb la finalitat de poder tramitar la informació i documentació relativa al 
Registre Municipal d’Entitats.  
Qualsevol altre tractament no previst en els indicats fitxers requerirà el seu consentiment inequívoc, a excepció 
feta de la utilització que pugui fer-ne l'Ajuntament d’Olèrdola per enviar-li informació oficial o d' interès ciutadà, o 
qualsevol altre actuació compresa dins l' exercici de les funcions pròpies de l'Ajuntament i del seu àmbit 
competencial, o en qualsevol altre supòsit previst a la normativa vigent. 
Vostè podrà exercir els drets d' accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts per la 
legislació vigent, dirigint-se a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d’Olèrdola. 
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