
                                                     
     

Inscripció al Registre Municipal d’Entitats 
 
Dades de l’associació 
 

Nom de l’entitat  

Domicili social                                                                       

NIF                                                                              Codi postal 

Telèfon social                       Any de creació                 Núm. de socis/es 

Adreça electrònica                                      Web 

Objectius de l’entitat 

Activitats 

 

 

Registre General d’Entitats de la Generalitat de Ca talunya  
 

Número 

Data d’aprovació estatuts 

 
Noms i cognoms dels membres integrants de la Junta Directiva 
 

President/a                                                 

Secretari/a                                                  

Tresorer/a 

Tipus d’entitat 

Educatives    Suport Social i Salut    Esportives 

Culturals    Solidàries     Juvenils 

Acció Ciutadana   Veïnals     Gremials 

ONG    Religioses    Confraries 

Formes de finançament 

Subvenció municipal     Quotes de socis  Per activitat  

Subvencions d’altres administracions   Altres 
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Persona de contacte 
 
 

Nom:          

Domicili:      Telèfon: 

Càrrec que ocupa:     Correu electrònic 

 
 
 

La persona que signa, en qualitat de             de l’esmentada associació i  

en representació d’aquesta, sol·licita la seva inscripció en el Registre Municipal 

d’Entitats d’aquest Ajuntament, i adjunta la següent documentació:  

 

Estatuts de l'entitat  

Document on s’inclou el número d'inscripció en el Registre General d'Associacions del 

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya  

Noms de les persones que ocupin els càrrecs directius  

Acta fundacional amb els noms de les persones i les fotocopies del DNI.  

Número d'Identificació Fiscal definitiu de l’entitat 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il·lustríssim Sr. Alcalde President          
de l’Ajuntament de Lloret de Mar 
  
Plaça de la Vila 1, 17310 Lloret de Mar             
Tel. 972 36 18 00 – Fax 972 36 01 15 
correu-e: oiac@lloret.org – web: www.lloret.org 
 
 
Segons el que dicta la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades 
facilitades seran incorporades a un fitxer automatitzat per tal de donar servei i resposta a la sol·licitud que ha presentat. 
En cas de voler exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició ha de dirigir-se a l’Oficina d’Informació i 
Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 

 
Lloret de Mar,         de/ d’                         de       

 
Signatura              
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