
Dades d'identificació/ Datos de identificación

Nom de l'entitat / Nombre de la entidad

Domicili /

Població / Población

Num Escala/Escalera Pis-Porta/Piso-Puerta

Codi Postal/Código Postal

Adreça internet / Dirección internet Correu electrònic / Correo electrónico

Província/Provincia

INSCRIPCIÓ AL REGISTRE  
MUNICIPAL D'ENTITATS 

  
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
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Tipus Via / Tipo vía

Núm. registre /Número de registro

Document Identificatiu / Documento Identificativo Núm. RDG Generalitat / Núm. RDG Generalitat Any fundació / Año fundación

Altres dades/ Otros datos

La seu social és una dependència (posar una creu) / 
La sede social es una dependencia (poner la cruz)

Pròpia /  
Propia

Privada /  
Privada

Municipal / 
Municipal

Altres tipus /  
Otros tipos

Horaris d'activitat / Horarios de actividad Horaris d'atenció al públic (dies/hora) / Horario de atenció al público (días/hora)

Telèfon / Teléfono

Àmbit temàtic de l'entitat */ Ámbito temático de la entidad *
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01.- Associacions culturals / Asociaciones culturales 
03.- Associacions religioses / Asociaciones religiosas 
05.- Associacions sindicals / Asociaciones sindicales 
07.- Associacions esportives / Asociaciones deportivas 
08.- Associacions de propietaris / Asociaciones de propietarios 
10.- Associacions de mares i pares d'alumnes / Asociaciones de madres y  
        padres de  alumnos

02.- Associacions juvenils / Asociaciones juveniles 
04.- Associacions polítiques / Asociaciones políticas 
06.- Associacions empresarials / Asociaciones empresariales 
07.- Associacions de consumidors / Asociaciones consumidores 
09.- Fundacions / Fundaciones 
11.- Associacions d'alumnes / Asociaciones de alumnos 
12.- Altres (especificar) / Otros (especificar) 
 

Consell de Solidaritat 

Consell de la Dona

Consell de Serveis Socials Consell d'Esports 

Consell de Joventut 

Consell de Cultura 

Desitja incorporar l'entitat a / Desea incorporar la entidad a

Pressupost de l'any en curs /  
Presupuesto del año en curso

Acta fundacional de l'entitat / 
Acta fundacional de la entidad 

Certificació nombre socis /  
Certificación número de socios

NIF de l'entitat / NIF de la entidad Estatus de l'Associació /  
Estatutos de la Asociación

Número d'inscripció Generalitat de Catalunya /  
Número de inscripción Generalitat de Catalunya

Programa d'activitats de l'any en curs / 
Programa de actividades del año en curso

DNI representant legal / 
DNI representante legal

Documentació que aporta / Documentación que aporta

Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides 
a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a 
accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o 
Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania. 
  

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

Esplugues de Llobregat,

Signatura / Firma

Certificació de la Junta Directiva vigent /  
Certificación de la Junta Directiva vigente

La vostra sol·licitud serà adscrita als Serveis Jurídics de Drets Socials, Civils i Cutadania, que procediran a la seva tramitació administrativa. El termini que la 
legislació vigent estableix per a la seva resolució i notificació és de tres mesos, durant els quals, llevat que pels motius que estableix la Llei no fos possible, 
haurieu de rebre la notificació. En el cas que no la rebéssiu, hauríeu de considerar que l'Ajuntament la denega / Vuestra solicitud será adscrita a los Servicios 
Jurídicos de Derechos Sociales, Civiles y Ciudadanía, que procederán a su tramitación administrativa. El término que la legislación vigente establece para su resolución y notificación 
es de tres meses, durante los cuales, excepto que por los motivos que establece la Ley no fuese posible, deberían de recibir la notificación. En el caso de no recibirla, tendrían que 
considerar que el Ayuntamiento la deniega 
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Registre d'entrada general
Núm. registre /Número de registro
Document Identificatiu / Documento Identificativo 
Altres dades/ Otros datos
La seu social és una dependència (posar una creu) /
La sede social es una dependencia (poner la cruz)
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01.- Associacions culturals / Asociaciones culturales
03.- Associacions religioses / Asociaciones religiosas
05.- Associacions sindicals / Asociaciones sindicales
07.- Associacions esportives / Asociaciones deportivas
08.- Associacions de propietaris / Asociaciones de propietarios
10.- Associacions de mares i pares d'alumnes / Asociaciones de madres y 
        padres de  alumnos
02.- Associacions juvenils / Asociaciones juveniles
04.- Associacions polítiques / Asociaciones políticas
06.- Associacions empresarials / Asociaciones empresariales
07.- Associacions de consumidors / Asociaciones consumidores
09.- Fundacions / Fundaciones
11.- Associacions d'alumnes / Asociaciones de alumnos
12.- Altres (especificar) / Otros (especificar)
 
Desitja incorporar l'entitat a / Desea incorporar la entidad a
Documentació que aporta / Documentación que aporta
Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania.
 
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat
Signatura / Firma
La vostra sol·licitud serà adscrita als Serveis Jurídics de Drets Socials, Civils i Cutadania, que procediran a la seva tramitació administrativa. El termini que la legislació vigent estableix per a la seva resolució i notificació és de tres mesos, durant els quals, llevat que pels motius que estableix la Llei no fos possible, haurieu de rebre la notificació. En el cas que no la rebéssiu, hauríeu de considerar que l'Ajuntament la denega / Vuestra solicitud será adscrita a los Servicios Jurídicos de Derechos Sociales, Civiles y Ciudadanía, que procederán a su tramitación administrativa. El término que la legislación vigente establece para su resolución y notificación es de tres meses, durante los cuales, excepto que por los motivos que establece la Ley no fuese posible, deberían de recibir la notificación. En el caso de no recibirla, tendrían que considerar que el Ayuntamiento la deniega
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