
 
 

INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MUNICIPAL 
D'ENTITATS CIUTADANES 

 

(Abans d'emplenar l'imprès, llegiu les indicacions del darrer full, si us plau) 

 
 

 

1. DADES GENERALS 

1.1 Identificació de l’entitat 
Nom de l'entitat:  
Sigla:  
NIF:  
Adreça del local social:  
CP: 
Districte:  
Barri:   
Telèfon:  
Correu electrònic:  
Web:  
Xarxes Socials:  
Número de Registre de la Generalitat o òrgan competent:  
L’entitat és una delegació?  
    Si 
    No 
 

 

1.2 Domicili seu central 
Emplenar només si l‘entitat és una delegació 
Adreça:  
Municipi:  
CP:  
 

1.3 Domicili fiscal 
Adreça:  
Municipi:  
CP:  

 
 

2. ACTUACIÓ 

2.1 Àmbit  
Si escolliu més d’un àmbit d’actuació, numereu-los per ordre de prioritat 1: àmbit principal 

 
 Assistencial      Veïnal 
 Sanitari       Benestar animal 
 Gent gran       Defensa del medi ambient 

  Juvenil       Religiós 
 Educatiu, formatiu i lleure (esplais, AMPA...)  Cooperació internacional 
 Cultural       Polític i sindical    
 Esportiu       Comercial, professional i empresarial 
 Gènere (feminismes i LGTBI+)       



2.2 Territori 
Si escolliu més d’un territori, numereu-los per ordre de prioritat. 1: territori d’actuació principal 

 

  Barri   Municipi   Autonomia 
  Sector   Comarca   Estat 
  Districte   Província   Internacional 

 
 

2.3 Col·lectius a qui s’adreça  
Si escolliu més d’un col·lectiu, numereu-los per ordre de prioritat. 1: col·lectiu principal 

 
                 A tots els públics    Gent gran                       Col·lectiu LGTBI+   
    Infants    Dones                  Persones afectades per malalties  
    Joves    Persones nouvingudes    Altres col·lectius: especifiqueu-los    
    Persones adultes    Persones amb discapacitat        [               ]   
 

 

2.4 L'objectiu de l'entitat s'adreça als seus membres o a la població en general?   

 Membres  General 

 

  
3. DADES ORGANITZATIVES 

3.1 Seccions  
 
 

3.2 Entitats que agrupa  
 
 

3.3 Organismes als quals pertany (consells, comissions...)  
 
 

3.4  Hi ha persones voluntàries?  
 
 

3.5 Hi ha personal contractat (amb dedicació total o parcial)? 

 No 

 Si, per a la gestió de l’entitat 

 Si, per al desenvolupament de les activitats 
 
 

3.6 Nombre de socis/sòcies 
 
 
3.7 Horari d’atenció al públic 

]

Sí No

[



4. PERSONES DE LA JUNTA DE L’ENTITAT 

 Nom i cognoms DNI Càrrec Data presa 
possessió 

Telèfon de 
contacte 

Adreça electrònica 

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               
 

5. REPRESENTANT LEGAL DAVANT L’AJUNTAMENT DE SABADELL PER SOL·LICITUDS O TRÀMITS A LA SEU ELECTRÒNICA 

Nom i cognoms DNI Càrrec Delegació:  
Genèrica o 
Específica 

Data de la 
delegació 

Telèfon de 
contacte 

Adreça electrònica 

                                                                                                                

                                                                                                                
 

 

         Nom i cognoms del president/a de l’entitat  
                                                                   
 
 
                                                                                                           
           
 
 
 
 
 
 

 
Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals 

 
 

Base jurídica del tractament 
 

 

Obligació legal i exercici de poders públics (article 6.1.c i 
6.1.e del RGPD 2016/679) 

 

Responsable del tractament 
 

 

AJUNTAMENT DE SABADELL 

 

Finalitat del tractament 
 

 

Registre d’entitats ciutadanes 
 

 
 
 
 

Exercici de drets dels interessats 

 

D’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al 

tractament, presencialment a les oficines d’atenció 
ciutadana, adreçant-vos al correu postal a l'Ajuntament a 
Plaça de Sant Roc, 1 - 08201 Sabadell i a través de la 
seu electrònica. 

 

Informació addicional ampliada a http://www.sabadell.cat/ca/PoliticaPrivacitat 
 

Signatura: 

 

http://www.sabadell.cat/ca/PoliticaPrivacitat


INSTRUCCIONS PER EMPLENAR L'IMPRÈS 

ALTA D’UNA ENTITAT 

Empleneu tots  els camps i adjunteu  a la sol·licitud: 

 La resolució d’inscripció al Registre d’Associacions de la Generalitat o òrgan competent (còpia). 

 Els estatuts de l’entitat diligenciats pel Registre d’Associacions de la Generalitat o òrgan competent (còpia). 

 L’acta fundacional (còpia). 

 NIF (còpia). 

 DNI del president/ta o representant delegat (còpia). 

 Un certificat de la delegació de funcions per part del/de la  president/a, si s’escau, al representant davant de 

l’Ajuntament de Sabadell per sol·licituds, comunicacions  i tràmits a la seu electrònica  (original). 

      En el cas d’obrir una delegació a Sabadell, a més: 

 Un certificat emès pel secretari/a de l'entitat  que acrediti  l'adreça de la delegació a Sabadell i la persona delegada 

(original) 

      En el cas de la creació d’una entitat per fusió, a més: 

 La resolució del Registre d’Associacions de la Generalitat o òrgan competent  comunicant l’alta (còpia). 

 La sol·licitud de  baixa de les entitats fusionades indicant-ne la  raó social i el número del Registre Municipal d'Entitats 

Ciutadanes, si havien estat donades d'alta. 

MODIFACIÓ  DE DADES DE L’ENTITAT 

Empleneu el formulari amb els camps a modificar. 

MODIFICACIÓ PARCIAL O TOTAL DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE L’ENTITAT 

Empleneu el punt 4 del formulari amb les dades dels nous càrrecs  electes i adjunteu  a la sol·licitud: 

 La notificació del Registre d’Associacions de la Generalitat o òrgan competent comunicant l’actualització dels membres 

de la Junta. També es podrà actualitzar amb la còpia de l’acta signada on es procedeix a la renovació dels càrrecs electes  

i amb la sol·licitud d’inscripció de la renovació de càrrecs al Registre d’Associacions de la Generalitat o òrgan competent. 

BAIXA DE L’ENTITAT 

Empleneu els camps i adjunteu  a la sol·licitud: 

 L’acta de l’assemblea en que s’acorda la dissolució de l’entitat (còpia). 

 La resolució de la Generalitat o òrgan competent on s’ha donat de baixa l’associació o la sol·licitud a la Generalitat 

demanant la baixa (còpia). 

EXTRACTE DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL, CAPÍTOL QUART, SECCIÓ  

SEGONA (aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 30 de juny de 1998) 

Article 138 

 
Article 139.2 

 

Article 141 

 

Les dades contingudes al registre d’entitats tenen el caràcter de públiques. 

Les entitats inscrites tenen l'obligació, durant el mes de gener de cada any, de notificar al registre les modificacions produïdes en les dades 
registrals. Si no es compleix aquesta obligació, l'Ajuntament els pot requerir les dades i donar de baixa del registre les entitats, sense 
necessitat de més tràmits. 

Són considerades entitats ciutadanes inscribibles al registre totes les entitats l'objecte de les quals sigui el foment i la millora dels interessos 
específics dels ciutadans i, especialment, les associacions de veïns, les de pares d'alumnes, les entitats culturals, les esportives, les 
recreatives, les de joves, les sindicals, les empresarials, les professionals, les religioses, les ideològiques o polítiques i qualsevol altra de 
similar actuació legítima dins el marc constitucional democràtic. 
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