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Sol·licitud d’inscripció al Fitxer General d’Entitats Ciutadanes
Nom de l’entitat
Domicili postal
Telèfon

Adreça electrònica

Dades de contacte del representant legal
Nom

Cognom

Sector temàtic (*vegeu nota a peu de plana)

Sector territorial (marqueu amb una X)

1)
2)
3)

sector ciutat
sector districte
sector barri

Número de targeta d’identificació fiscal
Documentació que cal adjuntar
1) Acta de constitució o fundacional
2) estatuts vigents on consti la inscripció en el Registre d’Associacions de la Generalitat de
Catalunya o en registre equivalent.
3) Certificació de la composició actualitzada dels òrgans directius de l’entitat.
4) Certificació del nombre de socis i sòcies vàlids en el moment de la inscripció.
5) Certificació d’acord de l'òrgan directiu competent que ordena la presentació de la sol·licitud
d'inscripció de l’entitat al fitxer i delegació a un representant per a realitzar-la.
6) Declaració responsable d'aquest representant conforme els documents presentats són vigents.
7) Targeta d’identificació fiscal de l’Entitat
8) Targeta d’identificació fiscal del representant legal.
(*) Inscripció temàtica i territorial:
En aplicació de l'article 9.1 i a l'efecte de constituir el cos electoral dels consells sectorials d'acord amb l'article 19.1.d) de les Normes
reguladores de participació ciutadana, el Fitxer General d’Entitats Ciutadanes es divideix en els àmbits temàtics següents. Només en el cas
que els estatuts prevegin més d’una finalitat, l’associació podrà inscriure's a més d’un àmbit temàtic, fins a un màxim de tres. En aquest supòsit
hauran de prioritzar els àmbits d’actuació en primari, secundari i terciari :
a) Veïnat
b) Cultura
c) Esport
d) Ecologisme i medi ambient
e) Comunicació
f) Economia social
g) Immigració
h) Drets humans
i) Suport social
j) Salut i persones amb discapacitat
k) Gènere

l) Orientació sexual
m) Cooperació al desenvolupament, solidaritat i pau
n) Educació i formació
o) Polítiques i sindicats
p) Religió
q) Promoció de la ciutadania activa
r) Joventut
s) Gent gran
t) Defensa i protecció dels animals
u) Gremis i professionals
v) Entitats de segon grau (només les federacions i/o
coordinadores d’entitats de caràcter multidisciplinari)

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades
personals s’incorporaran al fitxer Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de Gestionar el contacte amb els
ciutadans i persones interessades en participar més activament en els actes, òrgans i processos de participació promoguts per l’Ajuntament de
Barcelona. Consentiu expressament en el tractament de les vostres dades per a la finalitat indicada. Podeu exercitar els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant
clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD.

