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ASSOCIACIÓ NÚM.: 

 
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MUNICIPAL 

D’ENTITATS CIUTADANES 
 
El/la senyor/a .................................................................................. com a (1) 

............................................ de l’entitat ciutadana anomenada 

......................................................................................... i en el seu nom i representació, als 
efectes previstos a l’Article 236.4 del reglament d’Organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals del 28 de novembre de 1986, aporta les dades següents: 
 
a) Finalitats de l’Entitat (2): .......................................................................  
.............................................................................................................. que s’acredita amb 
l’exemplar dels Estatuts pels quals es regeix, adjunts a aquest escrit. 
 
b) Que consta inscrita al Registre General d’Associacions de la Generalitat amb el número 

............................... 
 
c) Que les persones que actualment ocupen els càrrecs directius són: 

President/a. Sr./Sra.  
Vice-president/a. Sr./Sra.  
Secretari/ària. Sr./Sra.  
Tresorer/a.  Sr./Sra.  
Vocals. Sr./Sra.  

 Sr./Sra.  
 
d) Que té el seu domicili social a:  
 
e) Que el pressupost d’enguany, desglossat al revers, ascendeix a .................................... €. 
 
f) Programa d’activitats d’enguany: es relaciona al revers. 
 
g) Que el nombre de socis inscrits fins al dia d’avui és:  
 
h) Telèfon de l’entitat:  
 
En conseqüència, sol·licita la inscripció al Registre municipal d’Entitats ciutadanes. 
 
Castelldefels,  
 
Signatura: 

 
 
 
IL·LMA. SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS 

(1) President, Secretari. 

(2) Indicar breument les finalitats de l’entitat, segons els seus Estatuts. 
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PRESSUPOST PER A L’ANY  
 
Ingressos: Concepte    Import (€) 
 
 
 
 
 
 
 
    Total Ingressos 
 
Despeses: Concepte    Import (€) 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Total despeses 

 
 
RELACIÓ D’ACTIVITATS PROGRAMADES PER A L’ANY 
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El/la senyor/a .............................................................., Secretari/ària de 
l’entitat...................................................................................., amb domicili social a 
.......................................................................... de .............................., 
 
CERTIFICO: Que, a efectes de la seva inscripció al Registre municipal d’Entitats ciutadanes, 
en el dia de la data figuren inscrits en aquesta associació 
.................................................................. ( ...................... ) socis. 

       (en lletra)        (en número) 

 

 

I perquè així consti i als efectes oportuns, expedeixo la present certificació a 
Castelldefels el 
 
 
 
 
 Vist i plau      El/la secretari/ària. 
 El/la president/a 
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DADES COMPLEMENTÀRIES 
 
Cal emplenar els camps o bé marcar amb una X, segons s’ indiqui : 
 

Dades de l’entitat 
 

Fax  

Pàgina web  

Correu electrònic  

NIF  

 
Classificació sectorial ( Marcar  amb una  X  ) 

 
Associació de mares i pares d’alumnes 

Cultural 

Estudis i investigació 

Cooperació internacional, ajuda al desenvolupament 

De recolzament social 

Associacions de veïns i veïnes 

Comerciants 

Consumidors i usuaris 

Dones 

Tercera edat 

Ecologista 

Esportiva 

D’oci infantil 

 

Altres (especificar quines) 

 
Informació variable i representativa 

 
Forma de contacte amb el/la president/a  (tel., adreça..) 
 
 
Forma de contacte amb el/la secretari/ària (tel., adreça.. ) 
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A complimentar potestativament : 
 
Objectius més significatius (Marcar màxim 3 respostes ) 

 
Millorar la qualitat de vida del territori     

Augmentar la participació ciutadana 

Practicar esport 

Fomentar l’activitat esportiva 

Millorar l’activitat formativa de les escoles 

Afavorir el desenvolupament social i cultural 

Millorar l’educació, la formació i/o l’aprenentatge 

Difondre activitats culturals, de les següents : 

Arts Plàstiques 

Cinema 

Teatre 

Dansa 

Circ 

Televisió 

Ràdio 

Totes les àrees en general 

Altres 

Facilitar el treball, en el seu cas, especificar quin:  

Joves 

Dones 

Tercera edat 

Persones disminuïdes 

Altres col·lectius 

Tota la població en general 

Afavorir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones 

Facilitar la inserció laboral de col·lectius desafavorits 

Gestió d’espais culturals 

Gestió d’espais esportius 

Gestió d’espais públics 

Gestió de serveis d’atenció primària 

Afavorir el desenvolupament socioeconòmic 

Difondre cultures nacionals 

Promoure la pau i el desarmament 

Promoure la cooperació per al desenvolupament i la solidaritat internacional 

Ajuda mútua 

Defensar els drets i els interessos dels consumidors i usuaris 

 

Altres (especificar quins) 
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Activitats més significatives ( Marcar màxim de 3 respostes) 
 

Cursos i/o seminaris de formació 

Xerrades, debats informatius o divulgadors 

Participació en la gestió de centres educatius 

Activitats esportives 

Educació o formació esportiva 

Competició esportiva 

Exposicions artístiques 

Exposicions informatives 

Gestió d’espais culturals 

Gestió d’espais esportius 

Gestió d’espais públics 

Organització de festes tradicionals 

Organització de festes majors 

Organització d’actes reivindicatius 

Seguiment de projectes institucionals 

Certàmens literaris 

Cinema/vídeo 

Teatre 

Música 

Ràdio 

Televisió 

Edició de revistes o altres publicacions 

Activitats infantils 

Excursions, visites culturals, viatges... 

Activitats culturals 

Tractament de problemàtiques psicosocials 

Reunions de persones afectades per problemes concrets 

Gestió de serveis d’atenció primària 

Activitats específiques per a dones 

Estudis i investigacions sobre el medi ambient 

Informació i activitats relacionades amb el consum 

Comissions mixtes amb administracions públiques 

 

Altres (especificar quins) 
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