Inscripció en Registre
Municipal d’entitats i
Associacions
Dades de l’entitat / associació
Denominació de l’entitat / associació

DNI/NIF

Adreça
Codi postal

Població

Tel.

Adreça electrònica

Fax

Web

Tipus d’entitat

□ Associació □ Federació □ Fundació □ Cooperativa □ Altres....................................................................
Any de fundació

Nombre Socis.

Núm. Inscripció en el Registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de
la generalitat de Catalunya

□ Núm. d’inscripció: .............................................. □ No inscrita / en tràmit
Descripció general de la finalitat i els objectius de l’entitat

Representat de l’entitat / associació
Nom i cognoms

DNI/NIF

Càrrec

Adreça
Codi postal
Adreça electrònica

Població

Tel.
Telèfon mòbil.

.
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Inscripció en Registre
Municipal d’entitats i
Associacions
Membres de l’entitat / associació
Nom i cognoms del / de la president/a

DNI/NIF

Adreça
Codi postal

Població

Tel.

Adreça electrònica

Telèfon mòbil

Nom i cognoms del / de la secretari/a

DNI/NIF

Adreça
Codi postal

Població

Tel.

Adreça electrònica

Telèfon mòbil

Nom i cognoms del / la Tresorer/a

DNI/NIF

Adreça
Codi postal

Població

Adreça electrònica

Tel.
Telèfon mòbil

Declaració responsable
D’acord amb allò previst a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, declaro que la persona
jurídica a la que represento:
1)

No es troba en cap de les circumstàncies següents:
1. Haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o
ajuts públics.
2. Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarada insolvent en qualsevol procediment, estar declarada en
concurs, estar subjecta a intervenció judicial o haver estat inhabilitada d’acord amb la Llei concursal sense que hagi
conclòs el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.
3. Haver donat lloc, per una causa de la qual hagi estat declarada culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte
subscrit amb l’Administració.
4. Els supòsits de la Llei 12/1995, d’11 de maig, d’incompatibilitats dels membres del Govern de la Nació i dels alts
càrrecs de l’Administració General de l’Estat; de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques; o de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els
termes que s’hi estableixen o en la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries, segons correspongui.
5. Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com a paradís fiscal.
6. Trobar-se incursa en cap de les causes de prohibició que preveuen els apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei orgànica
1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
7. Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons aquesta
Llei o la Llei general tributària.

2)

Es troba al corrent:
1. Del compliment de les obligacions tributàries i/o davant de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents,
en la forma que es determini per reglament.

2. Del pagament d’obligacions davant de l’Ajuntament de Molins de Rei

Sol·licito
La inscripció en el Registre Municipal d’Entitats i Assocacions de Molins de Rei
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Inscripció en Registre
Municipal d’entitats i
Associacions
Documents que s’adjunten

□ Acta de constitució
□ Copia dels estatuts
□ CIF de l’entitat
□ DNI del president

Molins de Rei, .......... d'/de................................. de ................
Signatura

Segell Registre

Les vostres dades personals s’incorporaran en el fitxer Registre documents creat per l’Ajuntament de Molins de Rei per fer constar
l’entrada i sortida de documents i seguiment dels terminis legals d’actuació. Es podran cedir a altres administracions públiques per
garantir la interconnexió entre registres administratius. L’Ajuntament, com a responsable del fitxer, informa que teniu dret a accedir,
rectificar i cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos que siguin tractades en les condicions previstes en la legislació vigent, drets
que podreu exercir davant de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
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