
 

 

Registre Municipal d’Associacions (RMA) – Sol·licitud de modificació de 

dades   
 

Dades de l’interessat 
__________________________________________________________________________________ 
 

  

Tipus de persona  NIF/CIF  

Nom
* 

 Primer cognom
* 

 Segon cognom
* 

 

Raó social
** 

 

 

 
Dades del representant 
__________________________________________________________________________________ 
 

Tipus de persona  NIF/CIF  

Nom
* 

 Primer cognom
* 

 Segon cognom
* 

 

Raó social
** 

 

Poder de representació que ostenta  

Nom del conveni
*** 

 

* (Solament si tipus de persona= Física)  
** 

(Solament si tipus de persona= Jurídica) 
***(Solament si Poder de representació que ostenta = Estic adherit a un conveni amb aquesta administración per representar a l’interessat) 
 
 

Dades a efectes de notificacions  
__________________________________________________________________________________ 
 
 

Mitjà de notificació  Mòbil  

Correu electrònic  

País  Província  Municipi  

Nucli disseminat  Codi Postal  

Tipus Via  Adreça  

Núm/Km  Bloc  Escala  Planta  Porta    Extra  

  
 

Exposa / Sol·licita 
 ___________________________________________________________________________________ 
  

 Exposa 
  

 

  

 Sol·licita  
  

 



 

 

 Informació addicional 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
  

 

 

 Documentació a aportar segons el cas   
 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 En cas de renovació de la Junta Directiva 

  Certificat de renovació parcial o total.  (Model normalitzat)   
  

 En cas de canvi de nom de l’entitat    

    Estatuts vigents amb la nova denominació de l’entitat, diligenciats pel Registre General d’Associacions o pel registre que correspongui.  

           (còpia simple)   
  

 En cas de canvi de domicili social  

                     Certificat emès pel secretari/ària de l’entitat, amb el vistiplau del president/a, indicant el nou domicili i fent constar la data de la reunió 

         de l’òrgan directiu que ha aprovat el canvi de seu social (còpia simple)   
  

 En cas de modificació dels Estatuts   

  Estatuts vigents modificats de l’entitat, diligenciats pel Registre General d’Associacions o pel registre que correspongui. (còpia simple)  

  
   

 Documentació a aportar segons el cas  
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
  

 En cas de registrar una delegació de l’entitat  
   

  Certificat de l'acord de l'òrgan competent d'apertura de delegació a Cunit, amb menció expressa del domicili de la delegació  i  de 

          la persona responable (Nom I cognoms i Número d’Identificació)   
 
 

 Declaro   
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
   

  Que estic obligat/da a comunicar a l’Ajuntament de Cunit qualsevol variació que es pugui produir d’ara endavant I a facilitar tota la 

          informació que em sigui requerida, d’acord amb la normativa vigent.     
 

  Que autoritzo a l’Ajuntament de Cunit a efectuar la consulta de les dades assenyalades en les corresponents administracions.    
 

  

 Consentiment i Deure d’informar als interessats sobre Protecció de dades    
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
  

  He estat informat que aquesta Entitat tractarà I guardarà les dades aportades en la instància i en la documentació que l’acompanya per 

          a la realització d’actuacions administratives.  
 
 Informació bàsica sobre protecció de dades__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
 Responsable   Ajuntament de Cunit 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 Finalitat   Tramitar procediments i actuacions administratives. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Legitimació   Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
 Destinataris  Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament de les Dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Drets   Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la informació addicional. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Informació Addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça: http://cunit.eadministracio.cat/privacy 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
  

http://cunit.eadministracio.cat/privacy


 

 

 Signatura  

 

  PRESTA EL SEU CONSENTIMENT perquè l’entitat realitzi consultes de les dades del sol·licitant/representant a través de la Plataforma 

          d’Intermediació de Dades I altres serveis interoperables  

       
       
 
 
 
 

 

Signatura  

 

Cunit, 
            dia 

de/d’ 
                  mes 

 
 
      any 
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