
 

 

Registre Municipal d’Entitats i Col·lectius Locals (RMECL)  - Col·lectius Locals  

Alta /Modificació de dades/ Baixa 
 

Nom del Col·lectiu  
Denominació del col·lectiu o grup de fet 

 

Adreça electrònica del col·lectiu   

  

Telèfon  mòbil  

 

Sol·licitant  

Nom i cognoms del/de la representant del col·lectiu                                                                                                   DNI/NIE/Pass. 

 
 

Adreça electrònica del/de la representant del col·lectiu   

  

Telèfon  mòbil  

 
 

PETICIÓ 

 
  Sol·licito la inscripció del col·lectiu o grup en el Registre Municipal d’Entitats i Col·lectius Locals, aportant a l’efecte la  

       documentació requerida que es relaciona al dors.  
 

  Sol·licito l’actualització de les dades relatives al col·lectiu o grup que consten en el RMECL  
 

   
 Sol·licito la baixa del col·lectiu o grup inscrit en el RMECL de Cunit amb codi                                   pel motiu següent:  

 

  Dissolució del grup o col·lectiu 
 

  Cancel·lació voluntària  
 

Dades del col·lectiu o grup  (Obligatòries en cas d’alta o modificació de dades)  

 
1. Dades Públiques  
 
Nom del col·lectiu o grup de fet Categoria classificatòria  

( a omplir Ajuntament )  

Adreça del col·lectiu (si s’escau)    

  

Telèfon   

Adreça electrònica  LLoc web (si escau) 
 

 
2. Altres dades   
 

Dades generals (Obligatòries en cas d’alta o modificació de dades. Marqueu aquelles que  autoritzeu fer públiques) 
 
  

  Nom i cognoms del/de la representant del col·lectiu:     

  Nom i cognoms de la persona de contacte del col·lectiu   

  
 Breu descripció dels objectius del col·lectiu  

 
 
 
 
 

 Activitats més significatives del col·lectiu:  
 
 
 
 
 
 
 

 Imatge del col·lectiu: logotip, segell, en format digital (si se’n disposa)  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



AUTORITZO  l’Ajuntament de Cunit a publicar i fer difusió de les dades del col·lectiu que no tenen carácter públic en els 

mitjans i canals de comunicació municipals,  aquí facilitades i marcades amb una X.    
 
Signatura del/de la representant   
 
 

   
 
 
   Documentació a aportar segons el cas  
 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 En cas de sol·licitar l’alta:    

   Declaració responsable signat per un mínim de tres persones en la que s’indiqui:  

  -  La denominació del col·lectiu o grup.  
  -  Objectius principals del col·lectiu o grup i l’àmbit d'actuació. 
  -  Nom i cognoms de les persones que es responsabilitzen del col·lectiu, amb un mínim de tres persones.  
  -  La manifestació de la voluntat d’inscriure’s en el Registre i d’assumpció de la responsabilitat individual sobre les actuacions  
      del col·lectiu.       
   - Certificació del número de components del col·lectiu o grup, amb  especificació del nombre de residents a Cunit.  
  -  Nom i dades ( telèfon, correu electrònic) de la persona de contacte que actua de manera estable com  a representant del 
      col·lectiu.   
   -  Fitxer imatge del col·lectiu (logotip, segell, si se’n disposa) 

   DNI/NIE/Passaport de les persones responsables del col·lectiu  (còpia simple) 
 

  Programa d’activitats de l’any en curs  

  
 En cas de sol·licitar la modificació de dades:    
 

  Certificació del canvi de dades que s’hagin modificat, signat per un mínim de tres persones responsables del col·lectiu   

  

 En cas de sol·licitar la baixa:    

  Declaració responsable signada per un mínim de tres persones responsables del col·lectiu    

 
 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 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

 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  

 

Municipi  Data 

http://cunit.eadministracio.cat/privacy

