Certificat de l’acord de canvi del domicili social de l’associació
Dades relatives a la reunió
Localitat

Data

Òrgan que va prendre l’acord

1

Dades relatives a l’associació
Denominació
Localitat

2

NIF
Via

3

Número i pis

Número d’inscripció en el Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya
Nom i cognoms de la persona que estén el certificat

Secció
Càrrec que ocupa a l’associació

Secretari/ària
Certifico:
Que en la reunió de l’Assemblea General/Junta Directiva de l’associació celebrada en la data que s’ha
especificat, es va aprovar traslladar el domicili social de l’associació a l’adreça que es consigna a
continuació.
Nova adreça de l’associació
Localitat

2

Via

3

Número i pis

I perquè així consti, signo aquest certificat.
El/la secretari/ària

Vist i plau
El/la president/a

Data
1. O bé la Junta Directiva o bé l’Assemblea General.
2. El nom de la localitat ha d’anar precedit del codi postal.
3. A més del nom de la via, s’ha de concretar si es tracta d’un carrer, una avinguda, un passeig, una rambla, etc.

J-DE11115A

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals
facilitades s’integraran en un fitxer del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya anomenat Registre d’entitats, amb la finalitat d’exercir
el registrament i control de les entitats jurídiques sobre les quals té competència la Generalitat.
Aquestes dades personals no se cediran fora dels casos previstos a la normativa. La presentació d’aquest document constitueix un consentiment
per tractar les dades que conté.
L’òrgan administratiu responsable d’aquest fitxer és la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques. Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant una sol·licitud acompanyada amb una còpia d’un document identificatiu vàlid, per qualsevol mitjà que deixi
constància del seu enviament i recepció, a la seu de l’òrgan esmentat: carrer de Pau Claris, 81 08010 Barcelona, o bé trametent una sollicitud amb signatura electrònica certificada per una entitat reconeguda a l’adreça següent:
protecciodades.gtecnic.dj@gencat.cat

