
 
                                   Núm. de sol·licitud

Sol·licitud d'inscripció en el Registre d'organitzacions no governamentals 
per al desenvolupament

Dades de l’entitat
Tipus

 Entitat acadèmica  Associació  Col·legi professional  Federació  Fundació

 Altres

Denominació

                                                                                               
Objecte de l'ONGD

     
Àmbit territorial d'actuació

 Internacional  Estatal  Autonòmic  Local
Núm. d'inscripció en els registres d'entitats jurídiques de la Generalitat de Catalunya Secció Codi CAD
                
 
Adreça de la seu social Codi postal Població

Província
                 
Telèfon fix Telèfon alternatiu Adreça electrònica URL (si en té)
                       

Dades de la persona sol·licitant
Nom Primer cognom Segon cognom
                 
Tipus d’identificació Núm. d’identificació

 DNI  NIF  NIE  Altres (especifiqueu-los)      
Càrrec que ocupa a l’entitat
     

Dades a l’efecte de notificacions 
Adreça de correu electrònic
     
Adreça de correu ordinari (cal emplenar aquest apartat) Codi postal Població Província
                      
 
Telèfon fix Telèfon alternatiu Fax
                 

Via Laietana, 14, 4a planta
08003 Barcelona 
Tel: (+34) 93 554 54 00
Fax: (+34) 93 554 78 05



Sol·licitud

D’acord amb el que estableix l’apartat 2 del Decret 109/2003, de 15 d’abril, pel qual es regula el Registre d’organitzacions 
no  governamentals  per  al  desenvolupament  que  preveu  la  Llei  26/2001,  de  31  de  desembre,  de  cooperació  al 
desenvolupament (DOGC núm. 3870, de 24.04.2003),

Sol·licito la inscripció de l'entitat esmentada en el Registre d'organitzacions no governamentals 
per al desenvolupament.
Lloc i data Signatura
           

Documentació que cal annexar a la sol·licitud, d'acord amb l'article 5 del Decret 109/2003, de 
15 d’abril, DOGC núm. 3870, de 24.04.2003:

 Estatuts de l'entitat
 Documentació acreditativa del nom i els cognoms de les persones promotores o fundadores, si són persones 

físiques, i de la raó social, si són persones jurídiques, i, en tots dos casos, de la nacionalitat i del domicili
 Documentació acreditativa de la data d'aprovació dels estatuts
 Documentació acreditativa de la identificació de les persones que integren l'òrgan de govern
 Memòria d'activitats de l'entitat que contingui la descripció dels projectes que realitza
 Document notarial que autoritza l'escriptura constitutiva
 Acta fundacional de l'entitat
 Document informatiu del patrimoni i de les fonts de finançament
 Altres documents (especifiqueu-los)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem 
que les  seves dades  de caràcter  personal  s’inclouran en el  fitxer  “Agenda de comunicacions  i  relacions  institucionals  de 
l’Agència  Catalana  de  Cooperació  al  Desenvolupament”  de  titularitat  de  l’Agència  Catalana  de  Cooperació  al 
Desenvolupament, amb la finalitat de mantenir una agenda dels i de les representants d’entitats i òrgans, públics i privats,  
nacionals i internacionals, amb els quals l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament manté relacions institucionals i  
comunicacions.  Respecte  aquestes  dades  podrà  exercir  els  drets  d’accés,  rectificació,  cancel·lació  i  oposició,  enviant  la 
corresponent petició per escrit davant l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament,  Via Laietana, 14, 4a planta,  
08003 de Barcelona

Via Laietana, 14, 4a planta
08003 Barcelona 
Tel: (+34) 93 554 54 00
Fax: (+34) 93 554 78 05
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