
Sol·licitud general entitats 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Codi Persona.: _____________ 

ENTITAT ______________________________________________________________________, 

núm. Registre Municipal d’Entitats _____________ 

En cas de ser una entitat no inscrita en el Registre Municipal d’Entitats : DI ________________, 

amb domicili a __________________________________núm. ________ escala _____  bloc _____ 

pis _____ porta _____ casa/portal _____ CP _________, telèfons ___________________ i correu 

electrònic ______________________________________, 

REPRESENTANT (si s’escau) 
________________________________________________________, en qualitat de 

_______________________________________(*) amb DI ________________, veí/veïna de/d’ 

________________________, amb domicili a ______________________________, núm. _______, 

escala _____, bloc _____, pis _____, porta ____, casa/portal ____, CP _________, telèfon 

___________________ i correu electrònic ______________________________________. 

EXPOSO: 

Per això, 

DEMANO: 

El Vendrell, _________ de/d’ ________________ de _______ 

Signatura de la persona/ entitat/ 
 empresa sol·licitant o representant 

(*) en cas de no ser el president, el representant haurà d’adjuntar a aquesta sol·licitud, l’autorització del president de l’entitat 

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud

AJUNTAMENT DEL VENDRELL 
Dono consentiment per al tractament automatitzat de les dades que s’hi inclouen, les quals no seran cedides a tercers. D’acord amb l’art. 11 de la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantía dels drets digitals i l'art.13 del Reglament (UE) núm. 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades) us informem que les dades personals recollides són 
confidencials i formen part dels tractaments titularitat de L’Ajuntament del Vendrell. Les vostres dades es tractaran amb l’única finalitat d’atendre la 
vostra sol·licitud i altres peticions i requeriments que se’n puguin derivar. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, enviant un escrit 
acompanyat d’una fotocòpia del document d’identitat a la següent adreça: Pl. Vella, 1 - 43700 El Vendrell o bé a través de la seu electrònica municipal.
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