
Àrea d’Educació i Cohesió

1. IDENTIFICACIÓ

Nom de l’entitat:   Acrònim o sigles:  

CIF:   Naturalesa jurídica (associació, cooperativa, fundació, federació...):  

Adreça del domicili social de l’entitat (estatuts):  

Població:   Província:   Codi postal:   Any de fundació:  

Adreça de la ubicació de l’entitat a Granollers:  

Codi postal:   Telèfons:   Fax:  

Adreça electrònica de l’entitat:   Pàgina web de l’entitat:  

Número d’inscripció en el Registre general de la Direcció de Dret i d’Entitats Jurídiques

(o en d’altres registres específics):  

Nom del representant de l’entitat a l’efecte de notificacions:  

Adreça de les notificacions:  

Població:   Província:   CP:  

Telèfons per a les notificacions i localització urgent:  

Adreça electrònica de les notificacions1:  

1. D’acord amb l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
per mitjà d’aquest escrit manifesta que assenyala com a forma de notificacions l’adreça electrònica indicada, de qualsevol assumpte que tingui relació amb 
l’entitat que representa. Es considerarà per notificada l’entitat que representa, a tots els efectes legals, en el moment en què es produeixi l’accés al contingut 
del missatge electrònic. Quan, havent-hi constància de la recepció de la notificació a l’adreça electrònica, transcorrin deu dies naturals sense que s’accedeixi 
al contingut, s’ha d’entendre que s’ha rebutjat, llevat que d’ofici o a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi.

2. AUTORITZACIÓ PER FER PÚBLIQUES LES DADES SEGÜENTS EN ELS DIVERSOS CANALS I SUPORTS D’INFORMACIÓ I 

COMUNICACIÓ MUNICIPAL

 SÍ  NO Nom i/o acrònim de l’entitat  

 SÍ  NO Adreça completa de l’entitat  

 SÍ  NO Dies i horari d’atenció al públic  

 SÍ  NO Telèfon  

 SÍ  NO Adreça electrònica  

 SÍ  NO Adreça web  

 SÍ  NO Breu descripció de l’entitat i altres dades  

 SÍ  NO Logotip de l’entitat  

MODIFICACIÓ. REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS CIUTADANES

Ajuntament de Granollers
Registre Municipal d’Entitats i 
Associacions Ciutadanes

Tel. 93 842 68 37
registreentitats@granollers.cat
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