Ajuntament de Roda de Berà
Joan Carles I, 15
43883 Roda de Berà
tel 977657009 / fax 977809071
www.rodadebera.cat

DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL REPRESENTANT DE L'ENTITAT O ASSOCIACIÓ.

Sr/a:__________________________________________________________________________
____
amb
DNI/NIE/CIF:___________________________
com
a
representant
de
l'entitat/associació:
_______________________________________________________________, estic assabentat
del Reglament Regulador de l'ús intern de l'Hotel d'Entitats de Roda de Berà aprovat per
acord del Ple de l'Ajuntament de Roda de Berà, en sessió ordinària de 18 de desembre de
2014 i
DECLARO, sota la meva exclusiva responsabilitat que:
•
•
•
•
•

Que sóc actualment el representant legal de l'entitat inscrita en el Registre
d'associacions de la Direcció General de Drets i Entitats Jurídiques del Departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Que l'entitat a la qual represento té els estatuts i la composició dels òrgans directius
actualitzats i vigents en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions de Roda de
Berà.
Que l'entitat a la qual represento té contractada l'assegurança de responsabilitat
civil pertinent pel tipus d'ús que sol·licito d'acord amb la normativa legal o
reglamentaria vigent.
Que les activitats que realitza l'entitat a la qual represento són sense ànim de lucre
i que, per tant els ingressos derivats de les mateixes són únicament als efectes de
cobrir les despeses generades per l'activitat.
Que les activitats de l'entitat a la qual represento són destinades exclusivament als
seus socis.

I perquè així consti, signo aquesta declaració.
Roda de Berà, _______ de _________________________de 201____.
(Signatura del representant)

Les dades de caràcter personal que ens proporciona seran incorporades a un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de Roda de
Berà amb la finalitat d’exercir les seves competències i funcions conforme als termes establerts a la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició presentant un escrit al Registre General de l’Ajuntament, carrer Joan Carles I, 15 · 43883 Roda de Berà.

