
  Adreça de la persona 
sol·licitant 

Localitat Província Codi Postal 

Dades de l’entitat que represento 

 
  Denominació 

Nº de Registre a la Generalitat Telèfon Correu electrònic 

Adreça de l’associació 

Localitat Província Codi Postal 

 

 

 
Parc TecnoCampus Mataró-

Maresme, Carrer d'Ernest Lluch, 32 

08302 Mataró, Barcelona 

Tel. +34 931 69 65 00 
https://www.tecnocampus.cat 

 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE D’ASSOCIACIONS DEL TECNOCAMPUS 

 
Dades Personals  

   

  Nom i Cognoms  Càrrec 

   

  DNI Telèfon Correu electrònic 

 

 

 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

Sol·licito 

Que es registri l’entitat que represento al Registre d’Associacions del TecnoCampus 

 
Signatura 

A Mataró, el de del 20   

Exposo 

-Que presento els document següents (indiqui els documents que presenta, segons es correspongui amb el tipus d'entitat que vol registrar) 

 

Certificat acreditatiu de l’acord pres per la Junta Directiva de l’associació de sol·licitar la inscripció al Registre 

d’Associacions i Grups d’Estudiants del TecnoCampus 

 

Còpia compulsada dels Estatuts de l’entitat sol·licitant. 

Còpia compulsada de l’Acta Fundacional 

Relació dels membres dels òrgans de govern de l’associació, amb noms, cognoms, DNI, adreces i telèfons. 

Documents que acrediten a la meitat dels membres de l’associació com a membre del TecnoCampus 

-I a  més: 
Còpia compulsada dels certificat del registre de la Generalitat de Catalunya 

i/o 

Informe favorable de la UACU 

És per tot això que: 

https://www.tecnocampus.cat/
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