
CONCELLERÍA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ 
Praza San Martiño nº 2 

32005 – Ourense 
tel. 988248890 

 

INSTANCIA DE ALTA NO REXISTRO DE ENTIDADES CIDADAS 

D/Dna ................................................................................................................. con DNI. ...................... e 
co domicilio aefectos de notificación ....................................................................................................telf. 
de contacto: ................. actuando como Presidente da entidade....................................................... co nº 
de CIF.......................              

Expón : 

Que segundo o Artigo 27  do  Regulamento orgánico de Participación cidadá  “ Poderán inscribirse no 
rexistro municipal de entidades cidadáns todas aquelas asociacións, federacións, confederacións ou 
unións de asociacións de base, que cumpran os seguintes requisitos: 

a) Que sexan entidades de carácter asociativo, sen ánimo de lucro, constituídas consonte ó réxime xeral 

de asociacións. 

b) Que teñan sede no municipio de Ourense. 

c) Que o seu obxecto fundamental, de acordo cos seus estatutos, sexa a defensa, o fomento e a 
representación e promoción dos intereses xerais ou sectoriais dos cidadáns e a mellora da súa calidade 
de vida. 

d) Que veñan realizando programas e actividades que redunden en beneficio dos cidadáns de Ourense.” 
( entregarase declaración xurada do programa de actividades segundo modelo anexo I) 

E por elo a A.VV.                                                 
 Solicita a inscrición no Rexistro de entidades cidadás , facendo entrega da seguinte 
documentación: 

 Estatutos da entidade, onde se exprese a súa denominación, ámbito territorial de actuación, 
domicilio social, os seus fins e actividades, patrimonio inicial, recursos económicos dos que poderá 
facer uso, criterios que garantan o funcionamento democrático da entidade e todos aqueles extremos 
que se especifiquen na súa normativa  reguladora tanto do Estado como da Comunidade Autónoma. 
 

 Documento público acreditativo da inscrición e número da mesma no rexistro de asociacións 
nacional ou autonómico. 
 

 Nome e DNI das persoas que ocupen cargos directivos. 
                                                                                                                                                        .    

 Domicilio social da entidade, teléfono, fax, páxina web, e correo electrónico. 
                                                  . 

  Orzamento do ano en curso.         

    
 Programa das actividades que se van desenvolver nese ano.     

  
  Certificación acreditativa do número de socios cos pagamentos correspondentes 

realizados ( Anexo II) 
 

 

Ourense,        de                       de  

 presidente da A.VV. 

 

 

 

 

EXMO. SR. ALCALDE- PRESIDENTE DO CONCELLO DE OURENSE 


