FITXA IDENTIFICADORA DE L’ENTITAT
DADES GENERALS DE L’ENTITAT
Nom/Sigles
Número de registre a la UPC

Número de registre a la Generalitat

NIF

Web associació

UBICACIÓ
Adreça completa (carrer, número, escala, pis…)
Codi postal

Població

Campus

PERSONA DE CONTACTE
Nom i cognoms, i càrrec dins de l’associació

Telèfon

Adreça @

DADES BANCÀRIES
Titular del compte
NIF del compte

Número de compte (20 dígits)

CÀRRECS DE L’ENTITAT
President (nom i cognoms)
Adreça @
Vinculació amb la UPC (i Centre)

Telèfon

Telèfon

Telèfon

Telèfon

Telèfon

Telèfon

Tresorer (nom i cognoms)
Adreça @
Vinculació amb la UPC (i Centre)
Secretari (nom i cognoms)
Adreça @
Vinculació amb la UPC (i Centre)

REQUISIT D’INSCRIPCIÓ
Tal i com disposa la Disposició final única del Reglament del Registre d’associacions de la UPC aprovat al juliol de 2011...
“... Les associacions ja existents, amb anterioritat a l’entrada en vigor del present reglament, caldrà que s’ajustin als requisits
establerts i que facilitin al servei universitari competent en aquesta matèria, la documentació necessària en el termini màxim d’un
any des de la seva aprovació...”
Per aquest motiu, i per tal de complir amb un dels apartats de l’article 2, que diu que “com a mínim un 70 % dels membres de la
junta directiva i socis de l’associació siguin membres de la comunitat UPC (PDI, PAS, estudiantat i Alumni). Excepcionalment, es
podran inscriure associacions que tinguin un percentatge de membres de la UPC inferior quan es tracti d’associacions
interuniversitàries” us demanem, si us plau, que ens indiqueu, del número total de socis de la vostra associació:

quants socis són membres de la UPC
quants socis són ex-membres de la UPC
quants socis no són membres de la UPC

TIPOLOGIA DE L’ENTITAT

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Associació cultural
Associació de representació d'estudiants
Associació esportiva
Associació relacionada amb el medi ambient
Associació relacionada amb el teatre
Associació relacionada amb els jocs
Associació relacionada amb la cooperació
Associació relacionada amb la fotografia
Associació relacionada amb la música (coral)

Associació relacionada amb la música (grup)
Associació relacionada amb la música (tuna)
Associació relacionada amb la ràdio
Associació relacionada amb l'ampliació d'estudis
Delegació d'estudiants
Junior empresa
Relacions internacionals
Revista
Unitat Estructural

Si voleu figurar a la llista de distribució d’associacions, deixeu-nos l’adreça de correu electrònic a la qual voleu rebre informació
(màxim 2)

Si us plau, comuniqueu qualsevol canvi de dades de l’associació a:
ajuts.associacions@upc.edu
Adreça @

93 401 57 45
Telèfon

