Ajuntament de Sagunt
SAIC

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE D’ASSOCIACIONS
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES
SOL·LICITANT / SOLICITANTE
Cognoms i nom/ Apellidos y nombre: .........................……….....…...…………………………………………………..
D.N.I/CIF ......................... Telèfon/Teléfono ………..………………… E-mail ……………………….….….…………..
Carrer/Calle ………………………………………………………………………………. C.P. ……………….….…………
Població/Población …………………………..………….….. Província/Provincia ……………………………….…….…
En nom i representació de la Associació / En nombre y representación de la Asociación
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Domicili social/ Domicilio social: ……………………………………………………………… NIF.: ………………………
Ajuntament de Sagunt – C./Autonomia, 2 – 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F // Tlf: 96 265 58 58 // www.aytosagunto.es

SOL·LICITA / SOLICITA
La Inscripció d’aquesta associació en el Registre Municipal d’Associacions de Sagunt, d’acord amb el que
disposa l’art 236.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre // La inscripción en el Registro Municipal de
Asociaciones Sagunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo del Real Decreto 2568/1986 de 28 de
noviembre.
DOCUMENTS A ADJUNTAR / DOCUMENTOS A ADJUNTAR
Còpia compulsada dels Estatuts de l’associació (adaptats a la nova LO 1/2002 de 22 de març, i si és el cas,
normativa específica / Copia compulsada de los Estatutos de la asociación (adaptados a la nueva L.O.
1/2002, de 22 de marzo, y en su caso a su norma específica).
Còpia compulsada de la resolució d’inscripció en el registre públic corresponent / Copia compulsada del la
resolución de Inscripción en el registro público correspondiente.
Certificat de dades de lòrgan de representació i nombre de socis (model a) / Certificado de datos del Organo
de representación y de número de socios ( modelo a)
Certificat del Pressupost i programa d’activitats de l’any en curs (model b) / Certificado Presupuesto y
Programa de actividades del año en curso ( modelo b)
Còpia compulsada del CIF / Copia compulsada del CIF.
AUTORITZA / AUTORIZA
Segons l’art.236.4 del RD 2568/86 de 28 de novembre, les dades del Registre seran públics. No obstant ,
autoritze expresament la publicació de les següents dades a la pàgina webde l’Ajuntament/ Según el art 236.4
del RD 2568/86 de 28 de noviembre, los datos del Registro serán públicos. No obstante, autorizo expresamente
la publicación de los siguientes datos en la página web del Ayuntamiento :
Persona de contacte/ Persona de contacto.
Telèfons i email de contacte /Teléfonos y email de contacto
Les dades de caràcter personal que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per l’Ajuntament de Sagunt, com a
titular responsable del fitxer, en l’us de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues competències. Així mateix, se l’informa
de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició,dirigint-se a l’Ajuntament, C/ Autonomia 2 46500- Sagunt, tot
això de conformitat amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal. //
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por el
Ayuntamiento de Sagunto, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndose ante este Ayuntamiento, C/ Autonomía 2 46500- Sagunto, según Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, artículo 5 .

En Sagunt, .a........de..................................de............

Firma

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE SAGUNT

