
AJUNTAMENT D’ALBALAT DE LA RIBERA 

 

SOLꞏLICITUD D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE D’ASSOCIACIONS 

Nom i cognoms: __________________________________________DNI: ____________ 

En nom i representació de l’associació: 

_______________________________________________________________________ 

Càrrec que ostenta en l’associació: ______________________ NIF: ________________ 

Domicili social: _________________ CP: ________ Població: ______________________ 

Adreça electrònica: _____________________________ Telèfon: ___________________ 

SOLꞏLICITA 

La inscripció d’aquesta associació al  Registre  Municipal  d’Associacions  d’Albalat  de la 
Ribera, d’acord amb el que disposa l’article 236.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre. 

DOCUMENTS A ADJUNTAR 

Còpia dels estatus de l’associació (adaptats a la nova LO 1/2002 de 22 de març, i si 
és el cas, normativa específica. 

Còpia de la resolució d’inscripció en el registre públic corresponent. 

Certificat de dades de l’òrgan de representació i nombre de socis. 

Certificat del pressupost i del programa d’activitats de l’any en curs 

Còpia del NIF 

AUTORITZA 

Segons l’article 236.4 del RD 2568/86, de 28 de novembre, les dades del Registre seran 
públiques. No obstant això, autoritze expressament la publicació de les següents dades en 
la pàgina web de l’Ajuntament: 

Persona de contacte 

Telèfon 

Adreça electrònica 

Les dades de caràcter personal que conté aquest imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament 
per l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera, com a titular responsable del fitxer, en l’ús de les funcions pròpies que 
té atribuïdes en l’àmbit de les seues competències. 

Així mateix, se l’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancelꞏlació i oposició, dirigint-
se a l’Ajuntament, plaça de la Cort, 1, 46687, Albalat de la Ribera, tot això de conformitat amb el que disposa 
l’article 12 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets 
digitals. 

Albalat de la Ribera, ____ de ___________ de ______ 
 [Signatura] 

 

 

 

 

Senyor alcalde de l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera 
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