
Les dades de caràcter personal que consten en el present document estan incorporades en un fitxer responsabilitat de l'AJUNTAMENT DE MOIXENT, CIF P4617200C. Conforme els articles 15 i 16 de la 
LOPD 15/1999, de 13 de desembre, li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a PLAÇA MAJOR, 1, 46640 MOIXENT (VALÈNCIA), o bé enviant un correu electrònic a 
info@moixent.es. 
El contingut d'esta instància és estrictament confidencial. En el supòsit que vosté no siga el destinatari i haja rebut este missatge per equivocació, agrairíem que ho comunicara al remitent, sense difondre, 
emmagatzemar o copiar el seu contingut.  

 

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ASSOCIACIONS DE L'AJUNTAMENT 
DE MOIXENT  

 
 
 En/Na _________________________________________________, amb DNI número 
__________________, i amb domicili en __________________, carrer 
________________________________________, núm_________, en nom i representació de 
1 _____________________________________, amb domicili social en Moixent, 
C/_____________________________________________, número_______ codi postal: 
____________, telèfon _________, fax ________________ i correu electrònic: 
_____________________________________________, de conformitat amb el que disposa 
l’article 236.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, sol·licita la inscripció d’esta 
Associació veïnal en el Registre Municipal, a l’efecte del qual s’acompanyen els següents 
documents: 2 
 
   Estatuts de l’Associació. 
 

 Certificació d’inscripció en el Registre General d’Associacions i en altres Registres 
públics. 
 
   Relació de les persones que ocupen càrrecs directius. 
 
   Pressupost de l’any en curs. 
 
   Programa d’activitats de l’any en curs. 
 
   Certificació del nombre de socis. 
 
   ___ 
 
   ___ 
 
 Per tot això, 
 

 SOL·LICITE: Que tenint per presentat este escrit i les dades i documents que 
s'acompanyen, i reunint els requisits legals exigits, se servisca ordenar la inscripció d'esta 
Associació en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals, que ha de portar-se a la 
Secretaria General d'eixe Ajuntament (*). 

 
 
 Moixent, a ___ de _________ de 2008. 
 
 
 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’ AJUNTAMENT DE MOIXENT 

                                                      
1 Nom de l’Associació. 
2 Assenyale’s amb una X el que procedisca. 
(*)Les associacions inscrites estan obligades a notificar al Registre tota modificació de les dades dins del mes següent a què es produïsca. El 
pressupost i el programa anual d’activitats es comunicaran en el mes de gener de cada any. 
L’incumpliment d’estes obligacions donarà lloc a que l’Ajuntament puga donar de baixa a l’associació en el Registre. 
 


