
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS VEÏNALS

En/Na__________________________________________________________, amb DNI 
número___________________, i amb domicili al carrer ________________________________ 
_________________________________, de _____________________, en nom i representació 
de l’associació ______________________________________________________, amb domicili 
social al carrer __________________________________________, de ___________________, 
C.P.  ____________,  telèfon  de  l'associació  ____________________,  correu  electrònic  de 
l'associació _________________________________, de conformitat amb el que disposa l’article 
236.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, Real 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, sol·licita la inscripció d’aquesta associació al Registre 
Municipal d'Associacions Veïnals de l'Ajuntament de Xàtiva, per la qual cosa s’acompanya la 
següent documentació:

• Estatuts de l’associació.

• Certificat d’inscripció en el Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana i/o 

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.

• Certificat del número de socis.

• Número d’identificació fiscal de l’Associació.

• Fitxa de manteniment de tercers.

Per tot allò,

SOL·LICITE:

Que tenint per presentat aquest escrit i les dades i documents que s’acompanyen, i reunint els 
requisits  legals  exigits,  es  serveixca  ordenar  la  inscripció  d’aquesta  associació  al  Registre 
Municipal d’Associacions Veïnals de l'Ajuntament de Xàtiva.

Xàtiva, _________ de _________________ de ________

El/La Representant,

l·lm. Sr. Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de XÀTIVA
Les dades que ens ha facilitat seran incloses en un fitxer degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de  
Dades de què és titular l'Excm. Ajuntament de Xàtiva, amb la finalitat de la pròpia gestió del Registre d'Associacions de  
l'Ajuntament de Xàtiva i la seua explotació. 

Les dades bàsiques de l'associació es publicaràn a la pàgina web de l'Ajuntament de Xàtiva als únics efectes de  
publicitat. Vosté pot exercitar els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, enviant una sol·licitud per escrit  
a la Secció de Modernització i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Xàtiva, Albereda Jaume I, 35, CP: 46800  
Xàtiva, València, indicant clarament el seu nom, cognoms i direcció i acompanyant una fotocòpia de D.N.I. 

D. Albereda Jaume I, 35
Tl. 96 228 98 00
C.P. 46800 – Xàtiva
FX. 96 228 98 09
Em. LauraCanyas@ayto-xativa.es 


