Ajuntament
de Benicarló
Registre Municipal d'Associacions: sol·licitud d'inscripció
Dades
de la persona
sol·licitant que
representa
l'associació

Nom i cognoms

Càrrec que ostenta

NIF

Domicili (adreça i localitat)

Dades de
l'associació

Telèfon

Denominació completa de l'associació

CIF

Núm. del Registre Autonòmic/Nacional d'Associacions

Domicili social (adreça i localitat)

Telefon

Fax

Correu electrònic

Web

Domicili de recepció d'informació (adreça i localitat)

Fins de l'associació

Exposo

Que, d'acord amb el Registre Municipal d'Associacions de l'Ajuntament de Benicarló i amb l'art.
236.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,

Sol·licito

Inscriure l'Associació
en el Registre Municipal d'Associacions.

Signatura

Datació

Lloc

Data

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ
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Ajuntament
de Benicarló
Registre Municipal d'Associacions: sol·licitud d'inscripció
Documentació
que cal aportar

— Fotocòpia dels estatuts de l'associació.
— Fotocòpia de l'acta de fundació de l'associació.
— Fotocòpia de la resolució d'inscripció en el Registre General d'Associacions corresponent.
— Certificació del president/a de l'associació on conste: la relació de les persones que
ocupen càrrec directius, el pressupost previst per a l'any vigent i el nombre de socis i
sòcies (vegeu el model d'imprès Registre Municipal d'Associacions: certificat).
— Programa d'activitats de l'any en curs (vegeu el model d'imprès Registre Municipal
d'Associacions: programació d'activitats).
— Fotocòpia del CIF de l'associació.
— Altres, si escau:

Política de
privadesa de
les dades de
caràcter
personal

.

Les dades que heu facilitat s'inclouran en un fitxer de titularitat de l'Ajuntament de Benicarló, la
finalitat del qual és la gestió administrativa del Registre Municipal d'Associacions.
L'associació està obligada a comunicar a l'Ajuntament qualsevol variació en les dades de l'entitat
o representant. Per tant, l'Ajuntament no és responsable de la falta de veracitat o no actualització
de les dades del Registre Municipal.
D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau oposició, respecte a les dades
de la persona representant de l'associació, bé enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada
d'una fotocòpia del vostre DNI, passaport, NIE o qualsevol altre document d'identificació
equivalent, —dirigida al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Benicarló, LOPD Associacions, c.
de Ferreres Bretó núm. 10, 12580 Benicarló (Castelló)—, o bé presentant-la personalment al
Registre d'Entrada, amb l'exhibició del DNI original o un document equivalent.
En tot cas, per facilitar la difusió de la vostra associació entre la ciutadania, l'Ajuntament de
Benicarló, pot facilitar les vostres dades de contacte (nom de l'associació, adreça postal i
electrònica, telèfon fix i mòbil) a aquelles persones o entitats interessades. Si no esteu d'acord,
marqueu el següent requadre .
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