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Solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones 

 
 
SOLICITANTE / PRESENTADOR 

Nombre y apellidos 

Domicilio  Municipio 

En calidad de  

Teléfono                                            Correo electrónico 

 
 
DATOS DE LA ENTIDAD / ASOCIACIÓN 

Nombre 

CIF  Domicilio social 

Número de socios 

Objeto social 

 
 
CARGOS DIRECTIVOS 

Presidente 

Secretario 

Tesorero Otros 

 
 
DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A ESTA SOLICITUD: 
 
-Copia compulsada del número de inscripción en el Registro General de Asociaciones y otros registros públicos.  
-Copia compulsada de los estatutos.   
-Certificado del presupuesto anual. 

-Programa de las actividades de la asociación.  
-Certificado del número de socios. 

-Copia compulsada del CIF. -Acuerdo designación representante y fotocopia compulsada 
de su DNI. 

 
SOLICITO 
 
La inscripción de la misma en el Registro Municipal de Asociaciones de Moncofa, asumiendo la obligación de 
comunicar aquellas variaciones de los datos comunicados que se produzcan en el futuro, dentro del mes siguiente a 
la fecha en que se produzcan. El presupuesto y el programa anual de actividades se comunicarán en el mes de enero 
de cada año. 
 
 
En Moncofa, a  ___ de _______________ de _____ 
 

Firma 
 

 
Los datos facilitados por usted serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Moncofa, cuya finalidad es gestionar las peticiones 
manifestadas en el presente documento. Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso, de oposición, bien enviando una solicitud por escrito, acompañada de una 
fotocopia de su DNI, dirigida al Ayuntamiento de Moncofa, Plaça de la Constitució, núm. 1, CP 12593 Moncofa (Castellón); o bien mediante la entrega 
personal de la solicitud ante el Ayuntamiento con la exhibición del DNI original. 
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Sol·licitud d'inscripció en el Registre Municipal d'Associacions 

 
 
SOL·LICITANT / PRESENTADOR 

Nom i cognoms 

Domicili  Municipi 

En qualitat de  

Telèfon                                            Correu electrònic 

 
 
DADES DE L'ENTITAT / ASSOCIACIÓ 

Nom 

CIF  Domicili social 

Nombre de socis 

Objecte social 

 
 
CÀRRECS DIRECTIUS 

President 

Secretari 

Tresorer Altres 

 
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL ACOMPANYAR A LA SOL·LICITUD: 
 
-Còpia compulsada del número d'inscripció en el Registre General d'Associacions i altres registres públics.  
-Còpia compulsada dels estatuts.   
-Certificat del pressupost anual. 

-Programa de les activitats de l'associació.  
-Certificat del nombre de socis. 

-Còpia compulsada del CIF. -Acord designació representant i fotocòpia compulsada del 
seu DNI. 

 
SOL·LICITE 
 
La inscripció de l'associació en el Registre Municipal d'Associacions de Moncofa i assumir l'obligació de comunicar 
aquelles variacions de les dades comunicades que es produïsquen en el futur, durant el mes següent a la data en què 
s'hi produïsquen. El pressupost i el programa anual d'activitats es comunicaran al mes de gener de cada any. 
 
 
Moncofa, ___ de/d'_____________ de _____ 
 

Firma 
 

Les dades facilitades seran incloses en un fitxer titularitat de l'Ajuntament de Moncofa, que té com a finalitat gestionar les peticions manifestades en 
aquest document. Segons el que disposa la LO 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté pot exercir els drets d'accéso, rectificació, 
cancel·lació i, si s'escau, d'oposició, bé enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del DNI, dirigida a l'Ajuntament de Moncofa, 
plaça de la Constitució, núm. 1, CP 12593 Moncofa (Castelló); o bé mitjançant l'entrega personal de la sol·licitud en l'Ajuntament amb l'exhibició del 
DNI original. 

 
 


