
 

 

 

REGISTRE MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS VEÏNALS DE MUSEROS 
REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES DE MUSEROS 

 
 
 

 1. DADES D’IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE 
Cognoms / Apellidos Nom / Nombre DNI / NIE 
   
Adreça (carrer, plaça, número i porta) / Dirección (calle, plaza, número y puerta) 
 
Codi postal / Código postal Municipi / Municipio Província / Provincia 
   
Telèfon de contacte / Teléfono de contacto Correu electrònic / Email 
  
Representació en l’entitat (càrrec) / Representación en la entidad (cargo) 
 
Que d’acord amb l’article 236.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, està facultada per obtenir la inscripció en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals. 
Que de acuerdo con el artículo 236.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, está facultada para obtener la inscripción en el Registro Municipal 
de Asociaciones Vecinales. 

   

 

 2. EXPOSICIÓ / EXPOSICIÓN 
Nom de l’entitat / Nombre de la entidad CIF Data de constitució / Fecha de constitución 
   
Telèfon de contacte/ Teléfono de contacto Correu electrònic / Email Fax 
   

   

 

 3. DOCUMENTACIÓ ADJUNTADA / DOCUMENTACIÓN ADJUNTADA 

 
 

Estatuts de l’associació amb el segell de la Generalitat o del registre corresponent. 
Estatutos de la asociación con el sello de la Generalitat o del registro correspondiente. 

 
 

Número d’inscripció en el Registre General d’Associacions i altres registres públics. 
Número de inscripción en el Registro General de Asociaciones y otros registros públicos. 

 
 

Nom de les persones que ocupen els càrrecs directius. 
Nombre de las personas que ocupan los cargos directivos. 

 
 

Domicili social (cal incloure el CIF). 
Domicilio social (hay que incluir el CIF). 

 
 

Certificació del nombre de socis. 
Certificación del número de socios. 

 
 

Pressupost de l’any en curs. 
Presupuesto del año en curso. 

 
 

Programa d’activitats de l’any en curs. 
Programa de actividades del año en curso. 

 
Que, d’acord amb la documentació presentada, resolgueu la inscripció de l’associació al Registre Municipal d’Associacions Veïnals. 
Que, de acuerdo con la documentación presentada, resolváis la inscripción de la asociación al Registro Municipal de Asociaciones 
Vecinales. 
 
 
 
 
 
 
 
Firma ____________________________________ Museros, _______ de/d’ _______________________ de __________ 

Data d’entrada / Fecha de entrada:  
 

 

y 
 

Registre d’entrada / Registro de entrada 
 

 



 

 

 4. AVÍS LEGAL / AVISO LEGAL 
 
D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal i amb el Reglament (UE) 2016/679, l’informem que les seues dades personals seran incorporades 
als sistemes de tractament titularitat de l’Ajuntament de Museros, amb la finalitat de tramitar la sol·licitud d’inscripció en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals de Museros. 
Les dades no seran cedides a tercers, excepte si existeix una obligació legal. L’informem que les seues dades seran conservades durant els anys necessaris per a complir amb 
les obligacions legals, com estableix la normativa vigent. 
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent de protecció de dades, podrà exercir els seus drets al tractament de dades de caràcter personal, en dirigir la seua petició 
al nostre delegat de protecció de dades, a la plaça del Castell, 1, de Museros (46136), o al correu electrònic dpo@museros.es. 
Per a una informació més detallada sobre el tractament de dades, pot consultar www.museros.org/politica-de-privacitat. 
 
De acuerdo con la normativa vigente de protección de datos de carácter personal y con el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que sus datos personales serán incorporados 
a los sistemas de tratamiento titularidad del Ayuntamiento de Museros, con el fin de tramitar la solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales de 
Museros. Los datos no serán cedidos a terceros, excepto si existe una obligación legal. Le informamos que sus datos serán conservados durante los años necesarios para cumplir 
con las obligaciones legales, como establece la normativa vigente. 
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente de protección de datos, podrá ejercer sus derechos en el tratamiento de datos de carácter personal, al dirigir la 
sede petición a nuestro delegado de protección de datos, en la plaza del Castell, 1, de Museros (46136), o al correo electrónico dpo@museros.es. 
Para una información más detallada sobre el tratamiento de datos, puede consultar www.museros.org/politica-de-privacidad. 
 

 

SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE MUSEROS 
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