
Excel·lentíssim Ajuntament d’Ibi
                    C/. Les Eres, 48     03440 IBI (Alacant)     CIF: P-0307900-A     Tfno: 96 555 2450 - Ext. 113     Fax: 965552935

w  w  w.ibi  .  es SECRETARIA – Responsabilitat Patrimonial Eixida:

SOL.LICITUD  D'INSCRIPCIÓ  EN  REGISTRE  MUNICIPAL

D'ASSOCIACIONS  /    SOLICITUD  DE  INSCRIPCIÓN  EN  EL  REGISTRO
MUNICIPAL DE ASOCIACIONES

1.  DADES DEL/DE LA PRESIDENT/A DE L' ASSOCIACIÓ /  DATOS DEL/DE LA
PRESIDENTE/A DE LA ASOCIACIÓN 

Nom/Nombre: Cognoms/Apellidos:

Document/Documento: Nombre document/Núm.documento:

Domicili/Domicilio:

Localitat/Localidad: C.P. Província/Provincia:

Correu electrònic/Correo electrónico:
 

Telf: Mòbil/Móvil:

2. DADES DE L'ASSOCIACIÓ/DATOS DE LA ASOCIACIÓN

NIF: Nom/nombre:

Domicili social/domicilio social: 

Localitat/Localidad: C.P. Província/Provincia:

Correu electrònic/Correo electrónico:
 

Telf: Mòbil/Móvil:

De conformitat amb el que disposa l'article 236.4 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,  sol·licite la inscripció d'esta associació en el
Registre  municipal  d'associacions,  a  l'efecte  del  qual  s'acompanya  la  següent
documentació:

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  236.4  del  Real  Decreto
2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,
solicito la inscripción de esta asociación en el Registro municipal de asociaciones, a
cuyo efecto se acompaña la siguiente documentación:
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□ Estatuts de l'associació / Estatutos de la asociación.

□  Certificació  d'inscripció  en  el  Registre  General  d'Associacions  i  altres
registres públics / Certificado de inscripción en el Registro General de Asociaciones
y en otros registros púlicos.

□ Certificació literal dels acords que figuren en les actes de les reunions de
les assemblees en què es van efectuar els nomenaments i en els que consten les
dades de les persones que ocupen els càrrecs directius /  Certificación literal de los
acuerdos que figuren en las actas de las reuniones de las asambleas en que se
efectuaron los nombramientos y en los que consten los datos de las personas que
ocupen los cargos directivos.

□ 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.

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

□ Fotocòpia compulsada del CIF / Fotocopia compulsada del CIF.

IBI, _______ de ___________ de _________

Firma

Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament d’Ibi.
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