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SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE CENTRES VALENCIANS A L'EXTERIOR 
  
  

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CENTROS VALENCIANOS EN EL EXTERIOR

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE 
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DEA

Centre valencià a l'exterior 
Centro valenciano en el exterior

Federació de centres valencians a l'exterior 
Federación de centros valencianos en el exterior

Confederació de centres valencians a l'exterior 
Confederación de centros valencianos en el exterior

B DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT LEGAL / DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL

DADES A L'EFECTE DE NOTIFICACIONS / DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

NOM DEL CENTRE, FEDERACIÓ O CONFEDERACIÓ 
NOMBRE DEL CENTRO, FEDERACIÓN O CONFEDERACIÓN 

INSCRITA EN REGISTRE OFICIAL D 
INSCRITA EN REGISTRO OFICIAL DE

DNI / NIF / PASSAPORT 
DNI / NIF / PASAPORTE

DOMICILI SOCIAL (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO SOCIAL (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD

PAÍS O COMUNITAT AUTÒNOMA / PAÍS O COMUNIDAD AUTÓNOMA TELÈFON / TELÉFONO ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI / NIF / PASSAPORT 
DNI / NIF / PASAPORTE

NACIONALITAT / NACIONALIDAD

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP

PAÍS O COMUNITAT AUTÒNOMA / PAÍS O COMUNIDAD AUTÓNOMA FAXTELÈFON / TELÉFONO ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

FAX

NÚM. D'EXPEDIENT / Nº DE EXPEDIENTE

NÚM. D'INSCRIPCIÓ 
Nº DE INCRIPCIÓN

C ALTRES DADES BÀSIQUES 
OTROS DATOS BÁSICOS

NRE. SOCIS/SÒCIES DEL CENTRE O ENTITATS QUE AGRUPA LA FEDERACIÓ O CONFEDERACIÓ 
NÚM. SOCIOS/SOCIAS DEL CENTRO O ENTIDADES QUE AGRUPA LA FEDERACIÓN O CONFEDERACIÓN

NOM DE LES ENTITATS QUE AGRUPA LA FEDERACIÓ O CONFEDERACIÓ 
NOMBRE DE LAS ENTIDADES QUE AGRUPA LA FEDERACIÓN O CONFEDERACIÓN

DOCUMENTACIÓ APORTADA 
DOCUMENTACIÓN APORTADAD
Original dels estatuts del centre valencià o còpia que acredite que concorda amb l'original, d'acord amb qualsevol mitjà admissible en dret 
Original de los estatutos del centro valenciano o copia que acredite que concuerda con el original, de acuerdo con cualquier medio admisible 
en derecho
Certificat de l'acord de l'òrgan competent per a representar l'entitat, de sol·licitar el reconeixement com a centre valencià a l'exterior. Si es 
tracta d'una sol·licitud de reconeixement de federació o confederació de centres valencians a l'exterior, cadascuna de les entitats que es 
federen hauran d'aportar el corresponent certificat de l'acord adoptat per l'assemblea respectiva de federar-se o confederar-se. 
Certificado del acuerdo del órgano competente para representar a la entidad, de solicitar el reconocimiento como centro valenciano en el 
exterior. Si se trata de una solicitud de reconocimiento de federación o confederación de centros valencianos en el exterior, cada una de las 
entidades que se federen o confederen habrán de aportar el correspondiente certificado del acuerdo adoptado por la asamblea respectiva de 
federarse o confederarse.
Certificat expedit per l'òrgan competent, que acredite la legalització de l'entitat al territori on estiga establida. En el cas que no estiga previst 
el tràmit de legalització, este requisit pot ser complit aportant la documentació que l'acredite 
Certificado expedido por órgano competente, que acredite la legalización de la entidad en el territorio en el que esté establecida. En el caso 
que no esté previsto el trámite de legalización, este requisito puede ser cumplido aportando la documentación que lo acredite
Memòria indicativa de les activitats dutes a terme pel centre i de les que es projecten per al futur, així com els mitjans materials i personals 
que disposa per al compliment dels seus fins 
Memoria indicativa de las actividades llevadas a cabo por el centro y de las que se proyectan para el futuro, así como los medios materiales 
y personales de que dispone para el cumplimiento de sus fines

E SOL·LICITUD 
SOLICITUD

, d del

Signatura: 
Firma:

La persona que signa sol·licita d'acord amb l'establit en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la 
Comunitat Valenciana i en el Decret 94/2016, de 22 de juliol, de la Generalitat, pel qual es regulen els Centres Valencians en l'Exterior de la 
Comunitat Valenciana, el reconeixement del centre, federació o confederació, així com la seua inscripció en el Registre de Centres Valencians en 
l'Exterior.  

La persona que firma solicita de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación 
Ciudadana de la Comunitat Valenciana y en el Decreto 94/2016, de 22 de julio, de la Generalitat, por el que se regulan los Centros Valencianos en 
el Exterior de la Comunitat Valenciana, el reconocimiento del centro, federación o confederación, así como su inscripción en el Registro de 
Centros Valencianos en el Exterior.

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 
14/12/99).

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
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