SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE FUNDACIONS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA DE DELEGACIÓ DE FUNDACIÓ SOTMESA A UN ALTRE PROTECTORAT
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE FUNDACIONES DE LA COMUNITAT
VALENCIANA DE DELEGACIÓN DE FUNDACIÓN SOMETIDA A OTRO PROTECTORADO

A

DADES D'IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN
NÚM. INSCRIPCIÓ AL REGISTRE
Nº INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

NOM DE LA FUNDACIÓ / NOMBRE DE LA FUNDACIÓN

CP

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

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA

CIF

TELÈFON / TELÉFONO

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL / DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
COGNOMS / APELLIDOS

DNI

NOM / NOMBRE

EN QUALITAT DE / EN CALIDAD DE

B

TELÈFON / TELÉFONO

DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA
Certificat emés pel registre en què es trobe inscrita la fundació sol·licitant, on conste la inscripció de la fundació, els seus estatuts i patronat en
data emissió del citat certificat
Certificado emitido por el registro en el que se halle inscrita la fundación solicitante, en el que conste la inscripción de la fundación, sus
estatutos y patronato a fecha de emisión del citado certificado

C

SOL·LICITUD I EXPOSICIÓ RAONADA / SOLICITUD Y EXPOSICIÓN RAZONADA

Que d'acord amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat
Valenciana, i l'article 47.4 del Decret 68/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat
Valenciana, formalitza esta sol·licitud.
Que de acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Fundaciones de la Comunitat
Valenciana, y el artículo 47.4 del Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la
Comunitat Valenciana, formaliza esta solicitud.
d

de

CHAP - IAC

,

DIN - A4

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

Firma:
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).

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

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES
PROTECTORAT DE FUNDACIONS
CONSELLERIA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS
PROTECTORADO DE FUNDACIONES

11/04/19

IA - 10074 - 01 - E

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

Còpia autoritzada o testimoni notarial de l'escriptura pública que protocol·litze l'establiment en el territori de la Comunitat Valenciana de
delegació de la Fundació, amb el contingut següent:
Copia autorizada o testimonio notarial de la escritura pública que protocolice el establecimiento en el territorio de la Comunitat Valenciana de
delegación de la Fundación, con el siguiente contenido:
Certificat de l'acord del Patronat d'establir al territori de la Comunitat Valenciana una delegació de la Fundació, com també de la
designació del representant d'esta
Certificado del acuerdo del Patronato de establecer en el territorio de la Comunitat Valenciana una delegación de la Fundación, así como
de la designación del representante de la misma
Nom, cognoms, majoria d'edat de la persona representant, si és persona física; denominació i raó social, si és persona jurídica,
nacionalitat i domicili en ambdós casos
Nombre, apellidos, mayoría de edad de la persona representante, si es persona física; denominación y razón social, si es persona
jurídica, nacionalidad y domicilio en ambos casos
Aceptació de les persones representants
Aceptación de las personas representantes
Domicili de la delegació
Domicilio de la delegación
Model 046 acreditatiu del pagament de la taxa corresponent, per import de 15 euros.
Modelo 046 acreditativo del pago de la tasa correspondiente, por importe de 15 euros.
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE FUNDACIONES DE LA COMUNITAT
VALENCIANA DE DELEGACIÓN DE FUNDACIÓN SOMETIDA A OTRO PROTECTORADO

A

DADES D'IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN
NÚM. INSCRIPCIÓ AL REGISTRE
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LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA

CIF
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DNI

NOM / NOMBRE

EN QUALITAT DE / EN CALIDAD DE

B

TELÈFON / TELÉFONO

DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA

Còpia autoritzada o testimoni notarial de l'escriptura pública que protocol·litze l'establiment en el territori de la Comunitat Valenciana de
delegació de la Fundació, amb el contingut següent:
Copia autorizada o testimonio notarial de la escritura pública que protocolice el establecimiento en el territorio de la Comunitat Valenciana de
delegación de la Fundación, con el siguiente contenido:
Certificat de l'acord del Patronat d'establir al territori de la Comunitat Valenciana una delegació de la Fundació, com també de la
designació del representant d'esta
Certificado del acuerdo del Patronato de establecer en el territorio de la Comunitat Valenciana una delegación de la Fundación, así como
de la designación del representante de la misma
Nom, cognoms, majoria d'edat de la persona representant, si és persona física; denominació i raó social, si és persona jurídica,
nacionalitat i domicili en ambdós casos
Nombre, apellidos, mayoría de edad de la persona representante, si es persona física; denominación y razón social, si es persona
jurídica, nacionalidad y domicilio en ambos casos
Aceptació de les persones representants
Aceptación de las personas representantes
Domicili de la delegació
Domicilio de la delegación
Model 046 acreditatiu del pagament de la taxa corresponent, per import de 15 euros.
Modelo 046 acreditativo del pago de la tasa correspondiente, por importe de 15 euros.

C

SOL·LICITUD I EXPOSICIÓ RAONADA / SOLICITUD Y EXPOSICIÓN RAZONADA

Que d'acord amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat
Valenciana, i l'article 47.4 del Decret 68/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat
Valenciana, formalitza esta sol·licitud.
Que de acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Fundaciones de la Comunitat
Valenciana, y el artículo 47.4 del Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la
Comunitat Valenciana, formaliza esta solicitud.
d

de

CHAP - IAC

,

DIN - A4

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

Firma:
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).

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

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES
PROTECTORAT DE FUNDACIONS
CONSELLERIA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS
PROTECTORADO DE FUNDACIONES

11/04/19

IA - 10074 - 01 - E

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA

Certificat emés pel registre en què es trobe inscrita la fundació sol·licitant, on conste la inscripció de la fundació, els seus estatuts i patronat en
data emissió del citat certificat
Certificado emitido por el registro en el que se halle inscrita la fundación solicitante, en el que conste la inscripción de la fundación, sus
estatutos y patronato a fecha de emisión del citado certificado

