SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL CENS D'ASSOCIACIONS
JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE
SERVEIS A LA JOVENTUT
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL CENSO DE ASOCIACIONES
JUVENILES Y ENTIDADES PRESTADORAS DE
SERVICIOS A LA JUVENTUD

A

DADES DEL REPRESENTANT DE L'ENTITAT (PERSONA SOL·LICITANT)
DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD (PERSONA SOLICITANTE)
NIF

NOM / NOMBRE

COGNOMS / APELLIDOS

CP

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

LOCALITAT / LOCALIDAD

B

PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON / TELÉFONO

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

DADES DEL REPRESENTANT DE L'ENTITAT
DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
NIF

RAÓ SOCIAL / RAZÓN SOCIAL

TIPUS D'ENTITAT ASSOCIATIVA / TIPO DE ENTIDAD ASOCIATIVA
Associació / Asociación

E. Prestadora

Joventut Partits Polítics / Juventud Partidos Políticos

LOCALITAT / LOCALIDAD

C

PROVÍNCIA / PROVINCIA

Altres / Otras
CP

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

TELÈFON / TELÉFONO

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

EXPOSICIÓ
EXPOSICIÓN

Que d'acord amb el que disposa l'Ordre de 10 de novembre de 1983, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOGV nº 134, de 8 de
desembre de 1983), per la qual es regula el procediment per a l'elaboració del Cens d'Associacions Juvenils i entitats prestadores de serveis a la
joventut en la Comunitat Autònoma Valenciana, s'adjunta la següent documentació:
Que de acuerdo con lo que dispone la Orden de 10 de noviembre de 1983, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia (DOGV nº 134, de 8 de
diciembre de 1983), por la que se regula el procedimiento para la elaboración del Censo de Asociaciones Juveniles y entidades prestadoras de
servicios a la juventud de la Comunidad Autónoma Valenciana, se adjunta la siguiente documentación:
Resolució d'inscripció de l'entitat en el registre competent (fotocòpia compulsada)
Resolución de inscripción de la entidad en el registro competente (fotocopia compulsada)
NIF de l'entitat (fotocòpia compulsada)
NIF de la entidad (fotocopia compulsada)
Estatuts de l'entitat visats pel registre competent o modificació en el seu cas (fotocòpia compulsada)
Estatutos de la entidad visados por el registro competente o modificación en su caso (fotocopia compulsada)
Certificat del secretari de l'entitat acreditatiu de l'actual composició de la junta directiva
Certificado del secretario de la entidad acreditativo de la actual composición de la junta directiva
Acta de constitució de l'entitat, acompanyada de la composició dels òrgans provisionals de govern (fotocòpia compulsada)
Acta de constitución de la entidad, acompañada de la composición de los órganos provisionales de gobierno (fotocopia compulsada)

D

SOL·LICITUD
SOLICITUD

d

de

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).

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT

03/07/18

IA - 16095 - 01 - E

DIN - A4

,

IVAJ

Que, segons la documentació presentada, es resolga la inscripció de l'entitat en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la
Joventut, de la Comunitat Valenciana.
Que, según la documentación presentada, se resuelva la inscripción de la entidad en el Censo de Asociaciones Juveniles y Entidades Prestadoras de
Servicios a la Juventud, de la Comunitat Valenciana.

