
B DADES D'IDENTIFICACIÓ (Entitat)

NOM CIF 

CORREU ELECTRÒNIC

Núm. REGISTRE ASSOCIACIONS COMUNITAT VALENCIANA

Núm. REGISTRE ASSOCIACIONS JUVENILS COMUNITAT VALENCIANA (IVAJ)

Aquelles entitats que no estiguen inscrites en el Registre d'Associacions de l'Ajuntament d'Almussafes y tinguen una 
secció o similar en funcionament de forma anual en Almussafes, hauran de presentar emplenar el següent formulari.
Dades personals dels responsables:

• Nom:                         

• Cognoms:                 

• Adreça:                     

• Telèfon:                    

• Correu electrònic:    

• Càrrec:                     

Adreça en Almussafes.  

Telèfon del responsable que es designe com  interlocutor amb l'Ajuntament.

En relació amb la sol·licitud presentada, es procedeix per aquesta Alcaldia, en compliment d’allò disposat a l’article 21 de la Llei 39/2015, de 2 d’
octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a INFORMAR-LI que:
1. El  termini  màxim normativament  establit  per  a  la  resolució  i  notificació  d’allò  sol·licitat  serà  segons  el  que  corresponga  en  funció  del
procediment que es tracte, i en tot cas, en el règim general és de 6 MESOS, comptadors des de la data en què la seva sol·licitud ha tingut
entrada en el Registre General d’aquest Ajuntament.
2. Transcorregut el dit termini sense haver-se notificat resolució expressa per l’òrgan competent d’aquest Ajuntament, tindrà els efectes previstos
en l’art. 24 de la Llei 39/2015 citada anteriorment, sense prejudici del que s’estableixen en les normes internes municipals.

Les dades personals continguts en aquest imprés seràn incloses en un fitxer per al seu tractament per l'Ajuntament d’Almussafes, en l'ús de les
funcions pròpies que té atribuïdes en l’àmbit de les seues competències, podent dirigir-se al Registre General de l'Ajuntament per a exercitar els
drets d'accés, retificació, cancel·lació i oposició, segons el que es disposa en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, DE 06/12/18)
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació, en primer lloc  davant
el  nostre  Delegat  de  Protecció  de  Dades  almussafes_dpd@gva.es  o,  en  el  seu  cas,  davant  l'Agència  Espanyola  de  Protecció  de  Dades
www..aepd.es

D’acord amb el que es disposa en l’article 28 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del  Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, en cas d’oposar-se al fet que l’òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-ho de manera expressa i
quedarà obligat a aportar els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment.



DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA DE L'ACTIVITAT PER A L'EXERCICI  
PROGRAMA D’ACTIVITATS DETALLAT

NOM DE L'ACTIVITAT DATA Núm. PARTICIPANTS



RELACIÓ DETALLADA DE DESPESES I INGRESSOS PREVISTOS PER A L’EXERCICI 

1. PRESUPOST D'INGRESSOS PREVISTOS          IMPORT

1.   €

2.   €

3.   €

4.   €

5.   €

6.   €

7.   €

8.   €

9.   €

10.   €

11.   €

12.   €

TOTAL INGRESSOS   Previstos   €

2. PRESUPOST DE DESPESES PREVISTES

           IMPORT

1.   €

2.   €

3.   €

4.   €

5.   €

6.   €

7.   €

8.   €

9.   €

10.   €

11.   €

12.   €

TOTAL DESPESES  Previstes      €
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