INSCRICIÓN INICIAL NO REXISTRO DE ASOCIACIÓNS DO TERMO MUNICIPAL DE CARRAL
Nº Rexistro de Asociacións de Carral:
Data de solicitude de rexistro:
Non cubrir (só Administración)

Decreto e data de inscrición:
Data de comunicación da inscrición:
Nº de anotación (-correlativo- correspondente á
asociación:

Nome da entidade:

CIF:

Nº Rexistro de Asociacións Xunta de Galicia
Nº Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia
Nº Registro Nacional de Asociaciones

Domicilio social:
Parroquia:

Código Postal:

Teléfono:

Enderezo para notificacións:
Teléfono para notificacións:
Correo electrónico:
Ano de fundación da entidade:
Tipo de entidade:
Veciñal

Cultural

Deportiva

Xuvenil

ANPA

Ambiental

Mulleres / Amas de casa

Empresarial

Caza

Outros:
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Coa presente solicitude entrégase a seguinte documentación (obrigatoria):
Acta fundacional (copia compulsada)

Estatutos visados polo rexistro correspondente e adaptados á Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación (copia compulsada)

No caso de clubs deportivos, estatutos visados polo rexistro correspondente e adaptados á Lei 11/1997, do 22 de agosto, Xeral do Deporte de Galicia (copia compulsada)

Resolución da inscrición no Rexistro de Asociacións correspondente (copia compulsada)

C.I.F. (copia compulsada)

DNI do/a presidente/a (copia compulsada)

DNI do/a secretario/a (copia compulsada)

Anexo 1: Certificación do secretario/a da entidade indicando nome, apelidos, N.I.F., domicilio e teléfono das persoas que ocupan os cargos directivos no momento da
inscrición no Rexistro Municipal de Asociacións, así como o domicilio social da entidade e o número de socios.

Anexo 2: Orzamento do ano en curso

Anexo 3: Programa de actividades do ano en curso

En nome e representación da entidade que presido DECLARO DE XEITO RESPONSABLE que todos os datos comunicados son
completos e veraces, comprometéndome a notificar ao Rexistro Municipal de Asociacións todas as modificacións dos datos de
inscrición dentro do mes seguinte á data en que se produzan.
Asemade comprométome a comunicar durante o mes de xaneiro de cada ano a partires da data, mediante unha breve memoria o
programa anual de actividades e o orzamento previsto para o ano en curso (empregando e os modelos de anexo 3 e 2
respectivamente) e a comunicar asemade cantos datos de rexistro actualizados lles sexan solicitados.

Carral,

de

de

Asdo:
Presidente/a (nome e apelidos):
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