
  

 
 
 

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ REGISTRAL 

 
NOM DE L’ASSOCIACIÓ: 

      
 
SOL·LICITANT / REPRESENTANT LEGAL DE L’ASSOCIACIÓ: 

COGNOMS, NOM:       
DNI:       
ADREÇA POSTAL (Carrer, núm., CP, localitat, província):  
      
ADREÇA ELECTRÒNICA:       TEL.:       
ACTUALMENT ÉS MEMBRE DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA UA? SÍ  NO  

  
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA: 

 Memòria econòmica de l'any anterior 
 Memòria d'activitats realitzades l'any anterior. 
 Programa d'activitats per a l'any en curs. 

 
DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL: 

 En cas de modificació de la Junta Directiva: 
− Còpia del certificat de nomenament i cessament de la Junta Directiva. 
− Relació de membres integrants de la Junta directiva, amb la indicació dels seus noms i 

cognoms, el DNI, l'adreça, el telèfon, correu electrònic i la vinculació amb la Comunitat 
Universitària de la Universitat d'Alacant. 

 En cas de modificació de la relació de socis: 
− Certificat de la Secretària o Secretari de l'Associació acreditant el nombre de socis i la 

seua condició de membres de la comunitat universitària o títol universitari obtingut en la 
UA. 

− Si s'han incorporat a l'associació nous membres aliens a la Comunitat Universitària, 
memòria justificativa de la seua aportació a l'associació universitària. 

 En cas de modificació dels estatuts, còpia d’aquests segellats i inscrits en el Registre Nacional 
d'Associacions o en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana. 

 Altres:       
De conformitat amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, li comuniquem que la Universitat d'Alacant 
inclourà l'activitat de tractament 0154-Registre d'Associacions Universitàries de la Universitat d'Alacant-, i tractarà les dades 
arreplegades amb la finalitat de gestionar el Registre d'Associacions Universitàries de la Universitat d'Alacant: altes, modificacions i 
baixes. La legitimació d'aquest tractament es basa en el consentiment, en el compliment d'una obligació legal aplicable al responsable 
del tractament, i en el compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits a la Universitat 
d'Alacant. En el marc dels tractaments esmentats les seues dades no podran ser cedits, excepte obligació legal. L'informem que pot 
exercir els seus drets en relació amb el tractament de les seues dades personals d'accés, rectificació i supressió, entre altres, 
mitjançant sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o bé a través de la 
seua Seu electrònica (https://seuelectronica.ua.es/va/). Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de dades, 
els seus drets i la Política de Privacitat de la Universitat d'Alacant en el següent enllaç: https://seuelectronica.ua.es/va/privadesa.html. 
 

LOCALIDAD, FECHA: 
      

FIRMA: 
      

 
DECLARE, sota la meua responsabilitat, que la documentació escanejada i annexada a aquesta sol·licitud és fidel reflex de l’original 
que es troba en el meu poder, i queda a la disposició de la Universitat d’Alacant per a la seua comprovació, control i inspecció.  Així 
mateix, declare que conec que la inexactitud o falsedat de qualsevol document annexat determinarà la invalidació de la sol·licitud, 
sense perjudici de les responsabilitats penals o administratives que pertocara.   
 
AUTORITAT A QUI S’ADREÇA: 

SECRETARIA GENERAL 
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