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Sol·licitud d'inscripció al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya de modificació de la composició dels òrgans de representació i administració
(Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport, Decret 58/2010, de 4 de maig, de les 
entitats esportives de Catalunya i Decret 34/2010, de 9 de març, del Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya)
Dades d'identificació de la persona que presenta la sol·licitud
Dades d'identificació de l'entitat sol·licitant
Dades de notificació 
(Empleneu només en el cas que les dades siguin diferents a les de l'entitat sol·licitant)
Objecte de la sol·licitud
Tipus d'entitat
Documentació adjunta
2. És recomanable que feu servir els models normalitzats i específics d'aquests documents que trobareu a l'Oficina Virtual de Tràmits.
1. En cas que no s'autoritzi la consulta caldrà aportar una còpia compulsada del DNI de cadascun dels membres.
Autorització per a la consulta de les dades d'identitat de cadascun dels nous membres o membres cessats de l'òrgan de representació i administració (segons el model adjunt).1 
Tres originals del certificat que acrediti l'elecció dels nous membres de l'òrgan de representació i administració.2
Signatura de la persona que presenta la sol·licitud
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades al fitxer anomenat Base de dades d'entitats i activitats esportives, la finalitat del qual és recollir dades sobre les entitats esportives de Catalunya inscrites al registre de clubs i associacions esportives. L'òrgan responsable del fitxer és el Consell Català de l'Esport i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és l'avinguda dels Països Catalans, 40-48, 08950 Esplugues de Llobregat.
Un cop emplenada aquesta sol·licitud, s'ha de signar, fer-ne una còpia i presentar-la amb la documentació corresponent al Registre d'Entitats Esportives del Consell Català de l'Esport o a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admnistratiu comú, com per exemple, a qualsevol oficina de registre general dels departaments, organismes i serveis territorials de la Generalitat de Catalunya.
En el cas de cessament de junta directiva o òrgan directiu, exceptuant els clubs de règim simplificat:
Certificat de cessament dels membres de la junta directiva o òrgan directiu.2
Carta de dimissió dels membres de la junta directiva o òrgan directiu.2
En el cas de readscripció de membres de junta directiva o òrgan directiu, exceptuant els clubs de règim simplificat:
Certificat de cessament dels membres de la junta directiva o òrgan directiu.2
Carta de dimissió dels membres de la junta directiva o òrgan directiu.2
En el cas de provisió de nous membres de junta directiva o òrgan directiu, exceptuant els clubs de règim simplificat:
Certificat de provisió o, si escau, de provisió i cessament, dels membres de la junta directiva o òrgan directiu.2
Documentació general:
En el cas d'inscripció de nova junta directiva o provisió de membres d'una associació esportiva escolar:
Certificat del secretari/ària del centre educatiu, amb el vistiplau del director/a, que acrediti quins dels nous membres de la junta directiva de l'associació tenen la condició d'alumnes o exalumnes del centre educatiu.2
En el cas d'inscripció de nou òrgan directiu o provisió de membres d'una secció esportiva escolar d'una AMPA:
Certificat del secretari/ària del centre educatiu, amb el vistiplau del director/a, que acrediti la condició d'alumne o exalumne del centre docent del representant dels alumnes a l'òrgan directiu de la secció esportiva.2
Certificat del secretari/ària de l'AMPA, amb el vistiplau del president/a de l'AMPA corresponent, que acrediti la designació del seu representant a l'òrgan directiu de la secció esportiva.2
Certificat del secretari/ària del consell escolar, amb el vistiplau del president/a del consell escolar del centre educatiu, que acrediti la designació del seu representant a l'òrgan directiu de la secció esportiva.2
Certificat de provisió o, si escau, de provisió i cessament, dels membres de la junta directiva o òrgan directiu.2
Certificat de provisió o, si escau, de provisió i cessament, dels membres de la secció esportiva.2
Autorització per a la consulta de les dades d'identitat dels membres de l'organ de representació i administració
La persona signant autoritza el Consell Català de l'Esport a fer la consulta de les seves dades d'identitat.
Signatura
Presidència
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