AFILIACIÓ CLUB / ESCUDERIA
Concepte
És una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat d’actuar sense cap afany
de lucre, formada per persones físiques, els objectius de la qual són el foment, el
desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva.
Constitució
Per a constituir un club esportiu es necessiten, com a mínim, 3 persones físiques que
tinguin capacitat d’actuar, és a dir, que siguin majors d’edat o bé menors emancipats.
Classes de clubs esportius
•

•

Clubs de règim general. Característiques:
o

No tenen nombre màxim de socis

o

Tenen junta directiva

Clubs de règim simplificat. Característiques:
o

Tenen un nombre igual o inferior a 100 socis

o

No tenen junta directiva

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR PER INICIAR EL TRÀMIT
•

•

•
•

Document d'identitat dels membres junta (DNI, NIE, passaport, permís conduir)
Obligatori aportar la informació de tots els membres de la junta directiva o socis
fundadors o membres de l'òrgan directiu de la secció esportiva.
Relació de membres i càrrecs de la junta directiva (mínim tres persones, totes
majors d’edat, tot tenint present que els càrrecs de president/a, secretari/a i
tresorer/a són obligatoris i no acumulables.)
Estatuts de l'entitat (Obligatori aportar-los en el cas de presentar-los per primera
vegada o bé si es tracta d'una modificació TOTAL).
Acta de constitució.

CAL TENIR PRESENT:
o

LA DENOMINACIÓ SOCIAL elegida restarà pendent de verificació per part del
Registre d’Entitats Esportives, atès que no pot ésser idèntica ni prestar-se a
confusió amb d’altres ja inscrites.

o

La verificació citada no tindrà efecte en el supòsit que s’hagi sol·licitat i obtingut la
reserva de denominació prevista a l’article 23 del Decret 34/2010, de 9 de març,
dins el termini de vigència de l’esmentada reserva.

TOTA AQUESTA DOCUMENTACIÓ S’ENVIAR PER INTERNET A LA PÀGINA WEB A:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/21441-Inscripcio-al-Registre-dEntitatsEsportives?moda=1

Quan envieu el formulari us heu d’identificar amb l’idCATMobil o certificat digital
DOCUMENTS A PRESENTAR A LA FCA
Copia dels Estatuts, Relació Membres i Acta de Constitució presentada per internet, així
mateix heu d’omplir el butlletí d’afiliació de la FCA (adjuntem model) i enviar-ho per correu
electrònic a (gema@fca.cat).
El preu d’afiliació d’un club /escuderia es de: 600,00€
Una vegada ens arribi dita documentació realitzem el certificat d’afiliació.

