DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE
D'ENTITATS ESPORTIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA D'UNA
SECCIÓ ESPORTIVA D'UNA ENTITAT NO ESPORTIVA.
1.- Sol·licitud d'inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat
Valenciana formulada pel representant legal de l'entitat no esportiva.
2.- Acreditació de la personalitat jurídica de l'entitat no esportiva per mitjà de
l'aportació d'un certificat d'inscripció en un registre públic, així com una còpia
dels estatuts de l'entitat confrontats pel registre corresponent, on conste el seu
fi o objecte social, que no podrà ser exclusivament esportiu. Ambdós
documents han d'estar expedits com a màxim amb 30 dies d'antelació a la
presentació en el Registre d'Entitats Esportives de la CV.
3.- Certificat que indique la composició de l'òrgan de govern de l'entitat no
esportiva, emés pel registre corresponent i expedit com a màxim amb 30 dies
d'antelació a la presentació en el Registre d'Entitats Esportives de la CV.
4.- Certificat de l'acord adoptat per l'òrgan competent de l'entitat no esportiva de
constituir al seu si una secció esportiva.
L'acord de constitució haurà de contindre:
• El compromís de dotació pressupostària específica per a la secció esportiva.
• Un pressupost diferenciat per a la secció esportiva.
• El compromís que, en el cas que l'activitat esportiva desenvolupada genere
algun benefici, haurà de destinar-se a la mateixa activitat que l’haja generat.
• La identitat de la/les persona/es responsable/s de la secció esportiva.
5.- Certificat d'adscripció de dita secció esportiva a la/es federació/ns
esportiva/es de la Comunitat Valenciana corresponent/s

Sr./Sra.
______________________________________________,
DNI/NIE
___________________,
secretario/ària
de
l'entitat
denominada
_____________________________________________________________________
_, de la qual es president/a Sr./Sra. _____________________________________,
DNI/NIE ______________ .
CERTIFICA:
Que en __________________________ (1)_______________________ (2) celebrat/da
el/l' dia ___ de/d' _________________ de 20___ d'acord amb el procediment establit a
este efecte en els estatuts, es va acordar per (3) __________________________ dels
membres
assistents,
crear
una
secció
esportiva
de/d'
(4)
______________________________________________________
, adquirint els
compromisos següents:
1) Tindre un pressupost anual diferenciat per a la secció esportiva.
2) El compromís de l'entitat de destinar mitjans econòmics per a dotar el pressupost
anual de la secció esportiva.
3) Si la activitat esportiva desenvolupada genera algún benefici econòmic, esté haura
de destinar-se a la mateixa activitat que l'ha generat.
4) Les persones responsables de la secció són:
____________________________________________DNI/NIE _________________
____________________________________________DNI/NIE _________________
____________________________________________DNI/NIE _________________
____________________________________________DNI/NIE _________________

I perquè conste, i als efectes oportuns, es signa el present certificat a
(localitat)_______________________, a (3) _______________________ de/d'
_____________ de dos mil ___________.

Vist i plau
PRESIDENT/A

Sgn.:
DNI/NIE:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(firma del secretari/ària)

Sgn.:
DNI/NIE:

indicar l'órgan competent: asasmblea general, consell d'administració, etc.
ordinari/ària o extraordinari/ária
indicar la majoria que procedisca
indicar l'esport/s que practicarà
indicar la data en lletra

