Petició inscripció a la
FEDERACIÓ COLUMBÒFILA CATALANA DE COLOMS MISSATGERS
(Federació Catalana de Coloms Missatgers) (FCCCM)
com
Entitat federada afiliada a la FCCCM
(art. 7 estatuts FCCCM)
Club o associació
esportiva (denominació
complerta)
Nº inscripció al Registre d’entitats
esportives de la Generalitat de
Catalunya
Códi Identificació Fiscal (CIF)
Domicili social (Carrer, Pl., Av....) i num
Municipi
Codi postal
Comarca
Telèfon
Correu electrònic
Fax
Web

Data inscripció

Adreça per notificacions electròniques

DADES JUNTA DIRECTIVA (segons hi constin al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya. Decret
34/2010, de 9 de març.)
Càrrec a la Junta directiva
Nom i cognoms
DNI
President/a
Vicepresident/a
Secretari/a
Tresorer/a
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

El/la Sr/a, ____________________________________________________com a president/a
del club sol·licitant, D E C L A R A, sota la seva responsabilitat:
a)

Que el club sol·licitant compleix els requisits de l’article 7è dels estatuts de la FCCCM (darrera modificació
aprovada per l’Assemblea general extraordinària realitzada en data 04/12/2018 i segons RESOLUCIÓ, DE
30 DE JULIOL DE 2020, DEL DIRECTOR DEL CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT, DE RATIFICACIÓ I INSCRIPCIÓ DE
MODIFICACIÓ ESTATUTÀRIA PARCIAL DELS ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE COLOMS
MISSATGERS i posterior RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA DE LA SECRETARIA GRAL DEL DEPARTAMENT DE LA
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEL RECURS D’ALÇADA DE DATA 16.12.20), en el cas de
demanar la seva alta com Entitat federada afiliada a la FCCCM:
1. Tenir per objecte la practica de l’esport dels Coloms Esportius.
2. Estar en possessió d’un mínim de 25 llicències en actiu.
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3. Fer efectiu el pagament de la quota d’entrada establerta per la Junta Directiva i ratificada per
l’Assemblea General, amb un import mínim de 2.000 euros (dos mil). Aquesta quota d’entrada
sempre s’entendrà a fons perdut.
4. Tenir el seu domicili social a uns distància mínima de 40 km del d’una altre entitat ja afiliada.
5. Lliurar un informe on es plantegin les aportacions i les innovacions que entengui adients en
beneficia de l’esport dels Coloms Missatgers.
b)
c)

d)

e)

f)

g)
h)
i)

j)

Que el club és troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries estatals, autonòmiques,
locals i de la Seguretat Social, i està donat d'alta a tercers.
Que el club és troba al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions, de
conformitat amb el que es preveu en l'article 13.2g) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, en relació amb el que s'estableix en l'article 21 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de la citada Llei i que no es troba dins de les prohibicions per a obtenir la
condició de beneficiari de subvencions establertes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 d’aquesta llei.
Que com a representant del club, resta assabentat de que segons la Llei orgànica 1571999, de protecció
de dades, i esta informat de que les dades, recollides en aquesta sol·licitud, seran incorporades a les bases
de dades de la FCCCM per a la gestió interna de la mateixa i cedides a les Administracions Publiques, en
compliment de la normativa esportiva, laboral, de seguretat social i tributària, sense perjudici del dret, en
qualsevol moment a accedir, rectificar o cancel·lar les dades referides mitjançant escrit a la FCCCM.
El sotasignat autoritza la FCCM a utilitzar les dades aquí facilitades, que obren en l'arxiu informatiu
d'aquesta, per a publicitat dels organitzadors d'esdeveniments esportius i per a ella mateixa. Igualment
autoritza la cessió a petició de l’Administració Esportiva de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat
prevista a tal fi per Llei.
Autoritza expressament que les seves dades siguin cedides a les federacions supra autonòmiques en les
quals s'hi hagi integrada o integri la Federació Catalana, amb la finalitat de gestionar la participació en les
seves activitats estatals i internacionals, cobertura i contractació d'assegurances, efectes estadístics i de
notificacions.
Autoritza a tractar aquestes dades amb la finalitat de gestionar les proves per al control de substàncies
prohibides en la pràctica de l'esport.
Que el club es compromet a complir amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, publicada al
DOGC núm. 2553, de 9 de gener de 1998, i al BOE núm. 36, d'11 de febrer de 1998.
Com a representat del club es compromet expressament a complir i respectar els Estatuts i normatives de
la FCCM, restant sota la seva jurisdicció d’acord amb el text únic de Llei Catalana de l’Esport (aprovat pel
Decret Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol), e igualment acceptant sotmetre’s als controls de dopatge que
conforme a la legislació es determinin.
Autoritza a la FCCM a realitzar, davant de terces, les comprovacions que calguin sobre la veracitat i
exactitud de les dades aquí declarades.

I com a prova de que són certes les dades que figuren en la present sol·licitud, signa el present
document, com a President/a del club ___________________________________________________

Nom i cognoms_____________________________________
Signatura original.-

Documentació adjunta
• Còpia DNI President i Secretari de l'entitat, compulsats
• Còpia CIF entitat, compulsat.
• Documents a.3 i a.5 abans especificats.

Passatge del Taulat, 7
08019 – Barcelona
Tel: 606958637
Email: info@colomsmissatgers.cat

