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Generalitat de Catalunya

R/N: P0356/K1210

Ellli Consell Catalá de l'Esport
.'.;

Sol'licitud d'inscripció al Registre d'Entitats Esportive§

cie"lá G¿)néiál¡tef de'

Catalunya d'una modificació estatutária o d'un reglament de funcionament intern
(Decret legislatiu 'l12000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de I'esport, Decret 58/2010, de 4 de maig, de les
entitats esportives de Catalunya i Decret Ul2O10, de g de marc, del Regishe d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya)

Tipus d'entitat
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Club esportiu de régim general
Secció esportiva d'entitat no esportiva

I
!

simplificat I

CtuU esportiu de régim
Secció esportiva escolar d'una AMPA

Associació esport¡va escolar

Dades d'identificació de I'entitat sol.licitant
Denominació social

N

úmero d'i nscripció/adscripció

a

I Re gistre

d'Entihts Esportives

Adrega/domicili social

Codi postal

Població

Teléfon/s
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Adreca electrónica

Aparbt de correus

Dade's de notificació
(Empleneu només en el cas que les dades siguin diferents a les de l'entitat sol'licitant)
Codi postal

Adrega

Població

Comarca

Teléfon/s

Fax

AdreEa electrónica

Apartat de coneus

Dades d'identificació de la persona que presenta la sol.licitud
Nom i cognoms

t46
Cárrec dins de l'entitat

Adrega

617-3V+E

Població

Codi postal

O
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flllÑ ceneralitat de Catalunya
u\llL Consell Catalá de l'Éspod

R/N: P0356/K1210

Documentació adjunta

X
X
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gn et cas de modificació tobl, tes originals del certificat que acrediti l'aprovació dels nous estatuts o del nou reglament de
régim intern.l
En et cas de modificació total, tes originals dels nous estatuts o det nou reglament de régim intern.
En el cas de modifcació parcial, tres originals del certifcat que acrediti l'aprovació de la modificacló dels estatuts o del nou
reglament de régim intem.l

Data
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Signatura de la persona que presenta la sol licitud

D'acord amb la Llei orgánica "15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de carácter personal, us informem que les
vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades al fiiler anomenat Base de dades d'entitats i activitats
esportives, la finalitat del qual és recollir dades sobre les entitats esportives de Cablunya inscrites al registre de clubs i
associacions esportives. L'órgan responsable del fiker és el Consell Catalá de I'Esport i l'adrega on la persona interessada pot
exercir els drets d'acés, recüficació, cancel.lació i oposició és l'avinguda dels Paisos Catalans, 40-48, 08950 Esplugues de
Llobreqat.
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Un cop emplenada aquesta sol.licitud. s'ha de signar, fer-ne una cópia ipresentar-la amb la documentació conesponental
Registre d'Entitats Esportives del Consell Catalá de I'Esport o a qualsevol dels llocs que preveu I'article 38.4 de la Llei 3011992,
de 26 de novembre, de régim jurídic de les administracions públiqups i del procediment admnistraüu comú, com per exemple, a
qualsevol oficina de registre general dels departaments, organismesti serveis territorials de la Generalitat de Catalunya.
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És recomanable que feu servir els models normalitsats i específics d'aquests d4cume.nts que trobareu a l'Oficina Mrtual de Trámits

