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Entitats esportives:  
 

 Acta de constitució de l'entitat amb el segell del registre d'entitats esportives amb el 
número d’inscripció. 

 Còpia del NIF de l'entitat. 
 Còpia del DNI del President i del Secretari de l'entitat.  
 Estatut de l'entitat amb el segell del registre d'entitats esportives amb el número 

d’inscripció. 
 Relació de la composició de la Junta Directiva amb el segell del registre d'entitats 

esportives amb el número d’inscripció. 
 Comprovant de la contractació de la pòlissa de Responsabilitat Civil obligatòria per les 

entitats practicants d’activitats al medi natural, segons el Decret 56/2003 de 20 de febrer. 
La FEEC ha establert conveni amb la asseguradora Artai per oferir a les entitats la 
contractació d’aquesta pòlissa. Qualsevol dubte consulteu amb rcentitats@artai.com o 
al 685 854 342. 

 Acreditar que es tenen els fitxers donats d’alta i el document de seguretat d’acord amb 
el que marca l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). La FEEC té 
un acord de col·laboració amb Datapro Consulting per donar d’alta a la AGPD . 
Qualsevol dubte consulteu amb dataprobcn@dataprobcn.com o al 638 158 158. 

 Un escrit del president de l'entitat, on ha de constar:  
o Sol·licitud l'ingrés a la FEEC. 
o Informació de les possibilitats i disponibilitats socials de l'entitat, i dades de la 

seva influència urbana o rural, especificant com a mínim el nombre de socis 
amb què aquesta compte, i el domicili social de l'entitat (adreça i telèfon de 
contacte). 

o Exposició detallada de les activitats que ha realitzat i/o de les que pensa realitzar.  

Seccions d'entitats no esportives  

A més a més de la documentació anterior també es necessita: 

 Estatut de l'entitat i reglament de règim intern de la secció, ambdós amb el segell del 
registre d'entitats esportives amb el número d’inscripció. 

 Relació de la composició de la Junta Directiva de l'entitat i a més de la secció. 


