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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE CLUB ESPORTIU

EN DOCUMENT PRIVAT

A                                                          , a             de                                             de                .

ES REUNEIXEN

Sr./Sra.                                                                    , amb DNI                        

domicili                                                                                                      ,  

localitat____________________________________, C.P. _____________.

Sr./Sra.                                                                    , amb DNI                        

domicili                                                                                                      ,  

localitat____________________________________, C.P. _____________.

Sr./Sra.                                                                    , amb DNI                        

domicili                                                                                                      ,  

localitat____________________________________, C.P. _____________.

Sr./Sra.                                                                    , amb DNI                        

domicili                                                                                                      ,  

localitat____________________________________, C.P. _____________.

Sr./Sra.                                                                    , amb DNI                        

domicili                                                                                                      ,  

localitat____________________________________, C.P. _____________.

Intervenen en el seu propi nom i dret, reconeixent-se mútuament capacitat

legal  suficient  per  a  formalitzar  la  present  acta  de  constitució  d’un  club

esportiu, i en virtut d’això

EXPOSEN

PRIMER.-  Que es voluntat  dels  compareixents constituir  un club esportiu,

amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, sense ànim de lucre i amb el fi

exclusiu de promocionar o practicar una o diverses modalitats i participar en

activitats o competicions esportives en l’àmbit federat, a l’empara de la Llei

2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’Esport i l’Activitat Física de la

Comunitat Valenciana.



SEGON.- El dit club es denominarà                                                                

                                                                                                           ,

i practicarà com a principal modalitat esportiva la de                                   .

TERCER.- El domicili social del club es fixa a                                           

                                                                                                               .

QUART.- El Club acata el que disposa la Llei 2/2011, de 22 de març, de la

Generalitat, de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana, en els

estatuts de la federació o federacions esportives a las quals s’adscriu i en la

resta de disposicions d’àmbit autonòmic o estatal  que estiguen vigents i

resulten aplicables.

CINQUÉ.-  El  Club  es  regirà  pels  corresponents  estatuts,  que  els

compareixents manifesten tindre redactats, i que presentaran en la Direcció

General d’Esport de la Generalitat, com a òrgan competent, per a la seua

aprovació  i  inscripció  del  Club  en  el  Registre  d'Entitats  Esportives  de la

Comunitat Valenciana.

SISÉ.- Les persones compareixents, reunides en aquest acte en assemblea

general,  nomenen  la  primera  junta  directiva  que  estarà  integrada  pels

membres següents (mínim els tres primers càrrecs):

President/a:                                                                                           

Vicepresident/a:                                                                                      

Secretari/ària:                                                                                        

Tresorer/a:                                                                                             

Vocal:                                                                                                    

Trobant-se tots presents, accepten el respectiu càrrec per al qual han sigut

nomenats  i  declaren  no  estar  incursos  en  cap  de  les  incapacitats  i

incompatibilitats establides per la llei.



SETÈ.- Queda facultada cadascuna de les persones compareixents perquè,

per si soles i en representació de totes les altres, puga realitzar davant els

organismes corresponents totes les gestions o tràmits necessaris per a la

definitiva inscripció i posada en funcionament del Club.

Com a prova de conformitat, es signa la present acta pels socis fundadors

en el lloc i la data al principi indicats.

Sign. Sign. Sign.

Sign. Sign.

(NOTA: Sota la signatura haurà d’aparèixer el nom i cognoms del signant. Els dos 
primers fulls hauran d’estar signats en el marge pels membres fundadors.)

Sr./Sra.          , amb DNI   

com a secretari/ària del Club,

CERTIFIQUE

Que les signatures que apareixen en el present document es corresponen

amb la identitat dels respectius signants i han sigut subscrites en presència

meua.

Vist i plau 

PRESIDENT/A SECRETÀRI/A
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