Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques
Moll de la Vela, 1 (Zona Fòrum)
08930 Sant Adrià de Besòs
Telèfons: 620 282 939 / 93 356 05 43
Adreça electrònica: info@fecdas.cat

Benvinguts/des al web de la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques (FECDAS) !!
Ser membre de la FECDAS és senzill:
Cal que feu arribar a n.lacorte@fecdas.cat els documents següents:
- Full de sol·licitud (podeu descarregar-lo des d’aquesta pàgina, en la secció dedicada a
Informació general del departament)
- Carta de presentació en què es detallin les activitats del club (submarinisme, natació amb
aletes...) i el seu organigrama (membres de la junta directiva, instructors...)
- Una copia de l’escrit d’acceptació de l’entitat en el Registre d’Entitats Esportives de la
Generalitat de Catalunya. Si la inscripció en el Registre d’Entitats Esportives és va produir
sis anys abans de la sol·licitud d’ingrés a la FECDAS, cal adjuntar una acta d’eleccions a la
junta directiva que demostri la seva vigència
- Una còpia de la inscripció en el registre de centres i clubs de busseig de la Direcció
general de Pesca i afers marítims de la Generalitat de Catalunya. (Tràmit a través d’aquest
enllaç)
- Una còpia dels Estatuts del club
- Una còpia de la targeta NIF o de l’alta censal del club
La recepció d’aquesta documentació per part de la FECDAS posa en marxa el següent
procés:
- Aprovació provisional en línia per part de la junta directiva. Això permet que el club
accedeixi a la intranet de la FECDAS i a tots els seus serveis i que pugui fer la tramitació de
les llicències federatives.
- Aprovació definitiva per part de la junta directiva reunida en sessió ordinària. Això fa que
el club sol·licitant passi a ser un membre adherit de la FECDAS. Un cop hagi passat un
any, el club esdevé membre de ple dret de la FECDAS.
Gràcies pel vostre interès !!
Per qualsevol altra qüestió, no dubteu a contactar amb nosaltres a través de l’adreça de
correu info@fecdas.cat !!!

www.fecdas.cat

