
SOLICITUD DE ADMISIÓN 

FEDERACIÓ DE CORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 
D./Dª:………………………………………………………………………………...………………..….............…………………… 
Presidente/a de la Asociación………………………………………..……………………..………………………………….. 
con domicilio social en ………………………….……………...………….. calle/plaza …………………………………… 
…………………………………………………………………......………………….. nº …………………….  D.P. ………………… 
Teléfono …………………. Fax …………………….. Correo electrónico: ……………..……………..…………………… 
Inscrita en el Registro de Asociaciones de …………………………… con el nº ……… de la sección …….. 
 
EXPONE 
 
Que en nombre de la Asociación que representa y de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 4º, 6º y 8º de los Estatutos de la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana 
(FECOCOVA), adjunto al presente escrito la siguiente documentación producida con motivo de 
integración en la citada Federación: 
 

1. CERTIFICACIÓN expedida por el Secretario con el  visto bueno del Presidente, el sello 
de la Asociación y con indicación expresa del número de Registro de Asociaciones y del  
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN en la que conste 
el acuerdo de integración en FE.CO.CO.VA., el deseo de cumplir sus estatutos y la 
persona que se designa para representarla. 

 
2. CERTIFICADO expedido  por la Conselleria de Justicia de la Generalitat Valenciana en 
el que conste que dicha Asociación está inscrita en el Registro de Asociaciones.  

 
Enlace para solicitar documentaciones referentes a Asociaciones: 
http://www.justicia.gva.es/es/web/justicia/asociaciones-y-fundaciones 

 
3. RELACIÓN ACTUALIZADA de la Junta Directiva de la Asociación, según modelo que se 
adjunta se adjunta. 

 
4. DOMICILIACIÓN BANCARIA según  adjunto. 
 
5. COPIA de los ESTATUTOS de la Asociación. 
 

 
SOLICITA 
 
Que en base a la documentación presentada, resuelva la INSCRIPCIÓN  de la Asociación 
…………………………………………………………………………………………………. en la FEDERACIÓN DE CORS DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA. 
 
En ………………………………………………………………, a ……………… de …………………………… de 20….. 

 
 
 
 

Firma del Presidente y sello de la Asociación 



SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ 

FEDERACIÓ DE CORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 
Sr./Sra:………………………………………………………………………………...………………..…..............………………… 
President/a de l'Associació…………………………………………....……………………..………………………………….. 
amb domicili social en ……………………………………………………………….……………...………….. 
carrer/plaça ………………………………………......………………….. núm. …………………….  D.P. ………..………… 
Telèfon …………………. Fax …………………….. Correu electrònic: ……………..……………..………….…………… 
Inscrita en el Registre d'Associacions de ………………………… amb el núm. ……… de la secció …….... 

 
EXPOSA 

 
Que en nom de l'Associació que representa i d'acord amb el que s'estableix en els articles 4t, 
6é i 8é dels Estatuts de la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana (FECOCOVA), adjunt al 
present escrit la següent documentació produïda amb motiu d'integració en la citada 
Federació: 
 

1.  CERTIFICACIÓ expedida pel Secretari amb el vistiplau del President, el segell de 
l'Associació i amb indicació expressa del número de registre d'Associacions i de l'ACTA  
D'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE L'ASSOCIACIÓ en la qual conste l'acord 
d'integració en FE.CO.CO.VA., el desig de complir els seus estatuts i la persona que es 
designa per a representar-la. 

 
2. CERTIFICAT expedit  per la Conselleria de Justícia de la Generalitat Valenciana en el 

qual conste que aquesta Associació està inscrita en el Registre d'Associacions.  
 

Enllaç per a sol·licitar documentacions referents a Associacions: 
http://www.justicia.gva.es/es/web/justicia/asociaciones-y-fundaciones 

 
3. RELACIÓ ACTUALITZADA de la Junta Directiva de l'Associació, segons model que 

s'adjunta s'adjunta. 
 

4. DOMICILIACIÓ BANCÀRIA segons  adjunt. 
 

5. CÒPIA dels ESTATUTS de l'Associació. 
 

 
SOL·LICITA 

 
Que sobre la base de la documentació presentada, resolga la INSCRIPCIÓ  de l'Associació 
…………………………………………………………………………………………………. en la FEDERACIÓ DE CORS DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA. 

 
 

En ………………………………………………………………, a ……………… de …………………………… de 20….. 
 
 
 

Signatura del President i segell de l'Associació 


