
NORMATIVA 4000PEUS ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA 
COLLBATÓ 

 
 

1. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, les dades que el soci posi a disposició de 4000peus 
romandran a l’arxiu de l’Entitat, i no es difondran a tercers ni a entitats alienes a 
l’Entitat, sense autorització expressa del soci o representant legal. En qualsevol 
cas, el soci o representant legal podrà accedir, oposar, rectificar o cancel·lar les 
dades facilitades, segons disposa l’esmentada llei. 

2. D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció 
civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, el 
soci o representant legal dóna consentiment exprés per que 4000peus capti i 
difongui públicament imatges del soci o dels seus fills menors d’edat, durant el 
desenvolupament de les activitats que organitzi 4000peus, o en les que hi 
col·labori. Així mateix, dóna consentiment a l’Entitat per que les pugi reproduir 
i/o difondre per mitjà de qualsevol tipus de suport o canal de comunicació, 
gràfica o telemàtica, i específicament al lloc web de l’Entitat, en l’àmbit de les 
seves competències i atuacions. En qualsevol cas, 4000peus es compromet a fer-
ne un ús conscient i honorable de les imatges captades i difoses. 

3. El fet de participar o col·laborar en les activitats que organitza 4000peus, implica 
per part del soci o representant legal que té prou coneixement dels riscos que 
implica la participació en les esmentades activitats. Així mateix, es compromet a 
informar-se i assabentar-se abastament de les característiques, dificultats i riscos 
que implica participar en les esmentades activitats. 

4. Els menors d’edat que participin en activitats de 4000peus, hauran d’anar 
acompanyats dels seus pares o representants legals, o de tècnics o monitors 
especialitzats i titulats competents, que posarà l’Entitat a disposició dels 
participants. 

5. El soci o representant legal manifesta que te prou aptitud física i psíquica per a 
participar en les activitats que organitza l’Entitat, en funció de la dificultat de les 
mateixes, sempre que no manifesti el contrari. En aquest últim cas, l’Entitat es 
reserva el dret d’acceptar el soci a participar en les activitats que organitza. 

6. El soci està obligat a disposar de llicència federativa de la FEEC quan participi 
en les activitats que organitza 4000peus. Cas de que no disposi de llicència 
federativa de la FEEC, haurà de tramitar amb l’Entitat llicència temporal que 
abasti la durada de l’activitat, i abonar la quota corresponent. En qualsevol cas, 
4000peus no es farà responsable i quedarà exonerat de qualsevol reclamació si 
un participant en les activitats organitzades per 4000peus no disposa de llicència 
federativa o temporal. 

7. El soci està obligat a abonar la quota anual de pertinença a l’Entitat. 
L’impagament de la quota suposarà la suspensió automàtica dels drets 
d’associació, fins que no es satisfaci la quota. Si l’impagament perdura per més 
de UN ANY, 4000peus es reservarà el dret de donar de baixa de manera 
definitiva el soci, i d’acceptar la seva readmisió en el futur. 

8. Tots els socis majors d’edat tenen dret de veu i vot a les assemblees ordinàries i 
extraordinàries de l’Entitat. Així mateix, té dret a presentar candidatura als 
càrrecs electes de la Junta de l’Entitat, o a sol·licitar llur participació com a vocal 
de la Junta. 


