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Afer : ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA FCH 2017
En compliment de la pràctica habitual de les convocatòries de les Assemblees de la Federació
Catalana d'Handbol (FCH), us informem del procediment a seguir per tal de fer efectius els
pagaments per despeses de locomoció originades per l’assistència a l’Assemblea General
Extraordinària de la FCH 2017 que se celebrarà el divendres 10 de febrer de 2017, segons
l’escrit de convocatòria que adjunt es tramet.
Serà requisit imprescindible omplir l’imprès de Justificació de despeses de caràcter
individual que s’adjunta, tenint en compte que l’import per quilòmetre establert per la FCH
per a tots els desplaçaments al seu càrrec que es facin en vehicle particular és de
0,19 €/quilòmetre.
Aquest imprès degudament omplert i signat s’haurà de trametre juntament amb els justificants
originals a la FCH dintre dels 30 dies següents a la celebració de l’Assemblea.
Passat aquest termini es procedirà al pagament d’aquestes despeses que es podrà fer bé
retirant personalment a la FCH la quantitat establerta, bé mitjançant transferència bancària al
compte que ens indiqueu, bé mitjançant abonament al compte que els clubs mantenen a la
FCH. Per tal de realitzar correctament aquest tràmit us demanem que especifiqueu clarament
de quina forma desitgeu que es faci efectiu el pagament de les despeses. En cas de no fer-ho,
s’abonarà a l’extracte comptable que manteniu amb la FCH.
Atès que només té dret a vot un representant per club, tot i que poden venir com a oients altres
membres del mateix club, la FCH només atendrà les despeses d’un representant per club,
entenent que la resta de membres ha d’anar en el mateix vehicle
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