FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A CECS I DEFICIENTS VISUALS
ESTATUTS

CAPÍTOL I
Disposicions generals. DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT TERRITORIAL I OBJECTE.

ARTICLE 1r.Naturalesa i Objecte: LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESPORTS PER A CECS I DEFICIENTS VISUALS, és
una entitat privada d'utilitat pública i d'interès cívic i social que gaudeix de plena personalitat
jurídica i capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins i que no té ànim de lucre.
Està constituïda per Clubs i Associacions dedicades al foment, organització i pràctica de diferents
modalitats esportives on s'integren esportistes amb ceguesa i deficiència visual, esportistes-guies,
monitors, entrenadors, àrbitres i jutges i té per objecte el foment, promoció, gestió i coordinació
de la pràctica de l'activitat física i esportiva de les persones afectades de Ceguesa o Deficiència
visual dins l'àmbit territorial de Catalunya.
Es regirà pel Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de
l'Esport de Catalunya, pel Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya i
les altres disposicions que el desenvolupen, pels presents Estatuts i reglaments específics i pels
acords vàlidament adoptats per l'Assemblea General i els altres òrgans competents.
El català és la llengua pròpia d'aquesta Federació Esportiva.
ARTICLE 2n.Principis de funcionament: l'estructura i funcionament de la FEDERACIÓ es regirà pels principis de
representació democràtica i descentralització segons la divisió territorial de Catalunya i actuarà
d'acord amb els principis de coordinació, eficàcia i col·laboració. La sobirania plena residirà en
l'Assemblea General.
ARTICLE 3r.Domicili: LA FEDERACIÓ té el seu domicili social a 08015 Barcelona, c / Sepúlveda nº 1, 5è planta
L'Assemblea General podrà acordar els canvis de domicili que estimi convenients, que hauran de
ser comunicats al Registre d'Entitats Esportives de la Secretaria General de l'Esport.
ARTICLE 4rt.Modalitats i Disciplines: La FEDERACIÓ té per objecte les següents modalitats, disciplines i
especialitats en les quals s'integren únicament esportistes amb ceguesa i deficiència visual
recolzats pels seus guies quan són necessaris per a la pràctica esportiva: Atletisme, Escacs, esquí
Alpí, Excursionisme esportiu (Curses Velocitat/ Curses per Muntanya), Futbol Sala 5 / Futbol Sala,
Goalball, Hípica, Judo, Natació i Vela. Així mateix la Federació realitza la promoció d'aquests
esports més Ciclisme en tàndem, per a menors.
ARTICLE 5è.-

Funcions: les funcions de LA FEDERACIÓ són les següents:
a) Promoure i motivar l'esport entre les persones cegues o amb deficiència visual mitjançant
la seva difusió tant a través dels mitjans de comunicació, xarxes socials, com de la
informació individual. Així mateix normalitzar i integrar els esportistes amb deficiència
visual.
b) Promoure la creació d'associacions i clubs dedicats a l'esport per a cecs i deficients visuals,
que facin possible la seva pràctica en tot el territori de Catalunya.
c) Aconseguir que els esportistes cecs i deficients visuals puguin utilitzar les instal·lacions
esportives existents a Catalunya en condicions d'igualtat.
d) Col·laborar amb les administracions públiques per aconseguir el compliment de la
normativa vigent sobre l'eliminació de les barreres arquitectòniques a les instal·lacions
esportives.
e) Col·laborar amb les administracions públiques per a la millora dels serveis de transport en
relació a les dificultats amb què es puguin trobar els esportistes afectats de ceguesa o
deficiència visual per accedir a les instal·lacions esportives.
f)

Promoure la fabricació de material esportiu específic per a cecs i deficients visuals així com
el seu subministrament als Clubs i entitats en les millors condicions econòmiques
possibles.

g) La planificació, promoció, direcció, regulació, coordinació, organització i tutela de les
activitats pròpies de les seves modalitats, disciplines i especialitats esportives a Catalunya.
h) La qualificació de les competicions esportives oficials de Catalunya.
i)

L'organització i tutela de les competicions de caràcter internacional o entre autonomies
que tinguin lloc a Catalunya sempre que siguin delegades per la Federació Espanyola
d'Esports per a Cecs.

j)

La formació específica dels tècnics dels seus esports, d'acord amb l'Escola Catalana de
l'Esport, adscrita a la Secretaria General de l'Esport.

k) La prevenció, el control i la sanció de l'ús de substàncies i grups farmacològics prohibits i
mètodes no admesos en l'esport, en col·laboració amb els òrgans competents.
l)

Exercir la potestat competitiva i disciplinària sobre totes aquelles persones físiques i / o
jurídiques que configuren l'Entitat.

m) Promoure el foment i l'organització de competicions i altres activitats esportives entre les
comunitats autònomes o amb països de l'àmbit internacional i tenir a càrrec seu l'elecció
dels esportistes i els tècnics que han de formar part de les seleccions catalanes dels esports
corresponents així com la seva preparació d'acord amb la Llei de l'Esport de Catalunya.
n) Col·laborar amb el Centre de Recursos Educatius ONCE Barcelona, Gran Via de les Corts
Catalanes, 394, en la captació i promoció de joves esportistes i en l'organització de l'esport
de base.

o) Impulsar, planificar i controlar, en coordinació amb la Secretaria General de l'Esport,
l'esport d'elit i d'alt nivell, fomentant la formació i el progrés esportiu dels esportistes.
p) Actuar en coordinació i col·laboració amb la Federació Espanyola d'Esports per a cecs i, si
escau amb l'Administració Esportiva de l'Estat en l'organització o tutela de les
competicions i activitats oficials d'àmbit estatal i internacional que tinguin lloc a Catalunya.
q) Dissenyar Formacions específiques per a tècnics, entrenadors, guies, àrbitres, jutges i
altres. Segons l'article 46 de la Llei de l'Esport Català. Crear escoles "o cursos" per a la
formació de tècnics, entrenadors, guies, àrbitres, jutges i altres.
r) Expedir les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions oficials
en l'àmbit de Catalunya, les quals també habilitaran per a les activitats o competicions
d'àmbit estatal.
s) Vetllar pel compliment i la interpretació correcta de les reglamentacions i normes
tècniques vigents reguladores de les característiques de les instal·lacions, elements
esportius i altres qüestions que afectin les competicions oficials.
t)

En general, disposar el que convingui per a la millora de la pràctica de les modalitats o
disciplines esportives que s'integrin a LA FEDERACIÓ.

ARTICLE 6è.Relació amb la "FEDERACIÓ ESPANYOLA D'ESPORTS PER A CECS": als efectes de la seva participació
en activitats esportives de caràcter oficial i d'àmbit estatal, LA FEDERACIÓ formarà part de la
FEDERACIÓ ESPANYOLA D'ESPORTS PER A CECS en la representació que li correspongui, segons el
sistema legal i estatutàriament establert.
Correspon a LA FEDERACIÓ conjuntament amb la Delegació Territorial ONCE Catalunya la
representació de la "FEDERACIÓ ESPANYOLA D'ESPORTS PER A CECS" a Catalunya.
Les normes i reglaments de la Federació Espanyola d'Esports per a Cecs només són aplicables a LA
FEDERACIÓ i, si s'escau, als seus clubs i entitats afiliades o adherides, en matèria competitiva i
disciplinària quan actuïn en competicions oficials d'àmbit estatal.
CAPÍTOL II
ELS MEMBRES DE LA FEDERACIÓ
ARTICLE 7è.Seran MEMBRES AFILIATS de la FEDERACIÓ tots aquells Clubs o Associacions esportius,
associacions esportives escolars, societats anònimes esportives i agrupacions esportives, com
també les entitats privades de caràcter no esportiu que entre llurs finalitats socials inclouen el
foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva que, tenint per objecte principal la pràctica de
diferents modalitats esportives en què s'integren esportistes amb ceguesa o deficiència visual,
amb els seus guies, entrenadors i monitors, i estant degudament inscrits en el Registre d'Entitats
Esportives les entitats esportives i degudament adscrites al Registre d’entitats esportives les
seccions esportives de les entitats privades de caràcter no esportiu, hagin complert tots els
requisits que s'estableixen en aquests Estatuts per a poder ser considerat membre afiliat.

Serà condició imprescindible per ser afiliat que les entitats esportives i les entitats privades de
caràcter no esportiu que entre llurs finalitats inclou el foment i la pràctica de l’activitat física i
esportiva, un cop finalitzat el període d'adhesió, sol·liciti la seva afiliació i serà potestat de la Junta
Directiva l'acceptació com a membres afiliats.
Seran MEMBRES ADHERITS les entitats que, tenint l'objecte establert en l'apartat anterior, hagin
sol·licitat la seva afiliació a la FEDERACIÓ i es trobin en tràmit d'inscripció o adscripció en el Registre
d'Entitats Esportives i / o pendents de complir els requisits necessaris per a ser considerats
membres de ple dret. A partir de la data en què aquestes entitats hagin rebut la resolució com
inscrits o adscrits en el Registre d'Entitats Esportives, gaudiran del termini d'un any per figurar
inscrites o complir els requisits exigits per la FEDERACIÓ. En cas contrari, perdran la seva qualitat
d’adherides. Si aconsegueixen la condició d'afiliats dins el termini fixat, el temps que hagin tingut
la condició d'adherits computarà a efectes d'antiguitat per poder ser considerats membres de
l'Assemblea General.
La FEDERACIÓ, a través del seu òrgan de govern, gestió i administració, la Junta Directiva podrà
denegar l'adhesió d'aquelles entitats que consideri justificadament.
ARTICLE 8è.Per ser admès com a membre de la FEDERACIÓ serà necessari complir els següents requisits:
a) Fer una sol·licitud per escrit dirigida a la Junta Directiva.
b) Satisfer la quota d'ingrés corresponent.
ARTICLE 9è.Es perdrà la qualitat de membre de la FEDERACIÓ:
a) Per baixa voluntària.
b) Com a conseqüència de sanció disciplinària molt greu, prèvia instrucció d'expedient
disciplinari.
c) Per dissolució o extinció del Club o Associació.
d) Per resolució judicial ferma.
ARTICLE 10è.Els membres de la FEDERACIÓ tenen els següents drets i obligacions mínims:
1.- Drets:
a) Participar amb veu i vot, en els òrgans de representació de la FEDERACIÓ, a excepció dels
membres adherits que només gaudiran de dret a veu.
b) Ser electors pels òrgans de representació, govern, consultius i participatius. Els membres
adherits no gaudiran d'aquest dret.

c) Participar i gaudir de les activitats de l'entitat i contribuir al compliment dels seus fins
específics.

d) Separar-se lliurement de la FEDERACIÓ.
e) Conèixer les activitats de la FEDERACIÓ i dels seus òrgans i tenir accés a la seva
documentació, prèvia petició raonada a la Junta Directiva.
2.- Obligacions:
a) Abonar les quotes que determinin els òrgans competents.
b) Complir els Estatuts, reglaments i altres disposicions o acords que adoptin vàlidament els
òrgans de la FEDERACIÓ.
c) Contribuir al compliment dels objectius i activitats de la FEDERACIÓ.
d) Facilitar un domicili per al lliurament de comunicacions i notificar els canvis a la
FEDERACIÓ
ARTICLE 11è.Llicències
Per poder participar en competicions de la Federació, els esportistes, tècnics, àrbitres i guies,
hauran d'estar en disposició de llicència federativa expedida per aquesta; sense perjudici d'altres
llicències previstes en la normativa que la Federació pugui emetre per a la participació en activitat
no oficial.
La llicència federativa de la Federació habilitarà al seu titular per participar en competició oficial
de qualsevol àmbit territorial i produirà efectes des de la seva inscripció al Registre de la Federació.
La Federació de comunicar a la Federació Espanyola d'Esports per a Cecs, totes les dades aquesta
requereixi en cada moment dels Federats.
La llicència federativa tindrà el següent contingut mínim:
a) Identificació del titular
b) Identificació de la Federació
c) Classe de llicència
d) Modalitats i disciplines esportives corresponents a la llicència, si escau
e) Durada de la llicència
f)

Assegurança esportiva obligatòria

g) Entitat esportiva la qual pertany el titular de la llicència, categoria i estament si és el cas
ARTICLE 12è.Voluntariat

La FEDERACIÓ per facilitar la pràctica de l'esport dels seus federats podrà utilitzar voluntaris, els
quals percebran formació específica de la FEDERACIÓ.
La FEDERACIÓ s'acollirà a la normativa vigent en matèria de voluntariat a Catalunya per poder
desenvolupar aquest servei, envers els seus federats. Amb la finalitat de poder comptar amb una
bossa important de voluntariat, aquests podran estar inscrits al Servei Català de Voluntariat o
qualsevol altra entitat prestadora d'aquest servei.
CAPÍTOL III
ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ

ARTICLE 13è.La FEDERACIÓ es regirà per l'Assemblea General, la Junta Directiva i el President que són els seus
òrgans de govern, administració i representació.
DE L'ASSEMBLEA GENERAL
ARTICLE 14è.L'Assemblea General és l'òrgan superior de govern i representació de la FEDERACIÓ. Els seus
acords són vinculants per a tots els membres i per a la Junta Directiva.
Tindrà la següent composició:
a. El president de la FEDERACIÓ.
b. Les entitats esportives a la FEDERACIÓ sempre que constin degudament inscrites
en el Registre d’entitats esportives i comptin amb una antiguitat mínima d'un any
de afiliació. Les entitats privades no esportives han de tenir la secció esportiva
adscrita al Registre d’entitats esportives i comptar amb una afiliació mínima d'un
any d'antiguitat.
c. Seran membres de l'assemblea també els representants dels esportistes, un per
disciplina, democràticament elegits entre els esportistes majors d'edat, amb
llicència federativa emesa per la Federació en vigor i hagin participat almenys en
una competició o activitat federativa en la temporada en curs o la immediatament
anterior, en el moment de la convocatòria de l’Assemblea.

La representació de les entitats esportives recau en el president, o en el cas d'impossibilitat
manifesta per exercir la representació, en la persona que ocupi la vicepresidència, sempre que
consti degudament inscrita en el Registre com a membre de la Junta directiva amb el mandat en
vigor, i que els Estatuts vigents i inscrits li permetin actuar en representació de l'entitat.
La representació de les entitats privades no esportives recau en el seu representant legal sempre
que consti inscrit amb el mandat en vigor en el registre públic corresponent, o al responsable de
la secció esportiva sempre que aquest consti degudament inscrit en el registre d'entitats
esportives.

En cas que manqui la inscripció registral o hagi expirat el mandat, podrà actuar en representació
de l'entitat la persona que acrediti notarialment la representació de l'entitat membre.
Tots els membres de l’Assemblea tenen veu i vot. Els membres de l’Assemblea General, llevat del
President, a l’efecte d’exercir el seu dret de vot a l’Assemblea, han d’haver participat, com a mínim
en una competició o prova del calendari oficial de la Federació en la temporada en curs o en la
immediatament anterior al moment de la convocatòria de l’Assemblea. El vot dels membres de
l’Assemblea és indelegable.

Els altres membres de la Junta Directiva i els presidents o socis representants dels membres
adherits, podran assistir a l'Assemblea amb veu però sense vot; sempre que així ho autoritzi el
President de la Federació.
ARTICLE 15è.Corresponen a l'Assemblea, convocada i constituïda d'acord amb el que disposen els presents
Estatuts, plenes atribucions per regir la FEDERACIÓ i resoldre els seus assumptes. Decidirà sobre
els assumptes següents:
a) Aprovar l'informe o la memòria de les activitats de l'exercici vençut.
b) Aprovar els comptes anuals de l'exercici i el pressupost per al següent exercici.
c) Aprovar el pla general d'activitats i d'objectius anuals, els programes i les activitats
esportives i els seus objectius, així com el calendari oficial.
d) Fixar el preu de les llicències.
e) Establir el preu de les quotes de les targetes recreatives o de serveis.
f) Aprovar la convocatòria de les eleccions dels membres de la Junta Directiva, el reglament
i calendari electoral i elegir els membres de la Junta electoral.
g) Elegir els membres de la Junta Directiva i ratificar els nomenaments provisionals a què es
fa referència en l'article 29è d'aquests Estatuts.
h) Resoldre les propostes que les entitats afiliades presentin a l'Assemblea, sempre que
tinguin el suport del 10% dels afiliats i que es presentin per escrit davant la Junta Directiva
amb 5 dies d'antelació a la data de l'Assemblea.
i) Modificació o reforma dels Estatuts, que haurà de notificar a la Secretaria General de
l'Esport per a la seva inscripció en el Registre d'Entitats Esportives. És necessària la majoria
reforçada de dos terços dels membres assistents.
j) Aprovació i modificació del Reglament de règim intern.
k) Decidir sobre tot el que fa referència a l'adquisició, venda o gravamen dels béns, demanar
diners a préstec o contraure obligacions de qualsevol tipus el valor superi el 25% del
pressupost anual, o el 25% del patrimoni que consti en balanç. En aquests casos caldrà
també informe preceptiu favorable de la Secretària General de l'Esport.
l) Fixar les quotes de afiliació i adhesió ordinàries o d'entrada llevat que la modificació tingui
per objecte la seva actualització anual segons l'IPC.
m) Fixar les quotes extraordinàries o derrames.
n) Fixar el règim disciplinari.
o) Aprovar el vot de censura.
p) Acordar la incorporació o segregació d'alguna disciplina esportiva o la fusió amb una altra
federació.
q) Dissoldre LA FEDERACIÓ.

ARTICLE 16è.1.- És ordinària l’Assemblea General que s’ha de convocar anualment per la Federació de manera
preceptiva per a conèixer i decidir sobre les matèries que se citen als apartats a), b), c), d), e) i l).
Aquesta Assemblea s’ha de dur a terme necessàriament en els 5 mesos naturals posteriors a la
finalització de l’exercici econòmic i es podrà també analitzar i decidir sobre qualsevol altre
assumpte propi de les competències de l’assemblea.
2.- Amb caràcter extraordinari en els altres casos.

ARTICLE 17è.Les reunions de l'Assemblea General, tant ordinàries com extraordinàries, seran convocades per
acord de la Junta Directiva a iniciativa del president, de la mateixa Junta o a petició dels membres
afiliats que representin un nombre no inferior al 15% del total dels membres amb dret a vot de
l'Assemblea, mitjançant anunci que s'exposarà al tauler d'anuncis, la pàgina web de la FEDERACIÓ
i circular adreçada a cadascun dels seus membres, amb una anticipació mínima de 30 dies naturals
a la data assenyalada per a la seva celebració. Quan sigui convocada a instància dels seus
membres, no podran passar més de 15 dies naturals entre la recepció de la sol·licitud per la Junta
i la convocatòria.
Si la Junta no convoca l'Assemblea, la Secretaria General de l'Esport, d'ofici o a instància de part
interessada, la requerirà perquè realitzi la convocatòria.
Tant l'anunci com la circular hauran d'expressar el lloc, data i hora de la reunió en primera
convocatòria, i en segona si fos procedent, i l'ordre del dia.
La informació sobre les matèries que hagin de ser objecte de l'Assemblea es posarà a disposició
dels seus membres a la seu de LA FEDERACIÓ, des del moment de la convocatòria, amb excepció
de la informació econòmica que estarà disponible per als assembleistes almenys quinze dies abans
de l'Assemblea.
ARTICLE 18è.L'Assemblea General, tant ordinària com extraordinària, quedarà vàlidament constituïda, en
primera convocatòria, quan concorrin la majoria dels seus membres amb dret a vot i en segona
convocatòria, qualsevol que sigui el nombre d'assistents. Entre ambdues convocatòries han de
transcórrer 30 minuts.
ARTICLE 19è.Els acords es prendran per majoria simple dels vots presents en el moment de la votació excepte
en els casos dels epígrafs j), k), o) i q) de l'article 14è d'aquests Estatuts, en què caldrà el vot
favorable dels dos terços dels vots presents. En cas de dissolució, serà necessari el vot favorable
dels dos terços dels vots presents sempre que representin més del 50% dels membres de ple dret
de l'Assemblea.
ARTICLE 20è.-

Les reunions de l'Assemblea seran presidides per una mesa integrada pel president i els altres
membres de la Junta Directiva. Actuarà com a secretari el que ho sigui de LA FEDERACIÓ, que
aixecarà la corresponent acta de cada reunió. Per a l'aprovació de l'acta, l'Assemblea designarà
dos interventors que seran els encarregats d'aprovar-la durant els 30 dies posteriors i serà signada
pel president i el secretari.

DE LA JUNTA DIRECTIVA
ARTICLE 21è.La Junta Directiva és l'ÒRGAN de govern, gestor i executiu de la Federació. Tindrà plenes
atribucions per a resoldre totes les Qüestions que es presentin en el normal desenvolupament de
l'activitat de l'Entitat, i que no siguin de l'exclusiva competència l'Assemblea General. Vetllarà pel
Compliment dels Estatuts i dels Acords adoptats per l'Assemblea General.
ARTICLE 22è.Estarà formada per 8 Membres que seran elegits mitjançant sufragi lliure, directe, presencial, igual
i secret pels Membres de l'Assemblea General i que ocuparan els càrrecs següents: president, que
serà el President de la Federació, vicepresident, secretari, tresorer i 4 vocals.
Tots els càrrecs de la Junta seran honorífics. Només en casos extraordinaris es podrà establir una
compensació econòmica justificada a favor d'algun dels seus Membres, previsió que haurà acordar
de l'Assemblea General, i que haurà de constar de manera diferenciada en el Pressupost.
Aquesta compensació econòmica no podrà ser satisfeta amb càrrec a subvencions públiques.
Els Membres de la Junta són responsables de la seva actuació davant l'Assemblea General.
ARTICLE 23è.La Junta Directiva serà convocada pel President tantes vegades com ho consideri convenient, o
quan li ho sol·liciti almenys un terç dels seus components. En qualsevol cas s'haurà de reunir un
cop cada trimestre.
La convocatòria de la Junta la farà el president a iniciativa pròpia amb un mínim de dos dies
d'antelació a la data de la seva celebració o a petició d'un terç dels seus Membres. En aquest cas,
la convocatòria s'haurà de realitzar dins dels 5 dies següents a la seva sol·licitud i la reunió, al cap
de 15 dies des de la petició. Si no es convoqués la reunió dins de l'esmentat termini, la podrà
convocar el Membre de la Junta amb més edat dels sol·licitants.
La Junta quedarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents almenys la meitat dels seus
membres i en el cas que hi siguin presents tots els seus components, encara que no s'hagi fet la
convocatòria prèvia, i ho acordin per unanimitat.
Els acords de la Junta Directiva s'adoptaran per majoria simple dels Membres Assistents. Cada
Membre gaudirà d'un vot. El vot del president serà diriment en cas d'empat.

El Secretari aixecarà acta de les reunions de la Junta. Qualsevol dels seus Membres pot exigir que
es faci constar el seu vot en contra d'un acord i la seva explicació.
ARTICLE 24è.En especial, seran competències de la Junta Directiva:
a) Fixar les despeses d'administració i autoritzar tot tipus de contractes i documents, amb
els límits de l'article 14è k).
b) Formular a l'últim trimestre de l'exercici el pressupost, el programa anual i el calendari
esportiu oficial per al següent exercici, per a la seva aprovació per l'Assemblea General
abans del tancament de l'exercici.
c) Formular al primer trimestre de l'exercici els comptes anuals i la Memòria d'Activitats de
l'exercici anterior, per a la seva aprovació per l'Assemblea General.
d) Decidir tot el que convingui per a l'exercici d'accions o excepcions davant tot tipus de
tribunals i organismes.
e) Contractar el personal auxiliar, assessor i tècnic que es consideri necessari per al
funcionament de la Federació i fixar la retribució que hagi de percebre.
f) L'admissió de sol·licituds d'afiliats o adherits.
g) Proposar a l'Assemblea els reglaments de règim intern per al funcionament de la
Federació.
h) La convocatòria de l'Assemblea General.
i) Crear les comissions que siguin necessàries per a organitzar les modalitats esportives que
es reconeguin per l'Assemblea.
j) Concedir a terceres persones, per via d'apoderament, les seves facultats perquè siguin
delegables segons la llei.
k) Resoldre totes aquelles qüestions que no estiguin expressament reservades a la decisió
de l'Assemblea General.

ARTICLE 25è.Adopció de decisions urgents,
1. Sempre que ho acceptin expressament tots els membres i que quedi garantida en tot
cas l'autenticitat dels que intervenen en l'adopció de les decisions, la Junta Directiva pot
adoptar els seus acords per correu electrònic, vídeo o àudio conferència i mitjans tècnics
anàlegs. En aquests supòsits, la corresponent acta es redacta junt amb els justificants de
correus electrònics o suports corresponents.
2. Aquesta possibilitat és extensible a la resta d'òrgans complementaris de què disposi la
Junta Directiva.

ARTICLE 26è.Els membres de la Junta seran elegits per un període de 4 anys i seran reelegibles indefinidament.
Les renovacions dels membres de la Junta seran totals.
ARTICLE 27è.Els membres de la Junta Directiva cessaran en els seus càrrecs per les següents causes:

a) Per la finalització del mandat natural per al qual van ser elegits.
b) Per la pèrdua de qualsevol de les condicions necessàries per ser elegits.
c) Per mort o incapacitat.
d) Per decisió voluntària degudament comunicada.
e) Per decisió disciplinària executiva molt greu que els inhabiliti per ocupar els seus
càrrecs.
f) Per l'aprovació d'un vot de censura.

ARTICLE 28è.El mandat dels membres de la Junta Directiva podrà ser suspès per les causes següents:
a) Per sol·licitud del mateix interessat, quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho
aprovi la Junta.
b) Mentre duri la instrucció d'un expedient disciplinari, si així ho acorda l'òrgan jurisdiccional.
c) Per inhabilitació temporal acordada per sanció disciplinària.

ARTICLE 29è.En el cas que, pel motiu que sigui, hi hagi vacants a la Junta Directiva, la seva provisió transitòria
es farà atenent als següents criteris:
a) Vacants que afectin menys del 50% dels membres de la Junta però no al President:
aquest ha d'acordar la provisió transitòria, que haurà de ser ratificada per la
següent Assemblea General.
b) Vacants que afectin menys del 50% dels membres de la Junta, inclòs el President:
els membres no afectats decidiran la provisió transitòria, que haurà de ser
ratificada per la següent Assemblea General. El vicepresident assumirà les
funcions del president.
c) Vacants que afectin a més del 50% dels membres de la Junta, inclòs el President:
l'Assemblea General nomenarà una comissió gestora amb l'objecte de dirigir
transitòriament la FEDERACIÓ per convocar i realitzar eleccions en un termini
màxim de 3 mesos.
d) Vacants que afectin a més del 50% dels membres de la Junta, però no al President:
aquest i els membres que quedin es constituiran en comissió gestora amb
l'objecte de realitzar l'exposat en el paràgraf anterior.
Els càrrecs que siguin proveïts transitòriament i també els designats per ocupar-los, ho seran pel
temps que resti de mandat i sense que la designació alteri el temps natural d’aquest.
DEL PRESIDENT
ARTICLE 31è.-

El president té la representació legal de la Federació i haurà de respondre dels actes que realitzi
en aquest concepte, davant l'Assemblea General.
Seran les seves principals funcions:
a) Exercitar en nom de la Federació accions judicials o extrajudicials davant tota classe
d'organismes o tribunals.
b) Presidir les sessions de la Junta Directiva i de l'Assemblea General.
c) Autoritzar, amb la seva signatura, els documents de la Federació.
d) Dirimir amb el seu vot de qualitat, les votacions en què es produeixi empat en el si de les
reunions de la Junta Directiva.
El president estarà facultat per prendre totes les disposicions que consideri necessàries per ser
urgents o per no estar previstes en els Estatuts, sempre que no estiguin reservades a l'Assemblea
General. Haurà de respondre davant la Junta Directiva, que haurà de ratificar les decisions o
disposicions adoptades pel president en la seva primera reunió.

ARTICLE 32è.La persona que ostenti el càrrec de President haurà de cessar en qualsevol tipus d'activitats
competitives de caràcter oficial, tècniques i directives en l'esport específic i l'àmbit territorial de la
Federació.

DEL VICEPRESIDENT
ARTICLE 33è.El vicepresident substituirà el president en totes les seves funcions, en cas de vacant, absència,
malaltia, defunció, dimissió o per delegació expressa del mateix president.
DEL SECRETARI
ARTICLE 34è.Correspon al secretari estendre i signar les actes de les reunions de la Junta Directiva i de
l'Assemblea General, enviar la correspondència i expedir certificacions. S'encarregarà també del
Llibre d'Actes i del llibre de Registre de Membres. Redactarà les memòries anuals i tindrà cura de
l'arxiu i de la documentació.
DEL TRESORER

ARTICLE 35è.Corresponen al tresorer les següents funcions:
a) Tenir sota la seva custòdia els fons de la Federació. Aquests es tindran en una entitat de
crèdit, i s'obrirà un compte a nom de la Federació, de la qual podran disposar el president,
el tresorer i un altre membre de la Junta, mitjançant la signatura mancomunada de dos
d'ells.
b) Efectuar els cobraments i pagaments, amb el vistiplau del president.
c) Portar un llibre de caixa amb el detall dels cobraments i dels pagaments.
d) Portar els llibres de comptabilitat de l'Entitat.
e) Preparar el pressupost anual de l'exercici següent, per la seva formulació per la Junta
Directiva i aprovació per l'Assemblea General.
f) Confeccionar el projecte de comptes anuals de l'exercici anterior de cara a la seva
formulació per la Junta Directiva i aprovació per l'Assemblea General.

ELS VOCALS
ARTICLE 36è.Els vocals ajudaran els altres membres de la Junta i els substituiran en cas de necessitat, vigilant el
compliment dels Estatuts i els acords adoptats. Així mateix, han de portar a terme aquelles
missions específiques que els encomani la Junta Directiva.
CAPÍTOL IV
DEL PROCEDIMENT ELECTORAL

ARTICLE 37è.Els membres de la Junta Directiva seran proveïts mitjançant sufragi lliure, directe, presencial, igual
i secret pels membres afiliats de l'Assemblea General, per majoria de vots i prèvia la presentació i
acceptació de candidatures.
Per poder ser candidat a president o membre de la Junta s'han de complir les condicions:
a)
b)
c)
d)
e)

Ser major d'edat i estar en ple ús dels drets civils.
Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya.
No estar sotmès a cap sanció inhabilitada.
Tenir la llicència federativa en vigor amb antiguitat mínima de dues temporades
Ser membre afiliat o tenir un càrrec de responsabilitat en l'ONCE sempre que sigui afiliat
a l'ONCE.

ARTICLE 38è.-

Les eleccions seran convocades mitjançant acord de l'Assemblea General. En l'ordre del dia haurà
de constar la proposta del procediment a seguir per a l'elecció, la del calendari electoral i la de
nomenament de la Junta Electoral.
Entre la data de la convocatòria i la de la celebració de les eleccions hauran de transcórrer un
mínim de 30 i un màxim de 45 dies naturals.
Quan es tracti d'eleccions per finalització natural del mandat, la convocatòria s'ha de fer dins dels
6 últims mesos de la seva vigència i en qualsevol cas amb l'antelació necessària perquè l'elecció es
faci abans que es conclogui el mandat.
La convocatòria es farà "pública" mitjançant circular enviada directament a tots els membres
afiliats, anunci exposat en el tauler d'anuncis i la pàgina web de la Federació. Igualment, s'haurà
de comunicar a la Secretaria General de l'Esport.
L'acte de la votació podrà fer-se coincidir amb una Assemblea General.
ARTICLE 39è.Juntament amb l'acord de convocatòria de les eleccions, l'Assemblea General nomenarà la Junta
Electoral, que estarà integrada per tres membres titulars i tres suplents elegits per sorteig d'entre
els membres que assisteixin a l'Assemblea.
Els components de la Junta Electoral han de prendre possessió dels seus càrrecs i la constituiran
formalment, triant el president, en el termini fixat per l'Assemblea. Actuarà "com" Secretari
d'aquesta Junta, amb veu però sense vot, el que ho sigui de la Federació, o la persona en qui
delegui, que haurà d'aixecar acta de tots els acords que es prenguin, amb el vistiplau del president.
El càrrec de membre de la Junta electoral és obligatori i incompatible amb les condicions de
candidat o de familiar de candidat fins al tercer grau per afinitat o consanguinitat i de membre de
la Junta Directiva o comissió gestora i amb l’existència de relacions laborals o contractuals amb un
candidat.
La Junta electoral exercirà les seves funcions fins a la seva dissolució que es produirà quan finalitzi
el procés electoral.
Són competències de la Junta Electoral:
a) Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de l'Assemblea respecte
al censo a les llistes electorals.
b) Admetre o rebutjar les candidatures i proclamar-les.
c) Decidir, a instància de qualsevol membre de l'Assemblea, candidat, o per iniciativa pròpia,
sobre qualsevol incident que sorgeixi en el curs del procés electoral que pugui constituir
una infracció o desviació de la normativa electoral, o pugui afectar els principis de
publicitat, d'igualtat d'oportunitats, de llibertat, de no discriminació i del secret de vot,
que han d'estar presents en tot el procés electoral.
d) Controlar l'acte de les votacions juntament, si escau, amb els interventors nomenats pels
candidats, i aixecar la corresponent acta a la seva finalització.
e) Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que legalment
s'estableixin.
f) I, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de
l'Assemblea o candidats en qualsevol fase del procés electoral.

El termini per formular reclamacions davant la Junta Electoral serà de tres dies hàbils a partir de la
comissió dels fets objecte d'impugnació. La Junta Electoral ha de resoldre dins dels tres dies
següents. La seva resolució és executiva.
Contra els acords de la junta electoral es pot interposar recurs davant del Tribunal Català de
l'Esport, en un termini de tres dies.
ARTICLE 40è.Les eleccions es faran pel sistema de candidatures tancades, que inclouran els noms dels membres
de la candidatura encapçalats pel candidat a president. Un cop produïda l'elecció, el President
distribuirà els càrrecs entre els membres de la candidatura.
Les candidatures hauran d'incloure com a mínim un nombre de candidats no inferior als 2/3 dels
càrrecs elegibles i han de tenir el suport d'un nombre de membres de l'Assemblea que representi
un mínim del 10% del total de vots.
Cada membre de l'Assemblea pot donar suport a més d'una candidatura.
ARTICLE 41è.No serà admès el vot per correu ni per delegació. La representació de les entitats afiliades
l'assumirà el seu president o la persona corresponent d'acord amb l'article 14 dels presents
Estatuts. En cap cas s’admet que una persona exerceixi la representació de més d’una entitat a
l’Assemblea General.
La candidatura que obtingui la majoria de vots serà considerada guanyadora. En cas d'empat entre
les candidatures més votades, s'haurà de realitzar una nova votació entre les empatades el setè
dia següent, a "els mateixos llocs", "horari" i condicions.
L'acte de proclamació de la candidatura guanyadora es comunicarà per la Junta Electoral, en els
tres dies següents a la data de les eleccions i mitjançant certificació, a les candidatures
presentades, a la Secretària General de l'Esport, al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat,
a la Federació Espanyola d'Esports per a Cecs i la UFEC (Unió de Federacions Esportives de
Catalunya).
En el cas que només es presenti o quedi vàlida una candidatura, no es realitzarà l'acte de la votació
i la Junta Electoral proclamarà automàticament la candidatura com a guanyadora i donarà compte
a la Secretaria General de l'Esport, al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat, a la Federació
Espanyola d'Esports per a Cecs i la UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya).
Si no es presenta cap candidatura o cap de les presentades és vàlida, la Junta Electoral, amb els
seus suplents i els membres de la Junta Directiva no dimitits, constituiran una Comissió Gestora
per administrar la Federació, convocar i realitzar noves eleccions en el termini de tres mesos.
Els candidats elegits prendran possessió dels seus càrrecs en el termini de 10 dies hàbils a partir
de la data de la proclamació dels resultats de les eleccions, sense que aquesta circumstància alteri
el temps natural del mandat previst estatutàriament.
ARTICLE 42è.-

Perquè un membre de la Junta Directiva o de la Comissió Gestora pugui presentar-se com a
candidat, ha de presentar la dimissió i cessar en el càrrec abans de l'inici del termini de presentació
de candidatures.
Si tots o la majoria dels membres de la Junta Directiva dimitissin per aquest motiu, la Junta
electoral amb els seus suplents i els membres de la Junta Directiva no dimitits haurien de constituir
una comissió gestora per administrar la Federació fins que la nova Junta que surti de les eleccions
prengui possessió dels seus càrrecs.

CAPÍTOL V
DEL VOT DE CENSURA
ARTICLE 43è.El vot de censura es pot sol·licitar contra el president, contra la Junta en ple o contra qualsevol dels
membres d'aquesta.
ARTICLE 44è.El vot de censura només podrà ser sol·licitat mitjançant escrit motivat, promogut per un mínim del
15% dels membres de l'Assemblea General o per la majoria dels membres de la Junta Directiva.
ARTICLE 45è.Una vegada hagi estat presentada la sol·licitud de vot de censura, es constituirà en el termini de
deu dies hàbils una Taula de 5 persones formada per 2 membres de la Junta Directiva designats
per aquesta, els dos primers dels signants la sol·licitud i un delegat designat per la Unió de
Federacions Esportives Catalanes (UFEC), que n'és el president.
Seran competències de la Taula:
a) Comprovar l'adequació de la sol·licitud de vot de censura als requisits estatutaris.
b) Controlar l'Assemblea i l'acte de la votació i resoldre els incidents i reclamacions que es
puguin plantejar.
c) Dur a terme l'escrutini i el recompte de vots i proclamar els resultats.
Els acords de la Mesa són immediatament executius. Contra la seva resolució final es poden
interposar els recursos que preveu el règim de la Junta Electoral (art. 39è d'aquests Estatuts).

ARTICLE 46è.Tan aviat la Mesa hagi comprovat si la sol·licitud reuneix els requisits assenyalats a l'Article 44 i
dins el termini de cinc dies, la Junta Directiva ha de convocar l'Assemblea General per l'acte de la
votació que s'haurà de celebrar en un termini no inferior a 10 dies ni superior a 20 a partir de
l’endemà de la convocatòria. Prèviament a l'acte de la votació tindran veu els representants dels
sol·licitants del vot de censura i els censurats.
El vot de censura només es pot acordar mitjançant el vot favorable dels dos terços dels membres
de l'Assemblea assistents.

Tan aviat s'hagi aprovat el vot de censura, el President, la Junta Directiva o els seus membres
afectats, cessaran automàticament en els seus càrrecs i s'aplicarà el règim transitori previst en
aquests Estatuts.
ARTICLE 47è.En el cas que la junta directiva no nom als membres de la Mesa o no convoqui l'Assemblea, la
Secretaria General de l'Esport, a petició dels dos primers signants de la sol·licitud, la requerirà
perquè el porti a terme. Si tot i així la Junta no ho fa, la Secretaria General de l'Esport podrà
nomenar els membres de la Mesa i / o convocar l'Assemblea.
En el supòsit que un vot de censura no prosperi, no es pot plantejar un nou vot fins que transcorri
un termini de 2 anys des de la realització de l’assemblea general en què s’hagi rebutjat.
En el cas que el vot de censura vagi contra el President o la junta directiva, necessàriament haurà
d’incloure la proposta de designació d’una nova junta directiva.
No es pot promoure cap vot de censura fins que transcorrin 6 mesos des de l’elecció d’una nova
junta directiva.

CAPÍTOL VI
DEL RÈGIM DOCUMENTAL
ARTICLE 48è.La Federació disposarà dels següents llibres:
a) Llibre Registre d'Entitats Federades on han de constar, de forma diferenciada, els
membres afiliats i els membres adherits, consignant les següents circumstàncies
de cada un d'ells: denominació de l'entitat o secció, domicili, president de l'entitat
o responsable de la secció, disciplines esportives que practica i número
d'inscripció o adscripció al Registre d'Entitats esportives de la Generalitat.
b) Llibre d'Actes on constaran les reunions que celebrin l'Assemblea General i la
Junta Directiva, amb expressió, en cada cas, dels següents extrems: convocatòria,
data, lloc, assistents, ordre del dia, resultats de les votacions i acords adoptats.
Les actes seran signades pel President i el Secretari de la Junta Directiva.
c) Llibres de comptabilitat, d'acord amb el que disposi en cada moment la normativa
especial de Federacions Esportives i el Pla General Comptable.Especialment cal
portar un llibre diari, i un llibre d'inventaris i comptes anuals.
d) Llibre de registre de voluntaris, on es porti una relació actualitzada dels voluntaris
i on es faci una descripció mínima de la tasca que fan i de llur capacitat específica,
si en tenen.
e) Tots aquells documents o llibres auxiliars que es considerin oportuns per a un
millor compliment dels fins de la Federació.

ARTICLE 49è.-

Tant els llibres d'actes com els de Comptabilitat estaran degudament diligenciats per la Secretaria
General de l'Esport.
CAPÍTOL VII
DEL RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 50è.La Federació se sotmet al règim de pressupost i patrimoni propis.
El patrimoni de la Federació es destinarà al desenvolupament dels seus objectius socials. Així
mateix, les rendes o increments patrimonials que pugui tenir s'aplicaran o s'invertiran en el
desenvolupament dels seus fins.
ARTICLE 51è.La Junta Directiva, dins dels tres primers mesos de cada exercici, formularà i presentarà a
l'Assemblea General perquè els aprovi, els comptes anuals que han de comprendre el balanç, el
compte d'ingressos i despeses, i la memòria, d'acord amb el que disposa el Decret de Federacions
de la Generalitat.
Així mateix, dins dels tres últims mesos de cada exercici la Junta Directiva, formularà i presentarà
a l'Assemblea General perquè els aprovi el pressupost de l'exercici següent.
Els comptes anuals i el pressupost estaran al domicili social un mínim de 15 dies abans de la data
de l'Assemblea General Ordinària, a disposició dels membres amb dret a vot, als quals se'ls lliurarà
una còpia en cas que ho sol·licitin.
ARTICLE 52è.Corresponen a la Junta Directiva les facultats de disposició econòmica de la Federació, dins dels
límits previstos en el pressupost o d'aquells altres ingressos que hagi obtingut en l'exercici.
La Junta pot transmetre o vendre béns immobles o prendre diners a préstec, quan dins de l'exercici
la quantitat no sobrepassi l'import del 25% del pressupost anual o el 25% del patrimoni que consti
en balanç. Si se sobrepassa aquest import, l'Assemblea General haurà d'aprovar les operacions
corresponents, i caldrà també informe preceptiu favorable de la Secretaria General de l'Esport.
Mentre no s'aprovi el pressupost de l'exercici serà necessari aplicar amb caràcter provisional la
part proporcional de les xifres que com a despeses hagués aprovat l'Assemblea com el pressupost
per a l'exercici anterior, actualitzades segons la variació de l'índex de l'IPC d'aquest exercici.
ARTICLE 53è.Els recursos de la Federació es procuraran a través de:
a) Les quotes a satisfer pels seus membres.
b) Les subvencions i / o donatius que se li puguin concedir tant per les administracions
públiques com per altres persones o entitats privades.

c) Les quantitats que per qualsevol altre concepte correspongui rebre a la Federació.
ARTICLE 54è.El producte que s'obtingui de l'alienació d'instal·lacions esportives o dels terrenys on es trobin s'ha
d'invertir íntegrament en l'adquisició, construcció o millora de béns de la mateixa aplicació, llevat
que es disposi d'informe favorable de la Secretaria General de l'Esport.
ARTICLE 55è.Els membres de la Junta Directiva respondran de manera solidària, si la responsabilitat és
imputable a diversos membres, dels actes que realitzin en contra del que estableixen els articles
anteriors i del que estableix el Decret de Federacions, amb excepció d'aquells que hagin votat en
contra de l'acord, així ho facin constar a l'acta corresponent i no hagin intervingut en la seva
execució i hagin fet tot el possible per evitar el dany.
CAPÍTOL VIII
DEL RÈGIM JURISDICCIONAL
ARTICLE 56è.La Jurisdicció Competitiva: la Federació tindrà la potestat jurisdiccional competitiva en virtut de la
qual, dins el seu àmbit d'actuació, podrà conèixer i resoldre totes les qüestions de naturalesa
competitiva que es plantegin en relació o com a conseqüència de la pràctica l'esport regulat per
les normes d'aplicació de la Federació. Aquesta potestat jurisdiccional competitiva confereix als
seus titulars legítims la possibilitat de resoldre totes les qüestions que es plantegin en relació a
l'aplicació de les normes reglamentàries esportives establertes per a regular la competició de
caràcter federat.
ARTICLE 57è.La jurisdicció disciplinària: la Federació també tindrà atribuïda la jurisdicció disciplinària que, dins
del seu àmbit d'actuació s'estén a conèixer les infraccions de les regles del joc, prova o competició,
de la conducta esportiva i de les normes de conducta associativa, tipificades amb caràcter general
en el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'Esport.
La potestat disciplinària confereix a la Federació la possibilitat de jutjar i, si escau sancionar les
persones o entitats sotmeses a la seva disciplina esportiva o associativa, és a dir, els clubs o
associacions esportives i els seus directius, tècnics i esportistes, els jutges, àrbitres i guies, els
components de la mateixa estructura orgànica de la FEDERACIÓ i en general totes aquelles
persones físiques o jurídiques que desenvolupin la seva activitat en l'àmbit de Catalunya.
S'ha de regular reglamentàriament, amb observança dels principis inherents a tot dret
sancionador, un sistema tipificat d'infraccions de les regles del joc i de les conductes esportiva i
associativa amb l'especificació del seu caràcter lleu, greu o molt greu, un sistema de sancions
proporcional, el procediment disciplinari que ha de garantir el tràmit d'audiència a l'interessat, la
determinació de les causes modificatives de la responsabilitat i el sistema de recursos, tot això de
conformitat amb el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol pel qual s'aprova el Text únic de la Llei
de l'Esport, que s'aplicarà subsidiàriament.

ARTICLE 58è.L'exercici de la potestat jurisdiccional tant competitiva com disciplinària, correspon:
a) Als jutges o àrbitres durant el desenvolupament del joc o competició, d'acord amb les
regles establertes per a cada modalitat esportiva o competició.
b) En el Comitè de Competició i Disciplina esportiva de la Federació, òrgan col·legiat
constituït per tres membres, dels quals almenys un serà llicenciat en dret, que seran
designats per la Junta Directiva per un mandat de quatre anys. El comitè de Competició i
Disciplina esportiva estarà assistit per un secretari amb veu però sense vot.
c) En el Comitè d'Apel·lació, òrgan col·legiat constituït per tres membres un dels quals haurà
de ser llicenciat en dret, que seran designats per la Junta Directiva, nomenant d'entre ells
un president i un secretari. Aquest òrgan, que serà convocat pel President sempre que ho
consideri convenient, haurà de resoldre en segona instància i per majoria els recursos
interposats contra les decisions del Comitè de competició i disciplina esportiva i contra les
decisions dels òrgans electorals dels clubs afiliats. El membre d'aquest Comitè que sigui
Llicenciat en Dret, no pot ser la mateixa persona que ostenti aquesta condició al Comitè
de competició i disciplina esportiva.

CAPÍTOL IX
De l'extinció I LIQUIDACIÓ DE LA FEDERACIÓ
ARTICLE 59è.La FEDERACIÓ es dissoldrà per les següents causes:
a) Per resolució judicial ferma.
b) Per la revocació del seu reconeixement.
c) Per acord de l'Assemblea General convocada a l'efecte, adoptat per majoria de dos terços
dels membres assistents, sempre que aquests representin la majoria del nombre total de
membres amb dret a vot de l'Assemblea.
d) Per qualsevol altra causa prevista en l'ordenament vigent.

ARTICLE 60è.En cas d'extinció, la mateixa Assemblea General que ho acordi determinar la forma en què
s'efectuarà la liquidació del patrimoni social, nomenant tres persones entre els membres de la
Junta Directiva per a la realització d'aquesta tasca.
El romanent patrimonial que pogués quedar després d'haver estat satisfetes totes les obligacions
pendents de la FEDERACIÓ, serà notificat a la Secretaria General de l'Esport perquè acordi la
destinació per al foment i desenvolupament de les activitats físic-esportives de la comunitat.

