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TITOL l. D1SPO$ICIONS GENE
.

·
'

.

·

,

.

Generalitatde Catalunya
Consell Catala de l'Esport ·
Registre d'Entitats Esportives

Capítol LConcepte, regim jurídic i principis inf~a~ers

04 Z23

Data resolució . Oct

/ ólt /(0,. 8.:;>

Article 1. Denominació, de/inició i objectiu bgsic
La Federació Catalana de Petanca, entitat.d'u.tilitat pública, constitu"ida én data 15/02/1985, en
endavant FCP, és una federació esportiva catalana i, en conseqüencia, és una entitat privada
d'interes públic i social, sense afany de lucre, qi.Je té com a opjectiu dedicar-se a la prómoció, a
· ,a. gestió, a l'ordenació, a la. direcció, a la coordina ció de la practica i a la practíca~de I' esport de .
la Petanca dins l'ambit territorial de Catalunya.

.

'

La FCP esta con·stitu'ida per erititats esportives (assodacions o clubs esportius, associ.acions
esportives escolars, i agrupacions esportiv,es) i per entitats privades no esportives sense afany ,·
de lucre, que entre l!urs finalitats socia Is incloueri el foment i la practÍca de l'activitat físi~a i
esportiva, dedicades a la practica del esport de la Petanca.
Formaran part de la FCP éls esportistes, arbitres i tecnics, mitja_nc;ant la subscripció de la
corresponent !licencia federativa.
La FCP gaudeix de personalitatjurídica i capacitat d'oprar i d'actuar plenes peral compliment del
, seu objectiu i áe les seves finalitats.

Article 2; Condició d'entitat d'utilitatpública
La FCP com a f,ederació espoitiva autonorhica integrada a la Federación Española de Petanca,·
. d'acord an:ib el prévist a l'article 44 de la Ley 10/1.990, del Deporte, gaudeix de la cpndició
d'utilitat pública.

'

•.

La condició d'.entitat d'Útilitat pública de la FCP, comporta,. a més de l'ús de la qualificació ·
d'utilitat pública a continuació de la seva denominació:social i deis beneficis que l'ordenament
jurídic general atorga, com també, del que preve u l'article 45 de la Ley del Deporte, dins l'ámbit
de Catalunya els benefü:is següents:
'
·
)
a)
b)
c)

La prioritat a. !'hora d'obtenir recursos áls plans i'programes de promoció esportiva de ies
administracions locali catalana.
L'actés preferent al credit
oficial~ en els termes que esfableixi la legislació.
.
1 tots ·els altres beneficis que els pugui correspondre en virtut de l'aplicació. d'altres
disposicions légals de caracter fiscal i économic vigents.

.

La FCP, d'acord amb l'ordenam·ent jurídic catala, és una entitat d'inter~s cívic i social i, en
conseqüencia, gaudeix deis beneficis que li atorga la legisladó en general·idels beneficis jurídics,
·
economics i fiscals qi.Je la Ge_neralitat de Cataluhya ting
seves competencies.

Data

,

1l

Nov. 2015
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mi

Generalitat de Catalunya

Consell Cataláde l'Esport

. . Registre d'Entitats Esportives·

Art.icle 3. Regim jurídic
'

.

'

~a FCP es regeix pel que disposa el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de julio/, pe/ .qua/ s'aprová el
Text unic de /a Llei de /'esport, per les normes reglameritaries d'aplicació que la desenvolL:Jpen,
per a·quests Estatuts, pels reglaments específics aprovats i pels acords adoptats validam:ent per
I' Assemblea General, la Junta Directiva i altres organs competents.
\

."

.

'

,

I

'

La FCP, als efectes de la seva participado en 'les activitats esportives de caracter oficial d'ambit
'estatal. forma part de la Federación Española de Petanca com a representant única i exclusiva
d'aquesta a Catalunya.

1

Les normes i reglaments de la Federación Española de Petanca només són aplicables a la FCP i, si
E:scau, a les entitats afiliades i a les persones físiques arnb !licencia, en materia competitiva i
'disciplinaria esportiva, quan actu'in en competidons oficia Is d'ambit estatal.

Artic,le 4. Principis informadors.
Són principis informadors de la FCP el de representació democratica deis .seus membres i el de
descentralització de funcions i activitats, segons la divisió territorial prevista a l'ordenament jurídic
catala, i l'actuació d'acord.amb els principis de coordinació, eficacia i col-laboració.
~I catala, com a !lengua propiá i oficial de Catalunya, hci és també de la FCP, com també, ho és el
castella, !lengua oficial a tot l'Estat espanyol.
)
En· el ·re.dactat d'aquets_.J:statuts, tots els termes referents
indistintanient, al genere masculí i femení

a

persones. físiques s'aplicaran,

Ca'pítol 2. Modalitat, disciplines i especiálitats esportives

Article 5. Modalitat i disciplines esportives
'

.

.

.

.

.

'

La FCP assu~eix i té per objecte 'l'esport o modalitat esportiva de PETANCA, que s'estructura en
una única ~isciplina esportiva que _és propia PETANCA.

la

L'activitat- esportiva i de competici_ó basada en ºles botxes", sense ésser propiament una
disciplina o especialitat es reconeguda i tutelada per la Federació Catalana de Petanca

'

Per a la incÓrporació de- disciplines esportives i també per la incorporac;i.ó de noves 'especialitats
esportives s'haura de modificar áquest article per acord de I' Assemblea General, segons el
previst a l'a.rtide 8, paragraf i, apartat g), en relació a 1'8rticle 59, apartats j) i o), tenint en
compte que la incorporació de. noves disciplines esportives haura qe se~ ratificada
P,osteriorment per l'.Administració esportiva· de la Generalitat.

::::--::"--~•L..._______________

mi ·

.

.

Generalitat de Catalunya
RCon.sell Ca.tala dé l'Esport
eg1strn d'Éntitats Esportives

Bata

·-------8
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Capítol 3. Domicili i ambit d'actuadó

m

.

· Article 6. Domicili

Generalitat de Catalunya
Consell Ca.tala de l'Esport
. Registre d'Entitats Esportives ·

·El domicili social de la . FCP sera a Barcelona, Rambla Guipúscoa;
23, 3r.-D, CP 08018, i pat. ser·
.
modificat per acord de f!Assemblea General a proposta de la Junta Directiva, fet que ha de ser
comunicat al Registr~ d'Entitats Esportives de la Generalitat de Cátalunya.
·
·
.

.

'

Pera ['obertura d'oficines de gestió ó administració a l'efecte de facilitar l'activitat federativa en el
territori només -es requérira l'acord de la Junta Directiva
i _la posterior
notificació a la própera
.
.
Assemblea General que es celebri. ·

Article 7.Ambit d'aciuació

L'ambit basic d'actuació de ·la FCP s'.estén al territori de Catalunya, sense perjudici d'aquelles
. activitats espo'rtives que pugui realitzar fara d'aquest ~mbit, incloent l'activitat. esportiva
internacional rriitjan!;:ant les seleccions: esportives catalanes del seu esport, d'acord amb la
normativa vigent'.

Capítol 4. Fundons

Article B. Funcions. CQnvenis de coJ.laboració i cooperació i contractes programa

Correspon a la FCP, en desenvolupament de l'objectiu prevista l'article 1, la realització de les
funcioris següents:
a) - La planificació, promoció, gestió, direcció,-regulació, coordinació; organització i tutela de res.
activitats propies de· 1a seya modalitat esportiva i de les disciplines esportives derivadés,
. d'a.cord amb els Reglaments esportíus·aprovats perla Federado, a Catalunya.
b) - L'ordenació, organització, qualificació i autorització de .res competicions esportives oficials
de Catalunya.
c) La prevenció, control i repressió del dppatge en 1' es port. ·
. d) La prevenció, control i repr:essió de lá Violencia en l'esport. .
e) La prevenció, control.i repressió de la discríminació per raó de sexe en l'esport.
f)
L'exercici de la potestat disciplinaria .sobre tates aquelles persones físiques i/o jurídiques
L ·
·.
·
que configuren l'ens federatiu.
·
g) La proposició d'incorporadó d'una disciplina o especialitat esportiva dins. de la Federa ció. /
h) La promoció, el foment i l'organització de competicions i altres activitats esportives amb
altres federacions esportives; tant dins del marc territorial de l'Estat espanyol_ con,
.
' internacionalment.
·i)
L'elecció deis esportistes i els tecnics que han de formar part de les seleccions c;atalanes de
la modalitat i disciplines corresponents, així com la preparació necessaria .
. j) ...L'i.mpuls,: p{a.riifb:i°cfcf (:e(,ég7ntrol, en coordinació ambla Secretaria General de l'Esport, de
· l'esport d'~liH·d'a1t-r:Hve1,1,. i;vetll~r per 1a tormació inDm:m"'.m'TTitlffii!l"emelffl\7'1!1"'1eM~~._enera11tat de Catalunya
de Is esportistes.
Consell Oatala de l'Esport

la

Registre d'.Entitats Esportives
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k)

1)

m)

· n)

o)
p)
q)
r)

s)

La col-laboració en les activitats que es desenvolupen diris l'ambit dé l'esport escolar i
universitari.
· Crear, patrocínar o fomentar escoles pera la formació deis tecnics, entrenadors, professor,s,
arbitres, jÚtges i altres, i/o els. comites tecnks que els agrupen, així com organs E:1Specífics
- per als .clubs que participen en competicions federades amb esportistes professionals, si és
dóna el suposit.
Expedir _les !licencies esportives per, poder participar en activitats o competicions oficiáis en
l'ah1bit de Catalunya, les quals també habiliten pera.les ·activitats o competicions d'ambit
.estatal i internacional, quan compleixin els req~isits establerts legalmént.
.·
.
Expedir !licencies d'activitat física per poder dur a terme la practica de l'activitat física o
esportiva organitzades fora de l'ambit de la competició fed~rada i escolar i pera participar
en qualsevol activitat física i esportiva organitzada.
El control, en primera instancia, deis processos electorals que es realitzin en el si de la
Federació.
L'execució de les resolUtions del Tribunal Catala de l'Esport.
Vetllc1r pel compliment de les normes vigents que afecten les competicions federades.
Promoure la construcció i/o gestionar l'expJotació. d'equipaments i instal-lacions ~sportives
de tota mena peral foment i desenvolupament de l'activitat física i la practica esportivi;I. ·
En general, disposar allo que c<:>nvihgui per a la millora de la practica de la m~da_litat,
disciplines b especialitats esportives previstes .

. La FCP. podra _;ealitzar aquestes funcions en col·laboració amb I' Administració esportiva de la
Generalitat de éatalunya i de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. A aquest efecte,
· es podra s1,1bscriure convenís de col·laboració amb l'objectiu de determinar els objectius,
pr~grames .esportius, pressupostos' i altres .. Aquests convenís tenen naturalesa jurídicadministrativa.
La FCP' támbé podr~ subscriure contractes·programa ámb 1' Administració esportiva que han
d'incloure, coni a mínim, les ·seves previsions de finarn;ament, els' objectius concrets o
. quantifié:ables que s'han d'~ssolir, i els mecanismes d;avaJuació i aupitoria d'aquests objectius .
. La FCP podra concertar convenís de col·laboració o cooperació ámb les entitats esportives.
públiques o privades radicades ·dins o fora de Catalunya peral desenvolupament d'activitats i
tompeticidns esportives comUns .. D'una manerá esp~cial, es podra promoure fórmules de
col-laboració amb les entitats d'alfres territoris o comunitats catalanes que fomenten la practica
de Catalunya.
· i el desenvolupamentdels esports propis i tradicionals
.
..

,.:·:

•';•

m

Generalita,t de C~talunya
Consell Ciltala de l'Esport
Registre d'Entitats Espor:tives
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Consell Catala de l'Esport

el-~
0.:1:1.

Registre d'Entitats Esportives

_ _..,.,

TÍTOL 11. COMPETICIONS DE LA FEDERACIÓ

'.
Article 9. Representació de / esport federat cata/a
1

Correspon a la FCP, en J'ambit deis seus objectius legítims, l'establiment de tot ti pus de relacions
jur'ídiques de caracter privat i el ple exercici del dret fonamental d'associació, sense més
limitácions que les que es deriven deis tractats i convenís internacionals en vigor, c.om també d~
la legislació aplicable que els\desenvolupi.
La FCP pc:it sol·licitar la integ~ació coma membre a .les corresponents federacions d'ambit estatal .
i internacional i en altres entitats a l'efecte de participar, organitzar i desenvolupar 1.es activitats
' esportives en aquests ambits en els termes que s'estableixin en les respectives non;nes
estatutaries i de desenva'lupament.
·

.

\

Artic/e 10. Seleccions esportives catalc:mes
Es consideren seleccions esportives catalanes de la FCP el conjunt de persones que compasen
les relacions d'esportistes i tecnics designats per particípar en activitats o competicions
esportives d'am.bit supracomunitari, estatal 'o internacional en la seva representació i per ·1a
· . modalitat i disciplines esportives assumi.des en l'article S.
l

.

'

L'elecdó deis esportistes que han d'integrár les respectives seleccions és competencia dela FCP.
Les entitats afiliades a les quals pertanyin els esportistes .tenen l'Óbligació de facilitar l,
l'assistencia d'aquests a les convocafories que tinguin lloc per la preparació i participació de
les seleccions catalanes en les competidons programa~es.

a

Els esportistes amb !licencia de la Fed~ració tenen l'obligació de participar en les convocatories
de preparació que s'efectu'in pera compasar les corresponents seleccions catalanes, com també
l',obligació de participar a. la convocatoria pera integrar les corresponents
seleccions catalanes
.
La FCP garanteix la primada del dret de l'esportista a participar en la sel~cció catalana per sobre
de qualsevol altrá consideració.
La· FCP comunicara a l'Administració espmtiva de la Generalitat de Catalunya, amb suficieht.
anteláció, el lloc, dia i hora de les competicions esportives en que participin les seves seleccions
esportives, a l'efecte que aquesta Admfnistració i la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya cooperiri facilitant assessorament i suport tecnic per a la preparació i la millora
esportiva deis esportistes seleccionats.

Article 11, Símbols oficials i identificació visual .
La FCP. pot Útilitzar l'himne·i la bandera· de Catalunya a les-som¡;¡L:tjcjorís en que participen les
s~ves seleccions, tenjnt en compte que haura de sotmetre
aCittb~QWtfel~ál~í~y¡rva que
calgui aplicar.
Ccm.sell ~tal? d.e l'Esport
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Article 12. Activitats esportives de la Federació
La FCP pot organitzar activitats de c_aracter competitiu i de caracter lúdico recreatiu.
'

Les competicions! que la FCP pot organitzar es• divideixen en:
a)
. b)
c)

Competicions oficia Is .
Competiéions no oficials.
Competi_cions mixtes.

Article 13. ·Concepte de competició federada oficial
Les competicions federades oficials de la FCP són aquelles que es qualifiquen amb aquest
caracter mitjanc;:ant la seva indusió en el calendari oficial. En aquestes competicions no.m.és
poden participar amb plenitud de drets els esportlstes amb !licencia de la FCP.

Article 14. Organització i autorització de competicions federadés oficials a Catalunya
'

'

'

La FCP és la únka enti~t facultada per ordenar, qualificar i autorit~ar competicions federades de
Petanca i les seves disciplines esportives, quan escaigui, i atorgar els corresponents títols oficia Is,
sempre que no ultrapassin el seu ambit territorial.,
·
·
·
·
No es poden concedir títbls oficials si no és com a resultat d'una competició oficial.
L'orgaliització material de les competicions federades oficials la pot realitzar qualsevol persona
física o jurídica, pública o privada, previa autorització de la FCP que és la seva titular.

Article 15. Calendaris de competicions i autorització de competicions o proves
La FCP pot incloure en els seus calendaris generals qualsevol altra competkió, oficial o no, que
s'liagi de celebrar al seu ambit territorial. Sens perjudici d'aixo, la Federació h.a de disposar cl'un
·
· calendari esp~cífic pera les seves competicions oficials.
. La. FCP pot autoritzar,. si s'escau, en el termini improrrogable de 10 dies, la celebració de
competicions o preves oficials subjectes a autorització. Aquest termini es computa a partir del
dia següent a la recepció de la sol·licitud.
Si en.el termini indicat la Federc:ició no notlfica la resolució, s'entén que l1autorització sol·licitada
s'ha atorgat.

m

Pera les activitats o competicions no oficia Is l'autorització de la FCP no és pecessaria, tot ¡·que
participin esportistes . a.rnb .llicenda federativa.
Generalitat de Catalunya
.
,

·

Consell Ci\iala de l'Esport ·
Registre d Kntitats Esportives
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· Article 16. Competicíons mixtes
La FCP pot organitzar i autoritzar competicions mixtes amb esportistes amb llicencia lliurada per
la propia Federació i amb esportistes que en són aliens. ·
Aquestes competicions poden revestir el caracter de competicions oficia Is pro pies pel que fa a la
particlpació deis se_us esportistes federats, que són. els qui tenen dret a l'obtenció de títols
oficials.
1

Respecte a la resta de participants, la FCP exerceix, mitjan~ant els jutges/arbitres, .la facultat de
direcció i control de les competicions, pero no té tata la potestat disciplinaria que va més enlla
de la mateixa competició.

Article 11: Ti(u/Qritat de la denominació deles competit:ions oficials
.

.

La FCP com a titular de les competicions oficia Is a Catalunya de Petanca i de les seves disciplines,
quan escaigui, i especialitats esportives assumides té la potestat de denominar aquestes de la
manera que enrenguJmés convenient per als seus interessos federatius.
La denominació de· 1es competicions no oficia Is que es desenvolupen a Catalunya" no pot ser
ide.ntica a les utilitzades en les competicions oficials organitzades P§!í- la FCP; ni tan sim.ilar que ·
pugui ind,uir a error o confusió amb aquestes ..
Els cartells que anuncien les competicioils no oficia Is que es desenvolupiri a ·catalunya) a la resta
de documents de divulgació d'aquestes competicions han de fer constar clarament el seu
caracter no oficial.

Artic/e 18. Prohibició de discritninació
'

.

Les éompeticions han d'estar obertes a tates les persones físiques i jurídiques amh la llicencia ·
federativa.corresponent, i no s'admeten discriminacions de cap mena. Només es pode:n establir
diferendes deriva des "de le$ condicions físiques o tecniques i esportives deis participants. ·
'

o

. Les· limitacions reglamentaries de la FCP per a la participació d'estrangers en competicions
· esportives ha de ser respectuosa amb l'ordenament jurídic en materia d'estrangeria. Així mateix,
la F<;:P ha de vetllar per l;especial protecció 'deis estranger~ menors d'edat mitjan~a·nt les nornies
i fent possiple en. tot moment la sevaJntegració social a través de les competicions esportives.

Article 19. ·Esportistes catalans
· Tenen la consideració d'esp0rtistes catalans, a efectes de la ~ompetició oficial de la FCP, els
nascuts a Catalunya i els que hagin adquirit el ve'(natge administratiu en aquest territori; i qu'e
l'acreditin en els dos últims anys d'acord amb les normes genera Is aplicables.
.

'

.

mm
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Article 20. Cobertura d,: riscos
Les activitats i competidons que organitzi o autoritzi la FCP · han de comptar ,amb una
asseguran~a de responsabilitat civil d'acord amb el que, preveu el Decret 58/2010· i,
subsidiariament, le·s especificacions que p·reveu la normativa materia d'espectatles i. activitats
recreatives.

' Artic/e 21: Esponsorització, publicitat estatica i dinamica
En totes les competiclons ofici~ls a Catalunya de Petanca i de les seves disciplines esportives,
quari escaigui, i de les seves especialitats esportives assumides de titularitat de la Federació que
es celebrin en qualsevol espai esportiu, de titularitat federativa o cedit a l'efecte, els drets
derivats d'espon~orització, publicitat estatica i dinamica se~an de titularitat de la FCP, i en
conseqüencia, els ingressos que s'obtinguin ho seran'per a la Federació.
A 1' efecte de co;,,pensar a les entitats afiliades que ha gin cedit les ~eves instaHacions pera la,
celebració d'aquestes competicioris, si és dóna el suposit, la Federació signara un conveni dé
col·.laboració . en el qual, entre els altres. aspectes que es consideri adient :convenir,· es
: determinara, si es considera. adient, una compensació economica per a l'entitat esportiva en
· qüestió, ca;lculada en el tant per cent pactat una .vegada li8uidats éls impostas que puguin
generareis ingressos obtinguts.

Article 22. préts d'imatge rde teletiisió

ne

Els drets d'imátg~ ·que résultin d(;;! les cornpeticions oficia Is a Catahmya
Peta oca i de les seves ·
disdplines esportives, quan escaiguJ, i
les especiaiitats esportlvés assumjdes, cbm també, en
les qué participi qualsevol selecció catalan~ són de titularitat de la FCP..

de

Durant el desenvolupament de cada competició oficial, els participants de ·1es competieions
cedeixen el seu nom i imatge a la FCP per a l'explotació deis cfrets de propietat intel·lectual i
audiovisuals, en qualsevol format, respectant els drets que éls participants en les competidons
.oficials .puguin tehir c;:edits a. tercers i no éntrin en conflicte amb els interessos de la FCP,
' patrocinis i/osponsors.
'
·. Els participants autoritzen l'enregistrament del~ c'ampíoriats per mitja de fotografíes, pel,lícules;
televisió, iritemet mitjan~ant el 'sistema ,;streaming1' o altres mitjans, per donar-los l'ús
comercial que la FCP consideri oportú, sense dret a contraprestació economica.

Artic/e 23. .Premis i compensacions ·a esportistes.
La FCP podra establir un sistema de premis. i compensacions econom1ques als esportistes
se_leccionats d'acord amb els resultats esportius que obtinguin _en les competicions en les que
participin en representació de la_Federació.

m

Generalité\t de,Catalunya .

Consell Ci\ia1a de l'Esport
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TÍTOLHI. LLICENCIA ESPORTLVA
CAPÍTOL l. Disposicions generals

Article 24. Concepte de /licencia espo~iva
Lc1 !licencia esportiva té pÚ objecte acreditar la practica dé l'activitat física o la competició i
comporta l'autorització i la vinculació amb l'organitzador d'aquestes.
.

.

La FCP pera la participació en les competido ns esportives que organitzi o .que homologui exigira ·
a totes les persones que hi p.articipin la !licencia esportilia corresponent a l'activitat.
·

Article 25. Classes de /licencies
Les llicencies esportives en l'am~it de la FCP poden ser de dos classes.:
a)
· b)

Llicencia federativa.
Llicencia d;activitat física.

Article 26. Acreditació de l(icencies
La FCP és competent ,en relació amb la llicerkia federativa a l'ambit territorial de Catalur:iya,· pel
que fa a les.modalitats, disciplines espórtives assumides d'acord amb el prevista l'artide s.
.

'

La FCP és competent,_també~ en relació amb la !licencia d'activitat física així com totes aquelles
activitats que otganitzi i/o gestioni de manera directa o indirectament per a esportistes que
practiquin les modalitats i disciplines esportives assumiqes d'acord amb el prevista l'artide 5; ·

, Article 27; Cobertura de riscos pera persones físiques .
Cada !licencia esportiva ha ;de comportar una asseguranc;:a que garanteixi, com a mínim, la
cobertura deis riscos ségüents:
a)
b)
e)
·. d)

Responsabilitat civil.
lndemnització per suposits de perdues anatomiques, funciona Is o de defunció.
Assistencia sanitaria pera aquells suposits derivats de la practica esportiva i amb una
quarititatsuficient per cobrir les possibles contingencies.
Les prestacions mínimes a cobrir, seran les que determini la normativa regul·adora de
l'asseguranc;:a esportiva obligatoria°'
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. sempre que sigui titular de la !licencia i compleixi· els requisits per a la obtenció de la seva
possessió i signi un document exonerant a la Federació respecte de la cobertura de riscos
previstos.

Article 28. Durada

· La durada de la !licencia esportiva sera anual tot ¡¡ que es podran acreditar !licencies temporals
·'
. de durada inferior.
,¡
'

Les !licencies esportives de durada Jnferior a 1un any hauran d'ajustar les seves quotes al temps
de durada i al .risc de l'activitat esportiva pera la qual se sol•licita ..

Artic/e 29. Reconeixement medie preví

· Per acreditar la !licencia esportiva, la F<;:P com a entitat ~missora exigira de manera preceptiva a
la persona practicant de l'activitat física la signatura d'una declaració responsable sobre el seu
estat de salut i de condició física. Aquesta decláració responsable tindra forma de qüestionari.
r

. Artic/e 30. Coritingut de les 1/icencies esportives

Les !licencies esportives tindran el ségüent contingut:

a)

ldentificació de la personarfísica que obté la !licencia esportiva. (nom i cognoms, codi de':'
1.'assister:i!=ia sanitaria obligatori·a i data de naixe~entl, i Ventitat a la qual es vincula. ·
b) ... ldentificació de la FCP com' persona jurídíca que éxpedeix la llicencia esportiva.
e) Classe de la !licencia ..
d) ~odalitats, disciplines i especialitats esportives corresponen~s a la !licencia.
e) Durada de la !licencia.
f) L'assegurani;a prevista en l'article 27, paragraf 1.
g) Categoría i estament del titular.

a

· CAPÍTOL 2. Disposicions específiques _
· .Secció 1. Uicencia federativa

Article 31. Format de la /licencia federativa

El format de la !licencia federativa de la FCP s'ajustara al que es disposi al Reglament de
!licencies aprovaf per l'Assemblea general, tot tenint en compte que aquesta s'ha d'expedir
alrrienys en !lengua catalana.
La informació que contingui la Ílicencia federativa s'ha ~~~~r,-.ffl"''B'l"!'..,...,."""""1'1,o~"""l'l"l'I!-- tecnologics coinpé!tihles amb els·. q,ue utilitza 1' Administr
'garantidc! la transfe~entia d'informació.
- - - - - - - - - - - - - - - -.....
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Si la IHcencia federativa compta amb la '.subvenció total o parcial d'algun deis seus conceptes
economics per part de 1' Administració esportiva haura de fer constar aquesta circumstancia.
Les !licencies federatives que incorporin quota pera partieipar en competicions d'altres' ambits
térritorials, hauran de fer constar aquesta habilitació en el document de la !licencia.
· La informació c9.ntinguda en les )licencies federatives amb suport electronic resta exempta de
l'obligació d'oferir tates les dades previstes a l'article 30.

Article 32. Caracter reglat
La FCP no pot denegar ta tramitadó o expedició de la !licencia federativa si el sol-·licitant reuneix
les condici._ons necess~ries,_ establertes estatutar:iament i desenvolupades regla-mentari·ament.

Article 33. Natura/esa i efectes de la /licencia federativa
La llicehcia federativa atorga' a una persona la condició de federada i l'hab¡'lita per participar en
les competicions oficia Is la FCP, ~empre d'acord ambles regles que les regeixiri en cada. cas.
La FCP pot exigir aquesta !licencia federativa per a altres /competicions, actívitats físiques no
competitives i q~alsevol altra activitat que organitzi o homologui.
·
'

'

'

, La 11.icencia federativa emesa per la FCP hab'ilita els seus titulars a pa_rticipar en competicions
oficia Is d'altres, ambits territorials en els casos i condiéions que estableixi la normativa
corresponent.

Artic/e 34. Dtets de les persones amb /licencia federativa
Les persones amb !licencia federativa que integren la FCP tenen els drets següents:
a)

Poder formar part deis organs federatius~amb la manera, condicions i proporció que els
reconegui aquests Estatuts.
b) Participar en tates les activitats que organitzi la Federació, d'acord amb les regles que
aquesta dicti al respecte.
c) Recórrer~ als organs federatius competents per instar el compliment de· les normes
. federatives.
'
·
d). El~var les consultes i reclamacions que considerin pertinents d'acord amb les normes de la
Federació.

Article 35. Obligacions de les persones amb /licencia federativa

·. . .

m

Lés persones amb !licencia federativa. integrants de la FCP te nen els deures següents:
a(- -Pagar-fes
·
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b)

c)
d)

Sotmetre's als controls antidopatge de la FCP i als que organitzin les, in.stitucions
competents i complir la resta d'obligacions establertes en aquesta materia, en l'ambit de
les competicions esportives.
Participar en les convocatories , de preparació que s'.efectu"in per a compasar· les
corresponents seleccions catalanes.
.
.
.Participar a la convocatoria pera integrar les corresponents seleccions catalanes.

Secció 2. Llicencia d'activitat física

Article 36. Natura/esa i efectes de la /licencia d'activitat física
La !licencia d'activitat física autoritza el seu titular per a la practica d'activitats físiques o
esportiVes organitzades fara de l'ambit de la competició federada i escolar, també autoritza a
utilitzar espais .esportius de la FCP i a participar en qualsevol activitat física i esportiva que sigui .
organitzada per altres.
La FCP determinara mitjanc;:ant el Reglament de Llicendes el sistema d'acr'editació de
l'esr:nentadallicencia en les activitats esportives no oficials que organitzi.
Les persones arnb !licencia d'activitat física de la FCP tenen els deures següents:
a)
b)

Pagar les quotes que s'estábleixin.
.
.
.
Sotmetre's als controls anti.dopatge que organitzin les institucions competents i complir la
resta d'obligacions establertes en aquesta materia, en l'ambit dE;! les competidons
esportives.

'
[lffl
1 ·
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.
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TÍTOL IV. MEMBRES DE LA FEDERACIÓ
CAPÍTOLl. Membres Afiliats
Secció 1. PersonesJurídiqUes

Article 37. Membres
afiliats
.,
.
Poden ser membres afiliats de la FCP les persones jurídiques que consten a l'article 1, paragraf 2,
sempre que entre les seves finalitats incloguin la practica de l'esport del Petanca o de les
disciplines i especialitats esportives assumides per la Fede~ació en !)rticle 5, i que háVent
sol·licitat la seva afiliació hagin estat admeses perla Junta directiva.

Artic/e 38. Condicions per tramitar la sol·licitud d'afili~ció
· Les entitats que vulguin afiliar-se a la FCP, han de formalitzar el model de sol·licitud que la
Federació els hi facilitara, signát p~I president de l'entitat; pagar lá quota d'afiliació que estigui
establerta; i, acompanyar amb la sol-licitud la documentacio següent:
.

a)

I

Estatuts de· l'entitat, o, Reglament de' funcionament de la Secció esportiva, segons
correspongui.
Acta de constitució, o, acord de creació de la Secció esportiva, segons correspongui.
Relació deis membres de junta directiva o comissió gestora de l'entitat amb mandát en vigor,
o, .relació deis responsables de la Sécció esportiva amb mand 9ten v.igor, segons correspongui.
En ambdós suposits 1.a relació ha de·ser comprensiva del nom i cognoms de les persones,·del
carrec que ocupen i de les seves dades persona Is.
Document acreditatiu de la inscripció o de l'adscripció, segons correspongui, al Registre
d' entitats esportives de la Generalitat de Cata.lunya.
·
\

b)
c)

d)

L

Article 39; ·Procediment pera resoídre l'admiss,ó de membres afiliats
Presentada la sol·licitud d'afiliació davant la secretaria de la FCP, la Junta Directiva decidi.ra
respecte de l'admissió o no de l'entitat coma afiliada en eltermini máxim d'un mes.
La decisió adoptada sera comunicada en un· termini no superior als 15 dies habils després
d'haver-se pres l'acord.
Si l'acord és denegatori la Junta Directiva notificara,. també, en la comunicació abans citada, la
forma de ~evolutió de la quota d'afiliació que s'hagi abonat. ·
Si l'acord és estirh~tori, el termini mínim d'un any d'afiliació, a efectes de poder formar part de
l'Assemblea General, comptara des del rnoment de la presentació de la sol·licitud. Des del

dll

· · momentde
·
··
· ·la ·p.,re.·· setitac:Tó.·."a.:··e.·
· · · ,,: ....,:J·.ª sol·licitud fins a la .
. ·
. , ' ; . : , ,> . ; ·
. . . ..
,
. : : ; .·
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Junta. Directiva respecte d'aquesta petició, l'entitat no tindra en cap cas la consideració ·
d'afiliada.

Article 40, Causes de perdua de la condició de membre afiliat.
La perdua de la condició de membre afiliat de les persones jurídiques es produira per les causes
següents:

l.
2.

Per voluntat propia, comunicada per .escrit signat pel president de I' entitat.
Per l'extinció o. dissolució de l'entitat esportiva o de la secció esportiva de l'entitat no.
esportiva.
3. Perla revocació del seu reconeixerhent legal.
4.\ Per Resolució Judicial,
.
S. Per acord ad0ptat en materia disciplinaria esportiva per l'organ competent
6. Per acord adciptat, en materia disciplinaria associativa, per l'organ competent.
7. Per manca de pagament de les quotes a que estigui ob:ligat a. fer front, preví
requeriment a l'efecte de fer efectiu l'ingrés en un termini no superior a·lS dies habils.
8.. Per qualsevol altra causa prevista a l'ordenament jurídic viger'lt. ·

Secció 2 •. Persones Físiques

Article 41 •. Membres afiliats
Pod.en ser membres afiliats de la FCP le,s persones físiques qu~, de forma voluntaria, subsáiguin la
corresp·onent llicencia federativa per. a la practica, la direcció tecnica o l'arbitratge, segons
cor~espongui, de l'esport del Petanca o de qualsevol disciplina espo.rtiva assumida perla Federació
· per qualsevol deis coHectius que consten a l'article 1, paragraf 2.
·

Artic/e 42 .. Esportistes
Éls esportistes són les persones físiques que hagin subscrit, preví el tramit establert en els
presents Estatuts, .la corresponent !licencia per a la practica esportiva de la modalitat, de la
disciplina o de Jes especialitats esportives assumides perla FCP.
La petició de subsé:ripció de la llicencia s'haura de formular a través d'una entitat afiliada a la
Federació i l'esportista romandra vi~culat a l'entitat dura11t !a vigencia d~ la !licencia.

Article 43. Tecnics
Els tecnics són les persones físiques qu~, en possessió del títol oficial adient, hagin subscrit; preví
el i tramit establert en els presents Estatuts, la corresponent !licencia per a encarregar-s~ de
l'ensényament, la preparació i .la direcció tecnica de la practica esportiva de la modalitat, de la
disciplina o de les. especialitáts esport.ives ássumides per la F f ' ! " f ! l - - - - - 1 . - - - - - - - - - - Generail{at de Catalunya
Consell ~atala de l'Esport
Registre d'Entitats Esportive5.2 0
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Article 44. Jutges o arbitres
Els jutges o arbitres són les persones físiques que, en possessió del títol adient, hag_in subscrjt,
. previ el tramit establert en els presents Estatuts; la corresponent llicenda vinculada a la FCP per
·a realitzar el control de les regles de. joc, de la prava ó de la competició específiques de la
modalitat, de la disciplina o de les espec_ialitats esportives assumides per la FCP, com també, per
a realitzar el control de la conducta esportiv~ de cada prava o competició.

Article 45.. Condicioris per tramit~r la sol•licitud ·de llicencia
Presentar una sol·licitu_d, formalitzada mitjani;:ant el model que la· Federació facilitara, signada
·per l'interessat o el repres·entant legal d'aquesta persona, si esca u, adrei;:aaa a la Junta Directiva,
·mitjani;:ánt_la qual expre.ssin la seva voluntat de subscriure la correspoh~nt !licencia federativa
per a la practica, la direéció tecnica o l'arbitratge, segons correspongui, de les modalitats,
disciplina i especialitats esportives assumides per la· Federació, aéomplint les previsions
estabiertes al Títol lll.

Article 46. Procediment pera reso.ldreradmissió de merr,bres afiliats
Presentada la sol·llcitud de !licencia davant la secretaria de la FCP, la Junta Directiva decidira
respecte del seú lliurament d'acord amb el previst alTítol 111 i al Reglament dé llicencie·s.

Artic/e 47. Cause~ de perdua de la condició de membre afiliat
1a perdua de la condició de membre afiliat de les persones físiques es pr:odl.lira per les causes
·següents:

l. · Per voluntat propía del titular de la lliéerícia.
Per, expiració del termini ~el qual ha estat co_ncedida, sempre que no es ren_ovi dins el
termini reglamentariament establert.·
·
'
3. Per acord adoptat en materia disciplinaria esportiva per l'organ competent
4. Per acord ádoptat, en materia disciplinaria associativa, per l;organ competent. .
.
S. Per manca de pagament de les quOtes a que estigui obligat a fer front el titular de la
llicencia, previ requeriment a l'efecte de fer efectiu l'ingrés en un termini no superior a 15
dies habils.
6. Per qualsevol altra causa prevista a l'ordenáment jurídic vige.nt.
2.
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Secció 3. Drets i Deures
.

Article 48. Drets de les entitats afiliades
Les entitats afiliades tenen els <;lrets següents:

1.

Participar amb veu i vot a les Assemblees Generals, d'acord amb les. normes estatutaries
establertes a l'efecte;
2. Ser electores per als é:arrecs de la Junta Directiva, d'acord amb el previst en aquests
Estatuts.
3. Prendre part en les competicions oficials que · organitzi la FCP, com també, én les
competi_Cions oficials d'ambit estatal i internacional, sempre que sigui procedent d'acord amb
les reglaméntacions i disposicions lega Is vigents.
4. Poder sol:licitar Vorganització de campionats i competidons de Petanca i el reconeixement
oficial de ia FCP pera les c;qmpeticions homo,logades.
S. Beneficiar-se de les prestacions o serveis que la Federació acordi per als seus membres.
6. Contriouir als.fins específics de la Federació.
.
7. Exigir que l'actuació de la FCP s'aJusti al que 'disposin aquests Estatuts Lla normativa legal
vigent i examinar la documentació, quan escaigui.
8. Separar-se lliurement de la Federació ..
9. Coneixer i participar en les activita~s que la Federació organitzi en la forma prevista
reglamentariament pera cada activitat.
10. ·Participaren les activitats esportives, recreatives, cultura Is o de qualsevol altra mena que la
· FCP pugui organitzar fara del calendari oficial de competicions:

Article 49. Deures de les entitats afiliades·
Les entitats afiliades tenen els deures següents:
'

1.

2.
3.
4.

s.
6.
7.

'

Contribuir al' sosteriiment de les tarregues economiques · de la FCP, mitjan~ant les. ·
aportacions d'entrada, ordinaries o extraordinarie.s, i derrames, com també; quotes pera
prestació de serveis, que acordin validamerit els orrgans de govern i administ:ració en l'ambit
de _les seves· compete,ncies.
Complir les normes i disposicions d;aquests Estatuts i deis Regl·aments feqeratius_ i els
acords deis organs de govern adoptats validament en l'ambitde les seves competencies.
Acatar l'a,utoritat deis organs esportius competeots, els acords,_ ordres o ihstruccions deis
mateixos i el compliment, sis'escau, de les sancions que els siguin imposades. ·
Contribuir al compliment de les activitats fedératives, tant esportives com de participació
eh organs directius, consultius,representatius o d'altres, quan correspongui.
Perm'etre i_facilitar l1 assistencia deis seus esportistes a les convo.catorÍes de preparació que
s'efectu"in pera compasar les corresponents seleccions catalanes.
Permetre i facilfrar l'.assistencia deis seus esportistes a la convocatoria per a integrar les
corresponents seleccions catalanes.
Comunicar a la FCP i també als organs de l'Administració esportiva de la Generalitat de
C:aJalunya, les qüestions:se~üents·:
Gerierá{,itat de Catalunya
Consell 'Catala de l'Esport
a) · Cé;!nvis del domicili social.
Registre •'¡i'Entitats Esportives

.m

,,~~~~~~~~~-

Data

17 NOV.· 2015

ESTATUTS.
Faig constar que aquesta fotocopia
reprodueix fidelment !'original.

,,
'

,,

b)
c)

o

Modificacions
renovacions de la Junta Directiva de les entitats esportives o del
'
responsable de la s1ecció esportiva. ·
Modificacions o revisions deis Estatuts de les entitats ésportives o del Reglament de la .
secció esportiva:
'

8.. Col·laborar amb els organs superiors, responent puntualment 1·es comunicacions que rebin i
· facilitant tates les dades que els siguin sol·licitades.
9. Participar activament en les competicions que organitzi la FCP i cedir les seves instal·lacions
pera l'organització de les competicions oficials que correspongui.
10. Mantenir, de forma exemplar,. la disciplina esportiva deis seus socis, esportistes, tecnics i ·.
altres persones que integrin l'entitat.
11. Exigir als esportistes i usuaris de les seves instal·lacions o serveis que· disposin d'una
!licencia esportiva, federativa od'activitat física segons correspongui. ··
12. Disposar d'un terreny de joc per dE::!Senvolupar la practica de la Petanca.
..
13. Tenir 25 !licencies d'esportista vigents.
.

.

.

Article 50. Dret:s i deures de les.persones físiques federades

de

Els· drets i deures
les persones físiques federades són aqúells que es deriven de la titularitat
de l_a corresponent !licencia federativa i que es concreten eri els ~rticles_ 34-:¡ 35, re:Spectiváment.
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TÍTOL

v. REGIM ORGANIC

CAPÍTOL 1. C>rgans de Govern, Compl~mentaris i CoHaboradors

Article 51. Organs de govern
Els organs de govern de la Federació Catalana ~e Petanca són:
'

'

a)
· b)

L'Assemblea General
La Junta Directiva.

Article 52.· Organs complementaris deis orgaris de goverh ·
Els organs complementaris deis organs de gover~ de la FCP són:
a)
b)

'

El Comissió Permánent.
La Gerencia.

'

<

J

..

..

'

Article
S3..' Organs
coNaboradors:.tecnics
i consultius
.
j
'
•
.
.
Els organs col·laboradors de la FCP són:
•.

a)
b)
e)

¡'

.

.·

Escola de Formació de Tecnics i d/Arbitfes i Jutges .
Col·legi Catala d'Arbitres de Petanca
Col·legi de Tefnic's i Entrenadors

CAPÍTOL 2. Assembfea General

Article 54. Concepte i composició
1.- · L' Assemblea General és l'.organ superior de govern de la FCP.
2.

La ~omposició de I' Assemblea General sera la següent:
a)
b)

El president de la. Federació.
Les entitats esportives (associacions o clubs esportius, associacions esportiyes escolars,
i agrupacions esportives) previstes a l'artide 1, paragraf 2, sempre ql!e constin inscrite.s
al Registre d'entitats.esportives i tinguin una antiguitat d'afiliació mínima d~un any.
La re'presentació d'aquestes entitats esportives recau en él president, o en el éas
. d'imposs(bilitat manifesta per exercir la representació d'aguest, en la persona que
ocupi la·. v. icepres'id;~né:ia, sempre que conflllllnGmimralffilt a~ d1átsi€1rl',Ea d'entitats
esportives com a membres de la junta direcH:I.IJl1~~eH,~~ ~ l ' f ' ~ i que els
·.
.
.
.
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esfatuts vigents i inscrits els hi permetin actuar ·en representació de l'entitat. En cas
que manqui la inscripció registra! o hagi expirat el mandat, podra actuar en
representació ·
l'entitat la persona qu·e acrediti notarialment 1.a representa ció
d'aqUesta.
Les ertitats privades no espdrtives sense afany de lucre previstes a l'article i, paragraf
2, sempre que tinguin aascrita la seva secció esportiva al Registre d'entitats esportives
itinguin una antiguitat d'afiliació mínima d'un any.
·
.
La representadó d'aquestes entitats privades no esporti'v'.es, recau en el seu
representant legal sempre que éonsti inscrit"amb er mandat en vigor en el Registre
públic -corresponent, o en él responsable de la secció esportiva, sempre que aquest
consti degudament inscrit en el Registre d'entitats esportives. En cas .qUe manqui la
,inscripció' registra! o ,hagi expirat el mandat, podra actuar en representació d'e l'entitat
la pe.rsona que,acrediti notarialment la representació d'aquesta.
Les persones npresentants deis estaments en que estan agrupades les persones
físfques membres afiliats de la Federació (esportistes, tecriics, i jutges/arbitres) en la
prOporció següent: un membre per estament1 discippna.esportiva prevista ·a l'article 5.

de

c)

d)

Article SS. Drets 'de veu i vot
· Tots els membres de l'assemblea tenen veu i un vot.
A l'efecte d'exercir el seu dret a· vot els membres assemblearis, llevat del pres1d~nt de la
Feder.:ició, han díhaver 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
· convocatoria de 1' Assemblea.
El vot deis membres de J'assemblea general ésindelegable.

Articfe 56. Dr.et de veu
Els membres . assembl.earis que, d'acord amb el prevista l'artide anterior d'aquests Estatuts, no
puguin exercir el seudret a vota l'Assemblea gaudiran del dret de veu:
. Els membres de la Junta Directiva, llevat .del president que no siguin representants d'un
membre de I' Assemblea Genéral poden assistir-hi amb dret á veu pero sense vot.
'

.

Articfe 57. Competencies L'assemblea general té, amb caracter general, les cc:impetericies següents:

a)

Aprovar !'informe o memoria de les é\!Ctivitats de l'exercici venc;:ut.
b) · Aprovar els comptes anua Is del correspónent exercici.. economic.
c) · Aprovar el pressupost de l'exercici següent.
_d) Aprovar el ¡::>la [~J'.l~X.ªLc[ai::tuació anual i el calendari esportiu oficial'. Les modificacions
. ·punt~als· ·del" cale~da·ri. esp:dM!)'.µ no necessiten la CQPl(QOW~iél Cil 1 1!'1fil!1 l"leOi!I assHTffllea
generaL
;: 1 .'.· • ·~ \.\:'·'.
GenerálitatdeCataluoya
· ··:"-' ...
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e)
f)

Fixar el preu de les !licencies.
Aprovar la convocatoria d'eleccions deis ca,rrecs de la Junta Directiva, el reglament
cálendari electoral i escollir els membr'es de .la junta electoral.
g) Elegir els membres, respectant el principi de paritat, que han de formar part_ de la Junta
directiva i ratificar els nomehaments provisionals a que far 7ferencia l'article 97.
·h) " Resoldre les pro postes que la Junta Directiva acordi sótmetre a 1' Assemolea.
i)
Resoldre les pro postes que els membres afiliats vulguih presentar a I' Assemblea, sempre
que tinguin el recolzament del 10% d~J total d'assembl·eistes i es presentin per escrit fins a.
5 dies abáns al. dia en que la Jünta Directiva acordi le corw<;>catoria de I' Assemblea.
· . j). •. Apróvar qualsevol modificació o reforma deis Estatuts i Reglaments~ 1
k) Aprovar el vot de censura.
1)
Establir les quotes de les targetes recreatives Ó de serve is.
m) Establir quotes exfraordinaries o derrames.
.
.
.
n) Aprovar l'adquisició, venda o gravamen deis béns o prendre diners en préstec, el valor deis
quals superi el 25% del pressupost anual de l'exercici, segons el prevista l'article 114.
o) Propo:Sar la inco·rporació ·o segregació d'alguná disciplina esportiva.
p) · Aprovar la fusió ámb una altra federai::ió. -·
q) Dissoldre la foderació. , ·
r)
Totes les que necessitin, per la :seva gran transcendencia, l'aprovació de l'Assemblea
general.

·,

Artic/e 58. Classes d'assemblees r,enerals
L' Assemblea General es pot convocar amb caracter ordinari o e¡<traordinári.

'

.

'És ordinaria 1' Assemb1ea General que. s'ha de conv~car anualment i de manera preceptiva per
coneixer i decidir sobre les materies que se citen áls apartats a), b); c) ,'d)i e) de l'a~tl'de anterior.
L' AssembJea General ordinaria s'ha de dur a terme necessariament en els 6 mesos natura
posteriors a la fina'lització de l'exercici e<;:onomic previst en aquests Estatuts.

Is .

-

Són extraor9inaries la resta d'assemblees que es éonvoquen durant l'exercici.

Article 59. Convocátoria
La convocatoria de les assernblees genera Is s'ha de dur a terme per acord de la Junta .Directiva, _ 1,
per iniciativa del president o a petició deis assembleistes que representin un nombre. no inferior·
al 15% del total deis miembres de I'Assemblea General. En aquest .darrer cas, s'lia de,cohvocar .
' en el termini de 15 dies naturals des del di¡¡i en que la Junta' Directiva rébi la sol-licitud~
·
2. Si no es convoca 1' Assemblea General; I' Administració esportiva de la Generalitat, previa ·
· petició de la part interessada, o bé d'ofici, ha_ de requerir a la Junta Directiva de la Federació que
la dugui a terme. En el suposit que no es procedeixi a la convocatoria en el termini de 15 dies
natura Is, després que li ho requereixin, faculta 1' Administració esportiva per convocar
directament el.s membres de l'Assemblea i ~ adoptar tots els acords que esdevinguin necessaris.
La previsió ·anterior s'entén amb independencia de ~~~@lil>ii),l¡~.t,¡;..dj.,¡;,i.¡;w~~u;¡~~
puguin derivar de'l'omis5ió esm~ntada.
eneralitlilt de Catalunya ·
Consell Cfitala de_ l'Esport
Regi.stre d'Entitats Esportives
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mínim 30 dies naturals i un maxim de 40.
4. Les convocatories s'han de realitzar mitjan~ant un escrit adre~at a cadascun deis membres· i
s'hi ha d'indic::ar la data, !'hora i el lloc on es dura a terme 1'Assemblea General. També ha
d'incloure l'ordre del dia i cal anunciar-ha ·com a mínim en una públicació diaria d'ambit catala i
al web de la Federació.
5. La informació respecte a les máteries que són objecte de I' Assemblea General s'ha de posar
a disposició dels_membres a la seu de la Federació i de les delegacions territorials, des de la
convocatoria de l'Assemblea General.
.·¡'

Article 60. Constitució i adopcíó d'acords
Les: assemblees genera Is es constitueixen val_idament en .primera. convocatoria ·si con corre la
majÓria deis séus membres. En segona convoi;:atoria es constitueix v~lidament sigui quin sigui el
nombre d'assistents. La convocatoria de les assemblees generals ha de fixar que entre_ Ja
primera i la segona convocatoria han de transcórrer 30 minuts. _
E'.ls acords de les assemblees generals s'han d'aé:foptar per majoria deis vots presents en el
moment de la ~otac;:ió, a excepció d'aquells acords en que aquests Estatuts hagin previst una
majoria qualificada.
··

Article 61. Presidencia de l'Assemb/ea.

-

El president, o. qui el substitueixi d'acbrd amp el prevista l'article 68, ha de presidir I' Assemblea
General.
El president, o qÚi el substitueixi,, estara acompanyat per la resta de components de la Junta
Directiva de la Federació.
Ha d'actuar c:om a secretari de 1'Asser'nblea General el que ho sigui de la Junta Directiva o qui el
substitueixi, que ha d'estendre l'act~ corresponent.
El president, o qLii el substitueixi, ha de dirigir els deoats, ccmcedir i retirar· la paraula, fixar els
torns maxims d'intervencions, ordenar les votacions i disposar el que convingui peral _bon ordre
de la reunió.
Si es produeixen circumstancies. que alteren de manera greu l'ordre o que impossibiliten la
realització o continu'í'tat de I' Assemblea General, el president la pot suspendre. En aquest cas, ha
de preveure i cómunicar a I' Assemblea General la data de reinici, que tindra lloc en un termíni
no superior a 15 dies natura Is.
•
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Article 62. Apr:.ovació de /'acta
L'acta la pot aprovar I' Assemblea Gene·ral al finalitzar la reunió, o bé, es pot aprovar per
delegació, mitjan~ant el sistema d'interventors, que en nombre de 2 hagi designatla propia
Assemblea General.·
Aquests interveritors aprovaran !'a.eta en un en un termini maxim de 30 dies naturals i signaran
. l'acta juntarhent amb el president i el secretarL
De l'acta se n'informara als membres de I' Assemblea una vegada aprovada per un mecanisme o
l'altre.

· CAPÍTOL 3. Junta Directiva

Article 63. Concepte i competenc{es
La Junta Directiva és. l'organ de govern, de gestió i d'administració que té la fundó de promoure,
: dirigir i executar les activitats 'esportiv'es de la Federació l gestionar el seu funcionament d'acord
amb l'objectiu social i els acords de I' Assernblea General.
Són' competencies ésp~cífiques de la Junta Directiva:

a).
b)
-e)
d)

é)

L'admissió, suspensió o perdua de la condició de les entitats afiliades.
La convocatoria de les a~semblees generals. ·
La presentació a I' Assemblea General ordinaria de la docutnentació que s'ha de sotmetre a
·
aprovació d'aquesta:
La fixació de. la política i els objectius de les activitats esportives de la Féderació d'acord
amb el pla general d'actuació anual aprovat per I' Assemblea
Fixar la quantia de les_quotes ordinaries o d'Emtrada per als afiliats.

Article 64. Composició
La Junta .Directiva esta ,integrada per 14 membres, Í1 deis qua. Is són .electes i 3- s'incorporen
e.n
..
.
la seva condició de delegats territorials. '
' '
'

\

La junta directiva es compasa deis carrecs següents:
a) e.l President, que és el de la Federació
b) un Vice-president primer
e)
un Secretari
d) · un Tresorer
e) set Vocals

..

.·

ti.

i e¡¡¡l.,P...r..
e_si..
d..
e.,nt...· - - - - - - - - - - tres delegats territorials, amb el c~rrec que determin.•
eneralit~t de Catalunya '
Tots els carrecs s_ón honor.ífics, _pero es pot establir una e
n~~'cSPiffilfti~. ~~-d'algun
·. .
. .·
· .
., : , , .
·
·
·
. Registre d'.F..ntttats Esport1ves
deis membres de la Junta drrect1va, sempre que s'ac .
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YAssemblea general. La compensació economica, que sempre sera limitada, no es pot satisfer en

a

cap cas amb c~rrec
les subvencions públiques que rebi la Federació. A aquest efecte, la
Federació informara d'aquests acords de I' Assemblea General a.1' Administració esportiva de la
Generalitat.
/
0

La Junta Directiva te un mandat de 4 anys.

Aíticle 65. Funcions delpresideQt
'

.

.

El President de la Federáció assumeix i té a tots efs efectes la· representac_ió legal de la FCP i
executa els acords adoptats per l'Assemblea General i perla Junta Directiva.
· El President, tarnbé, preside.ix i dirigeix les session~_que realitzih els organs de govern i de~ideix,
e.n cas d'empat, amb _el seu vot dé qualitat.

·,

Enparticular, el president de.la FCP té les facultats que, ~mb caracter enunciatiu encar~ que no
!imitador, s'indiquen a continuació per tal que les exerceixi en nom i representació de la ·Federació,
sempre que ~i hagi l'acord preví, en els ~asas que' estatutariament estigui previst, de l'Assemhlea
General, la _Junta Directiva o de la Comissió Permanent, segons · · 1es se.ves respectives
competenc_ies; Aquestes facultats són~

a)
'b)

e)

d)

e)

Representar en general la Federació, en judici i fara de judici; davant tata mena de persones i
entitats admesés en dret.
Negociar, concertar i solemnitzar tata mena d'operacionsicontractes. En particular, comprar,.
vendre, permutari, en general, adquirir, per qualsevol títol, i alienar i gravar, pertítol onerós,
tota mena d'accions, participacions, béns mobles i drets sobre aquests; i també prestar i ·
acceptar garanties persona Is i rea Is de tata classe, modificar-les i cancel·lar-les ..
Contractar i ácomiadar tot tipus de personal,_ fixar-ne les condicions i representar en la forma
més amplia possible la Federació, en judici i fara de judici, davant tata classe de tribunals,
orgahismes, entitats i autoritafs, de qualsev9I ambit geografic; amb competencia· en _
qüestions la_borals o de Seguretat Social, exerdnt les accions i els drets pertinents en defensa, ·
deis interess_os de la Federac;ió ..
Representar en la.forma' més ~mplia possible la Federació davanttota mena d'organismes i
autoi"itats públiqu~S; tant d'ambit estatal, autonomic, provindal, municipal O de qualsevol
altre tipus com davant tata mena d'organismes paraestatals per tal de fer tata mena d'actes i.
contractes que,guardin relació dire¿ta o indirecta amb les activitats propies de la F~deracÍó;
promoure o interessar-se en expedients administratius de tata mena i seguir-los en tots els.
seus' tramits i instancies, i, en particular i de forma merament enunciativa, pr.endre part en
subhastes, concursos i a.ltres expedients encaminats á la contractació d'obres o serveis i fer .
els actes necessaris per· a l'adjudicació I la firma del contracte corresponent, podent-se.
expressament a aquest efecte constituir, modificar i cancel·lar fiances i diposits de tot tipus,
fer pagaments i cobramen_ts davant qualsevol organisme, autoritat o servei administratiu i
_acceptar o impugnar adjudica-cions provisionals i definitives.
Conéertar amb qualsevol entitat financera o de credit -indos el Banc d'Espanya- tata mena
d'operacions bancaries, inclqsos en forma merament enunciativa els contractes de compte
corrent,_ de córnpte d'estalvi, de diposit, d'obertura de. creditdocumentaria o no, de préstec,
de·credittant simple coi;n eh compte corrent, de descompte i qualsevol altres ca
'fínanc;:ament,Í 2ontractes1 d~ fianc;:a i tots els actes i n
(\!l\Elmm'ffl~ !'eficacia
Consell Oatala de l'Esport
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plena deis contractes a,nteriors; i també ·mobilitzar per mitjans admesos en· dret els saldos
deis comptes bancaris ·, ooerts a nom de la Federació i ingressar-hi fans o valors de la
Federa cié.
f) Fer declaracions canviaries de tot ti pus de lletres de canvi, xecs, pagarés i qualssevol altres
títols de.valors, intervenint-hi com a lliurador, acceptant, intervenint, endossant o avalats, i
'
també, en general, negociar, descomptar, pagar, cobrar i protestar aquests títols.
Reclamar i cobrar qualsévol quantitats que es deguin a la federació, siguin quins siguin els
títols o el concepte jurídic del deute i la persona, natural o jurídica, obligada al pagament o a
la devolució, inclosa l'Administració pública; signar factures, donar i exigir rebuts r cartes de
pagamer,t: fer p'agamerits, retre i exigir la renqició de comptes i constituir i cancel·lar djposits
de tata mena, fins i tof en la Caixa·General de Diposits i les seves sucursals,
.
h) Exercir i atorgar poders amb facultats tan ·amplies com sigui riecessari per ·representar la
Federació davant tot tipu$ de tribunals. i jutjats, inclosos el Tribunal Suprem i el Tribunal
Constitucional, i 'compareíxer i querellar-se .davant áquests en tata mena de procediments,
judicis, causes, negocis i expedients de. quá_lsevcil. índole, dvils, pena Is, administratius o
· laborals, com a demandaht, demandat o qualsevól altre concepte, utilitzan't els procediments
ordinaris i especials disponibles i realitzánt-hi tot tipus d'actuacions que, convinguin a la
Federadó, tals c:om assistir a actes de conciliació, 'amb avinenr;:a o sense, entaular qüestions
de competencia, demanar la suspe.nsió deis Judicis, desistir de la dernandai avenir-se a les
pretensions deduTdes per tercers, instar vendes judiciáls i embargaments, o el seu alr;:ament i
. cancel·lació, recusar i refusar testimonis o funcioriaris, sol·licitar la practica de tantes prOV!;!S
com exigeixi el. procediment respeetiu, absoldre posicions · en judids civils } prestar
,dedaracions en judicis penals, impugnar i aprovar credits, subscriure o impugnar convenís
judicials o extrajudicials, acceptar l'adjudicació de béns i drets de qualsevol mena, mobles i
immobles, interposar i seguir els recursos d'apel·lació, cassació, nul·litát, queixa,
responsabilitat, revisió, inju_stícia notoria, alr;:ada, r:eposició i altres d'ordinaris ·o extraordinaris
i desistir d'ells i deis procediments quan ho cregui oportú, constituir fiances i diposits i cetirarlos én el seu mom,ent, fins i toúransigir en els judicis o pr.o'cediments entaulats, comprorrietre
la Federació en tot tipus d'arbitratge; detenint la representació de la Federació, per intervenir
de la forma més amplia possible en tates les actuacions arbitrals, transigir fara de judici i
atorgar poders generals o especia Is per plets a advocats i prÓcuradors, amb facultats de
substitució.
i) . Retirar de tata mena d'oficines de 'l'Estat, de les comunitats autonomes, de la provímcia, del
municipi, de les entitats i organismes autonoms i .de les seve~ de pendencies o serveis tates les
cartes, certificats, comunicacio'ns, despatxos, liquidacions, paquets, girs postals o telegrafies,
_
_
.
plecs i valors declarats o qualsevol altra cosa similar._
j)
Retirar de tates les duanes, del territori. nacional o no, qualsevol mena de mercaderies
éonsignádes amb destinació la Federació, sol·licitar la rapidésa en la tramesa, presentar
·. documents i jusJificants; incloses les declaracions de valor, exefcir els ~retes. i practicar les
gestions necessaries fins aconseg-uir !'entrada dé les referides mercaderies i, per a tot aixo,
subscriure i signar escl"its, resguards, rebúts i, en general,. tots els documents que se li
,
exigeixin i calguin, útils o convenients a la Federaciá. ·
k) Retirar de les companyies de ferrocarrils, navilieres i de transport en general els generes o
efectes tramesos a la Federació i formular a aquest efecte protestes i reclamadons, fer
deixaments de compte i abandonament de mercaderies i estendre les actes corresponents.
1)
Signar tants documents, públics o privats com calgui per a l'exercici de les facultats
precedents.
·
· ·
·
·
·
·
1 .

'

a

a

m)

~bte.nir t~ta _me~a -~e .cº~:c~ssions, patents, privileglm\r@x~;11t\l~l~~~!!tdrets de
_wop1etat ind,ustnal 11ntel-lectual en nom de la Federllt!JJ Registre d;Entitats Esportives
'

'
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n)
o)

Contractar i subscriure assegurances
contra
incendis, accidents .laborals i
.
,
'
socia Is, i també asseguranc:es que cobreixin qualsevol altre risé..
.
AtOrgar tates o part de les facultats i funcions esmentades anteriorment a d1altres persones
amb ~aracter'solidari o mancomunat i revocar, si s'escau, aquests apoderaments.
'

,·

'

./

'

Artic/e 66. Funclons deis vlcepresldents
Els vice-president primer, í si esca u els vicepresidents ·que puguin ser nomenats, per ordre de grau,
han d'auxiliar el president en tót el que calgui · i han d'exercir, erítre altres, les funcions de
. representació, organitzatives i esportives, d'acord anib les seves instruccions.
',

-

1

Així mateix, han de substituir el president, per ordre de grau, en ·cas d'absencia, vacant o malaltia.
En cas d'impossibilitat deis vice-presidents d'ocupar aquest carrec, el substituira el membre de ·1a
Junta de més edat.

Article 67. Funcions del se~retari
El Secretari té les funcions documentals de la Feqeració i a aquest efecte té assignades les ·
tasques ·següents:
a)

Estendre i autoritzar amb la signatura del president les actes i els certificats de l~s juntes de
govérn i assemblees generals i fer:ne les convoc'atories.
b) Estendre docLiments prc:ipis de la Secretaria.
-'
c) -Portar els llibres de registre de membres afiliats i adherits ..
d) Portar els llibres d'actes de les assemblees genera Is i de les reunio~s de la Junta Directiva.
e)' Facilitar als d1rectius i organs de la Federació tota la informació que calgui pera la seva feiria i
responsabilitats. .
.
.
f)
Fer les estadístlqués i preparar la memoria anual de les activitats.

Artic/e,68. Funcions del tresorer
'

'

Ei Tresorer té la fundó de realitzar la gestió econ.omica eje la Federació i a aquest efecte té com a
funcions específiques les següents:

b)
c)
d)
e)
f)
g)

·

Portar i controlar la comptabilitat de la Federació í registrar-la en els !libres de coniptabilitat
establerts per la legislació vigent.
Propasar cobraments i pagaments.
.
Reglamentar les despeses, fer lá inspecció economic·a de)ots els organs federatius i pro'posar
les mesures disdplinaries en els casos d'iryfracció de les normes establertes; ·
Propasar l'adquisici6 deis béns necessaris i reglamentar-ne la utilització.
Informar de la situació deis assumptes pendents i propasar les m.esures que consideri
adequades per resoldre'ls.
Fer el balan~, els comptes i els pressupostos anuals per presentar-los a l1Assemblea General.
, Autoritzar els pagaments i tota mena de docum1.i1=1,1;ioi.tlísJb9.auni.a;i,i;;a,~is..s....~ _ , , ; , - - - - - - - -
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h)

i)

j)

Controlar i disposar que es portin els !libres de comptabilitat necessaris, on han de figurar tots
els ingres_sos i despeses de la. Federació -Catalana de Petanca amb !'origen d'.aquells i la .
destinaciód'aquestes.
Donar compte a '1a Junta Directiva deis membres afiliats morosos.
Utilitzar la signatura social per _a la dÍsposició de fans de forma mancomunada amb el president o el vice-president, si s'escau, encarregatdels assumptes economics. ,
\~_

Per tal de poder dür a terme ,millar aquestes funcions, la Junta Directiya pot n·omenar un
administratiu, el qual dura a terme les funcions que expressamént se li deleguin sota la supervisió
del tresorer.

Article 69. Funcions deis _vocals ·
1 -.

'

.

J

.

.

Correspon als vocals desenvolupar les funcions corresponents als organs tecnics o col-labora~ors
als que estiguin adsc_~its i aquelles que els contri la Junta 'Directiva de manera expressa en relació a
les disciplines, quan esca-igui, i a les especialitats esportives ql!e té assumides la Federació.'

Article 70. ·Convocatoria de les reunions de Junta Dire~tiva
La convocatoria de les reuriions de -la Junta Directiva és una atribució del President. S'ha de
cónvocar a l'efecte de la seva realització una reunió per trimestre cqrn a mínim'.
Els membres de _la Junta Directiva; en nombre d'un ter~, tambe tenen la facültat de poder e'xigir
la convocatoria, que en aquest cas s'ha de convocar en els 5 dies següents a la petició i celebrar
en un·termini no superior als 15 dies d_es de la petició.
En casque no es convoqui· dins del termini rnarcat, pot convocar la reunió el membre de la Junta
Directiva de més edat deis sÓl·licitants.
.

'

'

'

Article 71. Co11stitució de la Junta dir~ctivai presa d'acords
Per constituir la Junta Directiva és necessari que hi _assisteixin, almenys, la meitat deis membres ·
que la componen. , 1
Éls acords s'han de prendre per majoria simple deis assistents. El vot del President és diriment
en cas d'empat. .
'

'

Els membres de la Junta Directiva poden exigir que en l'acta quedi reflectit el voten contra que
puguin ernetre contra un acord i la seva· explicació succintament.

Article 72. Junta directiva universal
La Junta Directiva s'entén validamen_t constitu'ida, també i tot' i que no hi hagi convocatoria
previa, si concorren tots_els seus mernbres i així ho acorden peclJJlélnimitat.~ -

m
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Article 73. Concepte de persona directiva iestatut del directiu
.s'entén com a directiu la persona que formi part de la Junta Directiva de la FCP i de les entitats ·
esportives afillades. També-tindran aquesta consideració, a efectes feqeratius, les persones que
siguÍn responsables de les seccions esportives d1 entitats no esportives membres afiliades.
La mateixa consideraeió tindran les persones· qu~ ·~iguin nomenades Delegats territorials
.. aquelles que estiguin al front de ·ctualsevof .(omite federatiu.
Queden excfosos d1 áquesta .quafificació els gerents, secretáris genera Is, directors general s, .
directors esportius o tecnics i tates les. persones ,amb responsabilitats de gestió o direcció
vinculades a la Fed·eració per una relació laboral, comuna o especial, :o d'un altre tipus de
naturalesa contractual. .
L'estatut del directiu ·es sotmet al prevista( Títol 7 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les
entitats esportives de Catalunya, modificat parcialment pel Decret 55/2012, de 29 de maig; cbm
també, en
en cada moment.
·
. el seu defecte, a fa normativa. vigent
.
La Junta
aprovara un
d'acord.-ar.nb fa normativa
vigent,
el qual
.. Directiva
.
. ' Códi etic pera directius,
'
.
.
.
es fara públic a al web de la Federació.

CAPÍTOl 4. Organs Complementaris deis Organs de GQvern .

Article 74. Comissió Pe;manerit. Cancepte i composició
.

¡ .·.

.

.

.·

.

..

·.

. La Comissió Permanent és un organ complementari de fa Junta Directiva, l'objéctiu del qual és el
control ordinari i el· seguiment de la gestió federativa, tánt economica com esportiva, que
exercirá les facultats que la Junta Directiva acordi expressament delegar-li a més de les previstés
en f'article 75.
La Comissió Permanent esta composat pels membres següents:
a)
b)
c)
d) .

el president de fa Federadó Catalana de Petanca
. un deis Vice-presidents, a dedsió del President
el tresqrer
el secretari

•

Article 75. Funcions def Comissió Permanent.

·La Comissió Permanént té, per delegadó de.la Junta Directiva, les funciom següents:
a)

Estudiar i preparar efs assumptes que s1 hagin de sotmetre a la consideració d
Di~ectiva, en especial efs que són competencia d'aq
~~ a;\\fl ~tab.11.mjq¡ l'article

63 ~

consell C,atala de l'Espoi:t
. Registre d~Entitats Esportives.
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b)
c)
d)

Generalltat de Catalunya
Consell Catala de l'Esport

Resoldre els assumptes urgents que .es pla.ntegin a la Federació i siguin de compE:!tencia de
la Junta Directiva, sens perjudici de la. posterior ratificació per part de la Junta Directiva.
Resoldre assumptes ordinaris o detraniit
·
Aquel les que expressatnent li delegui la _Junta Dire.ctiva per a una qüestió o assumpte
concret.

Article 76. Convocatoria, constitució i presa d'acords
La convocatoria de les reunions'de lá Comissió Permanenté's una fundó propia del President. Per
tal de dyr a terme el seu objectiu i exercir les seves funcions s'ha de convoca1r, com a mínim, una
reunió mensual.
La Comissió Permanentrestara validament constitui't q:uan hi assisteixi el President, o el membre
;
'
t
,
.
de Junta Directiva que aquest hagi designat específicament en s~ubstitució seva, i 2 membres
més.
El's acords de la Comissió Pefmanent són valids. sempre
que siguin aprovats per la meitatmés
.
.
. un
deis presents i s'han d'anotar en el llibre d'actes.
\

· En tots els casos1 aquests acords han de ser coneguts per la Junta Directiva que podra revocarlos o ratificar-los.

Artic/e 77. La gerencia
La Gerencia de la FCP podr~ ser l'org~m d_e gestió i execució de les tasques de !a Federació ,que li .
_encomani o faculti"la Junta Directiva i al seu carrec hrhaura 'un gerent.
,
· En particular, podran ser competencies del Gerent:

·a).

b)
c)

!

q)
e)

f)
g)

h)

la

Detenir, per delegació de la Junta Directiva, la direcció de personal de FCP.
Coordinar l'actuació del_s diversos organs de la Federació. ·
Preparar la execució i tramitació de tots els assumptes.
.
.
. Preparar les reunions deis organ_s de govern i deis organsfecn.ics> poden ·actuar amb ells amb
veu pero sense vot.
Rebre i expedir la correspondencia de tot tipus, portant uri llibre registre d'entrades i sortides.
Redactar la memoria anual de les activitptS esportives.
.
Portar a terme les gestions i preparar els acords amb tot tipus d'empreses, 'privades o de
l'administració, així com en particular per l'obtenció de ajuts, promocions i subvencions
privades en benefü:i en la FCP _i de l'esport en general.
Representar a la FCP davant d'autoritats, organismes, Tr:ibunals i particulars en els tertnes i
amb les limitacioris que determinin els poders atorgats pelseu president_ o qui correspongui.

El Gerent sera designat per la Junta Directiva a proposta del President L'estnentat carrec sera
remunerat segons l~s disposidons légals laborables que li af~ctin. .

==:-:'"--~--------~
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TÍTOL VI. PROCEDIMENT ELECTORAL, VOT DE c·ENSURA, CAUSES DE CESSAMENT DEL,S
MEMBRES DIRECTIUS I PROVISIÓ TRANSITORIA DE VACANTS
CAPÍTOL l. Procediment Electoral

Article 78. ·Elecció deis correes de la Junta directiva i condicions per a ser mt;mbre
La Junta Directiva és elegida pels membres de I'Assem.blea General per majaría de vots i
mitjanc;ant sufragi lliure; directe, presencial, igual i secret.
Per poder ser candidat i membré de la Junta Directiva cal complir les condicions següénts:

a)
b)
e)
d)

e)

-

Tenir el ve'inatge administratiu a Catalunya.
Ser m:ajor d'edat.
Estar én ple ús deis drets civils.
.
No trabar-se sotmes a cap sancip inhabilitadora, en él moment de la convocatoria del
procés electoral, dictada per l'organ competent.
Ser titular d'una !licencia federativa en vigor, amb una antiguitat mínima d'un any.
)

Article 79; Convocatoria d'eleccions
La convocatori8per a l'elecciódels me'mbres de la Junta Directiva és co,mpetencia de l'Assembla
General, que ho ha d'acordar eri reunió convocada a l'efecte.
La Junta Directiva. ha de convocar una Assemblea General, d'acord amb. el previst al punt
anterior,tot tenint present que en l'ordre del dia ha d'incloure les propostes següents':
a) Procediment que cal seguir ·per .á l'elecció.
b) · Reglament electoral.
c) Cc;ilendari electoral.
d) Nomenament dé la Ju.nta electoral que ha d'estar integrada per 3 membres titulars i una
llista amplia de suplents.
El nomenament · deis membres de la Junta electoral es realitza per sorteig entre els
membres presents de I' Assemblea general.
e) Fixáció del dia·en que els membres de la Junta electoral han de prendre possessió del
carrec:
Entre el dia en que es pren l'acord de convocatoria d'eleccions lel .dia de la .celebració ha de
transcórrer un mínim de 30 dies natura Is i un maxim de 45. ·

Artic/e. 80. Junta e~ecio;al ·

Generali~t de Catalunya
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Els components de la Junta electoral han de prendre p,ossessió del carrec en el termini que fixi
l'Assemblea.
A l'acte de constitució han d'escollir el president i_ ha d'actuar com a secretari de la Junta
electoral, ·amb veu pero sense vot, el que ha sigui. de la FCP, que ha d'estendre acta de tates les
reunions i acords que prengui la Junta electoral, amb el ~istiplau del president.
.

.

La Junta ·electoral que es constitueix d'aq'uesta manera ha de mantenir el seu mandat 1. les
funcions fins a la finalitzadó del procé·s electoral.
Si els escollÍts com a titulars o suplents per cdmpondre la Junta electoral es neguen a pre~dre
possessió o.exercir el carrec, de manera que no es pugui constituir aquest organ electoral, s'han
de substituir pels ínembres que designi l_a Junta Directiva o, si s'escau, la Comi~sió Gestora.
.

-

La Secretaria General de l'Esport i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, a petició de la
Junta electoral 0 1-del,s me111bres de la Junta Pirectiva que ·restin en els seus carrecs o de la
Comissió Gestora, poden enviar els seus respéctius representalits per tal·de vetiiár pel correcte
funcionament del procés electoral. Aquests representants poden estar pre~ents en les.
deliberacions de la Junta electoral.
'

Article t,1. ·incompatibilitats deis membres de la Junta electoral
.

'

'

El carrec d,e membre de la Junta electoral és incompatible ámb la condició de. candidat o de
, "familiar de candidat, tant per afinitat com per consanguinitat fins al tercer grau, amb l'existené:ia
de relacio:ns:,laborals o contractualsam~ un candi~at Iaml:> la del me~bre de la Junta Directi~a- o
Cornissió Gestora .. Si es produeix una · incompatibilifat ·o concOrre en l'electe alguna
drcumstancia plenatnent justificativa de la impqssibilitat d'exercir el carrec, s'ha de substituir
pels suplents _escollits.

Article 82. Funcions de la Junta electoral
La Junta el·ectoral té les funci,o_ns següents:
a)

b)
. c)
d)

e)
f)

Aprovar el cens electoral.
Coneixer i resoldre les redamacions qUe es presentin.
L'admissió o la denegació de les candidatures i la seva proclamació .
Decidir sobre qualsevol incident que sorgeixi en el decurs del procés electoral que pugui
, constituir una infracció o desviació de la normativa electoral o que pugui afectar els ·
principis de publicitat, igualtat d'oportunitats, llibertat, no discriminació i secret de vot, que
han d'estar presents durant tot el p'rocés electoral.
'
Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les cornunicacions que s'estableixin ·
legalment.
1, en genéral, resoldre qualsevol qüestió que afecti directament la celebra ció d'elecciOt'\S i .
els seus resultats.
1

ff1JI

MJJj
.
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Tates les. reclamacions davant la Junta electoral s'han de presentar en un termini maxim de 3
dies habíls després qlie s'hagi adoptat l'acord objecte cfimpugnació. La resaludó de la Junta
electoral, que és executiva, s'ha de dictar en els. 3 dies habils posteriors.
Contra els acords de la Junta electoral es poden intérposar els recursos que preveu la flOrmativa
reguladora de la jurisdicció esportiva davant el Tribunal Catala de l'Esport.

Article 84. ·Cens electoral
El cens pera· l'elecció deis carrecs de la Junta Directiva l'ha de p'roclamar la Junta electoral..

.

.

.

.

.

La Junta electoral pot sol,licitar al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya
·una certificació ámb tates les entitats .áfiliades que s'hi traben inscrites, tot acompanyant a la
.sol-licitud la rélació d'entitats afiliades a la FCP. Él Registre d'entitats esportives de la Gen.eralitat
de Catalunya ha de comprovar l'estat d'actualització de la Junta directiva de cada éntitat del
cens electoral i, si s'escau, afegir-hi el nom de la persona que exerceix. la representació legal de
l'entitat.
·

a

La Junta ele'ctoral ha de' facilitar una c6pia del cens electoral
. formalment proclamades que així ha sol-licitin. ·

tates les · candidatures

Artic/e 85. Candidatures
Les el~cciohs es duen a terme a travé~ del siste·ma de candidatures tancades. Cada candidatura
ha d'anar encapc;:ajada pel candidata president fent constar, tarrbé, la resta c:lémembres. ·
,,

;

•

.

•

'

',

.

.l

Es consideraran candidatures valides aquelles. que comptin. amb !'aval signat per un nombre de
membres de I' Assemblea Generál que represéntin, com ·a mínim, el 10% del total de vots· de.
l'Assemblea. Tot assembleista pot donar el seu suport, · mitja)lc;:ant uh aval, a una o més.
carididatures.

Article 86. Aspirants a candidats
Si un membre de la Junta Directiva o, si s'escau, de la Comissió ,Gestora, es vo1 presentar com a .
candidat a les eleccions, ha de presentar la dimissió i .cessar en el carrec abans que s'inici'i el .
termini de presentació de c:andidatures. ,
En el suposit que tots o la majória deis menibres de la Junta Directiva dimiteixin per presentarse coma candidats a les eleccions caldra atenir-se al que disposa l'article 87, paragraf 3.
No poden incorporar-se a la nova Junta Directiva posteriorment a la seva elecció i durant la
primera meitat del seu mandat, aquel Is membres de la Junta Directiva que no dimiteixin aba ns
del procés éledoraf, ~1,s membres d;e la Junta electoral o
·

·
·
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Article 87.. Proclamació candidatures
Finalitzat el termini previst per a la presentació de candidatures la Junta electoral proclamara les
que s'hagin de considerar valides i rebutjara les que s'hagin de considerar inv~lides.
Si només es presenta una únlca candidatura valida o només es declara valida una de les
presentades no es rea.litzara l'acte de votacions i la Junta electoral proclamara els membres d~
la candidatura com a rriembres de la Junta D1rectiva i dur:a a terme les comunicacions previstes a
l'article 88, paragraf,4.
Si no es presenta cap candidatura o no és valida cap de les presentades, la Junta electoral i, si
s'escau, els membr~s de la Junta Directiva que no hagin cessat, han de constituir una Comissió
Gestora, amb l'únic objectiu d'administrar la FCP .i convocar i celebrar noves eleccions en un
termini maxim de 3 mesas.

Artic/e 88. Votacións
La Junta electoral controla l'acte de les vot~cions i, si s'escau, també ha supervisen els
.. interventors designats pels candidats o pels representants enviats per la Secretaria General de
l'Esport o perla Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
·
· ··
·
'

.

.

}

.

..

.

.

No s'admeten els vots per correu ni per delegació. La representadó de les entitats membres de
1' Assemblea s'articulara d'acord amb ·el previst a l'article 54.2, .tot teriint present que en cap cas
s'admet que una persona exerceixi la representació de més d'una entítat a l'Assemblea General.
La Junta electoral aixeca acta un cap fi~alitzen lavotacióí el recornpte. Es consid~ra g~anyadora
la candidatura que obtingui la majoria de vots valids. Si hi ha empat entre les candidatures que
obtinguin més vots, cal realitzar una nova votadó entre les candidatu'res empatades el seté dia
següent, almateix.lloc i hora~i en iguals condicions.
L'acta dé proclamació de la candidatura guanyadora que, emet la Junta electoral s'ha de
comunicar mitjanc;:ant certificació, en els tres dies naturals següents a les .candidatures ·
.· presentades, al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya i· a la Unió de
Federacions Espbrtives de Catalunya.
' ·

"
CAPÍTOL 2. Vot de Censura

Artic/e 89. Sol·licitud
Per tal de poder sol-licitar un vot de censura contra el president de la ·FCP, o contra la totalitat
de. la .Junta Directiva o contra qualsevol deis membres, és necessari sol·licitar-ho a través d'un
escrit motivat, amb .la signatura i els requisits necessaris pe.r a la identificació del.s sol-licitants,
per la majoria deis membres de la mateixa Junta Di1 éctioa e-eé, e'el'l'l a t"'íl"ri11~, peH5>96 del'!'
membres de 1' Assemblea General.
Generalit~t de Catnlun. ya
·
•
.
. Consell Clitala de l'Esport
.
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En el cas que el vot de censura vagi contra la tota
I ec 1va, es 1mp
que la sol·licitud inclogui la proposta de designació d'úna nova Junta Directiva.

1.

Un cop presentada la sol-licitud del vot de censura davant la secretaria de la FCP, cal constituir,
dins del termini deis 10 dies següents, una Mesa de 5 ·persones fo'rmada per 2 membres de la
Junta Directiva que en surtin designats, els 2 priniers signants de la sol·licitud i 1 delegat que
designi la Unió de Federacions Esportives de Catálunya, que sera el president.

Article 90. Convocatoria d'Assemblea gf!!neral per l'acte de votació
Després que la Mesa comprovi l'adequació de la sol-licitud als requisits assenyalats en l'article
89, i dins del termini maxim de 5 dies naturals, la Junta Directiva ha de convocar l'Assemblea
General, de manera que tingui UOc en un termini no inferior a 10 dies natura Is ni superior a 20, a
. comptar des def dia següent de. la convocatoria, amb la finalitat de dura terrrie l'.acte de votació,
previament al qual han de ten ir veu els representants deis soH.icitants del vot de censura i els
'
.
censurats.
.

.

.

.

.

.

Article 91. Conseqüencies de la no constituci~ de la mesa o de la no convocatoria d'Assemblea
En cas que la Junta Directiva no nomeni els membres de la Mesa o no convoqui l'Assemblea
General, la Secretaria General de l'Esport, a petició deis 2 primers sighants de la soJ·licitud, pot
requerir a la Junta Directiva que ho dugui a terme. Si es fa cas .omís d'aquest requeriment, la
Secretaria General de l'Esport ha de nomenar discrecionalment els membres de la Mesa que
faÍtin o, si s'escau, convocar directament I'Assemblea General amb la finalitat de dur a terme
l'acte de votació, sens perjudki de lesresponsabifitats disciplinaries que calgui aplic-ar.

Article 92. Acte de votqció
L' Assemblea General i l'acte de votáció s'han de contrólar des de la Mesa prevista a l'article 89,
que ha de. resoldre tots els incidents i les reélamacions que es puguin produir, tot tenint en
compte que els seus acords són immed,iat~ment executius i sense que .la votació s'interrompi ni
es pugui suspendre p~r aquesta raó: Un cop finalitzada la votació, la mesa ha de disposar de
. l'escrutinii del recompte de vots.
Mesa es poden i.nterposar els recursos procedents..
Contra la résolució final de la
.

. Article 93. Aprovació vot de censura
El vot. de censura només es pot acordar per. votació favorable deis 2/3 deis membres de
I' Assemblea General- presents que han exercitel dret a _vot.
.

.

Un cop acordat el vot de c.ensura contra el presldent o contra qualsevol deis membres·de la
, Junta/la p.ersona afe~tada ha.de cessar automaticanient i cal aplicar el regim de transi¡;jó nt.e,)l.is.t
a l'article 91.
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Un cap acordat el vot de censura contra la totalitat de la .Junta· Directiva els components
d'aquesta cessaran automaticament i prendran possessió els nous membres directius proposats
com a nova Junta Directiva, d'acord amb el prevista l'article 89, paragraf 2.

·Article 94. Carencia pera la sol·licitud d'un vot de censura
En el suposit que un vot dé censura no prosperi; no es pot plantejar un nou vot fins que
transcorri un termini de _2 anys des de la realització de YAssemblea General en que s'hagi
rebutjat
•

•

1

No es pot promoure cap vot de censura fins que transcorrin 6 mesas des de l'elecció d'una nova
Junta Directiva.

CAPÍTOL 3; Cessament i Suspensió

Article 95. Cessament de la Junta directiva i deis seus membres
El cessamentde la Junta Directiva de la FCP es produeix per les causes següents:
a) · DÍmissió, incapacitació, inhabilitació, separació o defunció de més del 50% deis membres, i
també si s'arriba aquest percentatge per cessament o dimissió de forma individúalitzada.
b) . Aprovació del vot de censura.
/
'
·
·c) Per finalització del mandat.

a

Els. membres de la Junta Directiva han de cessar individualment per causes identiques a les
assenyalades a l'apartat anterior.
(

Articfe 96. ·Suspensió temP_oral de fun~ions
,

La suspensió temporal de les funcions deis membres de la Junt.;3 Dir.ectiva es produ 7ix per les
.causes següents:

a)

Per sol·licitud de l'interessat, quan concorrin circumstancies que ho justifiquiri i així ho
aprovi la Junta directiva.
·
' · ·
·

b) , . Per acord de la Junta directiva, quan s'instrueixi un expedieht disciplinari a .un membre de
la Junta. Aquest~ suspensió ha de ser durant el terrÍps de la instrucció de l'expedient.
c) Per innabilitació temporal, acordada per decísió disciplinaria executiva.
d) Per inassistencia.sense causa justificada, de manera reiterada, a les reunions de la Junta
directiva.

·, . ... · · ·111

CAPI.TOL ·4_, Prov.isió Transitoria de Va .
·
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Article 97. Vacants

El sistema de cobertura de .vacants deis membres de la Jurita Directiva 'segueix els criteris
següents:
a)

Si les vacants afecten menys del 50% deis membres de la Junta Directiva, pero no el
presidént~ aquest darrer ha d'acordar la designació, per cooptació, deis carrecs ·
corresponents; decisió que s'ha de. ratificar durant la primera assemblea general"que celebri
la FCP.

b)

Si les vacants afecten menys del 50% deis membres de la Junta Directiva, indoent el
president, correspon als membres no afectats la designació per cooptació, decisió que
celebri la FcP:
·
també s'ha de. ratificar durant la següent Assemblea General que
. .
\

c)

Si les vacants afecten més· del 50% deis components de la Junta Directiva, 1' Assemblea
Generalha d'escollir una Comissió Gestora ambla finalitat d'administrar transitoriament la
FCP i convocari celebrar noves eléccions en un termini maxim dé3 mesas.

Les vacants que esproveeixen transitoriament i també els desigmits per ocupar-los, ho són
només durant el temps que resti de mandat en el carrec i sense que la design.ació alteri e,I ternps
natur.al del mandát.
En el suposit que 1.a provisió transitoria es faci com a ,conseqüencia de la, substitució d'un
membre amb el mandat temporalment suspe's, el mandat del de'signat per substituir-lo s'ha de
limitar exclusivament al .temps· de la súspensíó, sense que pugui excedir el mandat n-atural del
substiturt.

Artic/e 98; Comissió Gestora

Produ"it el suposlt prevista i'article 95, par~graf 1, apartat a), en relació aTarticle 97, paragrafl,·
apartat c), els membres no cessats han de convocar una Assemblea General a realitzar e11 un
termini no inferior a 10 dies naturáls ni superior a '15 diés natura Is; amb l'únfc punt de l'ordre del
dia relatiu a l'elecció~.dels rnembres de la Comissió Gestora d'entre els membres assistents a
I' Ass.emblea, respectant el principi de par'itat; que seran elegits pels membres assistents.
'

'

La Comissió Gestora elegida
ha
de tenir una
composició d'un nombre de membres no inferior a
.
'
..
· 5. Actuara de president el membrede mésedat, el qual distribuira, coma mínim, els carrecs de
·. secretari i tresdrer entre la resta de membres elegits. ·
La Comissió Gestora ha d'exerdr to~es les facultats d'administradó que corresponen a la Junta
Directiva, d'acord amb · els estatuts, si bé ha de limitar les seves funcions i decisions al
manteniment de les activitat.s normals de la FCP i a la protecció deis seus interessos durant el. ·
període transitori maxim de 3 mesos, en el qual ha de convocar i realitzar noves eleccions.

m
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TÍTOL VII. QRGANS COL•LABORADORS: TECNICS I CONSULTIUS

Article 99. Organs CoJ.Jaboradors
Per al desenvolupament i execució de les funcions, tecniques, la FCP disposa deis ·organs
col•laboradors següents':
a)
b)
c)

Escota de Formació de TetQics i d'Arbltres. i Jutges
.Col·legi Catala d'Arbitres de Petanca ·
Col·legi de Tecnics i Entrenadórs

A més d'aquests organs col·laboradors, la J~nta Directiva potacordar la c;reació d'altres comissions
o comites ql!e tinguin per objecte·elaborar informes i estudis i fer tasques de control, coordinació ¡
execució deis acords validament adoptats perla Junta Directiva.

Article 100. Presidencia

(

. Els organs col·laboradors tecnics i consultius ha-n d'estar presidits per un membre de la Junta
Directiva nomenat perla mateixa Junta.
·

(

.
.
.
.
,
L'estructura orgánitzativa d'aquests organs,· com també les funcions que se'ls atórguin i les
. competencies que,· si és procedent, els poden sér delegades, han de ser aprovades per la Junta
Directiva i ratificades per acord de l'Assemblea General.

Article 101. Escala de Formació de Tecnics id'Arbitres
i Jutges
.
~

-

/

·.

L'Escola de Forrnadó de'. Tecnics i d'Arbitres i Jutges és un organ col-laborador dependent de -la
Junta Directiva de la Federadó que té la responsabilitat de la formació i el reciclatge de l'estament
tecnic de
Federa ció, que compren els tecnics de Petanca, els arbitres,. els jutges, els tecnics de
gestió i manteniment, els professors, deis directius ¡·altrefpersones q~e·es consideri oportú. · · ·

i1

(
1

L'Escola de Forrnació ha de desenvolupar la seva actiVitat d'acord amb l'Escola Catalana de l'Espo.rt
de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat
·

Article 102. CoJ.legi Cata/a d'Arbitres de .Petanca
El Col·legi Catala d'Arbitre~ de Petanca és un organ tecnic, i dependent de la iunta -Directiva de la
FCP:que agrupa tots' els membres de l'organització arbitral, ambles funcions següents:
a)·

Propasar a· la Junt~ Directiva de la Federació els criteris i la normativa de qualif(cació,
classificació i designació deis arbitres i jutges en les competicicins federades.

b)

Arbitrar i fer un control específic ·del desenvolupament d&Js¡ coi.ipiti~iAOrndlm1ioli.1i ial'lwl·es@s
en el . calendari. oficial dé la Federació, d'acord
1~11¡(\l~s(i~g@t~t!J@~rahleixin

·

·

·

'·

reglamentariament.

m

'l:Qnseif l\atala de I f:sporf

Registre d'Entitats Esportives ·

ESTATUTS
Faig constar que aquestp fotocopia
reprodueix fidelment !'original.

FEDERACIÓ CATALANA

c) · Compfir i fer complir les regles del joc i, si és procedent, les norrnes reglamentai"ies ·
establertes pera les diferents campeticions adoptant els acords pertinents a aquests efectes.
d)

Vetllar, sota la coordinació de l'Escola dé Formació, perla formació i l'actualització permanent
de tots els seus membres, col·laborant en els cursos de reciclatge i duent a terme les proves
pertinents peral seu manteniment físic i tecnic amb la finalitat d'aconseguir él ~ivell optim de
coneixemerits i preparació.

e)

Establir les diférents cátegories o nivells que siguin necessaris d'acord amb la normativa
aprovada perla Federació i la legislació vigent aplicable.

f)

Aquelles altres funcion's que la Junta Directiva cregui comienient atorgar-li.

'

Article 103. Col·legi de Tecnics i Entrenadors
El Col ·legi de Tecnics i Entrenadors és un organ col·laborador' que depen de fa Junta directiva de
la FCP, que í;lgrupa efs tecnics de l'esport, professors i altres tecnics o assimilats de la modalitat
esportiva propia de la Federació, amb les funcions. següents:

a)

Vetllar,· sota les directrius i la coordinació de{ departamerit de formació, per la formació i
l'actualització permanentde tots els· seus membres.
,
.
/
·

b)

Contribuir al foment i la millora tecnica de la modalitat E?spbrtiva de la Federació, per mitja
. de la celebració de conferencies, seminaris i jamad.es tecniques, com també la publicació
d'estudis i treballs divulgatius: ,
'

-

.

-.

. -

'

'

c)

Propasar a la Junta Directiva de la Federació qualsevol iniciativa que es consideri adieht per ·
a la millora del nivel! tec,nic pera la practica de la modalitat o les especiálitats es¡fortives o
el seu foment.

d)

Les que la Junta Directiva de la Federació cregui oportú atorgar-li. ·

\
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.Article 104. Delegacions territorials
La FCP, d'.acord amb el que estableix la normativa esportiva vigent d'aplicació, s'estructura en
delegacions territorials que s'ajusten a la divisió provincial de .la comunitat autbnoma i que es
denominen Delegacions Territorials. En l'aétualitat estan constituYdes les delegacions
corresponents a les províncies de Lleida, Tarragona i Girona.
Els Delegats territorials han de ser nomenats per la Junta Directiva i han de ser ratificats en els
carrecs en la primera Assemblea General que es faci.
Per una millor organització i abast de la promoció de l'esport i de la seva practica, es podran crear
Delegacions Comarcals, a proposta de la Delegació Territorial corresponent i previ acord d~ la
Junta Directiva, que sera aprovat per 1' Assemblea General, Aquestes delegacions d'ambit comarcal ,
seran delegacions territorials de la Federáció un cop s'aprovi la seva existencia.
.

.

.

'

Els Delegats territorials de les actuals delegacions territorials són membres de la Junta Directiva de
la FCP amb el carrec que.es determina a l'article 64.

Article 105. Funcions
Les Delegacions Territorials de la Federació Catalana de Petanca tenen, per delegació d'aquesta,
entre d'altres, les funcions següents:
a)

Promoure, organitzar i controlar les activitats prbpies del Petanca dins del seu ambit geografic
específic.

b) . Representar la Federació, els clybs o les associacicíns i agrupacions esportives del seu ambit,
·davant de les autoritats i organismes oficia Is de la demarca.ció.
c)

Tutelar les proves i competicions dins el seu ambit geografic que siguin més convenients pera
la millora de la r:nodalitat o les especialitats esportives, i encarregar-se d'aquelles que siguin
les entitats federades i de les que els pugui delegar la mateixa .
organitzades pels clubs
Federació Catalana de Petanca.

o

d)

Divulgar i procurar el· respecte i el compliment de les normes, els estatuts_ i els reglaments
esportius i associatius per part de clubs, .entitats esportives, esportistes, jutges i tecnics,
· directius i altres representacions dins del seu ambit geográfic.

e)

Formular les propostes o iniciatives que cFeguin pertineríts a la Fedéració Catalana de Petanca
per pror'noure o fomentar l'esport del Petanca dins del seu ambit geografic específic.

f)

Assessorar les entitats públiques o privades del seu ambit en els assumptes referents a
l'esport del Petanca..

g)

Gestionar els recursos económi'cs que e;tableixi la Fed
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Article 106. Regim de funcionament
Les Delegacions Territorials han d'informar de les s~ves activitats i iniciatives la FCP, i han de
. complir i executar les disposicions i normes dictades per aquesta en el seu aml:!it territorial
d'actuació.

Articfe 107. Regim pressupostarf
Les Delegaciohs Territorials estan sotmeses al regim pressupostari de la FCP.
'\

'

En tot cas, els comptes que gestionen les Delegacions Territorials han d'estar sota el coneixement i ,
contrql . deis organs directius de la Federació i s'han d'iricorporar, . amb els justificants
co'rresponents, ~Is seus compte's anuals a fique les auditories de comptes continguin la totalitat de
l'activitat economic.a de la Federació, entenent l'activitat pressupostaria com una unitat
d'actuació.
anualment a .
A aquest efecte, i a fi que s!guin aprovats, les delegacions territorials
. han de remetre
.
la FCP el projecte de pressupost de l'exércici i la liquidació de !'anterior, amb la documentació
comprovadora procedent. ·
L'Assemblea General· de la FCP, a proposta de la Junta Directiva, ha d'establir els recursos
ecónomics de que hagin de · disposar les delegacions territorials per portar a terme la. seva
actuació.
r

'; '.;
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TÍTOL IX. REGIM DOCUMENTAL I R_EGIM ECONCMIC I PATRIMONIAL.
CAPÍTOL 1. Regim Documental

Article 108. Contingut del regim documental
~

lnteg_ren el regim documental de la FCP: ·
,,,

a)

· b)

' e)
d)

El Llibre d'actes, on és necessari consignar el contingut de les reunions_ de 1' Assemblea
general, de l_a Junta directiva_ i de la Comite Executiu permanent~ amb indicació de la data,
els assistents, els assumptes tractats i els acords presos. Les actes les han de· subscriu-re, en
totcas, el president i secreta ti de la Junta Directiva.
El Registre de persones i entitats federades-, on, mitjan~ant el fitxer adierit o l'instrument
idoni, s'han de fer constar de forma diferenciada els membres deis quals es consignen, com
a mínim, la identificació de leS'personesfísiques federades i l'entitat mitjan~ant la qual ha
subscrit la !licencia, com també, la denominació de l'entitat o secció federada, els seus
domicilis, el president de l'entitat o responsaple de-la secció, les disciplines esportives que
practiquen i el número d'inscripció o adscripció en el Registre d'entitats 'esportives de la
Generalitat deCatalunya.
·
·
·
Els llibres de comptabilitat, els comptes anua Is i les mernories económiques:
.
Tots els. documents, instruments o !libres auxiliars que es consideren opmtuns pera un
millar com,pliment deis objectius de la FCP, atenent el que disposa la normativa aplicable en
materia de regim economic.

El fet de portar els llibres E!smentats s'entén sens perjudicide les obligacions documentals que
es derivin d'altres disposi~ions.
·
Els Llibres es poden portar mitjan~ant de procediments informatics .i qualssevol altres d'analegs
que esdevinguin adients, sempre que· posteriorment es pr9cedeixi a enquadernar-los i legalitzarlos.

Artic/e 109. Diligencies de /libres .
La FCP fara les diligencies deis seus llibres al Registre d' entitats esportives de la Generalitat de ·
Catalunya, d'acord ambla normativa reguladora d'aquest Registre públic~
La FCP fara la diligencla del~ llibres que, d'acord amb la regla-mentació propia, duguin les
delegacions terrltorials.

.·

m
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Capítol 2. Regim Economic I Patrimonial

Article 110. Pressupost i patrimoni
. El siste,ma economic de.la FCP és el de pressupóst i patrimoni propi, i s'hi apliquen.les normes
economiques que estableixen la normativa esportiva d'aplicació i les normes comptables del pla
general de comptabilitat o adaptació sectorial vigent eh cada rJlOment.

Article 111; Exercici economic
L'exercici economicde la FCP s'iniciaen data 1 de gener i finalitza en data 31 de desembre.

'

.

Article 112. Comptes anuals
'

1.

.

La Junta Directiva de la FCP .ha de formular; en e!_s 3 primers mesas de l'e~ercici, els seus .
cómptes anuals .i ha de presentar a I' Assemblea General, en el termini de 6 mesas, els comptes
anuals, que han de comprendre el balanc;:, el compte d'in$ressos i despeses i la memoria, d'acord
·
·
·
·
amb aquestes disposicions.
. Els comptes anuals han d'estar al domidli social, uh mínim de,15 dies abans de la cele9ració de
1' Assemblea general, a disposicióde les persor;ies o entitats amb dret a vot que poden demanar- .
ne una copia, que s'hadelliurar ábans de la celebració de l'Assemblea general.

Article 113. Revisió de comptes
· Els auditors d~ comptes han de revisar els comptes anua Is de. la FCP.
Les FCP estan obHgades a dónar una copia deis comptes anuals i de !'informe d'auditória a la
11 Administr"ció esportiva e-1 termini deis· 6 primers mesos següents a cada _exercici i serrtpre 15
· dies abans de la celebradó de la següent assemblea general.

un

La FCP quan tingui
pressupost anual que no superi l'import de 300.0QO,OQ euros no ha de
sotmetre la seva comptabilitat i estat economic a informe d'auditoria, sens perjudici de les
. audifories d'ofici o revisions que puguiencarregar l'Administració esportiva.

Árticle 114, Disposició i gravamen
La Junta Dir.ectiva de la FCP té l~,s facultats dé s_ispqsició económica, dins ·deis límits previstos en
el seu pressupost i en les seves. disposicions estatutaries o reglamentaries.
Així mateix, la Junta directiva· pot acordar el traspas de partides mitjanc;:arit acórd que consti en
acta.

m
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En aquest últim 1>upos.it, caldra també informe preé::eptiu favorable de 1' Administradó esportiva
de la Generalitat.
Mentre no s'aprovi el préssupost de l'exercici, i amb é:aracter provisional, cal aplicar la par't
proporcional de les xifres que hagi aprovat l1 assembl~a general corn a despeses en el pressupost
~per. a l'any anterior, actualitzades segons la variació de Víndex del cost de la vida d'aquell
exercici, .
El producte obtingut de l'alienació d'instal·lacions esportives o deis terrenys on es trobin s'ha
d'invertir íntegrament .en l'adquisició, la con.strucció o la millora de béns amb la mateixa
ap11cació, llevat que es dísposi d'un informe favorable de I' Administració. esportiva que
determini una destinació diferent.

Article 115; Insolvencia
económica i concurs
,

'-

. En cas d'insolvencia e~ónomica de la FCP, la Junta Directiva, o bé, si s'escau, les liquidadores
els liquidadors, han de promoure el procediment concursa! oportú d_avant el jutge competent.

o

\

'-··.

,,~

b:

'q~::/

La Junta Directiva pot transmetre o vendre béns immobles o prendre diners en préstec quan
dins de l'exercici la quantitat no ultrapassi l'import del. 25% del pressupost anual o el 25% del
patrimoni que consti en bala'n~. Si s'ultrapassa aquest import, 1' Assemblea General haura
. d'aprovar les operacions corr~sponents, d'acord ambles funcions definides a l'article 57. ·

.

m

-,
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TÍTOL X. LA JURISDICCIÓ ESPORTIVA
CAPÍTOL 1. Disposicions Generals · ·

Artícle 1i6. Ambits de la jurisdicció esportiva
La jurisdicció esportiva s'exerceix en tres ambits: el disciplinari, el competitiu i l'electoral.
La FCP exerceix la potestat jurisdiccional esportiva en els ambits disciplinari,· competitiu i
electoral d'acord amb el previst en aquests Estatuts, en el Reglament de Regim Disciplinari i la .·
resta de l'ordenámentjurídic esportiu.
'

'

Artic/e 117. Ambit disciplinari
En l'ambit disciplinari, la potestat jur[scjiccional esportiva s'estén a coneixer les infraccions de les
regles del joc, la prava o la competició, específiques de cada modalitat o disciplina esportiva
assumida, i les infraccions de la conducta esportiva tipificades espec:ífiéament en el Reglament
- de Regim Disciplinari de la Federació .. ·.
·
·
·
·
·
La potestat jurisdiccional en l'ambit disciplinari oonfe,reix als seus titulars legítims la possibilitat
d'enjudiciár_i, si esca u, de saricionar les persones o les'éntitats sotmeses a la disciplina esportiva,
segons les respectives competen.des.
·

Article 118.·Ambit
competitiu
'
'

.
'

.

Eri l'ambit cbmpetitiu, la potestat jurisdiccional esportiva s'estén a· coneixer les qüestions de
natüralesa competitiva que es plahtegin en ·relació o com a conseqüencia de la practica de la.
I
.
.
modalitat i disciplines esportives assumides, regulades perles normes aplicables a la FCP.
La potestat jurisdiccional en l'ambit competitiu confereix als seus· titulars Jegítims la possibilitat
de coneixer i resoldre totes les qüest~ons que siguin plantejades en relació amb l'aplicadó de les
normes reglamentaries es.pórtives establertes pera regular la competició que correspohgui.

Article 119. Ambit electoral
En l'a.rnbit electoral, la potestat jurisdiccional s'estén a coneixer les qüestions que puguin sorgir
en els -'processos electora Is de la FCP i · en els processos electora Is de les .entitats esportives
· afiliades, des que comen<;:a el procés electoral fins que conclou.

en

La pote,stat jurisdiétiona:I
l'Amb,it electoral confereigeserthklm l.ff:gfü1J3$Jll:lyia.ossibilitat de
coneixer i resoldre totes les qüestions que siguin pla
$C(!l!Eleile~téJit!M~'~V,i\Jcediments
··
'
·
···
·
·
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electora Is per a proveir els carrecs ·de la Junta directiva 'de la propia F<;:P, · per a proveir ~ - - representants deis estaments a 1' Assemblea general de la Federació, i per a próveir els carJecs
de la Junta Directiva de les entitats esportives afiliades, com també, en· relació amb els
proc~diments establerts per a censurar la gestió .del presiderit 'o presidenta i resta de membres
de la Junta directiva de la FCP i de les entitats esportives afiliades.

CAPÍTOL 2. Organs titulars de l'exercici de la Pot,estat Jurisdiccional

Article 120. Organs jurisdiccionals federatius disciplinaris i competitius
'

'

L'exercid de la potestat )urisc;liccional esportiva, en l'ambit disciplinari i en l'ambit competitiu,
correspon:
a) ·. Als jutges/arbitres dur.aht el desenvolupament del joc, la prava o la competició, am;b
. subjecció a les regles establertes per le.s disposicions de la modalitat i disciplines esportives ,
o per l~s específiques aprovades pera la competició de que es tracti.
!

b)

Al Comite de Competició i Disciplina Esportiva.

c) · Al Comite d' Apel·lació

· Article 121. Organs jurisdiccionals federatius electorals
L'exercici de la potestatjurisdiccional·esportiva en l'ambit electoral c:orrespon:
a)

Al Comite d' Apel-lació, en relació amb els procediments electora Is de les entitats esportives ·,
afiliad es a la FCP.

b)

A ·la Junta Electoral de la FCP que eis constitueixi .en cada procedimerit electoral, en retació a
aquest procedimeht electoral de la Federa ció.

CAPÍTOL 3. La Disciplina Esportiva

Aiticle 122; Ambit
La competencia atribu'ida a la jurisdicció disciplinaria esportiva, quan es _tracti d'activ,itats· de la
.. FCP o de competicions compreses dins el seu ambit d'actuació, s'e'stén a coneixer les infraccions
de. les regles del joc, la prava o la- competició i de la éonducta esportiva, tipificades amh c~racter
general per la Llei de l'esport de Catalunya i concretament per lesdisposicions reglamentaries
· específiques de 1.a Federació.

A~icle 123. Classificació de les infraccians
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Les infraccions es classifiquen de la manera següent:
a)

Són infraccions de la conducta' esportiva les. accions o les omissions contraries al que
disposen les norrnes generals o específiques de disciplina i convivencia esportives, sigüin· o
no comeses durant el transcurs d'un partit, d.'una prova o d'una competició de tipus
federatiu.

b)

Són irifraccions de les regles del joc les accions .o les omissions que durant el transcurs d'un .
partit, d'una prova o d'una competició_ de tipus federatiu vulneren les normes
reglamentaries reguladores de la . practica d'un esport ó d'una espec;ialitat esportiva
cóncréta.

Artic/e 124'. Reglament de Regim Disciplinari de la Federació
En relació amb la disciplina esportiva el Reglament de Regim DiscipHnari proposat per la Junta
" Directiva i aprovat per l'Assemblea Gen~ral, haura d'establir inexcusablement, amb un respecte
ple perles disposidons contingudes en la Llei de l'esport, les qüestions següents: ·
a)

Un sistema tipificat d'infraccions de les regles del joc específiques de la modalitat i
disciplines esportives de la Federació, que en determini el caracter de moltgreu, greu i lleu.

bY

Un sistema de sancions proporcional al d'infraccions tipificádes..

c)

La determinació de les causes modificatives de la responsab_ilitat i els requisits d'extlnció i
prescripció d'aquesta.
.

d)

L'observar:,~a deis principis legals establerts respecte. al procedimerit sancionador;
· especialment els relatii..1s a la prohibició d'imposar d.oble sanció pels mateixos fets i de
sancionar per infraccions tipificades amb posterioritat al moment d'h~ver estat comeses,. i
l'aplicació deis efectes retroactius favorables.

e)

Els procediments .disciplinaris ,de tramitació i imposició, si esca u, · de sancions que
garariteixin el respecte del tramit d'audienda deis ,interessats.

f)

Un . sistema de· recursos contra· les resolucions dictades en exercici de la potestat
. discipfinaria.

''

.( .
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TÍTOL XII. REFORMA DELS ESTATUT.S

Artic/e 125. M~dificació estatutaria
Per procedir a. la reforma i modificació del~ estatuts és necessari que s'aco'rdi en Assemblea
General per majaría refor~aaá de dos ter~os deis vots deis assistents.
A la convocatoria de l'Assemblea,. s'ha d'indicar clarament els articles que seran objecte de la·
reforma o modificació is'ha d'anundar als membres de l'Assemblea que disposaran ci'una copia de
les modificacions _proposades a la Secretaria de la Federació' Catalana de Petanca amb una
antelació de quinze dies a la data de l'assemblea.
Un cap acordada la modificació O reforma deis estatuts, se'n remetra una copia al Registre
d'Entitats Esportives de la Gen~ralitat de Catalunya.

.)
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TÍTOL XIII. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Artic/e 126. Causes de dissolució
La FCP es dissoldra per les causes següents: .

a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)

Per. la revocació del reconeixernent oficial de la FCP, tret del suposit que es transformi en
una associació de regim general.
Per la paralització deis organs federatius de manera que el seu funcionament esdevingui
impossible.
Perla sevafusió amb una altra fe.deració esportiva catalana.
Perla seva integració en una altra'federació e·sportiva catalana.
Per l'acord de l'assemblea general, convocáda a aquest efecte, adoptat per una majoriá de
2/3 deis
membres assistents, sempré que
representin la majoria deis membres amb dreta
. .
.
vot de l'assemblea.
Per resoludó judicial.
,
Per qualsevol altra causa prevista en l'ordenament jurídic vigent.

Artic/e 127. Procediment per acordar.la disso/ució i liquidació
Per acord de la Junta Directiva, a instancia del President, es convocara J' Assemblea G_eneral
perque aquesta adopti el corresponent acofd de dissol~ció en el termini de 2 meses des que
tingui coneixement de !'existencia de la causa d·eterminant de.la dissolució.
Les persones
federades
i la mateixa Administració
esportiva també__
poden• requerir
al President
.
•
,
.
.
.
.
J
perque insti a la Junta Directiva a I' efecte que aquesta convoqUi I' Assemblea General si, al seu
· parer, concorre qualsevól de les cau~es que recull l'article anterior.
En el cas que 1' Assemblea General no es convoqui o no s'arribi a l'acord, o l'acord siguicontrari a
la dissolució,- qualsevol. feder¡;it o la mateixa · Ádministració esportiva poden sol-licitar. la
.dissolució judicial de la Feaeració .
. La Junta Directiva esta obligada a soJ·licitar la dissolució judicial quan l'acord federati~ sigui
contrari a la dissolució o no es pugui-aconseguir.
l..

Han de respondre solidariament els membres de la Junta Directiva que incompleixin l'obligació
de convocar, en e·1 termini de 2 meses; l'Assemblea General per acordar la dissolució o que no
sol·licitin la dissolució judicial en el termini de 2 meses a comptar des de la data prevista pera la.
celebració :de 1'Assemblea General, si no s'ha constitu'it, o des del dia de celebració de
I' Assemblea General, quan l'acord sigui contraria la dissolució.
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Article 128. lnici de la liquidació
Un cop dissolta la FCP s'obre un període de liq!,Jidació, tret deis suposits de fusió o qualsevol .
altre suposit de cessió globalde l'actiu i passiu.

Article 129. Federació en liquidació
La FCP una vegada dissolta ha de conservar la seva personalitat jurídica meritre .es trobi en
procés de liquidació i durant aquest períóde ha afegir la frase "en liquidac1ó" a la seva
denominació.

cf

Article 130. Cessament de funcions de la Junta Directiva
'.

'

'

Des del moment en que la FCP es declari en liquidació cal que cessi en les seves funcions la Junta
- directiva i que les liquidadores i els liquidadors assumeixin les seves funcions. No obstant ai'xo,
. els membres integrants de la· Junta Directiva han de prestar el seü concurs per a· 1a realització
efectiva de les operacions de liquidació.

· Article 131. Nomen'ament de liquidadors
.

sr

els estatuts de les:c federadons· esportives catalanes no han establert normes quant al
nomenament de liquidadors, cal designar-los a l'assemblea general.

El nombre de liquidadors ha de ser senar.
El nomenament i cessarnent deis liquidadors s'ha d'inscriure en el Registre d'Entitats Esportives
de la Generalitat de Catalunya.
·
Eh cas d'ir1existehcia d'organ d'admin!istració de la Federació oº d'abanaonamE;!nt de_ les seves
fúncions, 1' Administració esportiva de la Generalitat, pot procedir al nomenarnent de
liquidadors.

Article 132. Funcions deis liquidadors
·1ncumbeix· als liquidadors de la federació:.

a)

Subscriure, juntarrient-amb els membres de la Junta Directiva, el balan!; inidal de la FCP en
, comen!;ar les seves funcions.
b) Dur i custodiar els !libres i correspondencia de la federació i vetllar per té;! integritat del seu
·· patrimoni.
'

\

c)
d)

...

Dura ter.me les operacions pendents i les noves que siguin necessaries pera la liquidació de
la FCP.
Alienar els béns .¡ drets federatius. Els béns immobles s'4"1e"' S@ v@~r.e i;;iecess:a:i.meab@.n
subh_ asta .pública: Només .pr~cedeix la venda directa
"1~jwi:tatiler~@M1~fració .

.·

:

. .·. .

esport1va de la Generahtat.
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.. e)

f)
g)

_Concertar transaccions i arbitratges quan convingui als interessos federatius.
Pagar els creditors.
Exercir la representació de la ~CP .

.Els liquidadors són responsables davant la FCP, els seus membres i terceres persones o entitats ·
per qualsevol dany que causin per culpa o negligencia greu en el desenvolupament deis, seus
carrecs.

Article 133. Balan~ final
Un cop finalitzada la liqüidació, els Hquidador·s han de formar el balanc;: final que s'ha de
sótmetre a l'aprovació .de l'Assemblea general i s'ha de remetre a l'Administráció esportiva de la
Generalitat.

1

'

'

Article 134. Cessamen~ deis liquidadors
La funció deis liquidadors finaliqa:per:
a) La realització de la liquidació.
b) La revocació deis póders que.atorga l'Assemblea general..
c) . La, revocació deis podérs o inhabilitació per part de J' Administració esportiva de la
Generalitat.
d) Decisió judicial.

'

'

~rticle 135../nsolvencia de la Federació ·en liquidació
En cas d'insolvencia .de la FCP, els liquidadors han de sol·licitar im~ediatament la declaració del
._ concurs procedent.

··A~icle 1.36. Aplicació del patrimoni
Eri cas de dissolució de la FCP, el patrimoni riet resultant de la liquidació l'h,,t_d'apJicar .
11 Administració esportiva de fa Ge~eralitat, de forma preferent, per al foment i la practica de la
corresponent modalitat esp.ortiva.
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FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA

· DISPOSICIÓ TRANSITORIA

ÚNICA. Període transitori deis representants deis estaments a 1'Assemblea General·
1

•

Els representants deis estaments amb mandat en vigor en el temps d'aprovació deis pr-esents
estatuts mantindran la seva condició de membres assemblearis, d'acord amb el previst en l'article
21 deis anteriors estatuts, amb un maxjm de 4 anys des del moment de la seva .elecció.

-wGene.-

-

con!

-

Regi

Una vegada finalitzat el seu mandat, d'acord amb el previst en l'article 54 d'aquests estatuts, els
representants del estarrients no formaran part de I'Assemblea Genéral.

OISPOSICIONS FINALS

l>RIMERA.-·Entrada en vigor deis estatuts
Els presents Estatuts entrarañ
en
vigor el mateix dia de la seva aprovació per
.
.
.
· esportiva de la Generalitat de.Catalunya ..
'

1' Administració

SEGONA.-Autorització d'esmena per inscripció registra!
1

•

•

_ S'autoritza a la Junta Directiva pe-r a que modifiqui els presents Estatuts, exclusivament quan sigui
com. a conseqüencia de les indicacions del Registre d'entitats esportives de la Gen~ralitat de
Catalunya i per l'aprovació delsmateixos:

Aquets Estatuts de la Federació Catalana de Petanca han estat aprovats pels membres assistents a
l'Assemblea General Extraordinaria, convocada a tal. efecte i celebrada el dia 22 de juny de 2013,
amb els quorums estatutaris..
·
·. ' ·

- o ·. GenE
con!

-

Regi
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ResolUció de ratificació i inscripció de la modificació estatutaria i deis nous estatuts de la
FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de
Catalunya.
Fets

1. La Federació Catalana de Petanca, inscrita al Registre d'entitats esportives de la
Generalitat de Catalunya com a federació esportiva catalana amb el número 04223, ha
presentat a aquest Consell Catala de l'Esport documentació mitjangant la qual acredita la
modificació deis seus estatuís i sol·licita la ratificació administrativa i la inscripció deis seus
nous estatuts al Registre d'entitats esportives.
2. La modificació deis estatuts de la Federació Catalana de Petanca va ser aproyada ~
acord de l'assemblea general extraordinaria realitzada ec..d.aía 22r06fl0t
catalunya
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1. El contingut del text deis estatuts de la Federació Catalana aflr'cffi$íIA,t:\l;1eaJP"OVát§9 ·
22/06/2013, s'adequa al que estableix el Decret 581201
r
· ,
e es entitats
esportives de Catalunya, modificat parcialment pel Decret 5512012, de 29 de maig, i al que
disposa el Decret /egislatiu 1/2000, de 31 de julio/, pe/ qua/ s'aprova el Text únic de la Llei de
/'es port.
2. El Comité Executiu d'aquest Consell, en reunió realitzada en data 16/03/2015, ha informat
favorablement respecte de la modificació i contingut deis estatuts de la federació esportiva
catalana en qüestió, d'acord amb el que disposa l'article 4.2, apartat g), del Decret 3512001,
de 23 de gener, sobre e/s 6rgans rectors i el funcionament del Canse// Cata/a de l'Esport.
3. Els estatuts d'una federació esportiva catalana i les seves modificacions són objecte
d'inscripció al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, segons el previst
a l'article 27.2, apartat c, de la Llei de /'esport, aprovada pel Decret /egislatiu 1/2000, de 31
de julio/, i el que preveu l'article 4.1, apartats a i c, en relació a l'article 12, ambdós del
Decret 341201 O, de 9 de mar9, del Registre d'entitats esportives de la Generalitat de
Cata/unya.
4. La inscripció al Registre d'entitats esportives no convalida els actes que són nuls ni les
dades que són incorrectes d'acord amb les lleis, motiu pel qual no es podran considerar
inscrites al Registre públic, d'acord amb l'article 6.4 del Decret 34/201 O, del Registre
d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.
5. El president del Consell Catala de l'Esport té la competencia de ratificar i inscriure al
Registre d'entitats esportives les modificacions d'estatuts i els estatuts de les federacions
esportives catalanes, segons el previst a l'article 2.2, apartat g, del Decret 3512001, de 23 de
gener, sobre e/s 6rgans rectors i el funcionament del Canse// Cata/a de /'Esport.
Per tant, resolc:
w

~

1
~
i

Aprovar la ratificació i inscripció al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de
Catalunya de la modificació estatutaria i deis nous estatuts de la Federació Catalana de
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Petanca, aprovats per acord de l'assemblea general extraordinaria realitzada en data
22/06/2013.

Contra aquesta Resolució pot interposar-se recurs d'al<;ada davant del conseller o consellera
del departament competent en materia d'esports, en el termini d'un mes des del dia següent
a la seva notificació, segons estableix l'article 28 del Oecret 34/2010, de 9 de marc;, del
Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
Esplugues de Llobregat, 30 d'octubre de 2015
El director del Consell Catala de l'Esport
P.d. (Reso/ució VCP/3257/2009, de 5 de novembre,
DOGC núm. 5514, de 26.11.2009)
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Ge'rard Martí Figueras
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Secció Tercera: Tom 1, Fofi 23, núm. d'assentament: 45

FAIG CONSTAR:
Que aquesta norma estatutaria es correspon. amb els estatuts de la FEDERACIÓ
CATALANA DE PETANCA, aprovats per 11 ass'emblea general extraordinaria realitzada en
· data 22/06/2013, i han estat ratificats adminisfrativament i inscrits al Registre d'.entitats
esportives de· la Generalitat de Catálunya, mitjan9ant Resolució. del ·director del Consell
Catala de l'Esport dé data, 30/10/2015.
·
·
·
.

.

'

Que aquesta' .norma estatutaria consta de 25 fulls, mecanografiats a doble cara, numerades
de la 7 a la 56, estruéturats en 136 articles, numerats correlativament, i 1 disposició ·
transitoria i 2 disposicions finals, els quals s'adeqüeri a les prescripcions· establertes al
Decret58/2010, de 4. de maig, de les entitats esportives de Catalunya, modificatp·arcialment
pel Decret 55/2012,_ de 29 de maig, pelqual es modifica el Decret 5812010, de 4 de maig; de . ·
les entitats esportives de Cata(unya.
·
Que aquests estatuts deroguen qualsevol altra disposició estatutaria anterior.
Ésplugues de Llobregat, 17 de novembre de 201.5
La cap de la Secció. de Registre i í:issessorament
jurídic d'entitats espcirtiv~s (ef)
·
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