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FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 
 

 

 
ESTATUTS  

 
 

Els presents Estatuts i Reglament General de la Federació Catalana de Futbol, 

adequats a les prescripcions del Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel 

qual s’aprova el Text Únic de la Llei de l’Esport, i del Decret 58/2010, de 4 de 

maig, de les entitats esportives de Catalunya, han estat aprovats per 

l’Assemblea General i sotmesos a posterior ratificació per part de la Secretaria 

General de l’Esport. 
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ESTATUTS 
 

TÍTOL I 
 

DISPOSICIONS GENERALS 
 

CAPÍTOL 1r. 
 

DENOMINACIÓ, RÈGIM JURÍDIC I DOMICILI SOCIAL 
 

Article 1r.  

1.- La Federació Catalana de Futbol - d'ara endavant FCF - constituïda el 30 de 
novembre del 1900, és una entitat esportiva privada, d'utilitat pública i interès 

cívic i social, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al 
compliment dels seus fins dins el territori de Catalunya, i està mancada d'ànim 

de lucre. 
2.- L’FCF està constituïda per associacions o clubs esportius, agrupacions 

esportives, agrupacions esportives escolars, seccions esportives, societats 
anònimes esportives i d’altres entitats privades sense afany de lucre que 

inclouen, entre les seves finalitats socials, el foment i la pràctica de l’activitat 
física i esportiva.  

3.- L’FCF està integrada en la Real Federación Española de Fútbol -d'ara 
endavant RFEF-. 

4.- L’FCF depèn en matèria competitiva i disciplinària, a nivell estatal i 
internacional, de la RFEF i dels òrgans de la F.I.F.A. 

5.- La llengua catalana, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de la 

Federació Catalana de Futbol. 
 

Article 2n. L’FCF es regeix pel Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol pel qual 
s’aprova el Text Únic de la Llei de l’esport, pel Decret 58/2010, de 4 de maig, 

de les entitats esportives de Catalunya, i per les disposicions que es dictin en el 
seu desenvolupament, pels presents Estatuts i pel Reglament General, pels 

acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General i altres òrgans competents, 
i la resta de normativa vigent. 

 
L’FCF figura inscrita en el Registre d’entitats esportives de la Generalitat de 

Catalunya. 
 

Article 3r. El domicili social de l’FCF està situat a la ciutat de Barcelona, carrer 
Sicília, 93-97. Podrà ser traslladat, per acord de l'Assemblea General, a 

qualsevol indret de Catalunya. 
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CAPÍTOL 2n. 

 

FINALITAT ESPORTIVA I FUNCIONS 
 

Article 4t. La Federació Catalana de Futbol té com a objectiu: 
a) Promoure, reglamentar, organitzar i dirigir l'esport del futbol en totes les 

seves disciplines, dintre del seu àmbit territorial d'actuació, mitjançant l'exercici 
de les competències que li són pròpies. 

b) Representar la RFEF i exercir, si s'escau, les funcions delegades per ella. 
c) Constituir la màxima autoritat esportiva  per a tots els clubs i membres 

afiliats, dintre del seu àmbit jurisdiccional i funcional. 
 

Article 5è. Sense perjudici de la seva coordinació amb la Secretaria General de 
l'Esport de la Generalitat de Catalunya, l’FCF té les funcions següents: 

1) Planificar, promoure, ordenar, dirigir, regular, coordinar i organitzar el futbol 
en totes les seves disciplines, dintre del seu àmbit territorial mitjançant l'exercici 

de les competències que li són pròpies. 

2) Representar la RFEF i exercir, si s'escau, les funcions delegades per ella. 
3) Constituir la màxima autoritat esportiva per a tots els clubs i membres afiliats, 

dintre del seu àmbit jurisdiccional i funcional. 
4) Exercir la potestat competitiva i disciplinària sobre totes aquelles persones 

físiques i/o jurídiques que configurin l'ens federatiu. 
5) Resoldre les qüestions de caràcter jurisdiccional que siguin de la seva 

competència, a través dels seus Comitès corresponents. 
6) Promoure la formació i inscripció de futbolistes, àrbitres, entrenadors i 

auxiliars, vetllant perquè reuneixin les millors condicions tècniques i de 
capacitat. 

7) Qualificar i organitzar, si s'escau, les activitats i competicions oficials 
esportives de totes les categories dintre del seu àmbit. 

8) Actuar en coordinació amb la RFEF per a la promoció general del futbol en 
totes les seves disciplines esportives. 

9) Actuar en coordinació i col·laboració amb la RFEF i, si s'escau, amb els òrgans 

esportius de l'Administració esportiva de l'Estat, en l’organització o tutela de les 
competicions i activitats oficials d'àmbit estatal i internacional que tinguin lloc al 

territori de Catalunya. 
10) Organitzar o tutelar les competicions de caràcter internacional o entre 

autonomies que tinguin lloc a Catalunya. 
11) Encarregar-se de la formació específica de tècnics esportius en col·laboració 

amb l'Escola Catalana de l'Esport. 
12) Col·laborar amb els òrgans competents de la Generalitat en la prevenció, 

control  i repressió de l'ús de substàncies o grups farmacològics prohibits i 
mètodes no admesos en l'esport. 

13) Dur a terme els seus fins de caràcter social i corporatiu mitjançant l'actuació 
de les seves assemblees, lligues, comitès tècnics i òrgans auxiliars. 

14) Tutelar els interessos generals del futbol territorial i els dels seus clubs 
afiliats i representar-los davant la RFEF i les altres Federacions d'àmbit 

autonòmic i Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya. 
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15) Sotmetre al tràmit de la Secretaria General de l'Esport la incorporació d'una 
disciplina o especialitat esportiva dintre de l’FCF. 

16) Promoure el foment i l'organització de competicions i altres activitats 

esportives entre les Comunitats Autònomes o amb països de l'àmbit 
internacional, i encarregar-se de l'elecció dels futbolistes i tècnics que hagin de 

formar part de les seleccions catalanes de futbol en totes les seves disciplines, 
així com de la preparació necessària, d'acord amb el que estableix la legislació 

vigent i els presents Estatuts. 
17) Impulsar, planificar i controlar, en coordinació amb la Secretaria General de 

l'Esport, el futbol d'elit i d'alt nivell, i vetllar per la formació integral i la millora 
esportiva continuada dels futbolistes. 

18) Promoure, desenvolupar i controlar programes d'especialització i tecnificació 
del futbol. 

19) Col·laborar amb la RFEF a dissenyar, elaborar i executar els plans de 
preparació dels futbolistes d'alt nivell, així com participar en l'elaboració de les 

llistes anuals dels mateixos. 
20) Crear escoles dintre de l’FCF per a la formació de tècnics, entrenadors, 

àrbitres i d'altres, i/o Comitès tècnics que els agrupin, i també òrgans específics 

per als clubs que participin en competicions federades. 
21) Expedir les llicències esportives per poder participar en activitats o 

competicions oficials dintre de l'àmbit de Catalunya, les quals també habilitaran 
per a les activitats o competicions d'àmbit estatal quan es compleixin els 

requisits establerts legalment. 
22) Atendre i exercir el seguiment sobre els serveis d'assistència mèdica i altres 

prestacions que corresponguin a través de la Mutualitat. 
23) Vetllar pel compliment i la interpretació correcta de les reglamentacions i 

normes tècniques vigents reguladores de les característiques de les 
instal·lacions, els elements esportius i altres qüestions que afectin les 

competicions federades. 
24) Tramitar, si s'escau, la documentació dels clubs als organismes competents. 

25) Notificar anualment a la Secretaria General de l'Esport les altes i baixes dels 
clubs federats. 

26) Notificar a la Secretaria General de l'Esport i a la Unió de Federacions 

Esportives Catalanes la programació anual de les competicions oficials 
federades. 

27) Autoritzar, si s'escau, Lligues Adherides, per celebrar competicions anuals 
de caràcter permanent. 

28) Contractar el personal necessari per al compliment de les seves funcions i 
la prestació dels seus serveis. 

29) Gestionar i lliurar les subvencions que, a través d'aquesta Federació 
Catalana de Futbol, assignin a les associacions i entitats esportives en les 

condicions que fixin, respectivament, la RFEF i la Secretaria General de l'Esport. 
30) Exercir els drets sobre les retransmissions televisives, així com tots aquells 

derivats de les competicions oficials depenents de l’FCF o qualsevol altra 
organitzada per ella. 

31) En general, disposar de la pràctica de les modalitats i disciplines esportives 
previstes en aquests Estatuts o que en el futur es puguin incorporar, així com 

disposar el que convingui per a la millora de la pràctica esportiva. 
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32) Promoure la construcció d’instal·lacions esportives i la seva gestió. 
33) Qualssevol altres relacionades amb l'organització, administració i pràctica 

del futbol i totes aquelles que disposin de tot el necessari per a la millora de la 

pràctica del futbol en totes les seves disciplines. 
 

 
TÍTOL II 

 
ÀMBIT TERRITORIAL I DISCIPLINES ESPORTIVES 

 
CAPÍTOL 1r. 

 
ORGANITZACIÓ FEDERATIVA TERRITORIAL 

 
Article 6è. L’FCF té competència exclusiva dins el territori de Catalunya i, 

d'acord amb els convenis establerts, les seves competències es fan extensives 
als clubs, dirigents, futbolistes i tècnics de l'àmbit territorial de la Federació 

Andorrana de Futbol, que voluntàriament participin en competicions oficials de 

l’FCF. 
 

Article 7è. 1.- Per al millor desenvolupament de la seva funció i gestió, l’FCF té 
constituïdes unes Delegacions Territorials a Girona, Lleida, Tarragona i a les 

Terres de l’Ebre.  
2.- Les Delegacions Territorials són subordinades a la Junta Directiva de l’FCF 

en llur aspecte funcional, organitzatiu i administratiu, romanent sotmeses en el 
règim econòmic al pressupost que anyalment els assigni l'esmentada Junta 

Directiva. 
3.- La Junta Directiva de l’FCF, a proposta del seu President, nomenarà un 

delegat territorial, que desenvoluparà les funcions que la Junta li encarregui al 
seu àmbit territorial. El seu nomenament haurà d'ésser ratificat en la primera 

Assemblea General que se celebri. 
4.- Correspondran a les Delegacions Territorials les funcions següents: 

a) Programar les activitats de llur àmbit, sotmetent llur aprovació a la Junta 

Directiva de l’FCF. 
b) Executar les actuacions esportives que els encomanin els òrgans de govern i 

representació de l’FCF. 
c) Aquelles que els siguin delegades per la Junta Directiva de l’FCF. 

5.- L’FCF, per al millor compliment dels seus fins, té constituïdes 
Subdelegacions. 

 
CAPÍTOL 2n. 

 
DISCIPLINES ESPORTIVES 

 
Article 8è. L’FCF té com a modalitat esportiva el "futbol", la qual s'estructura 

en les disciplines esportives següents: futbol onze (competició), futbol set 
(formació) i futbol cinc (futbol sala), i futbol platja tant masculines com 

femenines. 
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TÍTOL III 

 
ÀMBIT PERSONAL 

 
CAPÍTOL 1r. 

 
DISPOSICIÓ GENERAL 

 
Article 9è. Romanen sotmeses als presents Estatuts i al Reglament General de 

l’FCF totes les persones físiques o jurídiques, o entitats, que promouen, 
practiquen o contribueixen al desenvolupament de l'esport del futbol, sempre i 

quan estiguin afiliades o adherides a la Federació Catalana de Futbol. 
 

L’anterior disposició serà extensible a tots aquells qui  estiguin participant en les 
activitats competitives de la federació tot i no estar afiliats a la mateixa i per 

aquell període de temps en que romanguin pendents de  regularitzar llur situació 

federativa. 
 

Article 9è. bis  
L’adscripció com a membre de l’organització esportiva de la Federació Catalana 

de Futbol implica la lliure acceptació dels Estatuts i Reglamentació federativa 
vigent, així com el fet que les sancions imposades siguin objecte de publicitat 

en els mitjans de comunicació federatius amb l’objecte de garantir el normal 
desenvolupament de les competicions. 

 
CAPÍTOL 2n. 

 
DELS CLUBS I ASSOCIACIONS ESPORTIVES 

 
Article 10è.  

1.- Hom entén per club esportiu i associació esportiva qualsevol entitat privada 

amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, formada per persones físiques, els 
objectius bàsics de la qual són el foment, el desenvolupament i la pràctica 

continuada de l'activitat física i esportiva sense ànim de lucre, ja sigui com 
exercici físic dels seus afiliats, amb objecte d'una competició esportiva 

organitzada, o bé com espectacle públic i en tot cas conforme a les Regles de la 
F.I.F.A., sense perjudici de les disposicions legals establertes per a les Societats 

Anònimes Esportives. 
2.- Als efectes del seu reconeixement legal, els clubs i les associacions 

esportives s'hauran d'inscriure en la secció corresponent del Registre d'Entitats 
Esportives de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, les Societats Anònimes 

Esportives s'hauran d'inscriure en la secció específica del mateix Registre. 
3. - Els clubs i associacions esportives s'hauran d'afiliar obligatòriament a l’FCF 

per participar en les competicions oficials federades. 
4.-  Els clubs esportius i associacions esportives afiliats a l’FCF es regeixen  pel 

Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol pel qual s’aprova el Text Únic de la Llei 
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de l’esport , pel Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de 
Catalunya, i per les disposicions que es dictin en el seu desenvolupament, i per 

llurs Estatuts, així com pels Estatuts i Reglaments de l’FCF i RFEF.  

 
Article 11è. Sense perjudici dels drets i les obligacions dels clubs i associacions 

esportives federats que es determinin en les Lleis de l'Esport i de la Jurisdicció 
Esportiva, de la Generalitat de Catalunya, i en les disposicions que dicti en el 

seu desenvolupament, i en el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats 
esportives de Catalunya, els corresponen els drets i les obligacions següents: 

1.- Són drets dels clubs: 
a) Prendre part en les competicions oficials que organitzi la Federació Catalana 

de Futbol, RFEF o Lligues Adherides, així com en les fases superiors a què tinguin 
dret per llurs classificacions, i jugar partits amistosos amb altres clubs federats 

o amb equips estrangers, de conformitat amb les disposicions reglamentàries. 
b) Participar en l'organització, direcció i administració dels òrgans en què 

estiguin enquadrats, en la forma establerta per l’FCF. 
c) Participar amb veu i vot en les assemblees generals de l’FCF, d'acord amb els 

Estatuts federatius i sempre que figurin inscrits en el Registre d'entitats 

esportives de la Generalitat. 
d) Acudir als òrgans competents per instar el compliment dels compromisos o 

obligacions reglamentaris o contractuals derivats de llurs relacions esportives. 
e) Elevar, davant dels mateixos òrgans, les consultes, reclamacions o peticions 

que convinguin a llur dret o a llur interès i interposar els recursos que 
reglamentàriament procedeixin. 

 
2.- Són obligacions dels clubs: 

a) Complir les normes i disposicions de la Secretaria General de l'Esport, així 
com els Estatuts i Reglaments federatius i els acords de llurs òrgans de govern 

adoptats vàlidament en l'àmbit de llurs competències, i les contingudes en els 
seus propis Estatuts, degudament registrats. 

b) Acatar l'autoritat dels òrgans esportius competents, els acords, ordres o 
instruccions dels mateixos i el compliment, si s'escau, de les sancions que els 

siguin imposades. 

c) Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques de l’FCF mitjançant 
les aportacions ordinàries o extraordinàries que estableixin els Estatuts i 

Reglaments federatius o acordin vàlidament llurs òrgans de govern o 
administració en l'àmbit de llurs competències, així com el sosteniment de la 

Mutualitat de Futbolistes Espanyols, segons correspongui en funció de llur 
classe, satisfent les seves quotes. 

d) Pagar, puntualment i en llur totalitat: 
- Les prestacions, honoraris, import econòmic dels rebuts arbitrals per tots els 

conceptes, indemnitzacions i altres obligacions econòmiques previstes 
estatutàriament o reglamentàriament, establertes pels òrgans competents, o 

declarades exigibles pels d’ordre jurisdiccional. 
- Els deutes contrets, i vençuts, amb l’FCF, amb la RFEF o amb altres clubs. 

Quan un club desaparegui o deixi de competir sense liquidar els deutes 
indicats en el present punt, l’obligació de pagament correspondrà a aquell 

club que el succeeixi o que, amb independència de la seva denominació, 



9 

 

comparteixi alguna de les següents circumstàncies amb el club desaparegut 
o que hagi deixat de competir: 

 Que disputi partits en el mateix camp o terreny de joc. 

 Que tingui el mateix domicili social. 

 Que alguns dels fundadors o directius del nou club ho fossin també del 

club desaparegut. 

 Que tingui amb el club desaparegut la mateixa estructura esportiva de 

base. 

 Que utilitzi un uniforme de joc igual o similar, o bé un escut similar. 

 En general, qualsevol indici que condueixi a la confusió entre ambdós 

clubs, i quan existeixi similitud o identitat objectiva i subjectiva entre 

ambdós clubs. 

e) Contribuir al compliment de les activitats federatives, tant esportives com de 

participació en òrgans directius, representatius o d'altres, quan correspongui. 
f) Comunicar o notificar a l’FCF, i també als òrgans de l'Administració esportiva 

de la Generalitat de Catalunya, tots aquells actes o dades que preveu el Decret 
Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text Únic de la Llei de 

l’esport, o s'estableixin reglamentàriament i, en tot cas, els següents: 

- Canvis del domicili social.  
- Modificacions o renovacions de la Junta Directiva.  

- Modificacions o revisions dels Estatuts o Reglaments. 
g) Posar a disposició federativa llurs terrenys de joc, en els casos que preveu el 

Reglament. 
h) Col·laborar amb els òrgans superiors, responent puntualment les 

comunicacions que rebin i facilitant totes les dades que els siguin sol·licitades. 
i) Remetre a la Federació Catalana còpia registrada de llurs Estatuts i, si s'escau, 

modificacions. 
j)Participar activament en les competicions que organitzi l’FCF. 

k) Mantenir, de forma exemplar, la disciplina esportiva de llurs socis, jugadors i 
altres persones que integren el club. 

l) Disposar d'un coordinador de club degudament titulat i en disposició de llur 
llicència federativa vigent, que tindrà les funcions que estableixi la Junta 

Directiva de l’FCF, a part de les que internament pugui encomanar-li el club al 

qual pertanyi. 
m) Exigir a qualsevol persona que participi en activitats esportives organitzades 

pel club que estigui afiliada a la Mutualitat Catalana de Futbolistes, essent 
responsable el club segons el que disposa l’article 152 del Decret 58/2010, de 

les entitats esportives de Catalunya. 
n) Donar compliment al Codi Ètic. 

o) Donar compliment a la normativa aplicable en matèria de protecció jurídica 
del menor. 
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p) Sotmetre’s a la Comissió de Mediació i Arbitratge de la Federació Catalana de 
Futbol per a la resolució de conflictes, quan es vulgui acudir a procediments de 

mediació i arbitratge en l’àmbit del futbol. 
 

3.- Correspondrà a la Federació Catalana de Futbol, a través dels seus òrgans, 
determinar el procediment, forma i, si s’escau, terminis, per fer efectives les 

obligacions que estableix el punt 2 del present article; i en cas d’incompliment, 
aquella - sense perjudici de les responsabilitats de caire disciplinari que se’n 

poguessin deduir i de les altres conseqüències derivades, segons les disposicions 
estatutàries o reglamentàries, d’aquesta mena d’incompliment - podrà acordar 

les mesures que preveu l’article 391.1 del Títol X del Reglament General. 
 

 
 

CAPÍTOL 3r. 
 

DELS FEDERATS 
 

Article 12è.  

 
1.- Tota persona física que vulgui afiliar-se a la Federació Catalana de Futbol i/o 

participar en les competicions organitzades per aquesta haurà d’inscriure’s, com 
a federat, al Registre del Portal del Federat, establert per l’FCF amb aquesta 

finalitat. A aquests efectes, haurà de facilitar les dades següents: 
a) Nom cognoms, nacionalitat i lloc i data de naixement. 

b) Domicili, adreça electrònica, residència i professió. 
c) Número del DNI i de la Targeta Sanitària. 

d) Club i equip a favor del qual es vincula. 
e) Tipus de llicència a subscriure. 

f) Declaració sobre la pràctica d’activitats esportives diferents de les 
organitzades per l’FCF. 

g) Qualsevol altra circumstància que determini l’FCF o organisme superior. 
En el cas de menors d’edat, la inscripció haurà de ser efectuada pel pare, mare 

o tutor legal. 

La inscripció com a federat, així com la gestió d’aquesta inscripció, és personal 
i intransferible. 

 
2.- Serà condició necessària per a completar la inscripció com a federat la de 

sotmetre’s al reconeixement mèdic que estableixi l’FCF, en els centres mèdics 
homologats per aquesta. 

 
3.- La inscripció com a federat comportarà els següents conceptes econòmics: 

a) Quota d’inscripció a l’FCF a través del Portal del Federat. 
b) Quota d’afiliació a la Mutualitat Catalana de Futbolistes. 

c) Quota corresponent a la RFEF, quan les llicències emeses  per l’FCF habilitin 
per a la participació en activitats o competicions oficials d’àmbit estatal. 

d) Totes aquelles altres que s’estableixin per les disposicions legals dictades i 
que puguin dictar-se a l’efecte. 
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Els indicats conceptes econòmics no seran objecte de devolució al federat, 

encara que el mateix no subscrigui llicència per qualsevol causa. 

 
4.- Un cop inscrit el federat en el Registre del Portal del Federat, per a participar 

activament en competicions oficials caldrà que subscrigui llicència amb el club 
amb el qual hagi establert la vinculació. 

 
5.- És competència de l’FCF establir les normes per accedir a l’obtenció de les 

llicències. 
6.- Tots aquells que disposin de llicència per participar en competicions 

esportives oficials de Catalunya estan obligats a sotmetre's als controls 
antidopatge establerts durant les competicions o en funció d'aquestes, a petició 

de l’FCF. 
 

 
Article 13è.  

1.- Les persones que completin la inscripció com a federat d’acord amb 

l’establert a l’article 12è dels presents Estatuts tindran els següents drets: 
a) Rebre assistència mèdica en cas de lesions, a través de la Mutualitat 

Catalana de Futbolistes. 
b) Ser representat o, si s’escau, representant en les assemblees generals, 

prèvia obtenció de llicència de futbolista, entrenador o àrbitre. 
2.- Els federats tenen els següents deures: 

a) Sotmetre’s a la disciplina i reglaments federatius. 
b) Assistir a les proves i seleccions a les quals sigui convocat per l’FCF i la RFEF 

c) Trobar-se al corrent de pagament dels conceptes econòmics establerts en 
atenció a la seva condició. 

d) Actualitzar les dades facilitades al registre de federats i garantir en tot 
moment la seva veracitat. 

e) Contribuir al sosteniment de la Mutualitat Catalana de Futbolistes, a través 
de l’abonament de les seves quotes. 

f) Donar compliment al Codi Ètic. 

g) Sotmetre’s a la Comissió de Mediació i Arbitratge de la Federació Catalana de 
Futbol per a la resolució de conflictes, quan es vulgui acudir a procediments de 

mediació i arbitratge en l’àmbit del futbol. 
3.- El federat perdrà el dret a rebre assistència mèdica per part de la Mutualitat 

Catalana de Futbolistes en els casos següents: 
a) En lesions patides a conseqüència de participació en activitats futbolístiques 

no autoritzades per l’FCF 
b) En lesions patides a conseqüència de la seva participació en activitats 

futbolístiques amb clubs amb els quals no existeix vinculació. 
c) Si no s’ha efectuat declaració d’activitat esportiva aliena a l’FCF, i aquesta 

existeix. 
d) En cas de falsedat de les dades facilitades al registre de federats. 

 
TÍTOL IV 

 



12 

 

DELS ÒRGANS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 
 

CAPÍTOL 1r. 

 
DISPOSICIONS GENERALS 

 
Article 14è. Les funcions de l’FCF es realitzaran mitjançant els òrgans 

següents: 
  

1r. Legislatiu i de Govern: L'Assemblea General.  
2n. Executiu i de govern: La Junta Directiva i la Comissió Executiva. 

3r. Administració de Justícia Esportiva Federativa:  
a) Els Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina Esportiva  

b) El Comitè d'Apel·lació.  
4t. Tècnics:  

a) Comitè Esportiu.  
b) Comitè d'Àrbitres.  

c) Comitè d'Entrenadors.  

d) Escola d'Entrenadors de la Federació Catalana de Futbol.  
e) Lliga Catalana de Futbol Sala.  

f) Comitè de Futbol Platja  
5è De Règim Intern:  

a) La Secretaria General.  
b) L'Assessoria Jurídica.  

6è Comitè de Futbol Femení. 
7è Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència. 

8è Comissió de Mediació i Arbitratge 
9è Comissió d’Auditoria i Control 

10è Comissió Econòmica 
11è Comissió de Bon Govern i Compliance 

12è Comissió Reglamentària 
13è Comissió Interterritorial 

 

 
CAPÍTOL 2n. 

 
DELS ÒRGANS SUPERIORS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ 

 
Secció 1a. 

L'Assemblea General 
 

Article 15è. Són òrgans de Govern i representació de la Federació Catalana de 
Futbol l'Assemblea General i la Junta Directiva.  

 
Article 16è. L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern i representació 

de la Federació Catalana de Futbol, constituït amb criteris de representació 
democràtica, i els seus acords són vinculants per a tots els seus membres afiliats 

i adherits. 
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a) Són membres afiliats els clubs o associacions esportius, les agrupacions 

esportives i altres entitats privades sense afany de lucre que entre  llurs finalitats 

socials inclouen el foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva, inscrites o 
adscrites, segons correspongui, al Registre d’entitats esportives de la 

Generalitat de Catalunya, que, havent sol·licitat la seva afiliació compleixin tots 
els requisits federatius adients. 

   
b) Són membres adherits els clubs o associacions esportius, les agrupacions 

esportives i altres entitats privades sense afany de lucre que, havent sol·licitat 
la seva afiliació a la federació, es trobin en el tràmit d’inscripció o adscripció al 

Registre d’entitats esportives de  la Generalitat de Catalunya o pendents de 
complir els requisits federatius necessaris per ser considerats membres de ple 

dret dins l’ens federatiu. 
Aquests hauran de figurar inscrits o adscrits administrativament o complir els 

requisits federatius en un termini màxim d’un any; en cas contrari perdran la 
seva condició d’adherits. Si assoleixen la condició d’afiliats dins del termini fixat, 

el temps que hagin tingut la qualitat d’adherits computarà a l’efecte de 

l’antiguitat per poder ser considerats membres de l’assemblea general. 
 

Les seccions esportives de les entitats lucratives o d’empreses de serveis 
esportius legalment constituïdes seran, en tot cas, membres adherits quan 

estiguin adscrites al Registre d’entitats esportives de la Generalitat. 
 

Article 17è. 1.- La composició de l'Assemblea General serà la següent:  
a)  El President de la Federació Catalana de Futbol. 

b) Els clubs o associacions esportius, les agrupacions esportives i les altres 
entitats privades sense ànim de lucre, amb una antiguitat d’afiliació mínima d’un 

any natural. La seva representació recaurà en el president o presidenta o en el 
cas d’impossibilitat manifesta per exercir la representació, en la persona que 

ocupi la vicepresidència, sempre que consti inscrita en el Registre d’entitats 
esportives com a membre de la junta directiva amb el mandat en vigor, i que 

els estatuts vigents i inscrits li permetin actuar en representació de l’entitat. 

La representació de les entitats privades no esportives recau en el seu 
representant legal sempre que consti inscrit amb el mandat en vigor en el 

registre públic corresponent, o en el responsable de la secció esportiva, sempre 
que aquest consti degudament inscrit en el Registre d’entitats esportives de la 

Generalitat de Catalunya. 
En cas que manqui la inscripció registral o que hagi expirat el mandat, podrà 

actuar en representació de l’entitat la persona que acrediti notarialment la 
representació de l’entitat membre. 

c) Un representant per cada estament en què estiguin agrupades les persones 
físiques (futbolistes, àrbitres i entrenadors) corresponents a cadascuna de les 

disciplines esportives reconegudes per l’FCF. 
Tindran la consideració de futbolistes, àrbitres i entrenadors, als efectes de 

poder integrar l'estament corresponent d'aquest apartat, les persones majors 
d'edat en el moment de l'elecció que, en possessió de la llicència preceptiva, 

hagin participat en una competició, com a mínim, del calendari oficial de les 
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competicions federades, durant la temporada en curs o en la immediatament 
anterior al moment de la convocatòria. 

2.- Els membres de la Junta Directiva, excepte el President, els delegats 

territorials de Girona, Lleida, Tarragona, els Pirineus i les Terres de l’Ebre, els 
presidents o representants acreditats de les seccions esportives de les entitats 

legalment constituïdes que tinguin consideració d’adherits i els directors dels 
Comitès Tècnics d’Àrbitres i Entrenadors, podran assistir a les Assemblees 

Generals amb dret a veu únicament. 
 

Article 18è. 1.- Els representants dels estaments de futbolistes, àrbitres i 
entrenadors de l'Assemblea General, que figuren en  l'apartat 1.c) de l'article 

anterior, seran elegits per sufragi lliure, directe, igual i secret, entre i pels 
components de cadascun dels estaments esmentats, segons el cens oficial 

elaborat per l’FCF. 
Llur mandat coincidirà amb el de la Junta Directiva de la  FCF. 

2.- Les candidatures a membres de l'Assemblea General, tractant-se dels 
representants dels estaments de futbolistes, àrbitres i entrenadors, s'hauran de 

formalitzar pels interessats mitjançant escrit signat i adreçat a la seu social de 

l’FCF, fent-hi constar llur filiació, domicili i data de naixement, així com 
l'estament que es pretén representar, acompanyant-s'hi fotocòpia del D.N.I. i 

de la llicència o document equivalent. 
3.- Correspondrà a la Junta Directiva de l’FCF la convocatòria per a les eleccions 

a membres representants de l'Assemblea General dels estaments de futbolistes, 
àrbitres i entrenadors. 

4.- El desenvolupament dels processos electorals es regularà 
reglamentàriament, d'acord amb els principis del procediment electoral que 

estableixen aquests estatuts.  
 

Article 19è. 1.- L'Assemblea General tindrà les següents competències: 
a) Aprovar l'Informe o la Memòria de les activitats de l'exercici vençut. 

b) Aprovar la liquidació de l'exercici econòmic vençut amb el tancament del 
balanç i compte de resultats, i aprovar el pressupost per a l'exercici econòmic 

següent. 

c) Aprovar el Pla General d'actuació de la Federació, els programes i les activitats 
esportives i els seus objectius.  

d) Aprovar la convocatòria d'eleccions dels càrrecs de la Junta Directiva, el 
reglament i calendari electoral i elegir els membres de la Junta Electoral. 

e) Elegir els membres que han de formar part de la Junta Directiva. 
f) Ratificar els nomenaments provisionals a què es refereix l'article 48è dels 

presents Estatuts. 
g) Resoldre les propostes que la Junta Directiva acordi de sotmetre a 

l'Assemblea. 
h) Aprovació del vot de censura. 

i) Resoldre les propostes subscrites, almenys, pel deu per cent dels membres 
de l'Assemblea que indica l'article 17è.1, les quals hauran de ser presentades 

per escrit, amb deu dies d'antelació, com a mínim, al de la celebració de 
l'Assemblea General.  

j) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels Estatuts i Reglaments federatius. 
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k) Regular i modificar les competicions oficials i llurs classes en les diferents 
categories, així com llur sistema i forma.  

l) Fixar la quantia de les quotes d'afiliació i adhesió ordinàries o d'entrada, 

excepte que la modificació tingui només la finalitat de restablir el seu valor 
mitjançant l'aplicació, com a màxim, del percentatge de variació de l'índex 

general de preus al consum (IPC), des de l'última modificació.  
m) Establiment de quotes extraordinàries o derrames. 

n) Aprovar l'adquisició, venda o gravamen dels béns o prendre diners a préstec 
el valor o l'import dels quals superi el 25 % del pressupost anual de l'exercici.  

o) Establir el règim disciplinari. 
p) Proposta d'incorporació o segregació d'alguna disciplina esportiva a la 

Federació, o de la seva fusió amb una altra federació.  
q) Dissolució de la Federació Catalana de Futbol. 

2.- Podran tractar-se en l'Assemblea, quan existeixin raons d'especial urgència, 
assumptes o propostes que presentin el President o la Junta Directiva fins a cinc 

dies abans de la data de la sessió, sempre que doni la seva anuència la majoria 
absoluta dels assistents. 

 

Article 20è. Cadascun dels membres afiliats de l'Assemblea té un vot, el qual 
serà indelegable. 

Els membres de l’assemblea general, llevat del president, a l’efecte d’exercir el 
seu dret a vot a l’assemblea, han d’haver participat, com a mínim, en una 

competició o prova del calendari oficial de la federació en la temporada en curs 
o en la immediatament anterior al moment de la convocatòria de l’assemblea. 

 
Article 21è. Les assemblees generals poden ser ordinàries o extraordinàries. 

a) L'Assemblea General ordinària s'haurà de reunir preceptivament un cop a 
l'any, dintre dels sis mesos naturals següents a l'acabament de l'exercici, per 

conèixer i decidir sobre qualsevol matèria de la seva competència, però, com a 
mínim, sobre les que s'esmenten en els apartats a), b) i c) de l'article l9è, així 

com fixar el preu de les llicències. 
b) Són extraordinàries totes les altres assemblees generals que es convoquin 

en el decurs de l'exercici. 

 
Article 22è. 1. La convocatòria de les assemblees ha de respectar les normes 

següents: 
a) La convocatòria de les assemblees generals s’ha de dur a terme per acord de 

la junta directiva, per iniciativa del president o presidenta, o a petició dels 
assembleistes que representin un nombre no inferior al 15% del total dels 

membres de l’assemblea general. En aquest darrer cas, s’ha de convocar en el 
termini de 15 dies naturals des del dia en què la junta directiva rep la sol·licitud. 

b) Si no es convoca l’assemblea general, l’Administració esportiva de la 
Generalitat, prèvia petició de la part interessada, o bé d’ofici, ha de requerir a 

l’òrgan competent de la federació que la dugui a terme. El fet que l’òrgan 
competent no procedeixi a la convocatòria en el termini de 15 dies naturals, 

després que li ho requereixin, faculta l’Administració esportiva de la Generalitat 
per convocar directament els membres de l’assemblea i a adoptar tots els acords 
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que esdevinguin necessaris. La previsió anterior s’entén amb independència de 
les responsabilitats disciplinàries que es puguin derivar de l’omissió esmentada. 

c) Entre la convocatòria de l’assemblea general i la seva realització han de 

transcórrer com a mínim 30 dies naturals i un màxim de 40. 
d) Les convocatòries s'han de realitzar mitjançant un escrit adreçat a cadascun 

dels membres i s’hi ha d’indicar la data, l’hora i el lloc on es durà a terme 
l’assemblea general. També ha d’incloure l’ordre del dia i cal anunciar-ho com a 

mínim en una publicació diària d’àmbit català i al web de la federació. 
e) La informació quant a les matèries que són objecte de l’assemblea general 

s’ha de posar a disposició dels membres a la seu de la federació i de les 
representacions o delegacions territorials, si n’hi ha, des de la convocatòria de 

l’assemblea general. 
2.  A més dels temes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria, els membres 

de l’assemblea general podran proposar la inclusió de temes nous i adoptar-hi 
acords, sempre que es compleixin les garanties següents: 

a) S’aprovi el debat i votació per majoria de tots els membres de l’assemblea 
general. 

b) Es tracti d’assumptes amb caràcter urgent. 

c) S’adoptin els acords per una majoria qualificada de 2/3 dels membres 
presents. 

 
Article 23è. Les assemblees generals es consideraran vàlidament constituïdes 

en primera convocatòria quan hi concorrin la majoria dels seus membres i en 
segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre d’assistents. 

La convocatòria de les assemblees haurà de fixar que entre la primera i la 
segona convocatòria hauran de transcórrer 30 minuts. 

 
Article 24è. Els acords de les assemblees s’adoptaran per majoria dels vots 

presents en el moment de la votació, excepte quan es tracti d’aprovar 
l’adquisició, venda o gravamen dels béns o prendre diners en préstec el valor o 

l’import dels quals superi el 50% del pressupost anual de l’exercici. En aquest 
cas, caldrà la majoria de dos terços dels vots dels membres presents en 

l’Assemblea. 

 
També caldrà la majoria de dos terços dels vots dels membres presents en 

l’Assemblea, per al vot de censura contra el President, la totalitat de la Junta 
Directiva o qualsevol dels seus membres. 

 
Tractant-se de la dissolució de la Federació caldrà l’acord adoptat per una 

majoria de dos terços dels vots dels membres presents en l’Assemblea, que 
haurà de representar la majoria dels membres de ple dret de l’Assemblea. 

 
A partir de l’entrada en vigor de la modificació dels  presents Estatuts, les 

informacions escrites sobre les matèries objecte de l’assemblea a què es fa 
referència en l’apartat anterior s’efectuaran preferentment per comunicacions 

electròniques adreçades a les adreces de correu electrònic  i per informacions 
 que podran ésser consultades visitant la pàgina web de la federació que 
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facilitarà a tots els seus membres la corresponent clau d’usuari per poder accedir 
a aquells continguts dirigits als membres de l’assemblea de l’FCF.  

 

L’FCF durà a terme totes aquelles accions necessàries per a promoure tots  els 
canvis normatius adients per a implementar l’ús de les noves tecnologies de la 

informació i la comunicació sens perjudici de garantir el respecte dels drets de 
tots els membres de l’assemblea general.   

 
Article 25è. 1.- Presidirà l’Assemblea una mesa integrada pel President i la 

resta de membres components de la Junta Directiva de la Federació Catalana 
de Futbol. Actuarà com a Secretari de l’Assemblea el Secretari General de la 

Federació o qui el substitueixi, el qual haurà d’estendre l’acta corresponent. 
 

2.- El President o qui el substitueixi dirigirà els debats, concedirà o retirarà les 
paraules, fixarà els torns màxims de les intervencions, ordenarà les votacions i 

disposarà del que sigui convenient per al bon ordre de la reunió. 
 

En el cas que es produeixin circumstàncies que alterin de forma greu l’ordre o 

facin impossible la realització o la continuació de l’Assemblea, qui la presideixi 
la podrà suspendre. En aquest cas, haurà de preveure i comunicar a l’Assemblea 

la data de la represa, la qual s’haurà d’efectuar en un termini no superior a 15 
dies naturals. 

 
3.- L’acta serà aprovada per dos membres de l’Assemblea en representació de 

tota la resta, en un termini màxim de 30 dies, designats per la mateixa 
Assemblea d’entre els assistents, els quals l’hauran de signar juntament amb el 

President i el Secretari. De l’esmentada acta es donarà compte als membres 
interessats i se n’enviarà una còpia a la Secretaria General de l’Esport, en un 

termini màxim de 2 mesos des de la data d’aprovació. 
 

4.- En totes les assemblees es procedirà en primer lloc a comprovar la identitat 
dels assistents, resolent el President les impugnacions o reclamacions que 

puguin formular-se quant a la seva inclusió o exclusió. 

 
 

Secció 2ª 
La Junta Directiva 

 
Article 26è. La Junta Directiva és l’òrgan de govern, gestió i administració de 

l’FCF, que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives de 
la Federació i gestionar el seu funcionament d’acord amb l’objectiu social i els 

acords de l’Assemblea General, el nomenament i cessament, a proposta del 
President de l’FCF, del Secretari General, de l’Assessor Jurídic, dels membres 

dels Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina Esportiva, del Comitè 
d’Apel·lació, i de la Comissió d’Ètica Esportiva i de Lluita contra la Violència, així 

com la resta de competències que es contenen en els presents estatuts i que no 
estiguin expressament atribuïts a l’Assemblea General. 
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Així mateix, és competència de la Junta Directiva l’admissió de clubs i membres 
afiliats o adherits; la convocatòria de les Assemblees Generals; les convocatòries 

de les eleccions, si s’escau, a membres de l’Assemblea General en representació 

dels estaments de jugadors, àrbitres i entrenadors, i la presentació a 
l’Assemblea General Ordinària, a l’acabament de l’exercici, de la memòria de les 

activitats realitzades i de la liquidació de l’exercici econòmic vençut, amb el 
balanç i el compte de resultats i el pressupost i el pla general d’actuació per 

l’exercici següent. 
 

Article 27è. 1.- La Junta Directiva estarà integrada per un nombre màxim de 
32 membres. 

 
2.- La Junta Directiva es compondrà de: 

a) Un President, que serà el President de l’FCF. 
b) D’un fins a un màxim de cinc Vicepresidents, decisió que correspon al 

President. 
c) Un Secretari. 

d) Un Tresorer. 

e) El nombre de Vocals necessari, de forma que el total de membres de la Junta 
Directiva no sigui superior a 32. 

 
3.- Hauran d’estar representades a la Junta Directiva les disciplines que la 

Federació tingui reconegudes. 
 

4.- Tots els càrrecs seran honorífics, i en cas extraordinari, quan s’estableixi una 
compensació econòmica justificada a favor d’algun dels membres de la Junta 

Directiva, haurà de ser expressament acordada per l’Assemblea General, i 
constar de forma diferenciada en el pressupost. La compensació econòmica no 

podrà ser satisfeta amb càrrec a les subvencions públiques que rebi la Federació. 
A aquest efecte, la Federació informarà d’aquests acords de l’Assemblea General 

a l’Administració esportiva de la Generalitat. 
 

Article 28è. 1.- El President ostenta la representació legal de la Federació 

Catalana de Futbol i presideix els seus òrgans de govern. 
2.- En cas d’absència, vacant o malaltia, serà substituït pel Vicepresident. Si n’hi 

ha més d’un, el de major grau, i en el cas d’impossibilitat del Vicepresident o 
Vicepresidents per ocupar aquest càrrec, el substituirà el Secretari, Tresorer, o 

bé el Vocal més antic. 
3.- Els Vicepresidents assumiran les responsabilitats de les àrees econòmica, 

social, competicions, comitè esportiu i d’altres que estableixi la Junta Directiva.  
El Secretari de la Junta assumirà les funcions que determina el Decret 58/2010, 

de 4 de maig, de les Entitats esportives de Catalunya, i les que per delegació se 
li encomanin. 

El Tresorer assumirà les funcions pròpies de l’àrea econòmica. 
Els Vocals desenvoluparan les funcions que els siguin encomanades per la pròpia 

Junta Directiva o pel President. 
4.- Tots els membres components de la Junta participaran en les obligacions de 

govern de la Junta Directiva, desenvolupant les responsabilitats atribuïdes en 
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els presents Estatuts o per la Junta Directiva a proposta del President, segons 
el càrrec que ocupen. 

 

Article 29è. 1.- La Junta Directiva es reunirà, almenys, un cop al trimestre per 
convocatòria del President. També un terç dels membres de la Junta Directiva 

tenen la facultat de poder sol·licitar la convocatòria que en aquest cas haurà de 
fer-se dintre dels 5 dies següents, i la celebració de la reunió en un termini no 

superior als 15 dies de petició. En el supòsit que no es convoqués dintre d’aquest 
termini, podrà convocar la reunió el membre de la Junta amb més edat dels 

sol·licitants. 
 

2.- Romandrà vàlidament constituïda la Junta Directiva quan hi assisteixin, 
almenys, la meitat dels membres que la componen, i els acords s’adoptaran per 

majoria simple dels assistents. En cas d’empat, el vot del President serà decisiu. 
 

3.- Els membres de la Junta Directiva poden exigir que quedi reflectit en l’acta 
el vot que puguin emetre contra una decisió  o un acord i la seva explicació de 

forma succinta. 

 
4.- A les reunions de la Junta Directiva assistirà amb veu però sense vot el 

Secretari General, així com les persones la presència de les quals consideri el 
President necessària o convenient per informar sobre qüestions específiques. 

 
Article 30è. 1.- En el si de l’FCF podrà constituir-se una Comissió Executiva, 

que actuarà en nom i per delegació de la Junta Directiva, amb les mateixes 
facultats que aquesta quan es tracti d’assumptes de tràmit o d’urgència notòria. 

Dels seus acords, n’haurà de donar compte a la Junta Directiva. 
La Comissió Executiva estarà integrada pel President, els Vicepresidents, el 

Secretari, Tresorer i com a mínim dos Vocals de la Junta Directiva designats pel 
President. 

Es reunirà per convocatòria del President i romandrà vàlidament constituïda 
quan hi concorrin la meitat més un dels seus membres, adoptant els seus acords 

per majoria. 

 
2.- La Junta Directiva, per al seu millor funcionament, podrà disposar la creació 

de comissions especials que es regiran per les normes específicament aprovades 
en el mateix acte de la seva constitució i, subsidiàriament, pels presents 

Estatuts; especialment el règim jurídic previst pels òrgans col·legiats. 
 

Secció 3ª 
Procediment electoral. Provisió de vacants. Vot de censura. 

 
Article 31è. Els càrrecs de la Junta Directiva es proveiran mitjançant sufragi 

lliure, directe, igual i secret, en candidatura tancada, pels membres components 
de l’Assemblea General, per majoria de vots i mitjançant presentació i 

acceptació prèvies de candidatures. 
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Article 32è. Per ser candidat a President o a membre de la Junta Directiva, 
s’hauran de complir les següents condicions: 

 

a) Tenir veïnatge administratiu a Catalunya. 
b) Tenir majoria d’edat civil. 

c) Trobar-se en ple ús dels drets civils. 
d) No estar en situació d’inhabilitació per sanció ferma. 

 
Article 33è. 1.- La convocatòria per a l’elecció dels càrrecs de la Junta Directiva 

de l’FCF s’haurà d’efectuar mitjançant acord de l’Assemblea General convocada 
a l’efecte. 

En l’ordre del dia constarà la proposta del procediment a seguir per a l’elecció, 
la del calendari electoral i la de nomenament de la Junta Electoral, la qual estarà 

integrada per tres membres titulars i una llista àmplia de suplents. El 
nomenament dels membres de la junta electoral es realitza per sorteig entre els 

membres presents de l’Assemblea General. 
Entre el dia en què s’adopti  l’acord de convocatòria d’eleccions i el dia de la 

celebració, haurà de  transcórrer un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 

45. 
 

2.- En l’acord de convocatòria d’eleccions es donarà compte de les qüestions 
següents: 

a) Fixació de la data de la celebració de l’acte electoral i el calendari electoral. 
b) Reglament electoral. 

c) Termini per a la constitució de la Junta Electoral elegida. 
 

3.- Dels acords adoptats, se’n donarà compte als membres afectats de 
l’estructura federativa i publicitat al tauló d’anuncis de la seu social de la 

Federació. 
 

Des de l’entrada en vigor de la modificació dels  presents Estatuts  la publicitat 
dels acords s’efectuarà a la secció corresponent de la pàgina web de la 

Federació.” 

 
Article 34è. 1.- Els components de la Junta Electoral prendran possessió del 

càrrec i es constituiran formalment dintre dels cinc dies següents al de la 
celebració de l’Assemblea General. En l’acte de constitució elegiran el President. 

 
Actuarà com a Secretari de la Junta Electoral, amb veu però sense vot, el que 

ho sigui de la Federació Catalana de Futbol, el qual haurà d’estendre acta de 
totes les reunions i acords que adopti la Junta Electoral, amb el vistiplau del 

President. 
 

2.- La Junta Electoral així constituïda haurà de mantenir el seu mandat i les 
funcions fins a la finalització del procés electoral. 

 
3.- El càrrec de membre de la junta electoral és incompatible amb la condició 

de candidat o de familiar de candidat, tant per afinitat com per consanguinitat 
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fins al tercer grau, amb l’existència de relacions laborals o contractuals amb un 
candidat i amb la de membre de la junta directiva o comissió gestora. Si es 

produeix una incompatibilitat o concorre en l’electe alguna circumstància 

plenament justificativa de la impossibilitat d’exercir el càrrec, s’ha de substituir 
pels suplents escollits. 

 
4.- Si els elegits com a titulars o suplents per formar part de la Junta Electoral 

refusessin de prendre possessió o d’exercir el seu càrrec de forma que no es 
pogués constituir aquest òrgan electoral, hauran de ser substituïts pels 

membres que designi la Junta Directiva o, si s’escau, la Comissió Gestora, sense 
perjudici de les responsabilitats disciplinàries que se’n puguin derivar. 

 
Article 35è. 1. La junta electoral té les funcions següents: 

a) Aprovar el cens electoral. 
b) Conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin. 

c) L’admissió o la denegació de les candidatures i la seva proclamació. 
d) 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 procés electoral. 

e) Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que 
s’estableixin legalment. 

f) I, en general, resoldre qualsevol qüestió que afecti directament la celebració 
d’eleccions i els seus resultats. 

 
2. La Junta electoral te el deure  de facilitar una còpia del cens electoral a totes 

les candidatures formalment proclamades que així ho sol·licitin. 
 

Article 36è. 1.- Totes les reclamacions adreçades a la Junta Electoral s’hauran 
de formular dintre dels tres dies següents al de l’adopció de l’acord objecte de 

la impugnació, i la resolució de la Junta, que serà executiva, s’haurà de dictar 

dintre dels tres dies següents. 
 

2.- Contra els acords que adopti l’òrgan electoral de l’FCF, podrà interposar-se 
recurs davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, dins 

el termini de tres dies hàbils següents al de la notificació de l’acord objecte de 
recurs o al d’aquell en què la reclamació s’entengui desestimada tàcitament 

perquè no s’ha dictat cap resolució expressa en el termini establert. 
 

Article 37è. 1.- Les propostes de candidatures es presentaran per escrit a la 
seu social de la Federació Catalana de Futbol, i hauran d’incloure: 

 
a) El nom i els dos cognoms i D.N.I. dels membres de la candidatura encapçalats 

pel candidat a President. 
b) Acceptació dels interessats mitjançant la consignació de la seva signatura. 
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2.- Les propostes de candidatures que es presentin hauran d’ésser avalades per 
un nombre de membres de l’Assemblea que representi, com a mínim, el 10% 

del total de vots de l’Assemblea. 

 
3.- Els components de l’Assemblea General que avalin les propostes de 

candidatura consignaran, sota la seva signatura, el seu nom i dos cognoms, 
D.N.I., així com la representació que ostentin. 

 
4.- Tot assembleista pot donar suport, mitjançant un aval, a una o més 

candidatures. 
   

5.- Les candidatures hauran d’incloure com a mínim un nombre de candidats no 
inferior als 2/3 dels càrrecs elegibles. 

 
Article 38è. Si algun membre de la Junta Directiva o, si s’escau, de la Comissió 

Gestora, o de qualsevol dels seus Comitès desitja presentar-se com a candidat 
a les eleccions, haurà de presentar la seva dimissió i cessar en el càrrec abans 

que comenci el termini de presentació de candidatures. 

 
En el supòsit que tots o la majoria dels membres de la Junta Directiva dimiteixin 

per presentar-se com a candidats a les eleccions, es constituirà una Comissió 
Gestora composta pels membres de la Junta Electoral, els membres suplents 

d’aquesta Junta Electoral i els de la Junta Directiva que no hagin cessat, amb 
l’únic objectiu d’administrar la Federació fins que no prengui possessió la Junta 

elegida. 
 

Article 39è. El mandat dels càrrecs de la Junta Directiva tindrà una durada de 
4 anys i, en tot cas, la seva renovació serà total. Tots els càrrecs directius seran 

reelegibles sense limitació temporal. 
 

La persona que resulti elegida com a President de la Federació Catalana de 
Futbol haurà de cessar de totes les activitats competitives de caràcter federat, 

tècniques i directives en l’esport del futbol dintre de l’àmbit territorial de l’FCF. 

 
Un cop celebrada l’elecció, el President distribuirà els diferents càrrecs entre els 

membres de la candidatura. 
 

Article 40è. 1.- L’acte de les votacions serà controlat per la Junta Electoral i, si 
s’escau, també pels interventors designats pels candidats, que aixecaran acta 

una vegada acabada la votació i el recompte. 
 

2.- L’acte de les votacions se celebrarà a la seu social de l’FCF a Barcelona, 
Girona, Lleida, Tarragona, i a totes aquelles seus que hagin pogut ser establertes 

amb un any d’anterioritat com a mínim. 
 

3.- No seran admesos els vots per correu ni per delegació. 
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4.- La representació, quan no l’assumeixi el President o Presidenta de l’entitat, 
recaurà en la persona que estatutàriament el o la  substitueixi, sempre que, qui 

ocupi el càrrec representatiu, consti registrat durant el mandat  en vigor en el 

registre públic on es trobi inscrita l’entitat. En cas que manqui la inscripció 
registral esmentada o que no es trobi en vigor el mandat corresponent, la 

condició de president o presidenta o de persona que el o la substitueix 
estatutàriament, caldrà acreditar-la mitjançant instrument notarial. 

 
5.- En cap cas s’admet que una persona exerceixi la representació de més d’una 

entitat a l’Assemblea General. 
 

Article 41è. 1. Els membres de la Junta Electoral nomenaran les Meses 
Electorals, les quals es constituiran a la seu social de l’FCF a Barcelona, Girona, 

Lleida, Tarragona, i a totes aquelles seus que hagin pogut ser establertes amb 
un any d’anterioritat com a mínim, amb una hora d’antelació a la prevista per 

al començament de l’acte de les votacions. 
 

S’elaborarà un únic cens electoral, el qual es dividirà en tantes  seccions com 

seus electorals tingui l’FCF de conformitat amb l’apartat anterior. 
 

El dret a vot serà exercit per cada membre assembleista en la Mesa Electoral 
constituïda a l’efecte, en el Territori al qual aquell tingui el seu domicili social. 

 
Amb la finalitat d’afavorir la participació, en cada convocatòria electoral, dins 

del termini d’exposició i/o impugnació dels censos, cada membre assembleista 
podrà optar per votar en una seu electoral diferent a la del seu domicili social. 

Aquesta opció només serà vàlida en la concreta convocatòria electoral enl que 
es produeixi. 

 
2.-  Cadascuna de les Meses Electorals estarà composta per tres membres, 

d’entre els que integren els òrgans jurisdiccionals disciplinaris federatius, 
Observadors Federatius i personal federatiu, els quals eligiran , en l’acte de 

constitució, el President i Secretari.  

 
3.- Seran funcions de la Mesa Electoral: 

 
a) Presidir i controlar l’acte de les votacions per tal de facilitar l’exercici del dret 

de vot i vetllar per la màxima puresa del procés. 
b) Autoritzar els interventors que nomenin els candidats i lliurar les 

acreditacions a totes les persones que participin en les eleccions. 
c) Controlar la identificació dels electors i la comprovació de la seva condició. 

d) Controlar l’emissió de vot i el dipòsit de les paperetes a les urnes. 
e) Efectuar l’escrutini i el recompte dels vots. 

f) Resoldre de forma immediata totes les incidències que sorgeixin en l’acte de 
la votació. 

g) Redactar la corresponent acta del procés de la votació, en què es consignarà 
el nombre d’electors,  vots vàlids emesos, vots nuls, els resultats de la 

votació, les incidències o reclamacions que, eventualment, es produeixin, els 
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acords adoptats per la Mesa, i les manifestacions que, si s’escau, formulin els 
candidats o els seus interventors. 

h) Publicar els resultats de les eleccions. 

 
4.- L’acta haurà de ser signada per tots els membres integrants de la Mesa i els 

interventors, si n’hi hagués. 
 

5.- Els acords que adoptin les Meses Electorals es notificaran a la Junta Electoral, 
immediatament després de la seva adopció, pel mitjà que deixi constància de la 

seva recepció,  la qual resoldrà les reclamacions formulades. 
 

6.- L’acta de l’escrutini serà notificada a la Junta Electoral un cop finalitzat l’acte. 
 

Article 42è. 1.- La Junta Electoral farà el còmput globalitzat dels resultats de 
totes les Meses Electorals mitjançant la corresponent acta del procés de la 

votació. 
 

2.- La candidatura que hagi obtingut la majoria dels vots vàlids es considerarà 

guanyadora. 
 

3.- En cas d’empat entre les dues o més candidatures que hagin obtingut més 
vots, se celebrarà una nova votació entre els empatats el setè dia següent, en 

els mateixos llocs, hora i condicions. 
 

Article 43è. 1. L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora per part de 
la junta electoral haurà de ser comunicada, per qualsevol mitjà que deixi 

constància de la seva recepció, dintre dels tres dies següents, a les candidatures 
presentades i al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya. 

 
2.- Contra l’acta de proclamació de la candidatura guanyadora es poden 

interposar els recursos previstos en l’article 36è dels presents Estatuts. 
 

Article 44è. Si només es presenta una candidatura vàlida o només es declara 

vàlida una de les presentades no es realitzarà l'acte de les votacions i la junta 
electoral proclamarà els membres de la candidatura membres de la junta 

directiva. 
 

Article 45è. En cas que no es presenti cap candidatura, o les presentades no 
reuneixin els requisits establerts, la Junta Electoral, amb els membres suplents 

i, si s’escau, els membres de la Junta Directiva que no hagin cessat, constituiran 
una Comissió Gestora, amb l’únic objectiu d’administrar la Federació i convocar 

i realitzar noves eleccions en un termini màxim de 3 mesos. 
 

Article 46è. El cessament dels membres de la Junta Directiva de l’FCF es 
produeix per les causes següents: 

 
a) Per l’acabament del mandat natural pel qual van ser elegits. 

b) Per dimissió o renúncia. 
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c) Per la pèrdua de qualsevol de les condicions necessàries per ser elegits. 
d) Per mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec. 

e) Per decisió disciplinària executiva que inhabiliti per ocupar els càrrecs dels 

òrgans de govern o representació de la Federació. 
f) Per aprovació d’un vot de censura. 

 
Article 47è. La suspensió del mandat dels membres de la Junta Directiva es 

produeix per les causes següents: 
 

a) Per sol·licitud de l’interessat, quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin 
i ho aprovi la Junta Directiva. 

b) Per acord de la Junta Directiva, quan s’instrueixi un expedient disciplinari a 
un membre de la mateixa. Aquesta suspensió serà pel temps de la instrucció 

de l’expedient. 
c) Per inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària executiva. 

d) Per inassistència sense causa justificada, de manera reiterada, a les reunions 
de la Junta Directiva. 

 

Article 48è. 1.- En el cas d’haver-hi vacants a la Junta Directiva perquè no 
s’hagin cobert la totalitat dels càrrecs a les eleccions o per cessament o 

suspensió d’algun dels seus components, s’hauran de tenir en compte els criteris 
següents: 

 
a) En relació amb el President serà d’aplicació el que disposa l’article 28è, 

excepte els supòsits dels apartats d) i e) d’aquest article. 
b) Quan les vacants afectin menys del 50% dels membres de la Junta Directiva, 

però no el President, aquest haurà d’acordar la provisió transitòria dels 
càrrecs corresponents, decisió que haurà de ser ratificada en la primera 

Assemblea General que celebri l’FCF. 
c) Si les vacants afecten menys del 50% dels membres de la Junta Directiva, 

incloent-hi el President, correspondrà als membres no afectats decidir la 
provisió transitòria de vacants, decisió que també haurà de ser ratificada en 

la propera Assemblea General que celebri l’FCF, sense perjudici del que 

disposa l’article 28è dels presents Estatuts. 
d) Si les vacants afecten més del 50% dels components de la Junta Directiva, 

incloent-hi el President, l’Assemblea General haurà d’elegir una Comissió 
Gestora amb l’objecte d’administrar transitòriament la Federació i convocar i 

realitzar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos. 
e) En el cas que les vacants afectin més del 50% dels membres de la Junta 

Directiva, però no el President, aquest juntament amb els membres que 
restin als càrrecs directius es constituiran en Comissió Gestora amb l’objecte 

establert en l’apartat precedent. 
 

2.- Els càrrecs vacants proveïts transitòriament i també els designats per 
ocupar-los, ho seran només  pel temps que quedi de mandat al càrrec i sense 

que la designació alteri el temps natural del mandat que estableix l’article 39è. 
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3.- En el supòsit que la provisió transitòria sigui com a conseqüència de la 
substitució d’un membre amb el mandat suspès temporalment, el mandat del 

designat per substituir-lo s’haurà de limitar exclusivament al temps de la 

suspensió, sense que pugui excedir del mandat natural del substituït. 
 

Article 49è. En el cas que es constitueixi la Comissió Gestora segons el supòsit 
previst en l’article 48è.1.d), la seva composició haurà de ser d’un nombre de 

membres no inferior a 5, elegits d’entre els membres de l’Assemblea. 
 

La Comissió Gestora exercirà totes les facultats de govern, administració i 
representació que corresponguin a la Junta Directiva, d’acord amb els Estatuts, 

tot i que limitarà les seves funcions i decisions al manteniment de les activitats 
normals de l’FCF i a la protecció dels seus interessos durant el període transitori 

màxim de tres mesos en el qual haurà de convocar i realitzar noves eleccions. 
 

Article 50è. 1.- Per poder sol·licitar un vot de censura contra el President de 
l’FCF, la totalitat de la seva Junta Directiva o qualsevol dels seus membres, 

hauran de sol·licitar-lo per escrit motivat, amb la signatura i els requisits 

necessaris per a la identificació dels sol·licitants, la majoria dels membres de la 
mateixa Junta o, com a mínim, el 15% dels membres de l’Assemblea General 

que indica l’article 17è.1. 
 

2.- Un cop presentada la sol·licitud del vot de censura davant la Secretaria de 
l’FCF, s’haurà de constituir, dintre dels 10 dies següents, una mesa de 5 

persones, formada per 2 membres de la Junta Directiva designats per aquesta, 
pels 2 primers signants de la sol·licitud i un delegat designat per la Unió de 

Federacions Esportives Catalanes, que en serà el president. 
 

3.- Un cop comprovada per la mesa l’adequació de la sol·licitud als requisits 
indicats en l’apartat primer, i en el termini màxim de 5 dies, la Junta Directiva 

haurà de convocar l’Assemblea General, per tal que aquesta tingui lloc en un 
termini no inferior a 10 dies naturals ni superior a 20 dies a partir del següent 

al de la convocatòria, per tal de fer l’acte de la votació, prèviament al qual 

tindran veu els representants dels sol·licitants del vot de censura i els censurats. 
 

4.- L’Assemblea i l’acte de la votació seran controlats per la mesa esmentada 
en l’apartat 2.-, la qual haurà de resoldre tots els incidents i les reclamacions 

que es produeixin, tenint en compte que els seus acords són immediatament 
executius i sense que s’interrompi ni es pugui suspendre per aquesta causa la 

votació. Un cop acabada la votació, la mesa procedirà a fer l’escrutini i el 
recompte dels vots. 

Contra la resolució final de la mesa podran interposar-se els recursos previstos 
en l’article 36è. 

 
5.- El vot de censura necessitarà la votació favorable de les 2/3 parts dels 

membres de l’Assemblea assistents. 
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6.- Un cop acordat el vot de censura, el President, la Junta Directiva o els 
membres afectats cessaran automàticament; en aquest cas s’haurà d’aplicar el 

règim de transició previst estatutàriament. 

 
7.- En el supòsit que la Junta Directiva no procedeixi a la constitució de la mesa 

o no convoqui l’Assemblea General, la Secretaria General de l’Esport, a petició 
dels 2 primers signants de la sol·licitud, podrà requerir la Junta perquè 

procedeixi a dur-ho a terme. En el cas que la Junta no compleixi aquest 
requeriment en el termini indicat, faculta la Secretaria General de l’Esport per 

nomenar discrecionalment els membres de la mesa que faltin o, si s’escau, 
convocar directament l’Assemblea General per tal de dur a terme l’acte de la 

votació, sense perjudici de les responsabilitats disciplinàries que siguin 
d’aplicació.  

 
8.- En el cas que el vot de censura vagi contra la junta directiva, serà necessari 

que inclogui la proposta de designació d’una nova junta directiva. 
 

9.- En el supòsit que un vot de censura no prosperi, no es pot plantejar un nou 

vot fins que transcorri un termini de dos anys des de la realització de l’assemblea 
general en què s’hagi rebutjat. 

 
10.- No es pot promoure cap vot de censura fins que transcorrin sis mesos des 

de l’elecció d’una nova junta directiva. 
 

 
CAPÍTOL 3R 

 
DELS ÒRGANS DE RÈGIM INTERN 

 
LA SECRETARIA GENERAL I L’ASSESSORIA JURÍDICA 

 
Article 51è.  

1.- El Secretari General de la Federació Catalana de Futbol, nomenat per la Junta 

Directiva, a proposta del seu President, té al seu càrrec la preparació i despatx 
dels assumptes, i li corresponen específicament les següents funcions: 

 
a) Aixecar acta de les sessions de l’Assemblea General, i de la Junta Directiva i 

Comissió Executiva, actuant com a Secretari d’aquests Òrgans, i de les 
Comissions que es constitueixin. 

 
b) Emetre les certificacions que per la seva pròpia competència li corresponguin 

o per delegació dels actes emanats dels Òrgans capacitats. 
 

c) Informar el President i la Junta Directiva en els casos en què li fos requerit. 
 

d) Supervisar la gestió ordinària de l’FCF, supervisar les contractacions de 
serveis, compres i subministraments, i realitzar les contractacions de personal. 
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e) Vetllar per l’exacte compliment dels acords federatius. 
 

f) Signar les comunicacions i circulars.  

 
g) Recopilar, analitzar i elevar les propostes de despesa i inversió a la Comissió 

Econòmica. 
 

Les funcions que s’indiquen als apartats a) i b), podran ser assumides en virtut 
de delegació expressa de l`òrgan competent.  

 
 

2.- La pròpia Junta Directiva podrà, així mateix, nomenar a proposta del seu 
President i previ informe del Secretari General, els Vicesecretaris que consideri 

adients. 
  

3.- L’Assessoria Jurídica de l’FCF és l`òrgan consultiu  nomenat per la Junta 
Directiva, a proposta del President, que tindrà a la seva dependència els serveis 

jurídics de la pròpia Federació, actuant com a conseller tècnic de la Junta 

Directiva i de la resta d`òrgans que conformen l’estructura federativa. 
 

 
CAPÍTOL 4T 

 
DELS ÒRGANS TÈCNICS 

 
Secció 1ª 

Del Comitè Esportiu 
 

Article 52è. 1.- El Comitè Esportiu, supeditat a la Junta Directiva de l’FCF, és 
l’òrgan format per tècnics i experts en les disciplines pròpies de l’FCF, els quals 

seran designats per la Junta Directiva, a proposta del President i, sense perjudici 
de les atribucions que corresponguin a la pròpia Junta Directiva, tindran les 

funcions bàsiques següents: 

 
a) Proposar el programa d’activitats i de competicions de les seleccions 

catalanes, corresponents a les diferents categories, i els seleccionadors que 
hagin de fer-se càrrec del pla de preparació de les seleccions. 

b) Estudiar els reglaments per a l’organització de les competicions i proposar la 
modificació, quan correspongui, tenint en compte les directrius de les 

federacions nacional i internacional. 
c) Elaborar informes sobre les propostes de programació de competicions i 

activitats de l’FCF. 
d) Assessorar els òrgans de l’FCF en aquells aspectes que cregui oportú o sigui 

requerit. 
e) I aquelles altres qüestions que la Junta Directiva cregui oportú d’encarregar-

li. 
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2.- El Comitè estarà format per un mínim de quinze membres i un màxim de 
trenta-cinc, i serà presidit per un membre de la Junta Directa nomenat per 

aquest mateix òrgan a proposta del President. Així mateix, d’entre els membres 

del Comitè es nomenarà un vicepresident i un secretari, mentre que la resta de 
membres tindran la consideració de vocals. El vicepresident substituirà al 

president en cas de vacant, absència o malaltia. En cas de vacant, absència o 
malaltia del secretari realitzarà les seves funcions el vocal designat pel propi 

Comitè en la reunió corresponent. 
El Comitè es reunirà sempre que siguin convocat pel seu president a iniciativa 

pròpia o a sol·licitud dels seus membres. Així mateix, es reunirà en tot cas quan 
la Junta Directiva sol·liciti l’emissió d’informes, la presentació de propostes o 

l’adopció d’acords en l’àmbit de les seves funcions. En totes les reunions del 
Comitè es redactarà acta, i el seu funcionament intern es regularà mitjançant 

reglament. 
 

Secció 2ª 
Del Comitè d’Àrbitres 

 

Article 53è. 1.- El Comitè d’Àrbitres és l’òrgan dependent de la Junta Directiva 
de l’FCF, que agrupa tots els membres integrants de l’organització arbitral. 

 
2.- El director del Comitè d’Àrbitres serà nomenat per la Junta Directiva de l’FCF  

a proposta del President. 
 

3.- El Comitè d’Àrbitres desenvoluparà les funcions següents: 
 

a) Proposar a la Junta Directiva de l’FCF els criteris i la normativa sobre 
qualificació, classificació i designació dels àrbitres en les competicions 

federades. 
b) Arbitratge i control específic del desenvolupament de les competicions 

federades incloses en el calendari oficial de l’FCF, d’acord amb les normes 
establertes reglamentàriament per la Federació. 

c) Disposar d’un cos d’observadors federatius, que desenvoluparan les funcions 

que es determinin mitjançant reglament. 
d) Complir i fer complir les regles de joc i, si s’escau, les normes reglamentàries 

establertes per a les diferents competicions adoptant els acords pertinents 
amb aquests efectes. 

e) Vetllar per la formació i actualització permanent de tots els seus membres, 
col·laborant en els cursos de reciclatge i efectuant les proves necessàries per 

mantenir el seu estat físic i tècnic per tal d’aconseguir un nivell òptim de 
coneixements i preparació. 

f) Establir les diferents categories o nivells necessaris, d’acord amb la 
normativa aprovada per l’FCF i la legislació vigent. 

g) Designar els col·legiats en les competicions d’àmbit territorial. 
h) Efectuar les correccions oportunes, tot i que limitades exclusivament als 

aspectes tècnics de l’actuació dels col·legiats. 
i) Aquelles altres funcions que la Junta Directiva de l’FCF consideri convenient 

atorgar-li. 
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4.- Reglamentàriament es determinarà el règim de funcionament, així com la 

seva composició i funcions, el qual serà aprovat per la Junta Directiva de l’FCF i 

ratificat per acord de l’Assemblea General. 
 

Secció 3ª 
Del Comitè d’Entrenadors 

 
Article 54è. 1.- El Comitè d’Entrenadors és l’òrgan dependent de la Junta 

Directiva de l’FCF, que agrupa el col·lectiu dels mateixos. 
 

2.- El director del Comitè serà nomenat per la Junta Directiva de l’FCF, a 
proposta del seu President. 

 
3.- El Comitè d’Entrenadors desenvoluparà les funcions següents: 

 
a) Proposar als òrgans competents de l’FCF convocatòries per a cursos o proves 

de perfeccionament i actualització dels entrenadors. 

b) Contribuir al foment i millora tècnica del futbol en totes les seves disciplines, 
mitjançant la celebració de conferències, seminaris i jornades tècniques, així 

com també en la publicació d’estudis i treballs divulgatius. 
c) Proposar a la Junta Directiva de l’FCF qualsevol iniciativa que es consideri 

adient per a la millora del nivell tècnic de la pràctica del futbol o del seu 
foment. 

d) Informar i sotmetre a la Junta Directiva de l’FCF totes les qüestions que 
afectin els seus afiliats. 

e) Prendre les decisions que corresponen, d’acord amb la reglamentació del 
règim intern. 

f) Emetre raonat informe sobre les sol·licituds de llicències que formalitzin els 
entrenadors. 

g) Aquelles altres funcions que la Junta Directiva de l’FCF consideri convenient 
atorgar-li. 

 

4.- Reglamentàriament es determinarà el règim de funcionament, així com la 
seva composició i funcions, el qual serà aprovat per la Junta Directiva de l’FCF, 

i ratificat per acord de l’Assemblea General. 
 

Secció 4ª 
Del Comitè d’Observadors Federatius 

 
Article 55è.  

 
Sense contingut. 

 
 

Secció 5ª 
De l’Escola d’Entrenadors de la Federació Catalana de Futbol 
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Article 56è. 1.- L’Escola d’Entrenadors de l’FCF és un òrgan col·laborador 
dependent de la Junta Directiva de l’FCF que té com a missió principal la 

formació, capacitació i actualització dels entrenadors de futbol, els professors i 

altres especialistes o similars. 
 

2.- L’Escola d’Entrenadors de l’FCF realitzarà la seva activitat en coordinació 
amb l’Escola Catalana de l’Esport de la Secretaria General de l’Esport de la 

Generalitat i la Escuela Nacional de Entrenadores. 
 

3.- El Director serà nomenat per la Junta Directiva de l’FCF a proposta del seu 
President.  

 
Secció 6ª  

De la Lliga Catalana de Futbol Sala 
 

Article 57è.  
1.- La Lliga Catalana de Futbol Sala és l’òrgan tècnic dependent de la Junta 

Directiva de l’FCF que desenvoluparà les funcions, per delegació de la pròpia 

Junta Directiva, de planificació, promoció, gestió, direcció, regulació, 
coordinació, organització, tutela i representació, de les activitats pròpies de la 

disciplina del Futbol Sala. 
2.- La Lliga Catalana de Futbol Sala estarà dirigida per un Director, nomenat per 

la Junta Directiva de l’FCF, a proposta del seu President. 
 3. Les funcions de la Lliga Catalana de Futbol Sala es realitzaran mitjançant els 

òrgans següents: 
Òrgan màxim consultiu: Convenció de Clubs de Futbol Sala. 

Executiu: Comissió Executiva de Futbol Sala. 
Tècnics: 

a) Comitè d’Àrbitres de Futbol Sala.  
b) Comitè d’Entrenadors de Futbol Sala.  

c) Escola d’Entrenadors de Futbol Sala. 
d) Comitè Esportiu  de Futbol Sala. 

e) Comitè d’Observadors Federatius de Futbol Sala. 

f) Àrea Esportiva de Futbol Sala. 
4. La Convenció de Clubs de Futbol Sala és l’òrgan màxim consultiu de la Lliga 

Catalana de Futbol Sala, que serà convocada per la Comissió Executiva de Futbol 
Sala amb 30 dies naturals d’antelació a la seva celebració i es reunirà durant el 

mes de maig de cada temporada, en sessió ordinària, o quan s’estimi necessari 
per tractar temes d’interès, de forma extraordinària.  

La seva composició i funcions és la següent: 
a)  Formaran part de la Convenció de Clubs de Futbol Sala, amb dret a veu i 

vot: 
a.1) El director de la Lliga Catalana de Futbol Sala. 

a.2) Els clubs o associacions esportius, les agrupacions esportives i les altres 
entitats privades sense ànim de lucre que, complint amb els requisits establerts 

a l’article 17.1.b) d’aquests Estatuts de l’FCF, tinguin algun equip participant en 
qualsevol de les competicions organitzades per la Lliga Catalana de Futbol Sala 
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i/o en qualsevol de les competicions del Comitè Nacional de Futbol Sala de la 
RFEF. 

a.3) El representant de cadascun dels estaments en què estiguin agrupades les 

persones físiques (futbolistes, àrbitres i entrenadors) que, complint amb els 
requisits establerts a l’article 17.1.c) d’aquests Estatuts de l’FCF, corresponguin 

a la disciplina esportiva del futbol sala. 
a.4) Els membres de la Comissió Executiva de Futbol Sala, els delegats 

territorials de futbol sala, els presidents o representants acreditats de les 
seccions esportives de futbol sala de les entitats legalment constituïdes que 

tinguin consideració d’adherits i els caps dels Comitès d’Àrbitres de Futbol Sala, 
Entrenadors de Futbol Sala i Observadors Federatius de Futbol Sala, podran 

assistir a la Convenció de Clubs de Futbol Sala amb dret a veu únicament. 
b) Correspondrà a la Convenció de Clubs de Futbol Sala les següents facultats: 

b.1) Aprovar l'Informe o la Memòria de les activitats de futbol sala de l'exercici 
vençut. 

b.2) Aprovar els conceptes de despesa de l’exercici econòmic vençut, 
corresponents a la partida pressupostària assignada per la Junta Directiva de 

l’FCF a la Lliga Catalana de Futbol Sala, i aprovar la previsió del detall de despesa 

per a l’exercici econòmic següent. 
b.3) Aprovar el Pla General d'actuació de la Lliga Catalana de Futbol Sala, els 

programes i les activitats esportives i els seus objectius. 
b.4) Resoldre les propostes que la Comissió Executiva de Futbol Sala acordi de 

sotmetre a la Convenció de Clubs de Futbol Sala. 
b.5) Resoldre les propostes subscrites, almenys, pel deu per cent dels membres 

de la Convenció de Clubs de Futbol Sala indicats al subapartat anterior, les quals 
hauran de ser presentades per escrit, amb deu dies d'antelació, com a mínim, 

al de la celebració de la Convenció de Clubs de Futbol Sala. 
b.6) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels Reglaments federatius, 

limitada exclusivament a les normes competicionals del futbol sala o al règim 
intern de funcionament dels Comitès específics de futbol sala. 

b.7) Regular i modificar les competicions oficials de futbol sala i llurs classes en 
les diferents categories, així com llur sistema i forma. 

b.8) Establir el règim disciplinari de futbol sala. 

Els acord adoptats per la Convenció de Clubs de Futbol Sala, seran elevats a la 
següent sessió de l’Assemblea General de l’FCF, prèvia aprovació de la Junta 

Directiva, per a la seva ratificació. 
5.- La Comissió Executiva de Futbol Sala és l’òrgan de govern, gestió i 

administració de la Lliga Catalana de Futbol Sala, que té la funció de promoure, 
dirigir i executar les activitats esportives pròpies del futbol sala, delegades per 

la Junta Directiva de l’FCF, i gestionar el seu funcionament, de conformitat amb 
els acords de la Convenció de Clubs de Futbol Sala, ratificats per l’Assemblea 

General de l’FCF. 
Els membres de la Comissió Executiva de Futbol Sala seran nomenats per la 

Junta Directiva de l’FCF, a proposta del director de la Lliga Catalana de Futbol 
Sala. 

Correspon a la Comissió Executiva de Futbol Sala el nomenament dels caps dels 
Comitès propis de la disciplina de futbol sala (Àrbitres, Entrenadors i 

Observadors Federatius), així com la proposició a la Junta Directiva de l’FCF dels 
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membres dels Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina Esportiva de 
Futbol Sala. 

6.- Les activitats esportives de la Lliga Catalana de Futbol Sala es regiran per 

un ordre competicional i disciplinari específic, aquesta última qualitat 
idènticament aplicable pels àrbitres, entrenadors i observadors federatius, 

aplicant-se supletòriament el Reglament General de l’FCF en tot el que no estigui 
previst anteriorment o mentre no es desenvolupi la normativa pròpia. 
 

 

 
Secció 7ª 

Del Comitè de Futbol Platja  

 
Article 57è. Bis 1. El Comitè de Futbol Platja és l’òrgan tècnic dependent de la 

Junta Directiva de la  FCF que desenvoluparà les funcions, per delegació de la 
pròpia Junta Directiva, de gestió i organització d’aquella disciplina. 

 
2.- El director del Comitè serà nomenat per la Junta  Directiva de l’FCF, a 

proposta del seu President. 
 

3.- Les activitats esportives del Futbol Platja es regiran per un ordre 
competicional i disciplinari específic, aquesta última qualitat idènticament 

aplicable pels àrbitres i entrenadors. 
 

Secció 8ª 
Del Defensor del Club 

 

Article 57è. Ter 1.- El Defensor del Club és l’òrgan de caràcter unipersonal que 
gaudeix d’autonomia organitzativa, d’acord amb el que estableixi la Junta 

Directiva de l’FCF. 
  

2.- El Defensor del Club és nomenat i cessat per la Junta Directiva de l’FCF, a 
proposta del President, i exerceix les seves competències amb imparcialitat, 

objectivitat i independència. 
  

3.- El Defensor del Club vetlla per la defensa dels drets dels clubs, reconeguts 
pels presents Estatuts i pels reglaments que els desenvolupen i, en compliment 

d’aquestes funcions, exerceix les competències següents:  
 

a) Investigar i resoldre les queixes que se li presentin i les actuacions que tramiti 
d’ofici. 

b) Sol·licitar als òrgans de l’FCF, si escau, en el marc d’una investigació, les 

dades i documents que estimi oportuns, de forma que no es vegi afectada 
l’eficàcia del seu funcionament quotidià. 

c) Vetllar perquè els òrgans de govern de l’FCF garanteixin el dret a una bona 
administració i el dret a accedir en condicions d’igualtat als serveis d’interès 

dels clubs. 
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d) Portar a terme estudis de caràcter general sobre el funcionament de l’FCF, 
dels seus òrgans dependents i de les entitats esportives afiliades, i 

col·laborar-hi amb vista a la millora dels criteris d’actuació i a la fixació 

d’estàndards de qualitat dels serveis que presten. 
e) Elaborar informes sobre el compliment de les resolucions adoptades en 

exercici de les seves funcions. 
f) Elaborar informes en relació amb matèries de la seva competència. 

g) Suggerir o recomanar, com a resultat d’un procediment d’investigació, 
l’aprovació d’una disposició normativa o la modificació d’aquelles normes 

vigents l’aplicació de les quals consideri que pot conduir a un resultat injust 
o a un perjudici innecessari. 

h) Promoure la conciliació i portar a terme, si escau, dins el seu àmbit 
d’actuació, funcions de mediació o de composició de controvèrsies. 

i) Atendre les consultes que li siguin formulades, dins el seu àmbit d’actuació, 
per les persones, les entitats o les institucions legitimades. 

j) Aquelles altres funcions que la Junta Directiva de l’FCF consideri convenient 
atorgar-li. 

 

4.- El Defensor del Club ostenta la qualitat d’autoritat esportiva, als efectes 
d’aquests Estatuts i dels reglaments federatius que els desenvolupen. 

 
CAPÍTOL 5è 

 
DEL RÈGIM JURISDICCIONAL ESPORTIU, COMPETITIU, DISCIPLINARI 

I ELECTORAL 
 

Secció  1ª 
Disposicions Generals 

 
Article 58è. Els àmbits de les jurisdiccions esportives, competitives i 

disciplinàries de la Federació Catalana de Futbol, s’estenen a conèixer de les 
qüestions que se suscitin mitjançant reclamació dels seus membres;  i de les 

infraccions de les regles de joc o competició i de la conducta esportiva, 

tipificades als Estatuts i Reglament General de l’FCF, així com en els de cada 
club o associació esportiva, o bé a la resta de disposicions i amb caràcter general 

en la legislació vigent en matèria esportiva. 
 

Article 59è. 1.- En l’àmbit competitiu, la potestat jurisdiccional esportiva 
s’estén a conèixer les qüestions que se suscitin per associacions, clubs, 

agrupacions esportives, àrbitres, tècnics, futbolistes, els components de la 
mateixa estructura orgànica federativa i, en general, totes aquelles persones 

físiques o jurídiques que exerceixin llur activitat federada a Catalunya, i les de 
naturalesa competitiva que es plantegin en relació o com a conseqüència de la 

pràctica de l’esport, regulada per les normes reglamentàries federatives, o que 
li siguin atribuïdes per la normativa vigent. 

 
2.- La potestat jurisdiccional en l’àmbit competitiu confereix als seus titulars 

legítims la possibilitat de conèixer i resoldre totes les qüestions que siguin 
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plantejades en relació amb l’aplicació de les normes reglamentàries esportives 
establertes per a regular les competicions. 

 

3.- La potestat jurisdiccional en l’àmbit disciplinari confereix als seus titulats 
legítims la possibilitat d’enjudiciar i, si s’escau, de sancionar les persones o les 

entitats sotmeses a la disciplina esportiva, segons les respectives competències, 
de l’ens federatiu, és a dir, els clubs i associacions esportives i llurs directius, 

tècnics  i futbolistes, els àrbitres, els components de la mateixa estructura 
orgànica federativa i, en general, totes aquelles persones físiques o jurídiques 

que exerceixin llur activitat federada en l’àmbit autonòmic de Catalunya. 
 

4.- En l’àmbit electoral, la potestat jurisdiccional s’estén a conèixer les qüestions 
que puguin sorgir en els processos electorals dels clubs o associacions esportives 

i de l’FCF, des que comença el procés electoral fins que conclou. 
 

5.- La potestat jurisdiccional en l’àmbit electoral confereix als seus titulars 
legítims la possibilitat de conèixer i resoldre totes les qüestions que siguin 

plantejades en relació amb els procediments electorals per a proveir els càrrecs 

de direcció i representació dels clubs o associacions esportives i de l’FCF, i també 
en relació amb els procediments establerts per a censurar o reprovar la gestió 

del president o presidenta i la Junta Directiva dels clubs i l’FCF. 
 

Article 60è. 1.- Són infraccions de la conducta esportiva les accions o les 
omissions contràries al que disposen les normes generals, dins les quals 

s’inclouran les normes de la conducta associativa, o específiques de disciplina i 
convivència esportives, siguin o no comeses durant el transcurs d’un partit o 

competició de tipus federatiu. 
 

2.- Són infraccions de les regles del joc les accions o les omissions que durant 
el transcurs d’un partit o competició de tipus federatiu vulneren les normes 

reglamentàries reguladores de les especialitats esportives concretes. 
 

Article 61è. 1.- L’exercici de la potestat jurisdiccional, competitiva i disciplinària 

de l’FCF correspon: 
 

a) Als àrbitres durant el desenvolupament del partit. 
b) Als Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina Esportiva, en primera 

instància. 
c) Al Comitè d’Apel·lació, en segona instància. 

 
2.- Per cobrir les necessitats de tipus organitzatiu de l’estructura federativa, 

degut al nombre de participants en les competicions territorials de les diferents 
disciplines, a més dels Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina 

Esportiva, actuaran els Subcomitès necessaris, per delegació d’aquell Òrgan 
Jurisdiccional de Competició i Disciplina Esportiva, com a òrgans de primera 

instància. El nombre, composició, estructura i competències dels Subcomitès es 
regularan reglamentàriament. 
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Secció 2ª 
Del Comitè Jurisdiccional de Competició i Disciplina Esportiva 

 

Article 62è. 1.- El Comitè Jurisdiccional de Competició i Disciplina Esportiva i 
els Subcomitès són els òrgans als qui correspon jutjar i resoldre els assumptes 

de la seva competència en matèria competitiva i disciplinària, en primera 
instància, sobre les persones físiques o jurídiques dependents de l’FCF. 

 
2.- El Comitè Jurisdiccional de Competició i Disciplina Esportiva estarà constituït 

per un nombre de membres no inferior a tres ni superior a set, sense perjudici 
del previst a l’apartat 2n de l’article anterior. Com a mínim un dels seus 

membres haurà de posseir la titulació de llicenciat o graduat en Dret, i dos terços 
d’aquells, com a mínim, amb experiència en matèria esportiva, essent designats 

i rellevats per la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol, a proposta 
del President. 

D’entre els membres de cada comitè es designarà el seu president, un 
vicepresident i un secretari, excepte en el cas del Comitè de Disciplina Arbitral, 

en el qual es podran nomenar dos secretaris, un corresponent al Comitè Tècnic 

d’Àrbitres i un altre corresponent al Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala. 
El secretari de cada Comitè tindrà veu però no vot. 

Els membres dels Comitès, prèvia acceptació del càrrec, exerceixen les seves 
funcions durant el període corresponent a una temporada esportiva, i podran 

ser renovats. 
 

3.- El Comitè es reunirà sempre que sigui necessària la seva intervenció per a 
la resolució de les qüestions o incidències pròpies de les competicions de la seva 

incumbència i, en qualsevol cas, per iniciativa del seu president. Els seus acords 
s’adoptaran per majoria. La distribució de l’exercici de la competència s’establirà 

per acord de la Junta Directiva de l’FCF. 
 

4.- Els acords dictats en primera instància pels Òrgans de competició  i disciplina 
que s’indiquen a l’apartat 1.- del present article es podran recórrer davant el 

Comitè d’Apel·lació, en els terminis i forma que s’estableixin reglamentàriament. 

 
Secció 3ª 

Del Comitè d’Apel·lació 
 

Article 63è. 1.- El Comitè d’Apel·lació és l’òrgan competent per conèixer i 
resoldre, en segona instància, els recursos que s’interposin contra els acords 

que dictin els òrgans disciplinaris de la instància de l’FCF; contra els acords 
definitius adoptats en matèria disciplinària esportiva pels òrgans competents 

dels clubs esportius afiliats, quan es tracti de sancions qualificades com greus o 
molt greus, i contra les decisions dictades pels òrgans electorals de les 

esmentades entitats federades. 
 

2.- El Comitè d’Apel·lació estarà constituït per un nombre de membres no 
inferior a tres ni superior a set, un dels quals haurà de ser necessàriament 

llicenciat o graduat en Dret, i tots ells amb experiència en matèria esportiva, 
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essent designats i rellevats per la Junta Directiva de la Federació Catalana de 
Futbol, a proposta del President, i d’entre els quals es designarà un president 

del Comitè, un vicepresident i un secretari. 

Els membres del Comitè, prèvia acceptació del càrrec, exerceixen les seves 
funcions durant el període corresponent a un temporada esportiva, i podran ser 

renovats.  
 

3.- El Comitè es reunirà sempre que sigui necessària la seva intervenció per 
resoldre els recursos de la seva incumbència i, en qualsevol cas, per iniciativa 

del seu president. Els seus acords s’adoptaran per majoria. 
 

4.- Les resolucions dictades pel Comitè d’Apel·lació exhaureixen la via 
federativa, i contra elles es podrà interposar recurs davant el Tribunal Català de 

l’Esport de la Generalitat de Catalunya. Els terminis i forma per interposar 
recursos s’establiran reglamentàriament. 

 
CAPÍTOL 6è 

 

CODI ÈTIC: COMISSIÓ D’ÈTICA ESPORTIVA I  
DE LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA 

 

Secció Única 

 

Article 64è. 1.- El Codi Ètic és un text que forma part del cos normatiu de l’FCF, 

que pretén regular totes aquelles actuacions amb ocasió de l'activitat esportiva, 
dirigides a preservar els valors de respecte, joc net, esportivitat, compromís, 

lleialtat i objectivitat per part de totes les persones i entitats sotmeses al Codi. 
 

Així mateix el citat Codi té com a objectiu l'eradicació o, en el seu cas, la reducció 

o atenuació en els seus efectes, de les conductes relacionades amb la violència, 
el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport del futbol. 
 

2.- El present Codi és aplicable a totes les persones i entitats integrades en 
l'organització de l’FCF esmentades a l'apartat 2 de l'article 1 dels Estatuts, que 

participin directament o indirectament en les activitats esportives organitzades 
per la mateixa, i, en particular, sobre els futbolistes (i els seus representants 

legals en el cas de menors d'edat), tècnics, entrenadors, monitors, personal 

tècnic i auxiliar dels clubs, delegats, organitzadors de competicions federades, 
àrbitres, que estant federats desenvolupin activitats tècniques o esportives en 

l'àmbit del futbol català, així com als directius de les esmentades entitats i als 
propietaris i gestors de les instal·lacions esportives que acullin la competició 

organitzada per l’FCF. 
 

3.- Les entitats esmentades a l'apartat 2 de l'article 1 dels Estatuts, així com els 

propietaris i gestors de les instal·lacions esportives que acullin la competició 
federada, han de prestar tot el seu suport al respecte i aplicació del Codi Ètic i 
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a la seva difusió entre tots els destinataris, i, si s'escau, usuaris dels recintes 
esportius, en particular amb aquells que tinguin tasques de responsabilitat amb 

joves menors d'edat. 

 
 

Article 65è. La Comissió d’Ètica Esportiva i de Lluita contra la Violència estarà 
formada per tants membres, amb un mínim de cinc,  de reconeguda solvència 

en l’àmbit de l’esport, la seguretat pública o  l’educació,  com la Junta Directiva, 
a proposta del President, estimi adient, i d’entre els quals nomenarà un 

president, essent assistida per un secretari amb veu però sense vot. 
També podran formar part de la Comissió aquelles persones –funcionàries 

públiques, o no--, que siguin designades pels respectius departaments de la 
Generalitat amb competències en les matèries pròpies de la comissió i en virtut 

de l’execució dels eventuals convenis de col·laboració que es pugui subscriure 
entre l’FCF i els citats departaments de la Generalitat, ja siguin a iniciativa pròpia 

o en virtut de norma legal. 
 

Els seus càrrec seran renovats anualment. 

 
La Comissió es reunirà sempre que sigui necessària la seva intervenció per a la 

resolució de les qüestions o incidències pròpies de les seves competències o, en 
qualsevol cas, per iniciativa del seu president. Els seus acords s’adoptaran per 

majoria. 
 

La Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència consta de tres 
subcomissions, sense perjudici de les que puguin constituir-se posteriorment: 

Subcomissió d’ètica esportiva, Subcomissió de lluita contra la violència, 
Subcomissió de xarxes socials i Subcomissió d’instrucció d’expedients. 

 
Article 66è.  La Comissió d’Ètica Esportiva i de Lluita contra la Violència tindrà 

competència per: 
a) Elaborar informes i estudis sobre les causes i els efectes de la violència en el 

futbol. 

b) Promoure i divulgar accions de prevenció i campanyes de col·laboració entre 
el públic i els afeccionats al futbol. 

c) Proporcionar als membres de la federació i també als organitzadors de 
competicions esportives les dades i els consells que els puguin facilitar la 

prevenció. 
d) Informar els projectes de disposicions legals referents a espectacles i 

competicions esportius, disciplina esportiva i reglamentacions sobre 
instal·lacions esportives. 

e) Promoure que  els membres de la Federació i als col·laboradors de la mateixa 
per tal que adeqüin llurs normes de funcionament intern amb la finalitat de 

tenir en compte en el règim disciplinari l’incompliment de les normes relatives 
a la violència esportiva. 

f) Rebre la informació necessària dels organismes i les autoritats competents 
en relació a la qualificació d’esdeveniments futbolístics de risc. 
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g) Analitzar i dur a terme totes les actuacions necessàries per garantir el 
compliment del Codi Ètic, d'acord amb el que estableix el títol III de 

l'esmentat text normatiu. 

h) Formular denúncies als òrgans jurisdiccionals i elaborar expedients 
informatius dirigits  als òrgans i autoritats competents per a  la incoació, 

tramitació i resolució  d’expedients sancionadors en aquesta matèria. 
i) Totes aquelles competències i potestats relaciones amb les anteriors que els 

Estatuts de l’FCF no hagin atribuït a qualsevol altre òrgan. 
 

 
CAPÍTOL 7è 

 

COMISSIÓ DE MEDIACIÓ I ARBITRATGE 

 

Secció Única 

 

Article 67è. 1.-  La Comissió de Mediació i Arbitratge de l’FCF és l'òrgan 
competent per a resoldre extrajudicialment conflictes de naturalesa jurídic-

esportiva que es plantegin entre persones físiques o jurídiques relacionades amb 
la competició esportiva federada a través de procediments de mediació, 

arbitratge i qualssevol altres mètodes alternatius de resolució de conflictes. 

 
2.- La Comissió de Mediació i Arbitratge únicament podrà intervenir quan tingui 

constància de l'acceptació voluntària i expressa de totes les parts implicades per 
a iniciar el procediment corresponent. 

 
3.- Així mateix, la Comissió podrà resoldre a través dels esmentats 

procediments aquells conflictes de naturalesa jurídic-esportiva que es generin 
en l'àmbit intern de les entitats adscrites a l’FCF esmentades a l'apartat 2 de 

l'article 1 dels presents Estatuts, existint en tal sentit una sol·licitud formal per 
part de totes les parts implicades. 

 
4.- No seran objecte de resolució extrajudicial aquelles matèries o conflictes que 

afecten el règim sancionador federatiu establert en el Reglament General de 
l’FCF, ni les que tinguin únicament caràcter esportiu relacionades amb la pràctica 

del futbol, ni aquelles altres que, de conformitat amb la legislació vigent, es 

refereixin a drets personalíssims no sotmesos a lliure disposició. 
 

5.- La Comissió de Mediació i Arbitratge és l'òrgan tècnic dependent de la Junta 
Directiva de l’FCF encarregat de la gestió i supervisió dels procediments de 

mediació, arbitratge i qualssevol altres mètodes alternatius de resolució de 
conflictes en l'àmbit federatiu. 

 
6.- El president de la Comissió de Mediació i Arbitratge serà nomenat per la 

Junta Directiva de l’FCF, a proposta del President de l’FCF. 
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7.- La Junta Directiva de l’FCF, a proposta del president de l'esmentada 
Comissió, nomenarà i cessarà els membres necessaris que componen aquest 

òrgan. 

 
8.- La Comissió estarà formada per un mínim de cinc membres i un màxim de 

quinze, nomenant un secretari o secretària d'entre els seus membres. Els 
membres seran renovats cada quatre anys. 

 
9.- La Comissió de Mediació i Arbitratge tindrà les següents competències: 

 
a) Elaborar i actualitzar, si escau, els procediments de mediació, arbitratge i 

qualssevol altres mètodes alternatius de resolució de conflictes, que seran 
posteriorment aprovats per la Junta Directiva de l’FCF. 

b) Seleccionar l'equip de mediadors i àrbitres en l'àmbit federatiu que compleixin 
els requisits que s'estableixin per reglament. 

c) Dissenyar totes les accions formatives, incloent el contingut de les mateixes 
i els mètodes a través dels quals hagin de ser impartides les accions 

esmentades, que siguin necessàries per capacitar i actualitzar en els seus 

coneixements a l'equip de mediadors i àrbitres seleccionats. 
d) Formació i reciclatge del col·lectiu de mediadors i àrbitres federatius. 

e) Assignar mediadors i àrbitres als procediments que siguin plantejats i que 
compleixin els requisits establerts per reglament. 

f) Elaborar informes sobre els procediments de mediació, arbitratge i qualssevol 
altres mètodes alternatius de resolució de conflictes duts a terme durant la 

temporada, així com els resultats obtinguts, respectant sempre la normativa 
de protecció de dades de caràcter personal. 

g) Assessorar els òrgans de l’FCF en aquells aspectes que cregui oportú o sigui 
requerida. 

h) Aquelles altres funcions que la Junta Directiva de l’FCF consideri convenient 
atorgar-li. 

 
10.- La Comissió es reunirà sempre que sigui necessària la seva intervenció per 

a la resolució de les qüestions o incidències pròpies de la seva competència, i, 

en qualsevol cas, per iniciativa del seu president. 
 

11.- El règim de funcionament de la Comissió, que inclourà, entre d'altres, les 
designacions de mediadors i àrbitres i les situacions de possibles 

incompatibilitats, es determinarà reglamentàriament i serà aprovat per la Junta 
Directiva. 

 
12.  El Consell Assessor de la Comissió de Mediació i Arbitratge és un òrgan 

col·legiat i honorífic, de caràcter consultiu, integrat per persones de reconegut 
prestigi en diferents àmbits de la societat catalana, que hagin contribuït o 

contribueixin al desenvolupament social, esportiu, acadèmic, econòmic i cultural 
de Catalunya. La seva composició i el seu funcionament es regularà per 

reglament aprovat per la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol.  
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13. El Comitè Executiu de la Comissió de Mediació i Arbitratge és un òrgan 
col·legiat encarregat de definir els projectes que ajudin a consolidar els mètodes 

extrajudicials de resolució de conflictes en l'àmbit del futbol català. El seu 

funcionament es regularà per reglament aprovat per la Junta Directiva de la 
Federació Catalana de Futbol. 

 
14. El Comitè Executiu esmentat en l’apartat anterior estarà integrat per un 

vicepresident de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol –que serà 
el president del Comitè-, el Secretari General de la Federació, el president de la 

Comissió de Mediació i Arbitratge, el director del Comitè Tècnic d’Àrbitres, el 
director del Comitè Tècnic d’Entrenadors, el president de la Comissió d’Ètica 

Esportiva i Lluita contra la Violència, el Jutge Únic de Competició i Disciplina 
Esportiva, el director de la Lliga Catalana de Futbol Sala i el president del Comitè 

d’Apel·lació.  
 

15. Serà competència del Comitè Executiu de la Comissió de Mediació proposar 
les persones que formin part del Consell Assessor de l’esmentada Comissió. La 

composició del Consell  Assessor, així com de la seva presidència, haurà de ser 

aprovada per la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol. 
 

16. La Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol podrà derivar a altres 
òrgans externs, com al Tribunal Arbitral Esportiu de Catalunya o el Tribunal 

Català de l’Esport, aquells procediments que estimi oportú per les seves 
característiques. En aquest cas, la Junta Directiva adoptarà la seva decisió 

després de rebre el corresponent informe no vinculants de la Comissió de 
Mediació i Arbitratge de la Federació Catalana de Futbol, en el qual es valorarà 

la conveniència de la derivació del procediment a òrgans externs. 
 

 
CAPÍTOL 8è 

 

COMISSIÓ D’AUDITORIA I CONTROL 

 

Secció Única 

 

Article 68è. 1.- La Comissió d’Auditoria i Control es constitueix com un òrgan 
de control i supervisió dependent de la Junta Directiva de l’FCF, amb les funcions 

indicades en el present article. 
 

2.- La Comissió d’Auditoria i Control estarà integrada pel Tresorer de la Junta 
Directiva i entre dos i set membres més nomenats per aquesta, a proposta del 

President. Assistiran amb dret a veu, però sense vot, el Secretari General, 
l’Assessor Jurídic i el cap del Departament d’Administració.  El President i el 

Vicepresident de la Comissió d’Auditoria i Control seran nomenats per i entre els 
seus membres mitjançant votació en la seva primera reunió. El Secretari 

General de l’FCF exercirà com a Secretari. 
 

3.- La Comissió d’Auditoria i Control desenvoluparà les funcions següents: 
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a) Vetllar per l'aplicació de les disposicions i procediments en l’àmbit econòmic, 
i realitzar les propostes necessàries per a la seva millora per tal d’assegurar 

mecanismes de bon govern en aquesta àrea. 

b) Efectuar periòdicament revisions dels processos de control i la correcció 
interna de les debilitats del sistema que es detectin. 

c) Assistir a la Junta Directiva, i en el seu cas a la Comissió Executiva, en les 
seves funcions de vigilància i control de l'àrea econòmica de l’FCF mitjançant 

la revisió periòdica del compliment de les disposicions legals i normes 
internes aplicables a aquesta. 

d) Avaluar el sistema d’organització comptable. 
e) Revisar els comptes de l’FCF, vigilar el compliment dels requeriments legals 

i la correcta aplicació dels principis de comptabilitat generalment acceptats. 
f) Supervisar la integritat de la informació continguda en els estats financers. 

g) Supervisar i elaborar informes periòdics de l'evolució pressupostaria de l’FCF. 
h) Vigilar l'efectivitat del sistema de control intern i gestió de riscos. 

i) Revisar l'eficàcia i l'eficiència de la Comissió Econòmica de l’FCF. 
j) Garantir la independència de l’Auditor Extern de l’FCF. 

k) Exercir la interlocució amb l'auditor extern, informant de tot el que se li 

requereixi sobre els estats comptables i financers. 
l) Elaborar un informe previ a la presentació dels comptes anuals a l'auditor 

extern. 
m)  Elaborar un informe posterior a la verificació i informe dels comptes anuals 

per l'auditor extern. 
 

4.- La Comissió d'Auditoria i Control es reunirà almenys un cop al trimestre, en 
sessió ordinària, i sempre que sigui convocada pel seu President a iniciativa 

pròpia o a sol·licitud dels seus membres. Així mateix, es reunirà en tot cas quan 
la Junta Directiva sol·liciti l'emissió d'informes, la presentació de propostes o 

l'adopció d'acords en l'àmbit de les seves funcions. 
 

5.- La Junta Directiva podrà aprovar un reglament intern de la Comissió 
d’Auditoria i Control que desenvolupi i complementi la regulació establerta en 

els presents Estatuts. 

 
 

CAPÍTOL 9è 

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 

 

Secció Única 
 

Article 69è. 1.- La Comissió Econòmica es constitueix com un òrgan de control 
i supervisió en l`àmbit econòmic i financer, dependent de la Junta Directiva de 

l’FCF, amb les funcions indicades en el present article. 
 

2.- La Comissió Econòmica comptarà amb un President, un Vicepresident i un 
Secretari, tenint els altres membres la consideració de vocals, i estarà integrada 

pel President de la Junta Directiva l’FCF, que exercirà la funció de President de 
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la Comissió Econòmica; el Tresorer de l’FCF, que exercirà la funció de 
Vicepresident de la Comissió Econòmica; el Secretari General de l’FCF, que 

exercirà la funció de Secretari de la Comissió Econòmica i que podrà delegar la 

seva funció en un altre membre de la Comissió; el Cap d’Administració de l’FCF; 
un altre membre del Departament de l’Àrea d’Administració i Comptabilitat, 

nomenat per la Junta Directiva a proposta del President; un membre de 
l’Assessoria Jurídica, intern o extern, nomenat per la Junta Directiva a proposta 

del President; i un altre membre nomenat per la Junta Directiva a proposta del 
President. 

 
3.- La Comissió Econòmica desenvoluparà les funcions següents: 

a) Aprovar les línies generals d'actuació econòmica i financera de l’FCF. 
b) Analitzar les propostes i, si escau, aprovar, en darrera instància, les despeses 

corrents i d'inversió superiors a 10.000 €, llevat de les que analitzi i aprovi 
la Junta Directiva o siguin competència de l'Assemblea. 

c) Aprovar l'esborrany de documents a on, si escau, es formalitzi la política 
salarial de l’FCF. 

d) Aprovar l'esborrany de pressupostos anuals i elevar als òrgans competents 

de la seva aprovació definitiva. 
e) Autoritzar la contractació del personal i les corresponents retribucions a 

proposta del Secretari General per tal d’assegurar el seu encaix en els 
pressupostos i política econòmica de l’FCF. 

 
4.- La Comissió Econòmica es reunirà almenys una vegada al trimestre, en 

sessió ordinària, i sempre que sigui convocada pel seu President a iniciativa 
pròpia o a sol·licitud dels seus membres. Així mateix, es reunirà en tot cas quan 

la Junta Directiva sol·liciti l'emissió d'informes, la presentació de propostes o 
l'adopció d'acords en l'àmbit de les seves funcions. 

 
5.- La Junta Directiva podrà aprovar un reglament intern de la Comissió 

Econòmica que desenvolupi i complementi la regulació establerta en els presents 
Estatuts.  

 

 
CAPÍTOL 10è 

 

COMISSIÓ DE BON GOVERN I COMPLIANCE 

 

Secció Única 

 
Article 70è. 1.- La Comissió de Bon Govern i Compliance es constitueix com un 

òrgan amb poders autònoms d'iniciativa i de control, al que es confia, d’acord 
amb l’article 31 bis 2. 2ª del Codi Penal, la supervisió del funcionament i del 

compliment del sistema de gestió de compliance Penal adoptat per l’FCF, com 
una de les condicions establertes per l’exempció de la responsabilitat penal de 

la persona jurídica.  
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2.- La Comissió de Bon Govern i Compliance estarà integrada per un membre 
de la Junta Directiva, el Secretari General de l’FCF, el Tresorer de l’FCF, un 

membre del Departament d'Administració i Comptabilitat, un membre del 

Departament d'Informàtica i Noves Tecnologies, un membre del Gabinet de 
Presidència, un membre de la Lliga Catalana de Futbol Sala, un membre de 

l'Àrea d'Assessoria Jurídica --intern o extern--, un membre del Departament de 
Compliment Normatiu --intern o extern, nomenat per la Junta Directiva a 

proposta del President--, i en el seu cas, fins a dos altres membres més, que 
podrà nomenar la Junta Directiva a proposta del President.  

Les persones que ocupin els càrrecs referits seran nomenades per la Junta 
Directiva a proposta del President. 

El membre de la Junta Directiva nomenat serà la persona que la representa, en 
qualitat de President i el seu màxim representant. El càrrec de Secretari recaurà 

en el Secretari General, que podrà delegar la seva funció en un altre membre 
de la Comissió. D'entre els membres de la Comissió es nomenarà un 

Vicepresident.  
 

3.- La Comissió de Bon Govern i Compliance, treballant conjuntament amb la 

Junta Directiva i altres òrgans de l’FCF,  desenvoluparà les funcions següents: 
a) Impulsar el bon govern i supervisar el compliment i el funcionament del 

sistema de gestió de compliance penal de l’FCF, assegurant la seva revisió 
periòdica. 

b) Assegurar-se que es proporcioni suport formatiu als membres de 
l'organització amb regularitat sobre el bon govern i compliance i que tenen 

accés als recursos adequats. 
c) Promoure la inclusió de les responsabilitats de compliance en les descripcions 

de llocs de treball i en els processos de gestió de l'acompliment dels membres 
de l'organització. 

d) Desenvolupar sistema d'informació i documentació de compliance. 
e) Adoptar i implementar processos per gestionar la informació, com ara les 

reclamacions i / o comentaris rebuts mitjançant el canal ètic o altres vies. 
f) Mesurar i analitzar, mitjançant indicadors,  l'acompliment del bon govern i 

compliance per tal d'identificar la necessitat d'accions correctives. 

g) Contribuir a la identificació i gestió de riscos de compliance. 
h) Intervenir en la gestió del  canal ètic i en les corresponents investigacions. 

i) Informar la Junta Directiva sobre els resultats derivats de l'aplicació del 
Sistema de gestió de compliance Penal i mecanismes de bon govern. 

 
4.- La Comissió es reunirà tantes vegades com calgui sempre que així ho 

consideri necessari el seu President o algun dels seus membres i, com a mínim, 
un cop per semestre, per a realitzar el corresponent seguiment de la seva funció 

i debatre aquells assumptes propis de la seva competència. Així mateix, es 
reunirà en tot cas quan la Junta Directiva sol·liciti l'emissió d'informes, la 

presentació de propostes o l'adopció d'acords en l'àmbit de les seves funcions.  
 

5.- La Junta Directiva podrà aprovar un reglament intern de la Comissió de Bon 
Govern i Compliance que desenvolupi i complementi la regulació establerta en 

els presents Estatuts. 
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CAPÍTOL 11è 

 

COMISSIÓ REGLAMENTÀRIA 

 

Secció Única 
 

Article 71è. 1.- La Comissió Reglamentària es constitueix com un òrgan de 
control i supervisió en l’àmbit tècnic i reglamentari, dependent de la Junta 

Directiva de l’FCF, amb les funcions indicades en el present article. 
 

2.- La Comissió Reglamentària comptarà amb un President, un Vicepresident i 
un Secretari, tenint els altres membres la consideració de vocals, i estarà 

integrada pel Director dels òrgans jurisdiccionals i compliment normatiu, que 
exercirà la funció de President de la Comissió Reglamentària; un membre de 

l’Assessoria Jurídica, intern o extern, nomenat per la Junta Directiva a proposta 
del President; el Secretari General de l’FCF, que exercirà la funció de Secretari 

de la Comissió Reglamentària, i que podrà delegar la seva funció en un altre 
membre de la Comissió; el President del Comitè de Primera Instància territorial 

de l’FCF; el President del Comitè d’Apel·lació de l’FCF; un representant per 

cadascun dels següents estaments que formen part de l’FCF: àrbitres, jugadors, 
LCFS i entrenadors; i, en el seu cas, fins a set altres membres més, que podrà 

nomenar la Junta Directiva a proposta del President. 
D'entre els membres de la Comissió es nomenarà un Vicepresident.  

 
3.- La Comissió Reglamentària desenvoluparà les funcions següents: 

a) L’elaboració de l’avantprojecte de la normativa tècnica i reglamentària de 
l’FCF, així com l’estudi i anàlisi de tots els aspectes tècnics del futbol i de 

normativa esportiva d’àmbit autonòmic, estatal o internacional relacionada 
amb el món de l’esport, i del futbol en particular.  

b) Fomentar el millor coneixement de les normatives federatives per part dels 
membres de l’organització de l’FCF i per part dels federats i entitats o clubs 

afiliats. 
c) Vetllar per la redacció clara i comprensible de tots els preceptes de la 

normativa tècnica i reglamentària que sigui aprovada. 

 
4.- La Comissió Reglamentària es reunirà un cop a l’any, en sessió ordinària, i 

sempre que sigui convocada pel seu President a iniciativa pròpia o a sol·licitud 
dels seus membres. Així mateix, es reunirà en tot cas quan la Junta Directiva 

sol·liciti l'emissió d'informes, la presentació de propostes o l'adopció d'acords en 
l'àmbit de les seves funcions. 

 
5.- La Junta Directiva podrà aprovar un reglament intern de la Comissió 

Reglamentària que desenvolupi i complementi la regulació establerta en els 
presents Estatuts.  
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CAPÍTOL 12è 

 

COMISSIÓ INTERTERRITORIAL 

 

Secció Única 

 
Article 72è. 1.- La Comissió Interterritorial es constitueix com un òrgan 

dependent de la Junta Directiva de l’FCF d’assessorament i coordinació per la 
promoció general del futbol en tot el territori de Catalunya.  

 
2.- La Comissió Interterritorial estarà integrada per un mínim de 15 membres i 

un màxim de 35, nomenats per la Junta Directiva, i podran ser-ne membres 
persones amb responsabilitats de gestió o direcció vinculades a l’FCF o persones 

externes. La Comissió Interterritorial es compondrà d’un President, un 
Vicepresident, un Secretari, i la resta de membres tindran la consideració de 

vocals. El President de la Junta Directiva l’FCF exercirà la funció de President de 
la Comissió Interterritorial. El càrrec de Secretari recaurà en el Secretari 

General, que podrà delegar la seva funció en un altre membre de la Comissió. 
D'entre els membres de la Comissió es nomenarà un Vicepresident. 

 

3.- La Comissió Interterritorial desenvoluparà principalment les funcions 
següents:  

a) Conèixer i informar sobre l’activitat federativa en tots els seus aspectes. 
b) Coordinar, en general, l’activitat de l’FCF a tot el territori de Catalunya, en 

qualsevol classe i categoria de competicions. 
c) Vetllar pel compliment escrupolós de la unitat de criteris en els àmbits 

d’actuació de l’FCF. 
 

4.- La Comissió Interterritorial es reunirà sempre que sigui convocada pel seu 
President a iniciativa pròpia o a sol·licitud dels seus membres. Així mateix, es 

reunirà en tot cas quan la Junta Directiva sol·liciti l'emissió d'informes, la 
presentació de propostes o l'adopció d'acords en l'àmbit de les seves funcions. 

 
5.- La Junta Directiva podrà aprovar un reglament intern de la Comissió 

Interterritorial que desenvolupi i complementi la regulació establerta en els 

presents Estatuts. 
 

 
TÍTOL V 

 
DEL RÈGIM ECONÒMIC 

 
CAPÍTOL ÚNIC 

 
Article 73è. 1.- La Federació Catalana de Futbol està sotmesa al règim de 

pressupost i patrimoni propis i li són aplicables les normes econòmiques 
establertes en el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de 

Catalunya, i les comptables del Pla General de Comptabilitat o adaptació 
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sectorial que sigui aplicable, i els principis comptables necessaris per reflectir 
una imatge fidel de l’entitat. 

 

2.- Com a mínim, es portarà un llibre diari, inventaris i balanços i comptes 
anuals. 

 
Article 74è. La Junta Directiva de l’FCF formalitzarà, dintre dels sis primers 

mesos de l’exercici, i presentarà a l’Assemblea General, els comptes anuals, que 
hauran d’incloure el balanç, el compte d’ingressos i despeses, el pressupost per 

a l’exercici i la memòria, d’acord amb les disposicions del Decret 58/2010, de 4 
de maig, de les entitats esportives de Catalunya. 

 
Els comptes anuals i els pressupostos hauran de ser al domicili social de l’FCF i 

de les representacions o delegacions territorials, a partir del moment de la 
convocatòria de l’Assemblea, a disposició de les persones o entitats amb dret a 

vot, les quals podran sol·licitar informació abans de la celebració de l’Assemblea 
i demanar-ne còpia, que se’ls haurà de lliurar abans de la celebració de 

l’Assemblea. 

 
Article 75è. El balanç de situació haurà d’incloure els béns i els drets i també 

els fons propis i les obligacions contretes. 
 

No es podran compensar les partides entre l’actiu i el passiu ni entre les 
despeses i els ingressos. 

 
Els elements que componen l’immobilitzat i circulant la utilització dels quals 

tingui un límit temporal, s’hauran d’amortitzar proporcionalment al temps en 
què n’estigui prevista la utilització. L’import de les amortitzacions realitzades 

haurà de constar en el balanç. 
 

Tots els compromisos d’inversió o aportació a efectuar en altres exercicis hauran 
de constar en el balanç. 

 

Article 76è. En els comptes de resultats s’hauran de reflectir detalladament i 
separada les subvencions rebudes per a despeses corrents i les subvencions que 

siguin per a inversions materials concretes, que hauran de romandre en un 
compte de passiu, el qual s’haurà d’amortitzar segons el pla establert. 

 
Article 77è. La memòria haurà d’analitzar fidelment l’activitat econòmica de la 

Federació, la seva adequada actuació  pressupostària, el compliment dels 
objectius i els projectes a desenvolupar, i informar separadament, com a mínim, 

sobre els següents aspectes: 
 

1.- Diferenciació dels ingressos i aportacions segons: 
 

a) Subvencions públiques. 
b) Subvencions, donatius o aportacions privades. 

c) Vendes d’actius. 



48 

 

d) Ingressos escaients com a conseqüència de les competicions organitzades. 
e) Ingressos per serveis prestats per l’FCF, permisos, llicències i d’altres. 

f) Ingressos financers. 

 
2.- També s’hi haurà de fer constar la destinació de la totalitat dels recursos, 

distingint, com a mínim, els grups de cost o inversió següents: 
 

a) Administració de la Federació Catalana de Futbol. 
b) Direcció i serveis de la Directiva, incloent-hi viatges. 

c) Competicions. 
d) Ajuts a clubs i altres entitats. 

e) Ajuts per a actes esportius. 
f) Construccions i altres immobilitzats. 

g) Formació de futbolistes i tècnics. 
h) Futbol d’alt nivell i professional. 

i) Àrbitres. 
j) Òrgans jurisdiccionals. 

 

3.- L’import de les obligacions de pagament que cal satisfer en altres exercicis 
que no estiguin previstos en el balanç. 

 
4.- L’import de les garanties i dels avals compromesos. 

 
5.- La liquidació del pressupost, que expliqui les variacions en relació amb el 

pressupost aprovat en l’Assemblea anterior. 
 

Article 78è. Els comptes anuals hauran de ser revisats per auditors de 
comptes; se n’haurà de lliurar una còpia a la Secretaria General de l’Esport de 

la Generalitat de Catalunya, juntament amb l’informe dels auditors, dintre dels 
sis primers mesos següents de cada exercici i sempre 15 dies abans de la 

celebració de l’Assemblea. 
 

Article 79è. La Junta Directiva de l’FCF té les facultats de disposició econòmica, 

dintre dels límits previstos en el seu pressupost, o dels altres ingressos obtinguts 
durant l’exercici. La Junta Directiva pot acordar el traspàs de partides, 

mitjançant acord que consti en acta. 
 

La Junta pot transmetre o vendre béns immobles o prendre diners en préstec. 
Quan la seva quantia superi dintre de l’exercici l’import del 25% del pressupost 

anual, a més de l’acord de l’Assemblea, serà indispensable que l’operació tingui 
l’informe favorable de la Secretaria General de l’Esport. 

 
Mentrestant no sigui aprovat el pressupost de l’exercici, s’haurà d’aplicar, amb 

caràcter provisional, la part proporcional de les quantitats que com a despeses 
hagués aprovat l’Assemblea com a pressupost per a l’any anterior, actualitzades 

segons la variació de l’índex del cost de la vida d’aquell exercici. 
 



49 

 

Article 80è. El producte obtingut de l’alienació d’instal·lacions esportives o dels 
terrenys en què es trobin,  s’haurà d’invertir íntegrament en l’adquisició, la 

construcció o la millora de béns de la mateixa aplicació, excepte que es disposi 

d’un informe favorable de la Secretaria General de l’Esport. 
 

Article 81è. Els membres de la Junta Directiva respondran mancomunadament 
dels actes que hagin autoritzat en contra del que preveuen els articles anteriors, 

exceptuant-ne els qui hagin votat en contra de l’acord i així ho hagin fet constar 
en l’acta. 

 
Article 82è. En cas d’infracció de les normes reglamentàries econòmiques, la 

Secretaria General de l’Esport requerirà d’ofici o a instància de qualsevol 
membre de l’Assemblea la correcció de les irregularitats o els incompliments 

detectats; en cas que no es resolguin en el termini establert, podrà donar lloc a 
les responsabilitats corresponents. 

 
Article 83è. 1.- El Tresorer examinarà els efectes que es presentin al 

cobrament i els aprovarà, si s’escau, i curarà que es portin degudament les 

operacions de pagaments i cobrament, havent-ne d’informar la Junta Directiva 
sempre que aquesta ho sol·liciti. 

 
2.- Els actes de disposició de fons necessitaran dues signatures mancomunades, 

de les degudament autoritzades per la Junta Directiva. 
 

Article 84è. Els recursos econòmics de l’FCF estaran constituïts pels ingressos 
següents: 

 
a) Les subvencions ordinàries o extraordinàries de la Generalitat de Catalunya i 

la Real Federación Española de Fútbol. 
b) Les subvencions o donatius d’altres autoritats, entitats o particulars. 

c) Els beneficis que produeixin les activitats i competicions esportives que 
organitzin, així com els derivats dels contractes que realitzin. 

d) L’import de les sancions econòmiques que imposin els seus Òrgans de 

disciplina. 
e) Les quotes anuals als clubs afiliats, en concepte de llur inscripció per 

participar en les competicions oficials. 
f) Les quotes anuals als clubs afiliats en concepte de la participació de cadascun 

de llurs equips dependents en la categoria o divisió corresponent del 
Campionat on figurin adscrits. 

g) Les quotes anuals als clubs afiliats corresponents als drets d’expedició o 
renovació, si s’escau, de cada llicència de futbolista, entrenador i auxiliar. 

h) Les quotes en concepte de l’afiliació d’un club i associació esportiva a l’FCF o 
bé, reincorporació, en el cas que hagués estat més d’una temporada oficial 

sense participar a les competicions federades. 
i) Els recursos obtinguts de la renda de béns propis. 

j) Interessos de comptes corrents o llibretes d’estalvi. 
k) El producte dels espectacles que organitzi. 

l) La venda d’impresos. 
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m) Qualsevol altre ingrés que legalment s’autoritzi. 
 

Els imports econòmics de cadascuna de les quotes que s’indiquen als apartats 

e), f) g) i h) d’aquest article, s’establiran en el Reglament General de l’FCF. 
 

TÍTOL VI 
 

DEL RÈGIM DOCUMENTAL I COMPTABLE 
 

CAPÍTOL ÚNIC 
 

Article 85è. Integren el règim documental de la Federació Catalana de Futbol: 
 

a) Els Llibres d’Actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta 
Directiva, en què es farà constar el seu contingut, amb indicació de la data, 

els assistents, els assumptes tractats i els acords adoptats. Les actes hauran 
de ser subscrites pel President i Secretari, a més de pels dos membres de 

l’Assemblea, d’acord amb el disposat a l’apartat 3) de l’article 25è dels 

presents Estatuts. 
b) El Registre d’entitats federades, en el qual, mitjançant el fitxer oportú o 

l’instrument idoni, cal fer constar de forma diferenciada els membres 
adherits, dels quals es consignaran com a mínim la denominació de l’entitat 

o secció, el seu domicili, el President de l’entitat o responsable de la secció 
adherida i les disciplines esportives que practiquen. 

c) Els Llibres de Comptabilitat, on figuraran tant el patrimoni com els drets i 
obligacions concretes, i els ingressos i despeses de l’FCF, havent-se de 

precisar la seva procedència i la seva inversió o destí. 
d) El balanç i el compte de guanys i pèrdues i la memòria econòmica, els quals 

s’hauran de formalitzar durant el primer quadrimestre següent a l’acabament 
de l’exercici. 

e) Tots aquells documents, instruments o llibres auxiliars que es considerin 
oportuns per a un millor compliment dels objectius de la Federació, d’acord 

amb el disposat en el Decret 325/1998, de 24 de desembre, d’aprovació del 

Pla de comptabilitat de les federacions esportives catalanes, de la Generalitat 
de Catalunya, en matèria de règim econòmic. 

 
Article 86è. Són preceptives les diligències corresponents en els llibres d’actes 

dels òrgans de govern i en els de comptabilitat de l’FCF. Aquestes diligències 
poden fer-se a les representacions territorials de la Secretaria General de 

l’Esport on tingui el domicili social la Federació. Si l’FCF redactés les seves actes 
o realitzés els llibres de comptabilitat informatitzats sobre fulls, haurà 

d’enquadernar els corresponents a cada exercici, correlativament, i dur a terme 
les diligències corresponents dintre dels quatre mesos següents a la data del 

tancament de l’exercici. 
L’FCF Diligenciarà els llibres que, d’acord amb la reglamentació pròpia, portin 

les seves delegacions territorials. 
 

TÍTOL VII 
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DE LA DISSOLUCIÓ DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 

 

CAPÍTOL ÚNIC 
 

Article 87è. 1.- La Federació Catalana de Futbol es dissoldrà per les causes 
següents: 

 
a) Per acord de l’Assemblea General –constituïda pels membres a què fa 

referència l’apartat 1.- de l’article 17è dels presents Estatuts— convocada   
amb aquest fi, adoptat per una majoria de dos terços dels membres 

assistents, sempre que representin la majoria de membres de ple dret de 
l’Assemblea. 

b) Per la revocació del seu reconeixement. 
c) Per la fusió o absorció en altres federacions esportives. 

d) Per resolució judicial. 
e) Per qualsevol altra causa prevista en els Estatuts o en l’ordenament jurídic 

vigent. 

  
2.- La dissolució de l’FCF per qualsevol causa comportarà la cancel·lació 

automàtica de la seva inscripció. 
 

3.- En cas de dissolució, el patrimoni net de la Federació Catalana de Futbol, un 
cop efectuada la liquidació oportuna, revertirà a la col·lectivitat, d’acord amb el 

que estableixi la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. 
 

TÍTOL VIII 
 

DE L’APROVACIÓ I MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I REGLAMENT 
FEDERATIU 

 
CAPÍTOL ÚNIC 

 

Article 88è. L’aprovació o reforma dels Estatuts i Reglament General de l’FCF 
s’ajustarà al següent procediment:  

 
a) El procés de modificació, excepte quan aquest sigui per imperi legal, s’iniciarà 

a proposta del President, de la Junta Directiva de l’FCF, o a petició d’un 
nombre de membres de l’Assemblea que indica l’article 17è.1, no inferior al 

15% del total dels components de la mateixa. 
b) Es cursarà el text de la proposta de modificació a tots els membres de 

l’Assemblea General, atorgant un termini no inferior a quinze dies perquè 
formulin, motivadament, les esmenes o suggeriments que considerin 

pertinents. 
c) Es convocarà l’Assemblea General, la qual decidirà respecte la seva 

aprovació, després de discutir-se el text proposat i les esmenes, si s’escau, 
presentades. 



52 

 

d) Un cop aprovada la modificació es presentarà per a la seva inscripció al 
registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, de conformitat 

amb allò que disposa l’article 4.1.c) del Decret 34/2010, de 9 de març, del 

Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. 
 

 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 

 
 

PRIMERA.- La Federació Catalana de Futbol romandrà sotmesa a les 
disposicions de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, 

excepte en tot allò que pugui afectar qüestions de competicions d’accés a les 
nacionals, o un règim econòmic amb assignacions que provinguin de la Real 

Federación Española de Fútbol; en aquest cas necessitaran la prèvia i expressa 
autorització d’aquesta. 

 
SEGONA.- Els clubs, dirigents, futbolistes i tècnics de l’àmbit territorial de la 

Federació Andorrana de Futbol, que voluntàriament  participin en competicions 

oficials de la Federació Catalana de Futbol, estaran sotmeses a la jurisdicció 
d’aquesta, de la qual reconeixen els Estatuts, Reglament i altres disposicions. 

 
TERCERA.- Les prescripcions d’aquests Estatuts que incorporen o reprodueixen 

aspectes de la normativa de l’Estat o autonòmica d’aplicació a les Federacions, 
s’entendran automàticament modificades en el moment en què es produeixi la 

seva revisió. En el supòsit de verificar-se aquesta revisió, la Junta Directiva de 
la Federació Catalana de Futbol resta autoritzada per introduir dins el text dels 

Estatuts les modificacions o aclariments pertinents. 
 

 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

 
 

El mandat dels membres components de l’Assemblea al moment de la 

convocatòria de la pertinent Assemblea General per l’adaptació dels Estatuts i 
Reglament Orgànic de l’FCF a les prescripcions que assenyala el Decret 58/2010, 

de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, finalitzarà l’endemà de 
l’aprovació dels presents Estatuts per part de l’Assemblea General. 

 
 

DISPOSICIONS FINALS 
 

 
PRIMERA.- Les disposicions contingudes als presents Estatuts seran 

desenvolupades mitjançant el Reglament General de l’FCF. 
 

SEGONA.- Els presents Estatuts entraran en vigor l’endemà de la seva 
aprovació per l’Assemblea General de l’FCF. 
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TERCERA.- S’entendran automàticament incorporades en el text estatutari i en 
el desenvolupament reglamentari, les modificacions o innovacions introduïdes 

per les lleis i resta de normativa vigent, sense perjudici de la posterior adequació 

material, que es durà a terme d’acord amb el procediment establert. 
 

 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

 
 

Queden derogats els Estatuts de l’FCF fins ara vigents. 
 

______________ 
 

Estatus aprovats per l’Assemblea General Ordinària de la Federació 
Catalana de Futbol celebrada el dia 28 de juny de 2019. 

 
 


