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Assemblea  
General  
Extraordinària
Teatre Monumental de Mataró  
C/ de la Riera , 169,  
08302 Mataró

22 d’abril del 2022

Primera convocatòria: 19:30h

Segona convocatòria: 20h

ORDRE  
DEL DIA

 

 
Actuacions prèvies

a) Comprovació  
  de la identitat dels    
  assistents, i

b) Nomenament de dos   
  membres per verificar
  l’acta, i sota el següent,

 
Ordre del dia

01.   Convocatòria de l’elecció dels càrrecs de la Junta Directiva 
 de la Federació Catalana de Futbol. 

02.   Aprovació del Reglament i Calendari Electoral. 

03. Nomenament dels membres de la Junta Electoral 
 (tres membres titulars i nou suplents).



CONVOCATÒRIA DE L’ELECCIÓ  
DELS CÀRRECS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓ 
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REGLAMENT  
I CALENDARI  
ELECTORAL
Elecció dels càrrecs  
de la Junta Directiva 
de la Federació Catalana  
de Futbol

REGLAMENT ELECTORAL

Composició Assemblea General
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. La vigència dels indicats instruments notarials serà de dos anys.

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 competicions federades, durant la temporada anterior.

De conformitat amb l’establert a l’article 
76 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les 
entitats esportives de Catalunya, es dona 
compte a continuació de les disposicions 
que constitueixen el Reglament Electoral de 
l’elecció dels càrrecs de la Junta Directiva de 
la Federació Catalana de Futbol.

Article 1r (Art. 17.1.  Estatuts FCF) Article 2n (Art. 20 Estatuts FCF)

Article 3r (Art. 74 Decret 58/2010)

Dret a vot
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.

Elecció càrrecs Junta Directiva
1.  La Junta Directiva és elegida per l’assemblea general i tots els seus 

càrrecs es proveeixen mitjançant sufragi lliure, directe, presencial, igual 

i secret entre tots els membres de l’assemblea, per majoria de vots.

2.  Són electors els membres de l’assemblea general de l’FCF. Aquells que 

tinguin la condició de persona jurídica hauran d’exercir el seu dret a vot 

mitjançant el seu representant d’acord amb el que estableix l’article 57 

de Decret 58/2010.

3. Són elegibles les persones físiques que compleixin les condicions 

mínimes establertes a l’article 4t del present Reglament i article 75 del 

Decret 58/2010.

4. Es considera candidatura guanyadora la que obtingui com a mínim la 

majoria simple.
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dels membres  
de la Junta Electoral

03

Article 4t (Art. 32 Estatuts FCF) Article 5è (Art. 33 Estatuts FCF) Article 6è (Art. 34 Estatuts)

Condicions mínimes per 
 ser candidat a president/a 
o membre de la Junta Directiva

Per poder ser candidat a president/a o membre de la Junta Directiva cal 

complir, com a mínim, les condicions següents:

a)  Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya.

b)  Ser major d’edat.

c)  Estar en ple ús dels drets civils.

d) No estar en situació d’inhabilitació per sanció ferma.

Convocatòria d’eleccions
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 Elec-

toral, la qual estarà integrada per tres membres titulars i nou 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.

Junta Electoral
1.  Els components de la Junta Electoral han de prendre possessió del 

càrrec i es constituiran formalment en el termini dels cinc dies següents 

al de la celebració de l’assemblea. A l’acte de constitució han d’escollir 

el president o presidenta. Ha d’actuar com a secretari/ària de la Junta 

Electoral, amb veu però sense vot, el que ho sigui de la federació, i ha 

d’estendre acta de totes les reunions i acords que prengui la Junta 

Electoral, amb el vistiplau del president o presidenta.

2.  La Junta Electoral que es constitueix d’aquesta manera ha 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 fins al tercer grau, amb l’existència de relacions laborals 

o contractuals amb un candidat i amb la del 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 escollits com a titulars o suplents per compondre la Junta Electoral 

es neguen a prendre possessió o exercir el càrrec, de manera que no es 

pugui constituir aquest òrgan electoral, s’han de substituir pels membres 

que designi la Junta Directiva o, si s’escau, la comissió gestora.

5.  La Secretaria General de l’Esport i la Unió de Federacions Esportives 

de Catalunya, a petició de la Junta Electoral o dels membres de la Junta 

Directiva que restin en els seus càrrecs o de la Comissió Gestora, a manca 

d’això, poden enviar els seus respectius representants per tal de vetllar 

pel correcte funcionament del procés electoral. Aquests representants 

poden estar presents en les deliberacions de la Junta Electoral.
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Article 7è (Art. 78 Decret 58/2010) Article 8è (Art. 35 Estatuts FCF) Article 9è (Art. 36 Estatuts FCF)

Cens electoral

1.  El cens per a l’elecció dels càrrecs de la Junta Directiva l’ha de proclamar 

la Junta Electoral.

2. El Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya 

ha de remetre a la Junta Electoral, si aquesta última ho requereix, 

una certificació amb totes les entitats que s’hi troben inscrites. El 

requeriment de la Junta Electoral ha d’anar acompanyat de la relació 

d’entitats afiliades a la federació.

3. Així mateix, el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de 

Catalunya ha de comprovar l’estat d’actualització de la Junta Directiva 

de cada entitat del cens electoral i, si s’escau, afegir-hi el nom de la 

persona que exerceix la representació legal de l’entitat.

Funcions Junta Electoral

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 facilitarà una còpia del cens electoral a totes les 

candidatures formalment proclamades que així ho sol·licitin.

Reclamacions i recursos

1. Totes les reclamacions davant la Junta Electoral s’han de presentar en 

un termini màxim de 3 dies hàbils després que s’hagi adoptat l’acord 

objecte d’impugnació. La resolució de la Junta Electoral, que és 

executiva, s’ha de dictar en els 3 dies hàbils posteriors.

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.
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Article 10è (Art. 37 Estatuts FCF) Article 11è (Art. 38 Estatuts FCF) Article 13è (Art. 7 i 40 Estatuts FCF)

Article 12è (Art. 39  Estatuts FCF)

Candidatures

1.  Les eleccions es duen a terme a través del sistema de candidatures 

tancades i es consideraran candidatures vàlides aquelles que comptin 

amb l’aval signat per un nombre de membres de l’assemblea general 

que representin, com a mínim, al 10% del total de vots de l’assemblea 

general, tenint en compte que tot assembleista pot donar el seu suport, 

mitjançant un aval, a una o més candidatures. 

2. 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 original.

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

candidatura consignaran, sota la seva signatura original, el seu nom 

i dos cognoms, D.N.I., així com la representació que ostentin, en el 

model d’aval que determini la Junta Electoral.

4. Les candidatures hauran d’incloure com a mínim un nombre de candidats 

no inferior als 2/3 dels càrrecs elegibles.

Aspirants

1.  Si un membre de la Junta Directiva o, si s’escau, de la comissió gestora, 

es vol presentar com a candidat a les eleccions, ha de presentar la 

dimissió i cessar en el càrrec abans que s’iniciï el termini de presentació 

de candidatures.

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

dimiteixin per presentar-se com a candidats a les eleccions, cal procedir 

tal com disposa l’article 81.3 del Decret 58/2010, de 4 de maig.

3. No poden incorporar-se a la nova Junta Directiva posteriorment a la seva 

elecció i durant la primera meitat del seu mandat, aquells membres 

de la Junta Directiva que no dimiteixin abans del procés electoral, els 

membres de la Junta Electoral o els de la comissió gestora.

Votacions

1.  La Junta Electoral controla l’acte de les votacions i, si s’escau, també 

ho supervisen els interventors designats pels candidats o pels 

representants enviats per la Secretaria General de l’Esport o per la Unió 

de Federacions Esportives de Catalunya. La Junta Electoral aixeca acta 

un cop finalitzen la votació i el recompte.

2. No s’admeten els vots per correu ni per delegació. Només es pot 

representar una entitat en els termes expressats a l’article 57 del Decret 

58/2010, de 4 de maig. En cap cas s’admet que una persona exerceixi la 

representació de més d’una entitat a l’assemblea general.

3. De conformitat amb el que estableix l’article 85.3 del Decret 58/2010, 

i d’acord amb el previst a l’article 7 dels Estatuts, en el qual s’estableix 

que l’FCF té constituïdes delegacions territorials, l’acte de les votacions 

se celebrarà a la seu social de l’FCF a Barcelona, a les seus de Girona, 

Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre (Tortosa), i a les subdelegacions 

comarcals de Vilanova del Camí, Manresa, Mataró, Cornellà de Llobregat, 

Vic, Vilafranca del Penedès, Sabadell, Granollers i Terrassa.  El sistema 

d’interventors i representants que preveu l’apartat 1 d’aquest article 

s’ha d’aplicar a tots els col·legis electorals. A tal efecte, s’entendrà 

que l’assemblea general convocada en aquests casos, pel que fa al 

punt de l’ordre del dia corresponent a les votacions, es desenvolupa 

simultàniament en tots i cadascuns dels col·legis electorals previstos a 

la convocatòria.

Mandat membres Junta Directiva

1. La durada del mandat dels membres de la Junta Directiva és de 4 anys. 

2. La persona que s’esculli com a president o presidenta de la Federació 

Catalana de Futbol ha de cessar en tot tipus d’activitats competitives 

oficials de caràcter federat en l’àmbit territorial de la Federació 

Catalana.

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

entre els membres de la candidatura.
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Article 14è (Art.7 i 41 Estatuts FCF) Article 15è (Art. 42 Estatuts FCF)

Article 16è (Art. 43 Estatuts FCF)

Meses electorals

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 Terres de l’Ebre (Tortosa), i a les subdelegacions comarcals de 

Vilanova del Camí, Manresa, Mataró, Cornellà de Llobregat, Vic, Vilafranca 

del Penedès, Sabadell, Granollers i Terrassa, amb una hora d’antelació a 

la prevista per al començament de  l’assemblea general convocada per 

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 en 

la qual 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 elegiran , en l’acte 

de constitució, el President i Secretari. 

Resultats procés votació

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. Es considera guanyadora la candidatura que obtingui la majoria de vots 

vàlids.

3. Si hi ha empat entre les candidatures que obtinguin més vots, cal realitzar 

una nova votació entre les candidatures empatades el setè dia següent, 

al mateix lloc i hora i en iguals condicions.

Acta de proclamació

1. L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora que emet la Junta 

Electoral s’ha de comunicar mitjançant certificació, en els tres dies 

naturals següents a les candidatures presentades, al Registre d’Entitats 

Esportives de la Generalitat de Catalunya i a la Unió de Federacions 

Esportives de Catalunya.

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

interposar els recursos previstos en l’article 9.2 d’aquest Reglament 

Electoral.

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 con-

signarà el nombre d’electors, vots vàlids emesos, vots nuls, els resul-

tats de la votació, les incidències o reclamacions que, eventualment, es 

produeixin, els 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 Elec-

toral, immediatament després de la seva adopció, pel mitjà que deixi con-

stància 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.
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Article 17è (Art. 44 Estatuts FCF)

Article 18è (Art. 45 Estatuts FCF)

Presentació d’una única candidatura vàlida

En el supòsit de presentar-se o resultar vàlida una sola candidatura, 

no es realitzarà l’acte de la votació, i la Junta Electoral procedirà a la 

proclamació de nou president i Junta Directiva. Així mateix, la Junta 

Electoral efectuarà la notificació d’acord amb el previst a l’article 16.1 del 

present Reglament Electoral.

Absència candidatures vàlides

Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, 

la Junta Electoral i, si s’escau, els membres de la Junta Directiva que no 

hagin cessat, han de constituir una comissió gestora, amb l’únic objectiu 

d’administrar la federació i convocar i celebrar noves eleccions en un 

termini màxim de 3 mesos.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA.- Els membres assembleistes representants dels 

estaments de futbolistes, entrenadors i àrbitres, figuraran a la 

secció del cens de l’àmbit territorial de Barcelona.

SEGONA.- La seu social de la Junta Electoral, als efectes de 

qualsevol qüestió relacionada amb el procés electoral, estarà 

situada al carrer Sicília, 93-97, 1r pis, 08013 Barcelona.

L’horari d’atenció serà de les 9:30 a les 13:30 hores, i de les 16:15 a 

les 18:45 hores, de dilluns a divendres feiners.

TERCERA.- En tot allò no expressament regulat pel present 

Reglament Electoral s’estarà al que disposen els Estatuts de la 

Federació Catalana de Futbol; el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de 

juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’Esport; el Decret 

58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya; i 

el Decret 55/2012, de 29 de maig, pel qual es modifica el Decret 

58/2010, de 4 de maig.
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CALENDARI ELECTORAL
Elecció dels càrrecs de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol

A
B

R
IL

 2
02

2

M
A

IG
 2

02
2 06/05/2022 (divendres)  

Finalització del termini per presentar candidatures (18:45hores).

09/05/2022 (dilluns) 
Proclamació provisional de les candidatures per la Junta Electoral.  

Inici del termini de reclamacions a la proclamació provisional de les candidatures.

12/05/2022 (dijous)  

Finalització  del termini  de reclamacions a la proclamació  

provisional de les candidatures (18:45hores). 

Resolució de reclamacions per la Junta Electoral. 

Proclamació definitiva de les candidatures.    

22/05/2022 (diumenge)  

Acte de votacions 

L’acte de les votacions tindrà lloc mitjançant la celebració d’una assemblea general 

de forma simultània en tots i cadascun dels col·legis electorals previstos, de 

conformitat amb l’establert als articles 85.3 del Decret 58/2010 i 7, 40.2 i 41.1 dels 

Estatuts, amb l’ordre del dia següent: “Votacions per l’elecció dels càrrecs de la 

Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol”.

La celebració de l’Assemblea General de l’acte de les votacions, s’iniciarà a les 09:30 

hores en primera convocatòria i a les  10:00 hores en segona convocatòria. 

L’acte de les votacions s’iniciarà a les 10:00 hores i finalitzarà a les 19:00 hores.  

A continuació es procedirà al recompte dels vots efectuats.

Els col·legis electorals previstos són els següents:

→ Seu social de l’FCF a Barcelona (c/ Sicília , 93-97 1r pis) 

→ Delegació Territorial a:

Girona   (c/ Can Pau Birol Pol. Mas Xirgú II, 16 1r. 17005 Girona). 
Lleida ( c/ Riu Besòs, 8. 25001 Lleida). 
Tarragona ( c/ Soler,  24, entresòl A. 43001 Tarragona) .
Terres de l’Ebre (c/ Adrià d’Utrech, 5A baixos. 43500 Tortosa).

→ I Subdelegacions comarcals a:

Vilanova del Camí  (Avda. Verge de Montserrat,15, escala A, 1r 1a. 

08788-Vilanova del Camí).

Manresa (c/ Fra Jacint Coma i Galí, Octagonal, 13, esc. 5, local 47. 

Font dels Capellans. 08240 Manresa).

Mataró (c/ Alcalde Josep Abril, 9, 1r-1a. 08302 Mataró).

Cornellà de Llobregat (c/Gironès, 7-9. 08940 Cornellà de 

Llobregat).

Vic (C/ Rafael Gay de Montellà, 1r pis. 08500 Vic).

Vilafranca (Avda.  Ronda de Mar, 125. 08720 Vilafranca del 

Penedès).

Sabadell (c/ Apúlia, s/n. Edifici Olímpia. 08206 Sabadell).

Granollers (Avda. Europa, 21. 08401 Granollers).
Terrassa (Galileu, 264, baixos. 08224 Terrassa).

22/04/2022 (divendres)   

Celebració Assemblea General Extraordinària, 

acordant: 

- Convocatòria eleccions. 

- Designació membres de la Junta Electoral.

25/04/2022 (dilluns)  

Constitució de la Junta Electoral.  

 Exposició del cens electoral. 

 Inici termini de reclamacions al cens  electoral. 

28/04/2022 (dijous) 

Finalització del termini de reclamacions  

al cens electoral  (18:45 hores).  

Resolució  de reclamacions  

per la Junta Electoral.

29/04/2022 (divendres)   

Inici del termini per presentar candidatures.
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