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ELECCIÓ DELS CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 

 
ACTA NÚM. 17 

 
Acord telemàtic sense sessió de la Junta Electoral de data 2/2/2023 

 
Ref.- consulta Sr. Joan Soteras Vigo sobre la campanya electoral 
 
Vist per la Junta Electoral de la Federació Catalana de Futbol (FCF), l’escrit 
presentat pel Sr. Joan Soteras Vigo en data 2 de febrer, pel que demana 
un aclariment sobre la possibilitat de fer “campanya electoral”, una 
vegada dimitits dels seus càrrecs directius. 
 
Tenint en compte que segons la doctrina reiterada del Tribunal Català de 
l’Esport o TCE (per totes, les resolucions de 17-5-2018 -exp. 3630-82/17- i 8-
6-2021 -exp. 3845-30/21), “la participació, de qui tingui dret, en un procés 
electoral és una expressió del dret d’associació i per tant qualsevol 
interpretació que es pugui fer en contra del correcte exercici dels drets ha 
de ser restrictiva i sempre favorable a la plena eficàcia dels drets que 
s’exerceixen”. 
 
Tota vegada que l’article 83.1 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les 
entitats esportives de Catalunya, disposa que “Si un membre de la junta 
directiva (...) es vol presentar com a candidat a les eleccions, ha de 
presentar la dimissió i cessar en el càrrec”. 
 
Atès que la finalitat de la norma és “la d’evitar que des de la posició de 
poder que representa la continuïtat en el càrrec durant el procés electoral 
es pugui vulnerar el principi d’igualtat d’oportunitat en el procés que 
enfronti els possibles candidats” (parafrasejant les resolucions de 17-5-
2018 -exp. 3630-82/17- i 8-6-2021 -exp. 3845-30/21 del TCE). 
 
Tenint en compte que el cessament en el càrrec directiu dels membres 
de la candidatura del Sr. Soteras s’ha produït el passat 29 de gener a les 
24h, donant-ne compte aquesta Junta Electoral per acord de 30 de gener, 
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en els següents termes: “Amb aquesta informació, llevat millor criteri del 
TCE, la Junta Electoral dona per complimentat el requeriment de data 
27/01/2023, revocant els seus propis acords anteriors en tot allò en què 
s’hi puguin oposar” (el ressaltat és nostre). 
 
Atès que la decisió de la Junta Electoral de 16 de gener (Acta núm. 13) de 
considerar que del 3 al 13 de febrer es podria sobreentendre com un 
termini de “campanya electoral”, anava condicionat a la dimissió dels 
membres de la Junta Directiva, si volien concórrer a l’acte de les votacions; 
situació que s’ha produït abans de forma sobrevinguda amb motiu de 
l’esmentat requeriment del TCE de 27 de gener. 
 
Tota vegada que la “campanya electoral” no és un concepte jurídic 
dimanant de la normativa electoral esportiva, sinó que està regulat a 
l’article 50.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general; de la següent manera: “S'entén per campanya electoral, als 
efectes d'aquesta Llei, el conjunt d'activitats lícites portades a terme pels 
candidats, partits, federacions, coalicions o agrupacions a fi de captar 
sufragis” (el ressaltat és nostre). 
 
Atès que havent cessat dels càrrecs directius no hi ha cap impediment 
legal a la normativa electoral esportiva per realitzar “campanya electoral”, 
aquesta Junta Electoral assoleix la següent 
 
CONCLUSIÓ: 
 
Que la candidatura del Sr. Joan Soteras no té cap impediment legal per 
realitzar “campanya electoral”, des del moment en què han cessat dels 
seus càrrecs directius.  
 
Barcelona, a 2 de febrer de 2023. 
 
 
 
Oriol Camacho Martí 
Secretari 


