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ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESGRIMA

PREÀMBUL
Si hom considera que l’Esgrima com a art neix a finals de l’edat mitjana, en el moment en que
els coneixements pràctics passen a codificar-te per escrit, també podem considerar que
l’Esgrima Catalana neix llavors. Al segle XV, a Perpinyà, un tal Jaume Ponç, va escriure el
que podríem considerar com a primer "tractat d’esgrima" tal com avui entenem aquest
concepte. Diverses fonts posteriors, ja des del segle XVI i fins els nostres dies, citen sempre
com a precedent aquell text en català que veié la llum cap el 1474. Aquests Estatuts volen ser
continuació del camí que fa tants anys, portà a l’Esgrima Catalana a aquell reconeixement
general.
Durant segles l’esgrima evoluciona amb la milícia, en el sentit més ampli de la paraula, i
només al segle XIX neix el concepte d’esport. La pràctica de l’Esgrima, a més a més de la
seva vessant duelística (de la qual alguns historiadors afirmen que mai hi destacaren
catalans) incorpora llavors aquesta nova idea. A Catalunya, a finals del segle passat, la
majoria de poblacions amb guarnició militar devien comptar amb sala d’esgrima, i a les ciutats
més importants hi havia també altres sales, clubs i entitats que practicaven aquest esport. A
tall d’exemple, cap el 1900, a Barcelona hi havia una quinzena de llocs on es podia practicar
l’Esgrima. Mostra de la importància del nostre esport és la celebració d’un “Torneo
Internacional de Esgrima para Profesores”, celebrat el 1905, amb la participació dels millors
mestres d’armes europeus del moment.
Deixant de banda algun precedent com “El Fomento de la Esgrima” (entitat que apareix en un
Reglament de Competició del 1912), podem afirmar que com a organisme para-federatiu, el
més important sorgeix el 15 de desembre de 1913, a la Sala d’Armes del "Círculo Ecuestre"
de Barcelona, quan es reuneixen tots els practicants i amants de l’esgrima de la Ciutat
Comtal, els quals, juntament amb els donats d’alta abans de l’1 de gener de 1914, foren
considerats fundadors de la "Asociación de Esgrima Barcelonesa". El seu primer President
fou el Sr. Francesc de Moxó i Sentmenat. L’entitat cobrà tal importància que el 6 de maig de
1914 li fou concedida el títol de "Real", i durant molts anys, era aquesta "Real Asociación de
Esgrima Barcelonesa", la que organitzava i duia a terme els Campionats d’Espanya de les
diferents modalitats, donat que no hi havia cap institució estatal que agrupés el món de
l’Esgrima.
Sensibilitats diferents davant del mateix concepte de l’Esgrima, es tradueixen en la creació de
la "Federación de Esgrima de Cataluña" fundada a Barcelona el 4 de maig de 1922, a
l’empara de la "Ley de Asociaciones" de 30 de juny de 1887, i sent governador de Barcelona
el Sr. Martínez Anido. De l’acta fundacional podem saber que la signaren com a membres
fundadors les següents sales d’Armes: Ateneu Barcelonès, "Círculo Ejército y Armada",
Gimnàs Solé i Tiro Nacional. El seu primer President fou el Sr. Antoni Bordas, i signà l’acta de
constitució, com a Secretari, el Sr. Jaume Melà, que fou atleta olímpic als Jocs de París el
1924 i Ambers el 1928. Els objectius d’aquesta Federació, són del tot assumibles avui en dia,
quasi setanta-cinc anys després. Segons consta en els seus Estatuts, que foren registrats al
Govern Civil de Barcelona el 16 de maig de 1922 i constaven de 15 articles, eren: agrupar les
persones i els col·lectius de l’Esgrima Catalana, difondre aquest esport, organitzar els
Campionats de Catalunya, vetllar per a la correcta pràctica de les tres armes desenvolupant la
seva esgrima, reglamentar l’esport creant diversos comitès tècnics, i seleccionar els
esgrimistes que haguessin de representar Catalunya.
___________________________________________________________________________
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El juliol de 1922 s’aproven a Barcelona els Estatuts de la Confederació Esportiva de
Catalunya (CEC), en la qual s’integra des del principi la Federació d’Esgrima de Catalunya, i
alguns dels seus membres ocupen càrrecs de Vocal del Consell Superior, en la Comissió
Tècnica i en la Comissió Econòmica de la CEC. Si el desenvolupament de la Federació no
pogué evitar un cert estancament d’aquest esport, el suport que la Generalitat republicana
dóna a l’Esport Català arribà a l’esgrima. La Federació s’integrà a la Unió de Federacions
Esportives Catalanes (UFEC), creada l’any 1934, i que continuà la tasca iniciada per la CEC.
Durant la Guerra Civil es manté inactiva, i només a partir del 1940, quan es nomena un
coronel de l’exèrcit com a president, comença la reconstrucció de la Federació.
L’Esgrima Catalana, i la seva Federació, es desenvolupen com el País, i creixen poc a poc els
anys 50 i 60. Restaurada la Generalitat el 1978, es dóna un nou impuls a les federacions
esportives catalanes. En els seus estatuts de 1982 passa a tenir el nom de Federació
d’Esgrima de Catalunya. El 1986 tornà a integrar-se en la re-fundada UFEC. Des del 1994 rep
l’actual denominació de Federació Catalana d’Esgrima, constituint, segons consta als arxius
de la mateixa UFEC, la quarta Federació Esportiva Catalana més antiga.
Barcelona, estiu 1996.

SEGON PREÀMBUL
Aquests Estatuts de la Federació Catalana d’Esgrima han estat posats al dia i modificats, en
aplicació del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.
Barcelona, tardor 2010.

TERCER PREÀMBUL
Aquests Estatuts de la Federació Catalana d’Esgrima han estat posats al dia i modificats, en
aplicació del Decret 55/2012, de 29 de maig, que modifica el Decret 58/2010 de 4 de maig, de
les entitats esportives de Catalunya.
Barcelona, primavera 2015.
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CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS

Secció 1: Concepte, règim jurídic, llengua, domicili i funcions

Article 1.- Concepte
La Federació Catalana d’Esgrima és una entitat privada d’utilitat pública i d’interès públic i
social, sense afany de lucre, que gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d’actuar plenes
per al compliment de les seves finalitats, que són la promoció, gestió i coordinació de la
pràctica de l’activitat esportiva de l’esgrima a Catalunya.
La Federació està constituïda per associacions o clubs esportius, agrupacions esportives,
associacions 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’esgrima, i també constituïda, per esportistes, àrbitres i
tècnics/tècniques. Seguint la nomenclatura tradicional de l’esgrima, els/les esportistes reben
la denominació de tiradors i tiradores.

Article 2.- Règim jurídic
La Federació Catalana d’Esgrima es regeix pel que es disposa a la legislació vigent aplicable,
per aquests estatuts, pels reglaments específics i pels acords adoptats vàlidament per
l’assemblea general i altres òrgans competents.
La Federació Catalana d’Esgrima s’integrarà en la Federación Española de Esgrima com a
representant únic d’aquesta entitat a Catalunya.

Article 3.- Llengua
El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de la Federació Catalana
d’Esgrima.

Article 4.- Domicili
El domicili social de la Federació Catalana d’Esgrima és a Barcelona, carrer Duquessa
d’Orleans, número 29, i podrà ser modificat per l’assemblea general a proposta de la junta
directiva.
Per a l’obertura d’oficines de gestió o administració, només es requerirà l’acord de la junta
directiva, i la ratificació del mateix a la propera assemblea que se celebri.

Article 5.- Funcions
___________________________________________________________________________
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La Federació exerceix, en coordinació amb l’Administració esportiva de la Generalitat, les
funcions següents:
a)

Planificar, promoure, gestionar, dirigir, regular, coordinar, organitzar i tutelar l’esport de
l’esgrima

b)

Ordenar, organitzar, qualificar i autoritzar les competicions esportives oficials de
Catalunya.

c)

Prevenir, controlar i reprimir el dopatge, la violència i la discriminació per raó de sexe
en l’esgrima.

d)

Exercir la potestat disciplinària sobre totes aquelles persones físiques i/o jurídiques
que configuren l’ens federatiu.

e)

Organitzar competicions i altres activitats esportives amb altres federacions esportives,
tant dins del marc territorial de l’estat espanyol com internacionalment, contribuint
fomentar l’esport de l’esgrima

f)

Elegir els/les esportistes i els/les tècnics/tècniques que han de formar part de les
seleccions catalanes d’esgrima, així com la preparació necessària.

g)

Impulsar, planificar i controlar, en coordinació amb l’administració esportiva de la
Generalitat, l’esport d’elit i d’alt nivell, i vetllar per la formació integral i la millora
esportiva continuada dels/de les esportistes.

h)

Col·laborar en les activitats que es desenvolupen dins de l’àmbit de l’esport escolar i
universitari.

i)

Crear, patrocinar o fomentar escoles de la Federació per a la formació de
tècnics/tècniques, entrenadors/es, àrbitres i altres, comitès tècnics que els agrupin i
també òrgans específics per als clubs que participin en competicions federades amb
tiradors/es professionals.

j)

Expedir les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions
oficials dins de l’àmbit de Catalunya, les quals també habilitaran per a les activitats o
competicions d’àmbit estatal i internacional quan es compleixin els requisits establerts
legalment.

k)

Controlar, en primera instància, els processos electorals de la mateixa Federació.

l)

Vetllar pel compliment de les normes vigents que afecten les competicions federades.

m) Promoure la construcció i/o gestionar l’explotació d’equipaments i instal·lacions
esportives de tota mena per al foment i desenvolupament de l’activitat física i la
pràctica de l’esgrima.
n)

Promoure i impulsar la constitució de clubs i associacions esportives.

o)

Executar les resolucions del Tribunal Català de l’Esport.

p)

En general, disposar allò que convingui per a la millora de la pràctica de l’esgrima.
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Secció 2: Llicències, competicions, assegurança i control antidopatge
Article 6.- Llicències
Tots els tiradors/es, àrbitres i tècnics/tècniques han de tenir obligatòriament la llicència
federativa expedida per la Federació, tant per participar en competicions de caràcter federat,
com per desenvolupar les seves funcions de caràcter federatiu en les instal·lacions esportives
dependents de clubs o associacions membres de la Federació.
La llicència habilita el/la seu/seva titular per participar en activitats o competicions esportives
d’àmbit autonòmic, Inter autonòmic i estatal, d’acord amb les normes existents sobre
habilitació d’aquestes.
La Federació, per poder expedir les llicències o per poder autoritzar la participació en
competicions esportives oficials de Catalunya, pot exigir com a requisit previ i imprescindible
que els/les tiradors/es se sotmetin a un reconeixement mèdic d’aptitud per a la pràctica de
l’esgrima.

Article 7.- Competicions
Es consideren competicions de caràcter federat les promogudes, organitzades o tutelades per
la Federació Catalana d’Esgrima, no tenint aquesta condició les que promogui i/o organitzi
qualsevol altra entitat esportiva legalment reconeguda, que només tindran caràcter
d’homologades si prèviament han estat acceptades per la Federació.
Constituiran únicament el calendari esportiu oficial de competicions de Catalunya les que així
siguin qualificades per la Federació, en la seva programació anual.

Article 8.- Assegurança
Tota activitat o competició esportiva, de caràcter federat o no federat que tingui el caràcter d’
homologada obliga a l’entitat organitzadora, quan ho exigeixi la normativa vigent i a la
concertació prèvia d’una modalitat específica d’assegurança que cobreixi els eventuals danys
i els perjudicis ocasionats a tercers amb motiu de la seva celebració.

Article 9.- Control Antidopatge
Tots els/les tiradors/es amb llicència per participar en competicions esportives oficials de
Catalunya estaran obligats/des a sotmetre’s als controls antidopatge establerts durant les
competicions o quan li requereixi la Federació.
!
!

Secció 3: Membres de la Federació. Drets i obligacions
Article 10.- Membres
Els membres de la Federació Catalana d’Esgrima poden ser les entitats afiliades i les
persones físiques amb llicència federativa, seguint les pautes següents:
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Són ENTITATS AFILIADES aquelles associacions o clubs esportius, agrupacions
esportives, associacions esportives escolars i, si escau, societats anònimes esportives,
que inclouen, entre les seves finalitats socials, el foment i la pràctica de l’esgrima, que
consten inscrites al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya i que
hagin complert els requisits federatius que s’estableixin.
També es consideren entitats afiliades les entitats no esportives sense afany de lucre, les
entitats lucratives, les empreses de serveis esportius i qualsevol altra entitat, pública o
privada, que inclouen, entre les seves finalitats socials, el foment i la pràctica de l’esgrima,
que consten adscrites al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya i que
hagin complert els requisits federatius que s’estableixin.
Són PERSONES FÍSIQUES AMB LLICÈNCIA FEDERATIVA els tiradors/es, àrbitres i
tècnics/tècniques, d’acord amb el previst a l’article 6 d’aquests Estatuts

Article 11.- Requisits d’afiliació
L’entitat que demani l’afiliació a la Federació haurà d’emplenar una sol·licitud, que ha d’anar
acompanyada d’una còpia dels estatuts de l’entitat, l’acta de constitució, els membres que
componen la junta directiva o gestora, amb les seves dades personals, i un document
acreditatiu de la inscripció al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.
En un termini màxim de quatre mesos, la Federació notificarà a l’entitat sol·licitant la resolució
relativa a la inscripció. Si aquesta és favorable, en qualsevol cas, el dia a partir del qual es
considerarà inscrit un club o entitat esportiva és el de la presentació de la sol·licitud.

Article 12.- Pèrdua de la condició de membre
La pèrdua de condició de membre de la Federació es produirà, prèvia incoació del
corresponent expedient per l’òrgan federatiu corresponent, en els casos següents:
a)

Per l’extinció o la dissolució de l’associació, club o secció.

b)

Per la revocació del seu reconeixement per part de l’autoritat competent.

c)

Per resolució judicial.

d)

Per la no participació en competicions incloses en el calendari oficial de la
Federació, com a mínim en el període de dos anys consecutius.

e)

Per falta de pagament de les llicències o de les quotes a la Federació.

f)

Per qualsevol altra causa prevista a l’ordenament jurídic vigent.

Article 13.- Drets
Els membres afiliats tenen els drets de:
a) Participar amb veu i vot en les assemblees generals d’acord amb el que disposen
aquests estatuts.
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b) Participar en les competicions oficials d’àmbit autonòmic organitzades per la
Federació i en les competicions oficials d’àmbit estatal i internacional, sempre que
sigui procedent d’acord amb les reglamentacions i disposicions legals vigents.
c) Sol·licitar l’organització dels campionats i competicions a què es refereix l’article 7
d’aquests estatuts.
d) Beneficiar-se de les prestacions o serveis de què la Federació acordi proveir els seus
membres.
e) Contribuir a les finalitats específiques de la Federació.
f) Exigir que l’actuació de la Federació s’ajusti al que disposen aquests estatuts i la
normativa legal vigent.
g) Separar-se lliurement de la Federació.
h) Examinar la documentació i conèixer les activitats de la Federació, sempre que això
no afecti l’eficàcia del funcionament dels seus òrgans.
i) Participar en les activitats esportives, recreatives, culturals o de qualsevol altra mena
que la Federació pugui organitzar.

Article 14.- Obligacions
Són obligacions dels membres de la Federació:
a) Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques de la Federació mitjançant
les aportacions ordinàries o extraordinàries que acordin vàlidament els òrgans
federatius en l’àmbit de les seves competències.
b) Complir amb els estatuts, els reglaments federatius i els acords dels òrgans de
representació i govern adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves competències.
c) Contribuir al compliment de les activitats federatives, tant esportives com de
participació en els òrgans directius, consultius o de govern, quan sigui procedent.
d) Exigir la presentació de la llicència en vigor a Catalunya a tota persona que vulgui
utilitzar les instal·lacions esportives que depenguin d’ells per participar en
competicions d’àmbit federatiu.
e) Comunicar o notificar a la Federació i als òrgans de l’Administració esportiva de la
Generalitat de Catalunya tots aquells actes o dades que preveu la legislació
aplicable, i, en tot cas, els següents:
1) canvis de domicili social
2) modificacions o renovacions de la junta directiva o del responsable de la secció
3) modificacions o revisions dels estatuts o reglaments.
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CAPÍTOL II.- ESTRUCTURA ORGÀNICA
Article 15.- Òrgans
Són òrgans de govern, administració i representació de la Federació Catalana d’Esgrima
l’assemblea general, la junta directiva i el/la president/a, respectivament.

Secció 1: L’assemblea general

Article 16.- Concepte
L’òrgan superior de govern de la Federació és l’assemblea general, constituïda amb criteris
de representació democràtica, sent els seus acords vinculants per a tots els membres de l’ens
federatiu.
Els acords de l’assemblea s’han d’adoptar amb la majoria dels vots presents en el moment de
la votació, llevat dels acords per als quals aquests estatuts hagin previst una majoria
qualificada. Tots els membres afiliats de l’assemblea tenen un vot.

Article 17.- Composició
La composició de l’assemblea és la següent:
PRESIDENT: El/la president/a de la junta directiva de la Federació.
CLUBS: Les associacions o clubs esportius, les associacions esportives escolars, les
agrupacions esportives, les societats anònimes esportives i altres entitats privades no
esportives que entre llurs finalitats socials inclouen el foment i la pràctica de l’activitat
física i esportiva, sempre que constin inscrites al Registre d’entitats esportives i tinguin
una antiguitat d’afiliació mínima d’un any. Les entitats privades no esportives han de
tenir adscrita en el Registre d’entitats esportives la seva secció esportiva i tenir una
antiguitat d’afiliació mínima d’un any.
La representació de les entitats esportives recau 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 hagi expirat el mandat, podrà actuar en
representació de l’entitat la persona que acrediti notarialment la representació de
l’entitat membre
ESTAMENTS: Els/les representants escollits pels estaments de tiradors/es, d’àrbitres i de
tècnics/tècniques.
___________________________________________________________________________
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Article 18.- Estaments
Tenen la consideració de tiradors/es, àrbitres o tècnics/tècniques, a l’efecte de poder formar
part de l’estament corresponent, les persones majors d’edat que estiguin, en possessió de la
llicència preceptiva corresponent.
Les persones que representaran aquests estaments s’han d’escollir per sufragi universal,
lliure i directe entre tots els membres de l’estament en el moment d’iniciar el procés electoral
de la federació. En qualsevol cas, electors i elegibles han d’acreditar la seva participació en
una competició o prova del calendari oficial federatiu per a la temporada en curs o en la
immediatament anterior.
Hi haurà un representant de cadascun dels 3 estaments i per cada disciplina que tingui
assumida la Federació o assumeixi en un futur, de manera que el nombre de representants
d’aquests estaments ha de ser inferior al 50% dels membres de l’assemblea de la Federació.
El mandat d’aquests representants com a membres de l’assemblea coincidirà amb el de la
Junta Directiva de la Federació.

Article 19: Drets de veu i vot
Tots els membres de l’assemblea tenen veu i vot. Els membres de l’assemblea general, llevat
del president, a l’efecte d’exercir el seu dret 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 convocatòria de l’assemblea.
El vot dels membres de l’assemblea general és indelegable.
Els membres de la Junta directiva que no siguin membres de l’assemblea general poden
assistir-hi amb dret a veu però sense vot.

Article 20.- Competències
Les competències de l’assemblea general són les següents:
a)

Aprovar l’informe o la memòria de les activitats de l’exercici vençut.

b)

Aprovar els comptes anuals del corresponent exercici econòmic.

c)

Aprovar el pressupost de l’exercici següent.

d)

Aprovar el pla general d’actuació anual i el calendari esportiu oficial. Les modificacions
puntuals del calendari esportiu no necessiten la convocatòria d'una nova assemblea
general.

e)

Aprovar la convocatòria d’eleccions dels càrrecs de representació, el reglament i el
calendari electoral i escollir els/les membres de la junta electoral.

f)

Elegir els/les membres, respectant el principi de paritat, que han de formar part de la
junta directiva o, si no en tenen el president o presidenta i ratificar els nomenaments
provisionals a què fa referència l’article 49 d’aquests estatuts.

g)

Resoldre les propostes que la junta directiva acordi sotmetre a l’assemblea.
___________________________________________________________________________
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h)

Resoldre les propostes que les entitats afiliades vulguin presentar a l’assemblea,
sempre que tinguin el recolzament del 10% del total d’assembleistes i que es lliurin per
escrit els quinze dies abans de la celebració de l’assemblea.

i)

Aprovar qualsevol modificació o reforma dels estatuts o dels reglaments.

j)

Aprovar el vot de censura.

k)

Fixar el preu de les llicències

l)

Establir les quotes extraordinàries o derrames.

m) Aprovar l’adquisició, venda o gravamen dels béns, o prendre diners en préstec,
sempre que el valor afectat excedeixi el 25% del pressupost anual de l’exercici. Caldrà
també informe preceptiu favorable de l’Administració esportiva de la Generalitat.
n)

Proposar la incorporació o la segregació d’alguna disciplina esportiva, o la fusió amb
una altra Federació.

o)

Dissoldre la Federació.

p)

Totes les que necessitin, per la seva gran transcendència, l’aprovació de l’assemblea
general.

Article 21.- Assemblees ordinàries i extraordinàries
Les assemblees generals poden ser ordinàries o extraordinàries.
És ordinària l’assemblea que preceptivament ha de convocar la Federació un cop a l’any per
conèixer i decidir sobre qualsevol matèria de la seva competència i, com a mínim, sobre les
matèries esmentades als apartats a, b, c, d i k de l’article anterior.
L’assemblea ordinària s’ha de fer necessàriament dins dels sis mesos naturals següents a
l’acabament de l’exercici.
Són extraordinàries totes les altres assemblees generals que es convoquin

Article 22.- Convocatòria
La convocatòria de l’assemblea s’ha de fer per acord de la junta directiva, a iniciativa del
president o de la junta directiva, o a petició dels membres afiliats que representin un nombre
no inferior al 15% del total dels membres de l’assemblea. En aquest darrer cas, des del dia en
què la junta directiva rebi la sol·licitud, no poden passar més de 15 dies.
Si no es convoca l’assemblea, l’administració esportiva de la Generalitat, amb la petició prèvia
de part interessada o bé d’ofici, requerirà a la junta directiva perquè la dugui a terme.
El fet que aquesta no ho faci en el termini de 15 dies, havent-li estat requerit, faculta
l’administració esportiva de la Generalitat a convocar directament els/les membres de
l’assemblea i adoptar tots els acords que esdevinguin necessaris. La previsió anterior s’entén
___________________________________________________________________________
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amb independència de les responsabilitats disciplinàries que es puguin derivar dels
incompliments.
Entre la convocatòria de l’assemblea i la seva realització han de transcórrer, com a mínim, 30
dies naturals i màxim de 40.
Les convocatòries s’han de fer mitjançant un escrit dirigit a cadascun dels/de les membres i
han d’indicar la data, l’hora, el lloc on es farà l’assemblea i l’ordre del dia; també s’han
d’anunciar en una publicació diària d’àmbit català i al lloc web de la Federació.
La informació sobre les matèries objecte de l’assemblea ha de posar-se a la disposició
dels/de les membres a la seu de la Federació des de la convocatòria de l’assemblea general.

Article 23.- Constitució
Les assemblees generals restaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan
concorri la majoria dels/de les seus/seves membres. En segona convocatòria, estaran
vàlidament constituïdes sigui quin sigui el nombre d’assistents.
La convocatòria de les assemblees ha d’establir que entre la primera i la segona convocatòria
passin trenta minuts.

Article 24.- Règim intern de funcionament
L’assemblea ha d’estar presidida pel president i els altres components de la junta directiva de
la Federació. Ha d’actuar com a secretari/a de l’assemblea el secretari/a de la junta directiva
de la Federació o qui el substitueixi, el qual n’ha d’estendre l’acta corresponent.
El/la president/a, o qui el substitueixi, ha de dirigir els debats, concedir i retirar les paraules,
fixar els torns màxims d’intervenció, ordenar les votacions i disposar el que calgui per al bon
funcionament de la reunió. Si es produeixen circumstàncies que alteren de manera greu
l’ordre o impossibiliten que es faci o continuï l’assemblea, qui la presideix pot suspendre-la.
En aquests cas, ha de preveure i comunicar a l’assemblea general la data de la represa, que
s’haurà de fer en un termini no superior a quinze dies.
Els acords de les Assemblees generals s’han d’adoptar per majoria dels vots presents en el
moment de la votació, a excepció d’aquells acords en què aquests Estatuts hagin previst una
majoria qualificada, que en cap cas pot ser superior als 2/3 dels vots dels membres presents
a l’assemblea general i que en cas de dissolució de la federació ha de representar més del
50% dels membres de ple dret.

Article 25.- Acta
L’acta pot ser aprovada per l’assemblea general o bé, per delegació, pels/les interventors/res,
que en nombre de 2 hagi designat l’assemblea general, en un termini màxim de 30 dies
naturals.
Aquests/es, juntament amb el/la president/a i el/la secretari/a, han de signar l’acta, de la qual
cal informar els/les membres de l’assemblea.
!
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Secció 2: La junta directiva
Article 26.- Concepte
La junta directiva és l’òrgan de govern, de gestió i d’administració que té la funció de
promoure, dirigir i executar les activitats esportives de la Federació i gestionar-ne el
funcionament d’acord amb l’objecte social i els acords de l’assemblea general.
De manera especial, són competències de la junta directiva les qüestions següents:
- l’admissió d’afiliats
- la convocatòria de les assemblees generals
- la presentació a l’assemblea general ordinària de la documentació que s’ha de
sotmetre a aprovació.

Article 27.- Composició
Són membres de la junta directiva els càrrecs i persones següents:
- el/la president/a, que és el de la Federació
- un/a o més vicepresidents/tes
- un/a tresorer/a
- un/a secretari/a
- un/a o més vocals.
En el cas d’existir més d’un/a vicepresident/a s’haurà de determinar el seu grau.
El mandat dels membres de la junta té una durada de QUATRE anys i la seva renovació serà
total. Tots els càrrecs són reelegibles sense cap tipus de limitació temporal.
Els/les membres de la junta directiva tenen la obligació d’assistir a les reunions convocades i,
en general, de desenvolupar les tasques federatives que els corresponguin amb diligència i
interès.
Tots els càrrecs són honorífics, però excepcionalment pot establir-se una compensació
econòmica justificada a favor d’algun dels membres, que ha de ser expressament acordada i
quantificada per l’assemblea general. La compensació econòmica, que sempre serà limitada,
en cap cas pot 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 28.- Convocatòria de les reunions de Junta Directiva
La convocatòria de les reunions de la junta directiva és una atribució del/de la president/a.
Com a mínim, s’ha de fer una reunió per trimestre.
Els/les membres de la junta, almenys un terç del total, també tenen la facultat d’exigir la
convocatòria, que, en aquest cas, s’ha de fer dins dels cinc dies següents a la petició. La
reunió s’ha de fer en un termini no superior a quinze dies des de la petició. En cas que no es
convoqui dins del termini, pot fer-ho el/la sol·licitant membre de la junta de més edat.
Per constituir la junta directiva és necessari que assisteixin, almenys, la meitat dels/de les
membres que la componen, i els acords s’han de prendre per majoria simple dels/de les
assistents. El vot del/de la president/a serà diriment en cas d’empat.
___________________________________________________________________________
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Per entendre vàlidament constituïda la junta directiva, d’acord amb el que disposa el paràgraf
anterior, els membres han de ser presents bé, personalment al lloc de la convocatòria, bé per
mitjans telemàtics/videoconferència, que els permeti seguir la reunió i poder participar en la
presa d’acords. Aquesta circumstància constarà expressament en l’acta de la reunió.
Els/les membres de la junta directiva poden exigir que quedi reflectit a l’acta, que ha d’estar
subscrita pel/per la president/a i el/la secretari/a, el vot que emetin contra una decisió o un
acord i la seva explicació de manera succinta.

Article 29.- President/a
El/la president/a de la Federació deté la seva representació, ho és també de l’assemblea
general i dels seus òrgans de govern i té vot de qualitat en cas d’empat en l’adopció dels
acords de la junta directiva i del comitè executiu.
El càrrec de president/a serà incompatible amb qualsevol altre càrrec en un club o associació
membre de la Federació. El/la president/a no pot tenir vinculació, contractual o comercial amb
la Federació, llevat de la excepció que disposa l’article 27.
El president/a de la Federació podrà participar en activitats competitives oficials de caràcter
federat en l’àmbit territorial de la Federació Catalana d’Esgrima.

Article 30.- Vicepresidents/es
El/la vicepresident/a o vicepresidents/es han d’auxiliar el/la president/a en tot el que calgui i
ha/n d’exercir les seves funcions d’acord amb les seves instruccions. Així mateix, un
vicepresident ha de substituir el/la president/a en cas d’absència, vacant o malaltia. Si n’hi ha
més d’un, el de major grau o antiguitat, i en cas d’impossibilitat d’ocupar aquest càrrec, l’ha de
substituir el membre de la junta directiva de més edat.

Article 31.- Tresorer/a
La gestió econòmica de la Federació correspon al/a la tresorer/a, que té com a funcions
específiques les següents:
a)

Portar i controlar la comptabilitat de la Federació i registrar-la en els llibres de
comptabilitat establerts per la legislació vigent, on han de figurar ingressos i despeses,
amb l’origen d’aquells i la destinació d’aquestes.

b)

Proposar cobraments i pagaments.

c)

Reglamentar les despeses, fer la inspecció econòmica de tots els òrgans federatius i
proposar les mesures disciplinàries en els casos d’infracció de les normes establertes.

d)

Proposar l’adquisició dels béns necessaris i reglamentar-ne la utilització.

e)

Fer el balanç, els comptes i els pressupostos anuals per presentar-los a l’assemblea
general.

f)

Autoritzar els pagaments i tota mena de documents bancaris.

g)

Donar compte a la junta directiva dels membres morosos.
___________________________________________________________________________
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h)

Utilitzar la signatura social per a la disposició de fons d’acord amb el que estableixi la
junta directiva.

Article 32.- Secretari/a
Correspon al/ a la secretari/a:
a)

Estendre i autoritzar amb la signatura del/la president/a les actes i els certificats de les
juntes de govern i assemblees generals i fer-ne les convocatòries.

b)

Estendre documents propis de la secretaria.

c)

Portar els llibres de registre de membres afiliats.

d)

Portar els llibres d’actes de les assemblees generals i de les reunions de la junta
directiva.

e)

Facilitar als/a les directius/ves i òrgans de la Federació tota la informació que calgui
per a la seva feina i responsabilitats.

f)

Fer les estadístiques i preparar la memòria anual de les activitats.

Article 33.- Vocals
Correspon als/a les vocals desenvolupar aquelles funcions que els confiï la junta directiva, així
com les corresponents als òrgans tècnics o col·laboradors als quals estiguin adscrits.

Article 34.- Comitè executiu
El comitè executiu és un òrgan de control ordinari i de seguiment de la gestió federativa, tant
econòmica com esportiva, que exercirà les facultats que la junta directiva acordi
expressament delegar.
El comitè executiu està format pel/per la president/a, el/la tresorer/a, el/la secretari/a, i un altre
membre de la junta directiva designat pel president.
Els acords del comitè executiu han de ser aprovats per la meitat més un/a dels/de les
presents, s’han d’anotar en el llibre d’actes i han de ser coneguts i aprovats, en el seu cas,
pels/per les membres de la junta directiva en la propera reunió que realitzi.
El comitè executiu restarà vàlidament constituït, prèvia convocatòria del/de la president/a i
avís als/a les seus/ves membres, quan concorrin almenys tres d’ells/es.
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Secció 3: Procediment electoral

Article 35.- Principis informadors
Els càrrecs de la junta directiva s’han de proveir mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret
pels/per les membres de l’assemblea general, per majoria de vots i amb presentació i
acceptació prèvia de candidatures tancades.

Article 36.- Requisits dels/de les candidats/es
Per a poder ser candidat/a a president/a o membre de la junta directiva és necessari complir
els requisits següents:
1)

Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya.

2)

Ser major d’edat i estar en ple ús dels drets civils.

3)

No trobar-se sotmès/a al compliment de cap sanció inhabilitadora dictada per òrgan
competent.

4)

Ser titular de una llicència federativa emesa per la Federació Catalana d'Esgrima.

Si un/a membre de la junta directiva o de la comissió gestora es vol presentar com a
candidat/a a les eleccions, haurà de presentar la seva dimissió i cessar en el càrrec abans
que s’iniciï el termini de presentació de candidatures.
En el supòsit que tots o la majoria dels membres de la junta directiva dimiteixin per presentarse com a candidats/es a les eleccions, cal procedir tal com disposi la normativa vigent en
matèria de constitució d’una comissió gestora.
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.

Article 37.- Convocatòria
La convocatòria per a l’elecció de la junta directiva s’ha de dur a terme mitjançant acord de
l’assemblea general. A l’ordre del dia, hi ha de constar la proposta de procediment a seguir
per a l’elecció, la del reglament i calendari electoral i la del nomenament de la junta electoral,
que ha d’estar formada per tres membres titulars i una llista àmplia de suplents,
El nomenament dels membres de la junta electoral es realitza per sorteig entre els/les
membres presents de l’Assemblea general.
Entre el dia en què es prengui l’acord de convocatòria d’eleccions i el dia de la celebració ha
de transcórrer un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 45.
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Article 38.- Junta electoral
Els/les components de la junta electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la
formalment en el termini fixat per l’assemblea. En l’acte de constitució han d’escollir el/la
president/a. Ha d’actuar com a secretari/a de la junta electoral, amb veu però sense vot, el/la
que ho sigui de la Federació, que ha d’estendre acta de totes les reunions i dels acords que
adopti la junta electoral, amb el vistiplau del president/a.
La junta electoral així constituïda ha de mantenir el seu mandat i les seves funcions fins a
l’acabament del procés electoral.
El càrrec de membre de la junta electoral és obligatori i incompatible amb la condició de
candidat/a o familiar de candidat/a, tant per afinitat com per consanguinitat fins a 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 aquesta incompatibilitat, o concorre en l’elegit alguna circumstància plenament
justificativa de la impossibilitat d’exercir el càrrec, ha de ser substituït/da pels/per les suplents
escollits/des.
Els/les elegits/des com a titulars o suplents per formar la junta electoral, si es neguessin a
prendre possessió o a exercir el seu càrrec i no es pogués constituir aquest òrgan electoral,
haurien de ser substituïts pels/per les membres que designés la junta directiva o, si és
procedent, la comissió gestora.
La Secretaria General de l’Esport i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, a petició
de la Junta Electoral o dels/de les membres de la Junta Directiva que restin en els seus
càrrecs o de la Comissió Gestora, a manca d’això, poden enviar els/les seus/ves
respectius/ves representants per tal de vetllar pel correcte funcionament del procés electoral.
Aquests/es representants poden estar presents en les deliberacions de la junta electoral.

Article 39.- Cens electoral
El cens per a l’elecció dels càrrecs de la junta directiva l’ha de proclamar la junta electoral.
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.
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, afegirhi el nom de la persona que exerceix la representació legal de l’entitat.

Article 40.- Funcions de la junta electoral
La junta electoral té les funcions següents:
a)

Aprovar el cens electoral

b)

Conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin

c)

Admetre o refusar les candidatures i la seva proclamació.
___________________________________________________________________________
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d)

Decidir, sobre qualsevol incident sorgit en el curs 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 en 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, conèixer i resoldre qualsevol qüestió que afecti directament a la
celebració d’eleccions i els seus resultats.

Totes les reclamacions presentades davant la junta electoral s’han de fer en un termini màxim
de tres dies hàbils després que s’hagi produït el fet objecte de la impugnació.
La resolució de la junta, que serà executiva, s’ha de dictar en els 3 dies hàbils posteriors.
Contra els acords de la junta electoral de la Federació poden interposar-se els recursos que
preveu la normativa reguladora de la jurisdicció esportiva.

Article 41.-Candidatures
Les eleccions s’han de fer pel sistema de candidatures tancades.
Les candidatures han d'estar composades per un mínim de cinc membres.
A la candidatura ha de figurar el nom dels/de les membres de la candidatura encapçalats
pel/per la candidat/a a president/a, el/la qual distribuirà els diferents càrrecs entre els/les
membres de la candidatura una vegada produïda l’elecció.

Article 42.- Avals
Les candidatures han d’estar avalades per un nombre d’assembleistes que representi, al
menys, el deu per cent dels vots de l’assemblea general.

Article 43.- Votació
L’acte de les votacions ha de ser controlat per la junta electoral i pels interventors que designi
cadascun dels candidats o pels/per les representants enviats per la Secretaria General de
l’Esport o per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
La junta electoral aixecarà acta una vegada acabada la votació i el recompte.
No s’admetran els vots per correu ni els vots per delegació. Només pot representar l’entitat el
seu president/a, inscrit/a en deguda forma en el Registre d’Entitats Esportives de la
Generalitat de Catalunya, o el/la vicepresident/a, en les condicions recollides al primer
paràgraf de l’article 19 del present document.
En cap cas no s’admet que una persona exerceixi la representació de més d’una entitat a
l’assemblea general.

Article 44.- Resultat
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La candidatura que obtingui la majoria de vots vàlids serà considerarà guanyadora.
Si es produís un empat entre dues o més candidatures que hagin obtingut més vots, s’haurà
de fer una nova votació entre els empatats al cap de set dies al mateix lloc, a la mateixa hora i
en les mateixes condicions.

Article 45.- Proclamació
L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora elaborada per la junta electoral s’ha de
comunicar, mitjançant certificació, dins dels tres dies naturals següents, a les candidatures
presentades i al Registre d’entitats esportives de la Generalitat, i a la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya.

Article 46.- Incidències
Si només es presentés o restés vàlida una única candidatura, no es realitzarà l’acte de
votació, i la junta electoral, en virtut de les competències que té atribuïdes, procedirà a
proclamar els membres de la candidatura com a junta directiva.
Si no es presentés cap candidatura o no fos vàlida cap de les presentades, la junta electoral,
i, si s’escau, els/les membres de la junta directiva que no hagin cessat, constituiran una
comissió gestora, amb l’únic objectiu d’administrar la Federació i convocar i fer noves
eleccions en el termini màxim de tres mesos.

Secció 4: Cessament, suspensió, provisió de vacants, vot de censura

Article 47.- Cessament
El cessament de la junta directiva , i dels seus membres individualment, es produirà per les
causes següents:
a)

Dimissió, incapacitació, inhabilitació, separació o defunció de més del 50% dels/de les
membres, i també si s’arriba a aquest percentatge per cessament o dimissió de forma
individualitzada.

b)

Acabament del mandat natural per al qual van ser elegits/des.

c)

Aprovació d’un vot de censura.

Article 48.- Suspensió temporal de funcions
La suspensió temporal de les funcions dels/de les membres de la junta directiva es produirà
per les causes següents:
a)

Sol·licitud de l’interessat/da, quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin i així ho
aprovi la junta directiva.
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b)

Acord de la junta directiva, quan s’instrueixi un expedient disciplinari a un/a membre de
la junta. Aquesta suspensió ha de ser pel temps de la instrucció de l’expedient.

c)

Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària executiva.

d)

Per inassistència sense causa justificada, de manera reiterada, a les reunions de la
junta directiva.

Article 49.- Provisió de vacants
Per la provisió de vacants a la junta directiva cal tenir en compte les regles següents:
a)

Quan es produeixin vacants que afectin menys del 50% dels/de les membres de la
junta directiva però no el president/a, aquest/a ha d’acordar la designació, per
cooptació, dels càrrecs corresponents, decisió que ha de ser ratificada en la primera
assemblea general que tingui la Federació.

b)

Si les vacants afecten menys del 50% dels/de les components de la junta directiva,
inclòs el/la president/a, correspon als/a les membres no afectats la designació, per
cooptació, decisió que també ha de ser ratificada a la següent assemblea general que
faci la Federació.

c)

Si les vacants afecten més del 50% dels/de les components de la junta directiva,
l’assemblea general ha d’escollir una comissió gestora a fi d’administrar
transitòriament la Federació i convocar i fer noves eleccions en un termini màxim de
tres mesos.

Els càrrecs vacants proveïts transitòriament i les persones designades per ocupar-los ho són
durant el temps que resti de mandat al càrrec i sense que la designació alteri el temps natural
de mandat.
En el cas que la provisió transitòria es faci com a conseqüència de la substitució d’un membre
amb el mandat suspès temporalment, el mandat de la persona designada per substituir-lo s’ha
de limitar exclusivament al temps de la suspensió i no pot excedir el mandat natural del
substituït.

Article 50.- Comissió gestora
En el cas que s’hagi de constituir la comissió gestora, haurà d’estar composta per un nombre
de membres no inferior a cinc, escollits d’entre els de l’assemblea, respectant el principi de
paritat, sempre que això sigui possible per la pròpia composició de l’Assemblea.
La comissió gestora ha d’exercir totes les facultats d’administració que corresponen a la junta
directiva d’acord amb els estatuts, si bé ha de limitar les seves funcions i decisions al
manteniment de les activitats normals de la Federació i a la protecció dels seus interessos
durant el període transitori màxim de tres mesos, en el qual s’hauran de convocar i fer noves
eleccions.

Article 51.- Vot de censura
Per tal de poder sol·licitar un vot de censura contra el/la president/a de la Federació, o contra
la totalitat de la seva junta directiva o contra qualsevol dels membres, cal sol·licitar-ho a
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través d'un escrit motivat, amb la signatura i els requisits necessaris per a la identificació dels
sol·licitants, per la majoria dels membres de la mateixa junta directiva o, com a mínim, pel
15% dels membres de l’assemblea general.
Un cop presentada la sol·licitud de vot de censura a la secretaria de la Federació, s’ha de
constituir, dins del termini dels deu dies següents, una mesa de cinc persones, formada per
dos membres de la junta directiva designats per aquesta, els/les dos primers/es signants de la
sol·licitud i un/a delegat/da designat/da per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya,
que actuarà com a president/a.
Comprovada per la mesa l’adequació de la sol·licitud als requisits assenyalats al paràgraf
primer d’aquest article, i dins del termini de cinc dies, la junta directiva ha de convocar
l’assemblea general a fi que aquesta tingui lloc en un termini no inferior a deu dies naturals, ni
superior a vint, a comptar de l’endemà de la convocatòria, per dur a terme l’acte de la votació,
prèviament al qual tindran veu els/les representants dels/de les sol·licitants del vot de censura
i els/les censurats/des.
L’assemblea general i l’acte de la votació han d’estar controlats per la mesa esmentada al
segon paràgraf, la qual ha de resoldre tots els incidents i les reclamacions que es puguin
produir. Cal tenir en compte que els seus acords són immediatament executius i que no es pot
interrompre ni suspendre per aquesta causa la votació.
Un cop finalitzada la votació, la mesa ha de disposar l’escrutini i el recompte de vots. Contra
la resolució final de la mesa es poden interposar els recursos procedents.
El vot de censura només es pot acordar mitjançant el vot favorable de les dues terceres parts
dels/de les membres de l’assemblea presents que han exercit el dret a vot.
Un cop acordat el vot de censura, el/la president/a, la junta directiva o els/les membres
afectats cessaran automàticament i s’aplicarà el règim de transició previst en aquests
estatuts.
En cas que la junta directiva no nomeni els/les membres de la mesa o no convoqui
l’assemblea general, la Secretaria General de l’Esport, a petició dels/de les 2 primers/es
signants de la sol·licitud, pot requerir a la junta directiva que ho dugui a terme. Si es fa cas
omís d’aquest requeriment, la Secretaria General de l’Esport ha de nomenar discrecionalment
els/les membres de la mesa que faltin o, si s’escau, convocar directament l’assemblea
general amb la finalitat de dur a terme l’acte de votació, sens perjudici de les responsabilitats
disciplinàries que calgui aplicar.
En el supòsit que un vot de censura no prosperi, no es pot plantejar un nou vot fins que
transcorri un termini de 2 anys des de la realització de l’assemblea general en què s’hagi
rebutjat.
En el cas que el vot de censura vagi contra el president/a o la junta directiva, haurà d’incloure
la proposta de designació d’una nova junta directiva.
No es pot promoure cap vot de censura fins que transcorrin 6 mesos des de l’elecció d’una
nova junta directiva.

Secció 5: Òrgans col·laboradors
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Article 52.- Òrgans col·laboradors
Per al desenvolupament i execució de les funcions tècniques, la Federació disposa dels
òrgans col·laboradors següents:
1) Escola Catalana d’Esgrima
2) Comitè d’àrbitres.
3) Comitè de tècnics/tècniques.
4) Comitè esportiu.
Els òrgans col·laboradors poden ser presidits per un/a membre de la junta directiva nomenat
per la mateixa junta o bé per un/a membre dels propis comitès que esculli la junta directiva
entre una llista que proposi cada col·lectiu.
L’estructura organitzativa d’aquests òrgans, com també les funcions que se’ls atorguin i les
competències que, si és procedent, els poden ser delegades, han de ser aprovades per la
junta directiva i ratificades per acord de l’assemblea general.
Els òrgans col·laboradors seran compostos respectant el principi de paritat, sempre que sigui
possible.

Article 53.- Escola Catalana d’Esgrima
L’Escola Catalana d’Esgrima és un òrgan col·laborador que depèn de la junta directiva de la
Federació i que té la responsabilitat de la formació i el reciclatge de l’estament tècnic, els/les
àrbitres i els/les directius/ves de la Federació.
L’Escola Catalana d’Esgrima ha de desenvolupar la seva activitat d’acord amb l’òrgan
competent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
S’estableix que els/les professionals de l’ensenyament de l’esgrima que exerceixen com a tals
a les instal·lacions dels membres afiliats, han d’estar en possessió del títol oficial o convalidat
per la Federació i l’Escola Catalana de l’Esport i de la llicència federativa que correspongui.

Article 54.- Comitè d’àrbitres
El comitè d’àrbitres és un òrgan col·laborador que depèn de la junta directiva de la Federació,
que agrupa tots els/les membres de l’organització arbitral, amb les funcions següents:
a)

Proposar a la junta directiva de la Federació els criteris i la normativa de qualificació,
classificació i designació dels/de les àrbitres en les competicions federades.

b)

Arbitrar i fer un control específic del desenvolupament de les competicions federades
incloses en el calendari oficial de la Federació, d’acord amb les normes que
s’estableixen reglamentàriament.

c)

Complir i fer complir les regles del joc i, si és procedent, les normes reglamentàries
establertes per a les diferents competicions adoptant els acords pertinents a aquests
efectes.
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d)

Vetllar, sota la coordinació de l’Escola Catalana d’Esgrima, per la formació i
l’actualització permanent de tots els/les membres, col·laborant en els cursos de
reciclatge i duent a terme les proves pertinents per al seu manteniment físic i tècnic
amb la finalitat d’aconseguir el nivell òptim de coneixements i preparació.

e)

Establir les diferents categories o nivells que siguin necessaris d’acord amb la
normativa aprovada per la Federació i la legislació aplicable.

f)

I totes les funcions que la junta directiva de la Federació cregui oportú atorgar-li.

Article 55.- Comitè tècnic
El comitè tècnic és un òrgan tècnic col·laborador que depèn de la junta directiva de la
Federació, que agrupa els/les tècnics/tècniques d’esgrima, que tenen competència
professional segons el que disposi la normativa vigent.
El comitè tècnic té les funcions següents:
a)

Vetllar, sota la direcció i la coordinació de l’Escola Catalana d’Esgrima, per la formació
i l’actualització permanent de tots els/les seus/ves membres.

b)

Contribuir al foment i a la millora tècnica de l’esport de l’esgrima mitjançant
conferències, seminaris i jornades tècniques, i també amb la publicació d’estudis i
treballs divulgatius.

c)

Proposar a la junta directiva qualsevol iniciativa que es consideri adequada per a la
millora del nivell tècnic en la pràctica de l’esgrima i per al seu foment.

d)

Aquelles altres funcions que la junta directiva cregui convenient atorgar-li.

Article 56.- Comitè esportiu
El comitè esportiu és un òrgan col·laborador que depèn de la junta directiva de la Federació,
format per tècnics/tècniques i experts/tes en l’esport de l’esgrima designats per la junta
directiva, amb les funcions bàsiques següents:
a)

Proposar el programa d’activitats i de competicions de la selecció catalana d’esgrima
en les seves diferents categories, i també la designació dels/de les seleccionadors/es
que s’hagin de fer càrrec del pla de preparació de les seleccions.

b)

Estudiar els reglaments per a l’organització de les competicions i proposar-ne la
modificació, quan sigui procedent, tenint en compte les directrius de les federacions
internacionals sobre l’esport de l’esgrima.

c)

Fer informes sobre les propostes de programació de competicions i activitats de la
Federació.

d)

Assessorar els òrgans de la Federació en aquells aspectes que consideri oportú o li
sigui requerit.

e)

Aquelles altres funcions que la junta directiva cregui convenient atorgar-li.
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CAPÍTOL III.- RÈGIM DOCUMENTAL I ECONÒMIC

Secció 1. Règim documental

Article 57.- Règim documental
Integren el règim documental de la Federació:
a)

Els llibres d’actes, on s’ha de consignar el contingut de les reunions de l’assemblea
general i de la junta directiva, amb indicacions de la data, els/les assistents, els
assumptes tractats i els acords adoptats. Les actes les ha de subscriure el/la
secretari/a de la junta directiva tal com estableixen aquests estatuts.

b)

El registre de persones i d’entitats federades, on s’han de fer constar de manera
diferenciada els membres afiliats dels quals s’ha de consignar, com a mínim, la
identificació de les persones físiques federades, la denominació de l’entitat o secció
federada, el seu domicili, el/la president/a de l’entitat o el responsable de la secció
adherida i el número d’inscripció o adscripció al Registre d’entitats esportives de la
Generalitat.

c)

Els llibres de comptabilitat, les comptes anuals i les memòries econòmiques.

d)

Tots els documents, instruments o llibres auxiliars que es considerin oportuns per al
millor compliment dels objectius de la Federació, tot això d’acord amb el que es
disposa en aquests estatuts en relació amb el règim econòmic.

La Federació diligenciarà els seus llibres al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb la normativa reguladora d’aquest registre.

Secció 2. Règim econòmic

Article 58.- Concepte
El sistema econòmic de la Federació és el de pressupost i patrimoni propi. S’han d’aplicar les
normes econòmiques establertes en aquests estatuts, les comptables del Pla general de
comptabilitat, o les d’adaptació sectorial que siguin d’aplicació, per reflectir una imatge fidel de
l’entitat.

Article 59.- Comptes anuals
La junta directiva ha de formular, dins dels tres primers mesos de l’exercici, i presentar a
l’assemblea general, dins dels sis primers mesos de l’exercici, els seus comptes anuals, que
han de comprendre el balanç, el compte d’ingressos i despeses, i la memòria.
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Els comptes anuals han de ser al domicili social un mínim de quinze dies abans de
l’assemblea a disposició dels/de les seus/ves membres, els quals en podran demanar una
còpia, que se’ls ha de lliurar abans que es faci l’assemblea general.

Article 60.- Verificació comptable
Els auditors de comptes han de revisar els comptes anuals de la Federació.
La Federació Catalana d'Esgrima està obligada a donar una còpia dels comptes anuals i de
l'informe de l'auditoria a l'Administració esportiva en el termini dels 6 primers mesos següents
al tancament de cada exercici i sempre quinze dies abans de la següent assemblea general.

Article 61.- Disposició i gravamen
La junta directiva de la Federació té les facultats de disposició econòmica, dins dels límits
previstos en el seu pressupost i en les seves disposicions estatutàries o reglamentàries.
Així mateix, la junta directiva pot acordar el traspàs de partides mitjançant acord que consti en
acta.
La Federació ha de destinar la totalitat dels seus ingressos i patrimoni a la consecució dels
fins propis del seu objectiu. La junta directiva pot transmetre o vendre béns immobles o
prendre diners com a préstec. Quan la quantia superi dins de l’exercici l’import del 25% del
pressupost anual, o el 25% del patrimoni que consta en el balanç, l’Assemblea General haurà
d’aprovar les operacions corresponents.
Mentre no s’aprovi el pressupost de l’exercici, i amb caràcter provisional, cal aplicar la part
proporcional de les xifres que hagi aprovat l’assemblea general com a despeses en el
pressupost per a l’any anterior, actualitzades segons la variació de l’índex del cost de la vida
d’aquell exercici.
El producte de l’alienació d’instal·lacions esportives o dels terrenys en què es troben s’ha
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 l’administració esportiva que
determini una destinació diferent.

Article 62.- Responsabilitat
Els/les membres de la junta directiva responen de forma civil i administrativa davant de la
Federació, dels federats i de tercers, pels actes i omissions realitzades en l’exercici de les
seves funcions i pels acords que hagin votat.
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CAPÍTOL IV.- JURISDICCIÓ FEDERATIVA

Secció 1: Àmbit jurisdiccional

Article 63.- Jurisdicció competitiva i disciplinària esportiva
La jurisdicció relativa a les matèries pròpies de la competició esportiva de la Federació
comprèn el coneixement i la resolució d’aquelles qüestions de naturalesa competitiva que es
plantegin en relació o com a conseqüència de la pràctica de l’esgrima i que estiguin regulades
per normes d’aplicació a la mateixa Federació.
La potestat jurisdiccional competitiva confereix a la Federació la possibilitat de resoldre totes
les qüestions que es plantegin en relació amb l’aplicació de les normes reglamentàries
esportives establertes per regular la competició de tipus federat.
La competència atribuïda a la jurisdicció disciplinària esportiva de la Federació s’estén a
conèixer les infraccions de les regles del joc, prova o competició, de la conducta esportiva o
de les normes de conducta associativa tipificades amb caràcter general a la normativa legal
vigent i les disposicions reglamentàries específiques de la mateixa Federació.
La potestat disciplinària confereix a la Federació la possibilitat d’enjudiciar i, si s’escau,
sancionar les persones o les entitats sotmeses a la disciplina esportiva o associativa de la
Federació, és a dir, els clubs o les associacions esportives i els/les seus/ves directius/ves,
tècnics/tècniques, esportistes, àrbitres, components de la mateixa estructura orgànica
federativa i, en general, totes aquelles persones físiques o jurídiques que desenvolupen la
seva activitat federada en l’àmbit autonòmic de Catalunya.

Secció 2: Òrgans jurisdiccionals

Article 64.- Òrgans
L’exercici de la potestat jurisdiccional, competitiva i disciplinària esportiva, correspon:
a)

Als/a les àrbitres durant el desenvolupament de la competició, assistits pels directoris
tècnics de les competicions, segons el reglament de la Federació Internacional
d’Esgrima.

b)

Al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva, òrgan col·legiat constituït per tres
membres, un/a dels quals ha de ser necessàriament llicenciat en dret, i assistit per
un/a secretari/a amb veu però sense vot. Els/les membres han de ser elegits/des per la
junta directiva, d’entre els quals s’ha de nomenar un/a president/a. Aquest òrgan ha de
ser convocat quan li ho sigui requerit i ha de resoldre d’ofici o a instància de part i per
majoria els assumptes de la seva competència. El seu mandat és, com a màxim, de
sis anys.

c)

Al Comitè d’Apel·lació, òrgan col·legiat constituït per quatre membres, un/a dels/de les
quals ha de ser necessàriament llicenciat en dret. Els/les membres han de ser
designats per la junta directiva, i d’entre ells/es s’ha de nomenar un/a president/a i
un/a secretari/a. Aquest òrgan, convocat cada vegada que sigui necessari, ha de
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resoldre en segona instància i per majoria els recursos interposats contra el Comitè de
Competició i Disciplina Esportiva, contra els acords definitius adoptats en matèria
disciplinària esportiva pels òrgans competents dels clubs esportius afiliats i contra les
decisions adoptades pels òrgans electorals de les esmentades entitats federades.

Secció 3: Procediments jurisdiccionals

Article 65.- Jurisdicció competitiva
Tots els expedients incoats d’ofici o a instància de part en matèria pròpia de la jurisdicció
competitiva s’han de tramitar amb l’observança de les fases procedimentals següents:
a)

Resolució inicial i notificació fefaent d’aquesta a les parts interessades i a aquelles que
es considerin afectades per la decisió final.

b)

Termini d’al·legacions, proposició de prova i pràctica d’aquesta.

c)

Resolució final i comunicació fefaent a les parts intervinents dels recursos escaients.

Article 66.- Jurisdicció disciplinària
Els procediments reguladors de les actuacions disciplinàries de la primera instància federativa
es regiran per les normes rituals recollides als paràgrafs següents.
Els/les àrbitres exerceixen la potestat disciplinària pel que fa a les infraccions de les regles del
joc o la conducta esportiva durant el desenvolupament del joc o competició i de manera
immediata.
El procediment per a la sanció de les infraccions disciplinàries que competeixin al Comitè de
Competició i Disciplina Esportiva ha de començar d’ofici, per iniciativa pròpia, per denúncia
motivada de part interessada o a requeriment de l’Administració Esportiva de la Generalitat.
La provisió per la qual s’acordi iniciar el procediment ha de tenir la relació de fets imputats i el
nomenament d’instructor/a i secretari/a, i s’ha de notificar fefaentment als/a les
interessats/des i les persones que es considerin afectades per la decisió final.
En el mateix escrit de notificació d’inici d’expedient, es concedirà un termini de quinze dies
perquè els interessats aportin, proposin i es practiquin les proves que es considerin
pertinents.
Una vegada practicada la prova admesa, l’instructor/a ha de formular, en un termini de tres
dies, la proposta de resolució, que, juntament amb el plec de càrrecs oportú, s’ha de notificar
als/a les interessats/des perquè en un termini de deu dies puguin examinar l’expedient i
presentar les al·legacions que estimin oportunes.
Passat el termini concedit, l’instructor/a elevarà l’expedient al Comitè de Competició i
Disciplina Esportiva per a la deliberació i presa de la decisió en la primera reunió que es faci,
que l’òrgan jurisdiccional haurà de notificar fefaentment a les parts interessades. La resolució
s’ha de motivar i cal especificar-hi els recursos que corresponguin.
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Article 67.- Procediment extraordinari
En el cas que s’hagin produït incidències, amb motiu o com a conseqüència d’una prova o
competició, que puguin ser qualificades com a lleus o greus contra la conducta esportiva i
necessitin un acord immediat del Comitè de Competició i Disciplina, l’expedient es tramitarà
d’urgència, a criteri de l’òrgan jurisdiccional.
Les parts interessades seran citades amb una antelació mínima de dos dies i de forma fefaent
per l’òrgan jurisdiccional a una reunió a la qual assistiran les parts, un/a membre instructor/a
nomenat pel comitè i el/la seu/va secretari/a i altres persones interessades.
En la citació s’han d’indicar de manera breu les circumstàncies del cas i la imputació
formulada i s’ha d’informar les parts que hi poden aportar les proves que estimin oportunes.
Una vegada feta aquesta reunió, en què es donarà audiència a l’interessat, es practicaran les
proves que se sol·licitin i aportin les parts i es formularà una proposta de sanció, davant la
qual l’interessat/da podrà al·legar per escrit o verbalment el que estimi oportú.
De tot l’exposat en la reunió s’estendrà acta, que s’elevarà, juntament amb les altres proves
practicades i la proposta de resolució, davant el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva,
que haurà de dictar una resolució en un termini màxim de dos dies.

Article 68.- Recursos
Les decisions acordades amb caire immediat per part dels/de les àrbitres durant el
desenvolupament d’una competició referides a les infraccions de les regles de joc i de la
conducta esportiva són apel·lables davant el directori tècnic de la competició, segons
estableix el reglament de la Federació Internacional d’Esgrima.
Contra els acords dictats en primera instància pel Comitè de Competició i Disciplina Esportiva
pot interposar-se, en el termini màxim de tres dies hàbils següents a la notificació de l’acte
impugnat, recurs davant el Comitè d’Apel·lació.
Els acords definitius adoptats en matèria disciplinària esportiva pels òrgans competents dels
clubs esportius afiliats a la Federació, quan l’acord exhaureixi la via associativa i en aquesta,
s’hagi imposat una sanció qualificada com de greu o molt greu, poden ser recorreguts davant
el Comitè d’Apel·lació en el termini de quinze dies hàbils comptats des del moment de la seva
notificació a l’interessat/da.
Contra els acords dels òrgans electorals dels clubs afiliats pot interposar-se recurs davant el
Comitè d’Apel·lació en un termini de tres dies hàbils següents a l’adopció dels mateixos.
Els acords del Comitè d’Apel·lació exhaureixen la via federativa i contra ells pot formular-se
recurs, davant el Comitè Català de Disciplina Esportiva de la Generalitat, en el termini de
quinze dies hàbils següents a la notificació de l’acord impugnat, excepte en aquells supòsits
en els quals en la resolució combatuda s’hagi imposat sanció per falta qualificada com a lleu.
Qualsevol altre acord adoptat en via federativa el coneixement del qual no es trobi
expressament atribuït a la competència dels òrgans jurisdiccionals federatius pot ser impugnat
davant l’autoritat judicial en el termini de quaranta dies següents a la data de la seva adopció.
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CAPÍTOL V. -REFORMA I EXTINCIÓ

Article 69.- Reforma dels estatuts
Per procedir a la reforma i modificació dels estatuts és necessari que s’acordi en assemblea
general per majoria dels/de les membres amb dret a vot.
A la convocatòria de l’assemblea, s’ha d’anunciar als/a les membres que disposaran d’una
còpia de les modificacions proposades a la secretaria de la Federació amb una antelació de
quinze dies a la data de l’assemblea.
Un cop acordada la modificació o reforma dels estatuts, se’n remetrà còpia al Registre
d’entitats esportives de la Generalitat.

Article 70.- Dissolució de la Federació

La Federació Catalana d’Esgrima es dissoldrà per decisió de l’assemblea general, adoptada
amb els requisits i la majoria que estableixen aquests estatuts, o per decisió judicial. La
decisió de l’assemblea general ha d’anar precedida per la concurrència de les causes
següents:
a)

acord de l’assemblea general, convocada a aquest efecte, adoptat per una majoria de
dos terços dels/de les membres assistents, sempre que representin la majoria dels/de
les membres amb dret a vot de l’assemblea.

b)

revocació del seu reconeixement per part de l’autoritat competent, tret del supòsit que
aquesta es transformi en una associació de regim general.

c)

paralització dels òrgans federatius de manera que el seu funcionament esdevingui
impossible.

d)

fusió o amb una altra federació esportiva catalana.

e)

integració en una altra federació esportiva catalana.

f)

resolució judicial.

g)

qualsevol altra causa prevista a l’ordenament jurídic vigent.

En cas de dissolució, el patrimoni federatiu, després d’efectuada la liquidació escaient,
revertirà a la l’Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya, a fi que els consigni al
foment i la gestió de l’esgrima, bé directament, bé dotant a qui es consideri adient.
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