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REGLAMENT D’ELECCIONS 2018. 

 
 
 
 ARTICLE 1.- De la convocatòria d' Eleccions.  
 
 D’acord amb allò establert als vigents Estatuts de la Federació Catalana    
d’Automobilisme,  al Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de Juliol, per el qual s' aprova 
el text únic de la Llei de l' Esport, i el Decret de 58/2010, de 4 de maig, de les 
entitats esportives de Catalunya, per tal de procedir a l’elecció al càrrec de 
President i membres de la Junta Directiva de la Federació, es convoca a l’efecte  
Assemblea General de la FCA para que prengui l’ acord de convocar eleccions a la 
Federació Catalana d’Automobilisme i per a que aprovi el procediment electoral i el 
calendari. 
 
 Si no s'assenyala el contrari en aquest Reglament, quan els terminis           
s'assenyalen per dies a comptar d'un determinat, restarà aquest exclòs del còmput, 
el qual haurà de començar el dia següent. Quan es digui que els dies són naturals 
no s’exclouen ni els diumenges ni els festius. Quan es digui que els dies són 
hàbils, es consideraran inhàbils els diumenges i festius autonòmics i locals de la 
ciutat on es portin a terme les eleccions.  
 
 Si els terminis fossin fixats per mesos o anys, es computaran de data a data 
i en el seu còmput no s' exclouran els dies inhàbils o festius. 
 

Els terminis – en general - finalitzaran a les vint hores del dia del seu 
venciment. No obstant, si en el calendari electoral figures un altre horari de termini 
serà aquest últim el vàlid. 
 
  
 ARTICLE 2.- De la Junta Electoral. 
 
 2.1.- L’Assemblea General, un cop aprovats el procediment i el calendari, 
nomenarà la Junta Electoral que ha d’ estar constituïda per tres membres titulars i 
tres de suplents, els quals han de ser escollits en elecció lliure, directa, igual i 
secreta d’ entre tots els membres que assisteixen a l’Assemblea. 
 
 2.2.- El càrrec de membre de la Junta Electoral és obligatori i incompatible 
amb la condició de candidat o de familiar de candidat, per afinitat o consanguinitat 
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fins el tercer grau, o amb la condició de membre de la Junta Directiva o Comissió 
Gestora. En cas d’incompatibilitat s’haurà de nomenar un altre membre. 
  
 2.3.- En el cas que els elegits es neguin a la seva elecció o a exercir el 
càrrec hauran de ser substituïts pels suplents, sens perjudici de les accions 
disciplinàries que puguin correspondre. 
 

2.4.- La Junta Electoral mantindrà el mandat i les funcions fins l’ acabament 
del procés electoral. 

 
ARTICLE 3.- Funcions. 

 
La Junta Electoral tindrà les funcions següents :  

 
a) Publicar i donar a conèixer als electors tot el procés electoral a la 

plana web de la Federació Catalana d'Automobilisme, (www.fca.cat), 
i el Cens Electoral al Taulell d'Anuncis de la FCA. 

 
b) Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de  

l’Assemblea respecte del Cens Electoral. 
 

c) Admetre o refusar les candidatures i la seva proclamació. 
 

d) Decidir, a instància de qualsevol membre de l’Assemblea o candidat, 
o per iniciativa pròpia, sobre qualsevol incident que             
s’esdevingui en el decurs del procés electoral que pugui constituir un 
incompliment  a la normativa electoral o que pugui afectar els 
principis de publicitat i igualtat d’oportunitats, de llibertat, de no 
discriminació, i de secret de vot que han d’imperar en el procés 
electoral. 

 
e) En general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els 

membres de l’Assemblea o candidats en qualsevol fase del procés 
electoral. 

  
f) Publicar els resultats de les eleccions i portar a terme les 

comunicacions legalment establertes. 
 

 
ARTICLE 4.- Reclamacions. 
 
Totes les reclamacions presentades davant la Junta Electoral tindran un 

termini d’interposició de 3 dies hàbils des de l’esdeveniment objecte de reclamació, 

http://www.fca.cat/
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i la Junta Electoral  haurà de resoldre en un termini no superior al 3 dies hàbils des 
de la presentació de la denuncia, impugnació, queixa o recurs. 

 
Les resolucions de la Junta Electoral han de ser motivades ,i totes són 

executives . 
 
ARTICLE 5.- Recursos Ordinaris 
 
Contra els acords de la Junta Electoral,  es podran interposar recurs ordinari 

davant el Tribunal Català de l'Esport en el termini de 3 dies naturals. El Recurs no 
suspendrà  la executivitat de les resolucions de la Junta Electoral, en tant el 
Tribunal Català de l’Esport no digui  una altra cosa. 

 
ARTICLE 6.- Dels candidats. 
 
Poden ser candidats a President o a membre de la Junta Directiva  les 

persones majors d’edat, que tinguin veïnatge administratiu a Catalunya, tinguin 
llicència federativa del any en curs, i que l’hagin posseït l‘any anterior a la 
presentació de la candidatura, i  estiguin en l’ús dels drets civils,  i no estiguin 
inhabilitats per un òrgan competent. 

 
El càrrec de President i membre de la Junta Directiva es honorífic i no 

retribuït, tindrà una durada de sis anys, es reelegible sense cap tipus de limitació i 
finalitzarà el dia abans del compliment dels sis anys prenent com a data inicial la 
de la seva proclamació per la Junta Electoral de la Federació. 

 
 
ARTICLE 7.- De les candidatures. 
 
A l'escrit de presentació de candidatures s'haurà d'afegir :  
 
a) Les candidatures  han de ser en llista tancada amb relació dels noms i 

cognoms, números de DNI, i domicili de tots els membres que figurin a 
la candidatura (encapçalats per el candidat a President), en nombre no 
inferior al dos terços del càrrecs elegibles (lo que significa un mínim de 
14 càrrecs elegibles a la candidatura), acompanyats de la seva 
signatura, acceptant la proposta. Les candidatures han de procurar  que 
la presencia d’homes i dones reflecteixi la proporcionalitat de gènere 
atenent a la massa social i la suma de llicències.  
 

b) Còpia de la Llicència Federativa de l’any en curs, i de la del any 
immediatament anterior . 
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c) Relació dels assembleistes avaladors (10% del total de vots de 
l’assemblea)  indicant el nom i domicili dels mateixos.  Si el que avala és 
una entitat, el document portarà la capçalera de la mateixa, les seves 
dades, el nom i cognoms de la persona firmant, així com el DNI i la 
condició en què actua. Cap membre de l’Assemblea pot donar suport o 
aval  a més d’una candidatura. 

 
d) Programa electoral de la candidatura. 

 
e) Amb caràcter potestatiu: Historial esportiu del candidat a President, i de 

tots o d' alguns dels membres de la candidatura. 
 

 
ARTICLE 8.- Presentació de candidatures.  
 
Les candidatures es presentaran a la seu de la FCA abans de les vint hores 

de l’últim dia  que per poder fer-ho indicat al Calendari Electoral. 
 
La manca de qualsevol de les dades o documents exigits per la presentació 

d'una candidatura, serà motiu suficient perquè la Junta Electoral rebutgi la 
proposta. 

 
La candidatura  que ho desitgi, a més a més, podrà indicar en el seu escrit, 

la persona que el representarà per actuar com Interventor durant el procés 
electoral. 

 
Si un membre de la Junta Directiva de la Federació Catalana 

d'Automobilisme, o, si s'escau, de la Comissió Gestora es vol presentar com a 
candidat a president a les eleccions, haurà de presentar la seva dimissió i cessar 
en el càrrec abans que s'iniciï el termini de presentació de candidatures. 

 
ARTICLE 9.- L'acte de votacions. 
 
La Junta Electoral controlarà l’acte de votació, i un cop finalitzats la votació i 

el recompte, aixecaran l’Acta corresponent i la publicaran. 
 
Les votacions es realitzaran entre les 9 hores i les 21 hores del dia 25 de 

gener de 2018 a la seu federativa i a les Delegacions Territorials. 
 
Els Assembleistes llicenciats en cada una de les demarcacions territorials 

de Girona, Lleida i Tarragona, podran exercir el seu dret a vot a les seus de les 
seves respectives delegacions territorials. Amb aquesta finalitat, en les delegacions 
territorials de Girona, Lleida i Tarragona s’ efectuarà paral·lelament el procés 
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electoral, per aquesta raó hi seran exposades en el mateix dia i, en lo possible a la 
mateixa hora que a la Seu central de Barcelona, els mateixos anuncis, 
comunicacions i llistats de la Junta Electoral. 

 
Els Representants territorials seran els encarregats de publicar les llistes del 

cens i les candidatures, i rebre les reclamacions i demés assumptes relacionats 
amb el procés electoral que transmetran immediatament a la Junta Electoral.  

 
El dia de la votació, el representant territorial, assistit per dos membres més 

de la seva Delegació, presidirà l’acte de la votació, el recompte i, posteriorment, 
redactarà l’Acta. Tota la documentació haurà de ser enviada el mes aviat possible 
a la Junta Electoral. Les possibles reclamacions o impugnacions hauran d’ésser 
enviades per fax o per e-mail per que la Junta Electoral pugui resoldre dins els 
terminis establerts.  

 
A l’acte de la votació hi podran assistir-hi els Interventors designats pels 

candidats. 
 
ARTICLE 10.- 
 
No són admissibles ni els vots per correu, ni  els vots delegats.  
 
En el cas de les entitats amb dret a vot, en compliment dels Articles 57 i 58 

del Decret de entitats esportives de 4 de maig de 2010, la representació 
l’ostentaran els seus Presidents, llevat d’impossibilitat manifesta. En aquest cas la 
representació la podrà exercir el Vicepresident  que, segons els estatuts vigents  
degudament inscrits de la entitat en el Registre de la Secretaria General de 
L’Esport, pugui ocupar aquesta representació,  sempre que el seu nom consti 
inscrit en el Registre d’Entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.  

 
Així mateix i per tal de poder exercir el dret de vot, per imperatiu legal de 

l’esmentat Decret, els assembleistes han d’haver participat, ja sigui des de la 
vessant organitzativa, ja sigui des de la vessant de participació esportiva de 
qualsevol altra mena,  com a mínim, en una activitat o competició esportiva oficial 
en les dues últimes temporades, i han de tenir una antiguitat mínima d’1 any a la 
federació.  En cap cas serà admesa més d’una representació per persona. 

 
ARTICLE 11.- 
 
11.1.- Serà declarada guanyadora la candidatura que obtingui la majoria 

dels vots vàlids. 
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11.2.- En cas d’empat entre dues o més candidatures, es realitzarà una  
segona votació el setè dia següent, amb les mateixes circumstàncies de lloc i 
horari. 

 
11.3.- Contra la proclamació de la candidatura declarada guanyadora es 

podrà interposar recurs ordinari davant el Tribunal Català de l'Esport en el termini 
de 3 dies naturals. 

 
11.4.- Si només es presentés o restés vàlida una sola candidatura tancada, 

no es prosseguirà amb el procés electoral. La Junta Electoral la declararà 
guanyadora i en donarà compte a la Secretaria General de l’Esport de la 
Generalitat, (Registre d' Entitats Esportives de la Generalitat) en el termini de tres 
dies,  per a que en faci la proclamació oficial del nou President i de la seva Junta 
Directiva. 

 
11.5.- En el cas que no es presentés cap candidatura, o totes les 

presentades foren declarades invàlides, la Comissió Gestora de la Federació,  
convocarà i realitzarà noves eleccions en el termini màxim de 3 mesos, prorrogant  
el mandat dels  membres de la Junta Electoral per a les noves eleccions.. 

 
 

 CALENDARI ELECTORAL 
 
 
ARTICLE 12.- Dia de les eleccions. 
 
12.1.- El dia de les eleccions hauran d’haver transcorregut un mínim de 30 

dies i un màxim de 45 dies naturals des de la data de convocatòria, segons 
estableixen els Estatuts de la FCA. 

 
12.2.- Dins el termini dels 3 dies naturals següents a la celebració de           

l'Assemblea, la Junta Electoral es reunirà i nomenarà un President. Actuarà com a 
Secretari, amb veu però sense vot, el que ho sigui de la FCA. 

 
12.3.- Un cop constituïda la Junta Electoral farà pública la llista del cens 

electoral a la seu federativa i a les Delegacions Territorials, i ordenarà  publicar la 
convocatòria d’eleccions a dos diaris d’àmbit català. 

 
12.4.- 15 dies naturals desprès de publicar la convocatòria en els dos diaris, 

i per un període de 10 dies naturals, s’obrirà el període d’admissió de candidatures. 
Els candidats han de presentar a la seu Federativa l’escrit segons els Articles 6 i 7. 
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 12.5.- Finalitzat el termini de presentació de candidatures, la Junta Electoral 
publicarà la Llista de Candidatures que romandran per un termini  no inferior a 10 
dies naturals en el taulell d’anuncis de la FCA, de les Delegacions Territorials  i a la 
web de la FCA. 

 
Durant els tres dies hàbils següents al primer dia des de la publicació de les 

candidatures seran admissibles les possibles impugnacions a les mateixes. 
 
El termini per resoldre les impugnacions per la Junta Electoral és de 3 dies 

hàbils. 
 
12.6.- En el supòsit que només es presentés una sola candidatura, i no es 

presentés cap impugnació serà proclamada guanyadora sense necessitat 
d’esgotar el calendari electoral. 

 
ARTICLE 13- 
 
13.1.-           El calendari de les eleccions FCA 2018 serà el següent : 

Tenint en compte que seran dies inhàbils per fer impugnacions i 
plantejar recursos els dies: 17, 24, 25, 26 i 31 de desembre de 
2017, i  els dies 1, 6, 7, 14 i 21 de gener de 2018. 

 
 

  18/12/2017 Constitució de la Junta Electoral i nomenament de càrrecs dintre 
dels tres dies naturals posteriors a l’Assemblea.  
 

  18/12/2017 
 
 
 
   21/12/2017 

Aquell mateix dia publicació del cens d’assembleistes que poden 
votar a la FCA i a les Delegacions Territorials, i ordre de  publicar 
al dia següent a dos diaris la convocatòria d’eleccions. 
 
Fi termini per impugnar el cens (tres dies hàbils posteriors a la 
publicació). 
 

   27/12/2017 Fi del termini per resoldre les possibles reclamacions al cens (sis 
dies hàbils posteriors a la publicació del cens). 
 

  03/01/2018 Inici del termini de presentació de candidatures (15 dies naturals 
posteriors a la publicació dels anuncis als dos diaris). 
 

 13/01/ 2018 Fi del termini de presentació de candidatures (10 dies naturals). 
 

 13/01/2018 El mateix dia publicació candidatures en el taulell d’anuncis de la 
FCA i a les Delegacions Territorials fins el dia 23/01/2018 (10 dies 
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naturals). 
 

17/01/2018 Fi termini per impugnar les candidatures (tres dies hàbils 
posteriors a la publicació). 
 

20/01/2018 Fi del termini per resoldre les possibles impugnacions a les 
candidatures (sis dies hàbils des de la publicació candidatures). 
 
 
25/01/2018. Votacions a la seu Federativa i a les 3 Delegacions 
Territorials de Girona, Tarragona i Lleida (dintre dels 45 dies 
naturals des de l’Assemblea) entre les 9 hores i les 21 hores. 

 


