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ESTATUTS 

DE LA FEDERACIÓ CATALANA D´AUTOMOBILISME 
ENTITAT ESPORTIVA D´UTILITAT PÚBLICA 

 
 

TÍTOL PRIMER 
DISPOSICIONS GENERALS 

 
CAPÍTOL I 

DENOMINACIÓ, DURACIÓ, RÈGIM JURÍDIC, ÀMBIT, DOMICILI SOCIAL I 
FUNCIONS 

 
ARTICLE  1. 

 
1.1  La denominació de la federació és Federació Catalana d’Automobilisme. 

 
1.2  La Federació Catalana d´Automobilisme  - en endavant FCA- és una entitat 

esportiva privada, d'utilitat pública, i d'interès social i públic, sense afany de lucre, 
que gaudeix de personalitat jurídica pròpia i capacitat d´obrar plena per al 
compliment de les seves finalitats.  
 

1.3  El català, com a llengua pròpia de Catalunya ho és també de la Federació 
Catalana d´Automobilisme. La FCA pot utilitzar l’himne i la bandera de Catalunya 
como a símbols oficials a les competicions en què participen les seves seleccions.  
 

ARTICLE 2. 
 

L´objecte social de la FCA és la promoció, la gestió i la coordinació de la 
pràctica de l´esport de l´automobilisme, en qualsevol de les seves especialitats, 
dins l´àmbit autonòmic de Catalunya. 

 
En aquest sentit, s’entén per automobilisme tota activitat  realitzada amb ànim 

esportiu, sigui de caire competitiu, de concentració, turístic o d´habilitat, per mitjà 
de vehicles automòbils de quatre rodes no alineades, de les quals almenys dos 
n’asseguren la tracció i dos n’asseguren la direcció. 

 
 
 
 
 



 2

ARTICLE 3. 
 

La FCA, als efectes de la seva participació en l´activitat esportiva de caràcter 
oficial d´àmbit estatal i internacional, està integrada a  la Real Federación Española 
de Automovilismo, i és la representant única i exclusiva d´aquesta a Catalunya. 
 

ARTICLE 4. 
 
La FCA està constituïda pels clubs o les associacions esportives, les  seccions 

esportives, les societats anònimes esportives i d'altres entitats privades sense 
afany de lucre que inclouen, entre les seves finalitats socials, el foment i la pràctica 
de l'activitat esportiva afiliades a la FCA, i també per Esportistes i Oficials  amb 
llicència federativa autonòmica catalana. 

 
ARTICLE 5. 

 
La FCA es regeix pels seus estatuts i reglaments; pel Decret legislatiu 1/2000 

de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l´esport, i pel Decret 
58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives  catalanes. També es regeix per 
la normativa bàsica de la Ley 10/1990 de 15 d´octubre, del Deporte; pel Codi 
Esportiu Internacional i els seus Annexes en matèria de competició, i pels acords 
vàlidament adoptats per l´Assemblea General. 
 

ARTICLE 6. 
 

La FCA està inscrita al Registre d´Entitats Esportives de la Generalitat de 
Catalunya i  té la seu a la ciutat de Barcelona, Consell de Cent 445, esc. A, 1r-1a. 
 

ARTICLE 7. 
 
La recollida, tractament, cessió i qualsevol acte anàleg respecte a les dades 

personals de les llicències federatives o dels fitxers de dades de federatas  o 
afiliats cal que s'ajustin a les disposicions vigents en matèria de protecció de 
dades. 

 
ARTICLE 8. 
 

      1.  Sens perjudici de la seva coordinació i col·laboració amb la Real Federacion 
Española de Automovilismo, la FIA i la Secretaria General de l´Esport, corresponen 
a  la FCA les següents funcions: 

 
 a) Promoure, organitzar, planificar, gestionar, dirigir, regular, coordinar i 
tutelar totes les activitats pròpies del automobilisme esportiu a Catalunya. 
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 b) L’ordenació, qualificació  i autorització de   les competicions esportives 
oficials del automobilisme esportiu a Catalunya. 
 
 c) Organitzar i tutelar les competicions del automobilisme esportiu de 
caràcter internacional, nacional o entre autonomies que tinguin lloc a Catalunya. 
 
 d) Formar i instruir els oficials de l´automobilisme, fomentant el Col·legi 
d´Oficials d´Automobilisme, ja existent, o creant-ne de nous si fora necessari, 
d´acord amb l´Escola Catalana de la Secretaria de l´ Esport. 
 
 e) La prevenció, control i repressió de la violència,  i de la discriminació per 
raó de sexe en l'esport. 
 
 f) Exercir la potestat disciplinaria sobre les persones físiques o jurídiques 
que configuren l´ens federatiu. 
 
 g) La col·laboració en les activitats que es desenvolupen dins l'àmbit de 
l'esport escolar i universitari. 
 
 h) Actuar en coordinació i col·laboració plenes amb la Real Federación 
Española de Automovilismo i, si escau, amb els òrgans esportius de l´Administració 
esportiva de l´Estat en l´organització o tutela de les competicions i activitat oficials 
d´àmbit estatal i internacional que tinguin lloc al territori de Catalunya. 
 
 i) Expedir i lliurar les llicències esportives per poder participar en activitats o 
competicions oficials dins l´àmbit de Catalunya, les quals també habilitaran per a 
les activitats o competicions d´àmbit estatal i internacional quan es compleixen els 
requisits establerts legalment. 
 
 j) Vetllar pel compliment i la interpretació correcta dels reglaments i normes 
vigents reguladores de l´esport automobilístic que afecten a les competicions 
federades,  vetllar per la conservació i millora de les instal·lacions, zones o espais 
adequats o habilitats per la seva pràctica. 
 
 k) Promoure el foment i l’organització de competicions i altres activitats 
esportives entre les comunitats autònomes o amb països de l’àmbit internacional, i 
encarregar-se de l’elecció dels esportistes i els tècnics que hagin de formar part de 
les seleccions catalanes de les especialitats corresponents, així com de la 
preparació necessària, d’acord amb el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel 
qual s’aprova el text únic de la Llei de l’ esport.  
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 l) La prevenció, control i repressió del dopatge en l'esport,  
en col·laboració amb els òrgans competents de la Generalitat. 
 
 m) Sotmetre a tràmit de la Secretaria General de l’Esport la incorporació 
d’una disciplina o especialitat esportiva dins la FCA. 
 
 n) Impulsar, planificar i controlar, en coordinació amb la Secretaria General 
de l’Esport, l’esport d’èlit i d’alt nivell, i vetllar per la formació integral i el 
millorament esportiu continuat dels esportistes. 
 
 o) En general disposar el que convingui per a la millora i foment de la 
pràctica del automobilisme esportiu i la proposició d'incorporació d'una disciplina o 
especialitat esportiva dins la federació corresponent. 
 

p) El control, en primera instància, dels processos electorals de les mateixes 
federacions esportives. 

 
q) L'execució de les resolucions del Tribunal Català de l'Esport. 

 
r) Promoure la construcció i/o gestionar l'explotació d'equipaments 

instal·lacions esportives de tota mena per al foment i desenvolupament de la 
pràctica esportiva. 
 

s) En general, disposar allò que convingui per a la millora de la pràctica de 
les modalitats o disciplines esportives previstes. 
 
     2. Les federacions esportives catalanes poden realitzar aquestes funcions en 
col·laboració amb l'administració esportiva de la Generalitat de Catalunya i de la 
Unió de Federacions Esportives de Catalunya. 

 
 ARTICLE 9.  
  
      La durada de la Federació Catalana d’Automobilisme serà indefinida. 
 
 ARTICLE 10. 
 
      1. La FCA desenvolupa les seves funcions en coordinació amb l'Administració 
esportiva de la Generalitat. A aquest efecte, pot subscriure convenis de 
col·laboració amb l'objectiu de determinar els objectius, programes esportius, 
pressupostos i altres. Aquests convenis tenen naturalesa jurídico-administrativa. 
 
      2. La FCA també poden subscriure contractes-programa amb l'Administració 
esportiva que han d'incloure, com a mínim, les seves previsions de finançament, 
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els objectius concrets o quantificables que s'han d'assolir, i els mecanismes 
d'avaluació i auditoria d'aquests objectius. 
 
       3. La FCA pot concertar convenis de col·laboració o cooperació amb les 
entitats esportives públiques o privades radicades dins o fora de Catalunya per al 
desenvolupament d'activitats i competicions esportives comuns. D'una manera 
especial, la FCA pot promoure fórmules de col·laboració amb les entitats d'altres 
territoris o comunitats que fomenten la pràctica i el desenvolupament dels esports 
propis. 
 

 
CAPÍTOL II 

COMPETICIONS, CONCEPTE I CLASSES. LLICÈNCIES. 
 
 ARTICLE 11. 
 
      Per tal de participar en competicions federades, els esportistes i les entitats 
esportives i les seccions esportives de les entitats no esportives, han d'afiliar-se i 
federar-se a la FCA 
 

ARTICLE 12. 
 
    1. La FCA pot organitzar activitats de caràcter competitiu i de caràcter recreatiu. 
 
    2. Les competicions que la FCA pot organitzar es divideixen en: 

 
a) Competicions oficials, 
 
b) Competicions no oficials 
 
c) Competicions mixtes. 

 
    3. Tenen la consideració de competicions federades oficials les que la FCA 
qualifiqui com a tals mitjançant la seva inclusió en el calendari oficial. En aquestes 
competicions només poden participar amb plenitud de drets els esportistes amb la 
llicència de  la federació catalana  corresponent. També hi poden participar, sense 
la totalitat dels drets, esportistes amb llicència d'una altra federació, sempre que ho 
autoritzi la FCA. 
 

ARTICLE 13. 
 
     1. La FCA és l’única entitat facultada per ordenar, qualificar i autoritzar 
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competicions d’automobilisme esportiu i atorgar els corresponents títols oficials, 
sempre que no ultrapassin el seu àmbit territorial. 
 
      2. No es poden concedir títols oficials si no és com a resultat d'una competició 
oficial. 
 
      3. L'organització material de les competicions oficials la pot realitzar qualsevol 
persona física o jurídica, pública o privada afiliada a la FCA, prèvia l’autorització de 
la FCA. 

 
ARTICLE 14. 

 
      La FCA pot incloure en els seus calendaris generals qualsevol altra competició, 
oficial o no, que s'hagi de celebrar al seu àmbit territorial. Sense perjudici d'això, la 
FCA ha de disposar d'un calendari específic per a les seves competicions oficials. 
 

ARTICLE 15. 
 

      1. La FCA pot autoritzar, si s'escau, en el termini improrrogable de 10 dies, la 
celebració de competicions o proves oficials subjectes a autorització. Aquest 
termini es computa a partir del dia següent a la recepció de la sol·licitud. 
 
      2. Si en el termini indicat la FCA no notifica la resolució, s'entén que 
l'autorització sol·licitada s'ha atorgat 
 
      3. Per a les activitats o competicions no oficials l'autorització i les assegurançes 
que demani  la FCA  per participar en la prova seran necessàries.  

 
ARTICLE 16. 
 

      1. La FCA pot organitzar i autoritzar competicions mixtes amb esportistes de la 
seva federació i amb esportistes que en són aliens/es. 
 
      2. Aquestes competicions poden revestir el caràcter de competicions oficials 
pròpies pel que fa a la participació dels seus esportistes federats i federades, que 
són els qui tenen dret a l'obtenció de títols oficials. 
 
      3. Respecte a la resta de participants, la FCA exerceix, mitjançant els oficials, 
la facultat de direcció i control de les competicions, però no té tota la potestat 
disciplinària que va més enllà de la mateixa competició. 
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ARTICLE 17. 

 
     1. La denominació de les competicions no oficials que es desenvolupen a 
Catalunya no pot ser idèntica a les utilitzades en les competicions oficials 
organitzades per la FCA, ni tan similar que pugui induir a error o confusió amb 
aquestes. 
 
     2. Els cartells que anuncien les competicions no oficials que es desenvolupin a 
Catalunya i a la resta de documents de divulgació d'aquestes competicions han de 
fer constar clarament el seu caràcter no oficial. 
 
    ARTICLE 18. 
 
     1. Les competicions han d'estar obertes a totes les persones físiques i 
jurídiques amb la llicència federativa corresponent, i no s'admeten discriminacions 
de cap mena. Només es poden establir diferències derivades de les condicions 
físiques o tècniques i esportives dels i de les participants. 
 
     2. Les limitacions estatutàries o reglamentàries de la FCA per a la participació 
d'estrangers i estrangeres en competicions esportives ha de ser respectuosa amb 
l'ordenament jurídic en matèria d'estrangeria. Així mateix, la FCA ha de vetllar per 
l'especial protecció dels estrangers menors d'edat fent possible en tot moment la 
seva integració social a través de les competicions esportives. 
 
     3. Tenen la consideració d'esportistes catalans, a efectes de la competició 
oficial de la FCA, els nascuts a Catalunya i els que hagin adquirit el veïnatge 
administratiu en aquest territori, i que l'acreditin en els dos últims anys d'acord amb 
les normes generals aplicables. 

 
ARTICLE 19. 

 
     1. Són competicions de caràcter federat les promogudes organitzades o 
tutelades per la FCA. Aquestes competicions poden ser d’àmbit internacional, 
estatal, entre autonomies, català, comarcal, local de clubs, amb participació 
d’esportistes professionals o afeccionats. 
 
     2. Són competicions no federades les que promou o organitza qualsevol entitat 
esportiva legalment reconeguda, les quals tindran el caràcter d’homologades si 
prèviament han estat acceptades per la FCA. 
 
     3. Totes les competicions, federades o no, gaudeixen de l’oficialitat derivada de 
la legitimació de les entitats esportives promotores o organitzadores.  
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      4. Tota activitat o competició esportiva federada obliga a la persona física o 
jurídica organitzadora a subscriure un contracte d’assegurança de responsabilitat 
civil que cobreixi el risc de l’activitat o competició  esportiva davant terceres 
persones amb uns capitals mínims per sinistre i per víctima adequats al temps de 
la subscripció de l’assegurança. 
 
 ARTICLE 20. 
 
     1. Per poder participar en competicions o proves federades de l’àmbit 
autonòmic de Catalunya, tots els esportistes i els oficials han de disposar de la 
llicència federativa corresponent expedida per la FCA segons els requisits i 
condicions legalment establertes. 
 
     No obstant, la FCA podrà autoritzar també la participació als posseïdors d’una 
llicencia federativa expedida per un altre federació esportiva automobilística. 
 
     2.  Les llicències de la FCA contindran els conceptes econòmics següents : 
 

a) L’assegurança obligatòria. 
 

b) La quota corresponent a la FCA. 
 

c) La quota corresponent a la Real Federacion Española de 
Automovilismo, si s’escau. 

 
    3 Les llicencies federatives catalanes que estiguin habilitades per a la 
participació en activitats o competicions esportives oficials d’àmbit estatal 
contindran la quota corresponent a la Real Federacion Española de Automovilismo. 
Aquesta llicència serà única i incorporarà en el seu text l’anotació de l’habilitació 
per part de la Real Federacion Española de Automovilismo. 

 
ARTICLE 21. 
 
1. La llicència esportiva té per objecte acreditar la pràctica de la competició i 

comporta l'autorització i la vinculació amb l'organitzador d'aquestes. 
 
2. Les entitats públiques o privades afiliades que organitzin activitats 

esportives, amb independència de la seva durada i de la tipologia de l'espai en què 
es realitzin, hauran d'exigir a totes les persones que hi participin la llicència 
esportiva corresponent a l'activitat. 
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ARTICLE 22. 
 
     1. Només pot ser competent per acreditar llicències esportives catalanes la 
FCA. 
 
     2. La FCA és competent en relació amb les llicències federatives, dins les 
modalitats i disciplines de la seva competència. 
 

ARTICLE 23. 
 
     1.  Cada llicència esportiva ha de comportar una assegurança que garanteixi, 
com a mínim, la cobertura dels riscos següents: 

 
a) Responsabilitat civil. 
 
b) Indemnització per supòsits de pèrdues anatòmiques, funcionals o de 
defunció. 
 
c) Assistència sanitària per a aquells supòsits derivats de la pràctica 
esportiva i amb una quantitat suficient per cobrir les possibles 
contingències. 
 
d) Les prestacions mínimes a cobrir, seran les que determini la normativa 
reguladora de l'assegurança esportiva obligatòria. 
 

      2. En el cas que les prestacions contractades en l'assegurança obligatòria no 
siguin suficients per fer front a les cobertures necessàries, l'entitat organitzadora en 
serà la responsable subsidiària. 

 
      3. En el cas que una entitat organitzadora d'activitats esportives no hagi 
complert l'obligació que té d'exigir a totes les persones que hi participin, que siguin 
titulars de la llicència esportiva corresponent a l'activitat, serà la responsable 
subsidiària de les cobertures que hagi estat necessari utilitzar per causa dels 
participants no coberts per la llicència esportiva, sens perjudici d'incórrer en les 
altres responsabilitats previstes legalment. 

 
ARTICLE 24. 
 

     1. La durada de la llicència esportiva serà anual o de temporada tot i que es 
podran acreditar llicències temporals de durada inferior. 
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     2. Les llicències esportives de durada inferior a un any hauran d'ajustar les 
seves quotes al temps de durada i al risc de l'activitat esportiva per la qual es 
sol·licita. 

 
ARTICLE 25. 

 
     1. Per acreditar la llicència esportiva, l'entitat emissora haurà d'exigir de manera 
preceptiva a la persona practicant de l'activitat  la signatura d'una declaració 
responsable sobre el seu estat de salut i de condició física. Aquesta declaració 
responsable tindrà forma de qüestionari. 

 
     2. En el cas que així ho determini el protocol d'actuació, la persona practicant 
haurà d'acreditar l'obtenció, segons escaigui, d'un informe mèdic o d'un certificat 
mèdic d'aptitud per al desenvolupament de l'activitat esportiva per a la qual 
s'expedeix la llicència esportiva. 

 
ARTICLE 26. 

 
     1. Les llicències esportives tindran, de forma general, el següent contingut 
mínim: 

 
-Identificació de la persona física que obté la llicència esportiva (nom i 
cognoms, codi de l'assistència sanitària obligatòria i data de naixement). 
 
-Identificació de la persona jurídica que expedeix la llicència esportiva. 
 
-Classe de la llicència. 
 
-Modalitats i disciplines esportives corresponents a la llicència, si escau. 
 
-Durada de la llicència. 
 
-L'assegurança prevista en els presents estatuts. 
 
-Entitat esportiva al qual pertany el titular, categoria i estament, si escau. 
 
ARTICLE 27. 

 
     1. La FCA haura d'aprovar el format de les seves llicències esportives 
 
     2. Les llicències s'expediran almenys en llengua catalana. 
 
     3. La informació que contingui la llicència federativa s'ha d'incorporar en entorns 
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i/o suports tecnològics compatibles amb els que utilitza l'Administració esportiva, 
de manera que resti garantida la transferència d'informació. 
 
      4. Les llicències federatives que comptin amb la subvenció total o parcial 
d'algun dels seus conceptes econòmics per part de l'Administració esportiva 
hauran de fer constar aquesta circumstància en la llicència. 
 
      5. Les llicències federatives que incorporin quota per a participar en 
competicions d'altres àmbits territorials, hauran de fer constar aquesta habilitació 
en el document de la llicència. 
 
      6. La informació continguda en les llicències federatives amb suport electrònic 
resta exempta de l'obligació d'oferir totes les dades previstes a l'article 26. 

 
ARTICLE 28. 
 

    L'expedició de llicències federatives ha de tenir caràcter reglat i la FCA no podrà 
denegar-ne la tramitació o expedició si el sol·licitant reuneix les condicions 
necessàries. 

 
ARTICLE 29. 

 
      1. La llicència federativa atorga a una persona la condició de federat/da i 
l'habilita per participar en les competicions oficials de la FCA, sempre d'acord amb 
les regles que les regeixin en cada cas. 
 
      2. La FCA pot exigir aquesta llicència federativa per a altres competicions, no 
competitives i qualsevol altra activitat que organitzin elles mateixes. 
 
      3. Les llicències  emeses per la FCA habiliten els seus titulars a participar en 
competicions oficials d'altres àmbits territorials en els casos i condicions que 
estableixi la normativa corresponent. 
 

ARTICLE 30. 
 
     Les persones amb llicència federativa que integren la FCA tenen com a mínim, i 
amb independència del que estableixin els respectius estatuts i normes 
reglamentàries, els drets següents: 

 
a) Poder formar part dels òrgans federatius amb la manera, condicions 

proporció que els reconegui la normativa aplicable. 
 
b) Participar en totes les activitats que organitzi la federació, d'acord amb 
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les regles que aquesta dicti al respecte. 
 
c) Recórrer als òrgans federatius competents per instar el compliment de les 

normes federatives. 
 
d) Elevar les consultes i reclamacions que considerin pertinents d'acord amb 

les normes de la federació. 
 
ARTICLE 31. 

 
     Les persones amb llicència esportiva de la FCA tenen, com a mínim i amb 
independència del que es pugui afegir al respecte als estatuts i altres normes 
reglamentàries, els deures següents: 

 
a) Pagar les quotes que s'estableixin. 
 
b) Sotmetre's als controls antidopatge que organitzin les institucions 

competents i complir la resta d'obligacions establertes en aquesta matèria, en 
l'àmbit de les competicions esportives. 
 
 

CAPITOL III 
MEMBRES : DRETS I OBLIGACIONS. ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA 

CONDICIÓ. 
 
ARTICLE 32. 
 

     1. Són membres afiliats de la FCA el clubs i les entitats esportives  previament 
inscrites en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat que tenen per objecte 
la practica de l’automobilisme esportiu en qualsevol de les seves disciplines, que 
acceptin els Estatuts de la FCA, sol·licitin llur afiliació, abonin la quota d’inscripció i 
siguin admesos per acord de la Junta directiva de la Federació. 

 
     També són membres afiliats de la FCA els esportistes i els oficials que sol·licitin 
llur afiliació, acceptin els Estatuts i reglaments, abonin la quota d’inscripció i siguin 
admesos per acord de la Junta Directiva. 

 
 ARTICLE 33. 
 

     1. Per poder formalitzar l’afiliació a la FCA, els clubs o les entitats esportives 
aspirants han de presentar, juntament amb la sol·licitud, una còpia dels estatuts de 
l’entitat, el document oficial acreditatiu d’estar inscrita en el Registre d’Entitats 
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Esportives de la Generalitat i la relació del membres dels seus òrgans directius 
amb les dades personals de cadascun d’ells.  
 
     2. Les secciones esportives de les entitats no esportives  han d’aportar, 
juntament amb la sol·licitud d’adhesió, el document oficial administratiu que acrediti 
l’adscripció de la secció en el Registre d’entitats esportives, una còpia dels 
reglaments de funcionament de la secció i la relació dels responsables de la 
mateixa, amb les dades personals. 

 
     3. En qualsevol cas, la FCA ha de resoldre la petició formulada en el termini 
màxim de tres mesos, amb efectes del dia de la presentació de la sol·licitud. 

 
     Si transcorregués el termini màxim sense que la FCA hagués emès resolució 
expressa, s’ha d’entendre que la sol·licitud ha estat estimada, llevat el cas que el 
procediment hagi estat paralitzat per causa imputable a l’interessat. 

 
ARTICLE 34. 
 

     Les denegacions de la Junta Directiva de la FCA  a les sol·licituds d’afiliació han 
de ser motivades i són recurribles davant la jurisdicció ordinària. 

 
ARTICLE 35. 
 

      Els membres afiliats de ple dret tenen els drets següents : 
 
a) Participar amb veu i vot a les assemblees generals federatives que es 

convoquin, sempre que reuneixin els requisits previstos en els presents estatuts 
per ésser considerats membres de ple dret de l’Assemblea General. 
 

b) Beneficiar-se de les prestacions, serveis o subvencions que la Federació 
acordi proveir per als seus membres. 
 

c) Exigir que l’actuació dels òrgans federatius s’ajusti a l’establert als 
presents estatuts, als reglaments i a normativa legal vigent. 
 

d) Participar en totes les activitats competitives organitzades per la FCA 
d’acord amb la normativa reglamentaria d’aplicació. 
 

e) Tenir la consideració d’electors en qualsevol procés de sufragi que es 
celebri per elegir els components dels òrgans de govern i representació, en les 
condiciones establertes en els presents Estatuts. 
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f) Conèixer les activitats federatives; ésser informats de les decisions 
adoptades pels òrgans corresponents i examinar la documentació oficial de la FCA. 

 
g) Gaudir, en igualtat de condicions, de qualsevol actuació o activitat 

promoguda o organitzada per la Federació. 
 

h) Separar-se lliurement de la Federació. 
 

ARTICLE 36. 
 

    Són obligacions dels membres afiliats de ple dret: 
 
a) Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques de la FCA 

mitjançant les aportacions ordinàries  i extraordinàries que s´acordin pels òrgans 
de govern i administració de la Federació en l´àmbit de les  seves competències. 
 

b) Acomplir els Estatuts i reglaments federatius i els acords dels òrgans de  
govern i jurisdicció adoptats en l´àmbit de competència respectiu 
 

c) Col·laborar amb el compliment de les activitats federatives, tant 
esportives com de participació en els òrgans directius, tècnics o consultius, quan 
procedeixi. 
 

d) Contribuir als fins específics de la Federació. 
 

e) Comunicar a la Federació qualsevol modificació que pugui produir-se en 
relació a les dades registrals inicialment facilitades i, en tot cas, respecte al domicili 
social i a la composició de la Junta Directiva o responsable de la secció esportiva. 
 

ARTICLE 37. 
 
    La pèrdua de  la condició de membre afiliat a la FCA es produirà: 
 

a) Per la voluntat de les entitats, presa per acord de l´òrgan competent 
segons el seus estatuts, manifestada per escrit adreçat a la Junta Directiva de la 
Federació. 

 
b) Per revocació del seu reconeixement legal  per part de l´autoritat 

administrativa competent. 
 

c) Per resolució judicial ferma. 
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d) Per l´acord sancionador motivat com a conseqüència de la comissió de  
falta molt greu, prèvia incoació del preceptiu expedient disciplinari. 
 

e) Per qualsevol altre causa prevista a l´ordenament jurídic vigent. 
 

f) Els membres afiliats a la FCA, ja siguin persones físiques o jurídiques, en 
el supòsit que tinguin obligacions pendents amb la Federació, un cop esgotades 
les vies de cobrament habituals en el tracte mercantil, quedaran suspesos dels 
drets que els atorguen els apartats a), b), d) i g) de l´article 35 dels estatuts de la 
Federació, amb independència de quin sigui l´origen de l´obligació. La suspensió 
tindrà efectes immediats un cop l´obligació hagi estat reclamada per la Junta 
directiva de la FCA i hagi transcorregut un termini de tres dies hàbils, comptador 
des de la modificació del requeriment. Els suspesos recuperaran els seus drets 
integres en el mateix moment que facin efectiva la totalitat del deute. 
 

 
TÍTOL SEGON. 

ESTRUCTURA ORGÀNICA: ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ  
TÈCNICS I COL·LABORADORS. ORGANITZACIÓ TERRITORIAL. 

 
ARTICLE 38. 

 
    1. Els òrgans de govern, administració i representació de la FCA són 
l'Assemblea general, la Junta Directiva, la Comissio Executiva  i el/la President/a, 
respectivament. 
 
    2. Dins la FCA es podran constituir totes les comissions i d'altres òrgans 
complementaris que es considerin oportuns, tant els que responen al 
desenvolupament d'un sector de l'activitat esportiva, com els que atenen el 
funcionament dels oficials o estaments integrants de la corresponent federació.  
 

CAPÍTOL I. L´ASSEMBLEA GENERAL. 
 

ARTICLE 39.     
 

      L´Assemblea General es l´òrgan suprem i d´alt govern i representatiu de la 
FCA i és competent per conèixer, sense cap limitació, tots els assumptes que es 
refereixen a l´automobilisme esportiu i per adoptar els acords que, amb caràcter 
exclusiu, són de la seva competència, d´acord amb l´establert en els presents 
estatuts i la normativa legal d´aplicació, i concretament: 

 
a) Aprovar l´informe o la memòria de les activitats de l´exercici vençut, que 

ha de presentar la Junta Directiva. 
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b) Aprovar la liquidació de l´exercici econòmic vençut amb el tancament del 

balanç i compte de resultats 
 
c)  Aprovar el pressupost per a l´exercici econòmic  següent. 

 
d) Aprovar el pla general d´actuació anual, els programes i les activitats 

esportives i els seus objectius. 
 

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

f) Elegir respectant el principi de paritat els membres de la Junta Directiva 
de la Federació i la ratificació dels nomenaments provisionals dels càrrecs de la 
Junta Directiva en cas  que es produeixin vacants. 
 

g) Resoldre les propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a 
l´Assemblea. 
 

h) Resoldre les propostes que les entitats afiliades presentin a l´Assemblea, 
sempre que tinguin el suport del 10% del total d´assembleistes  i els presentin per 
escrit, adreçat al president de la Federació, amb una antelació mínima de 10 dies 
hàbils abans de la data a l´assemblea, per tal de poder incloure-les a l´ordre del 
dia. 
 

i) Aprovar els estatuts i reglaments, així com qualsevol modificació o 
reforma de mateixos 
 

j) Aprovar el vot de censura que s´ha d´acordar per majoria qualificada en  
assemblea general convocada al efecte. 
 

k) Fixar les quotes d´afiliació i d´adhesió ordinàries o l´entrada, i el preu de 
les llicències federatives quan els proposats per la Junta Directiva superin l´índex 
general de preus al consum, des de l´ultima modificació. 
 

l) Establir les quotes extraordinàries o les derrames. 
 

m) Establir el regim disciplinari i fixar la quantia de les multes i caucions per 
les apel·lacions. 
 

n) Aprovar l´adquisició, venda o gravàmen dels bens o prendre diners a 
préstec el valor dels quals excedeixi del 25% del pressupost anual de l´exercici. 
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Caldrà també Informe preceptiu favorable de l’Administració esportiva de la 
Generalitat. 
 

o) Aprovar la incorporació o segregació d´alguna disciplina esportiva a la 
Federació, o de la fusió amb una altra federació. 
 

p)  Dissoldre la Federació. 
 
q) Totes les que necessitin, per la seva gran transcendència, l'aprovació de 

l'Assemblea General. 
 
ARTICLE 40. 

 
    Els acords de les assemblees s´adopten per majoria dels vots presents en el 
moment de la votació, amb excepció d´aquells acords per als que aquests Estatuts 
preveuen 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. 

 
    Els acords de l´Assemblea General, legalment constituïda i adoptats d´acord a la 
normativa legal d´aplicació, obliguen a tots els membres afiliats de la FCA. 

 
ARTICLE 41. 

 
    Les assemblees generals de la FCA poden ser convocades amb caràcater 
d’ordinàries i extraordinàries. 

 
    La FCA es reunirà en assemblea ordinària necessàriament en els 6 mesos 
naturals posteriors a la finalització de l'exercici, per decidir sobre qualsevol materia 
de la seva competència, tret de l'aprovació del pressupost, del programa anual i del 
calendari esportiu oficial, que ha de tenir lloc abans de l'inici de l'exercici 
pressupostat i de la temporada oficial.  

 
    Són extraordinàries totes les altres assemblees generals que es convoquin en el 
curs de l´exercici. 
 

ARTICLE 42. 
 
    1. La Junta Directiva de la Federació per acord convocarà les assemblees, a 
iniciativa del president, o a petició dels membres afiliats que representin un nombre 
no inferior al 15% del total dels membres de la assemblea. En aquest últim cas, 
des de la data en que la Junta Directiva rebi la sol·licitud i la data de la 
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convocatòria no poden passar mes de 15 dies naturals des del dia en que es rep la 
sol·licitud. 
 
    2. Les convocatòries es faran mitjançant escrit dirigit a cadascun dels membres 
amb indicació de la data, l´hora, l´ordre del dia i el lloc de realització de 
l´assemblea. La convocatòria s´anunciarà en el tauler d´anuncis de la seu de la 
Federació i en un diari d´ àmbit català. 
 
    3. Entre la convocatòria de l´assemblea  i la realització han de transcórrer com a 
mínim 30 dies naturals i un màxim de 40. 
 
    4. En les assemblees que convoquin processos electorals, entre el dia en que es 
prengui l´acord de convocatòria d´eleccions i el de la celebració ha de transcórrer 
un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 45 dies. 
 
    5. La informació sobre les matèries  objecte  de la assemblea ha d´estar a 
disposició dels membres, a la seu de la federació i de les representacions o 
delegacions territorials, si n'hi ha, des de la convocatòria de l'assemblea general . 
 
    6. Les Assemblees Generals resten vàlidament constituïdes en primera 
convocatòria quan hi concorren a la majoria dels seus membres. En segona 
convocatòria es vàlidament constituïda qualsevol que sigui el nombre d´assistents. 
 
    7. Entre la primera i la segona convocatòria han de transcórrer 30 minuts com a 
minim. 
 
    8. A més dels temes inclosos en l'ordre del dia de la convocatòria, els membres 
de l'assemblea general poden proposar la inclusió de temes nous i adoptar-hi 
acords, sempre que es compleixin les garanties següents: 
 

a) S'aprovi el debat i votació per majoria de tots els membres de 
l'Assemblea General. 

 
b)  Es tracti d'assumptes amb caràcter urgent. 

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

presents. 
 

ARTICLE 43. 
 
    1. L´ Assemblea General de la FCA es composta pels membres següents: 
 

a) El President de la Federació . 
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b) Els presidents o representants acreditats de les entitats esportives 

afiliades tinguin una antiguitat d´afiliació mínima d´un any. Com a norma general, la 
representació recau en el president o presidenta de l'entitat. En el cas 
d'impossibilitat manifesta del president o presidenta per exercir la seva 
representació en una assemblea, la pot exercir el/la vice-president/a que, segons 
els estatuts vigents i degudament inscrits 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. En el cas de les 
seccions esportives, la representació recau en el representant legal de l'entitat o en 
el responsable de la secció, sempre que consti degudament inscrit en el registre 
d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. 
 

c) 8 representans de l´estament d´esportistes i 8 representants de 
l´estament d´oficials.     
 
     2. Els membres del paràgraf c) del apartat 1, han de ser escollits pels col·lectius 
dels estaments corresponents i són elegits d’entre els components de cadascun 
d’aquestes pels seus integrants mitjançant  sufragi lliure, directe igual i secret per 
majoria de vots i amb presentació i acceptació prèvies de candidatures seguint un 
procediment anàleg al procediment electoral previst estatutàriament per proveir els 
càrrecs electes de la Junta Directiva de la Federació. 
 
      3. Tenen la consideració d’esportistes o oficials, electors o escollits als efectes 
de poder integrar l’estament corresponent d’aquest apartat, aquelles persones 
majors d’edat, que, en possessió de la llicència  preceptiva, hagin participat en una 
competició o prova, com a mínim, d’entre els Campionats, Copes, Trofeus i 
Challenges de Catalunya durant la temporada anterior o la temporada en curs.  
 
     4.  La durada del mandat dels representants dels estaments serà de 6 anys. 
 
     5. Les vacants que es produeixin entre els representants de les disciplines 
esportives seran cobertes automàticament pel següent candidat mes votat en les 
darreres eleccions. 
 
     6. Tots els membres de ple dret tenen veu i vot a l’assemblea. 

 
     7. Cadascun dels membres de l’assemblea té un vot i el vot del /de la 
President/a serà indelegable. 
 
     8. Tots els clubs i d'altres entitats membres de l'assemblea, com també els 
membres estamentals, per tal de poder exercir el dret a vot a l'assemblea han 
d'haver participat, com a mínim, en una activitat o competició esportiva oficial en 
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les dues últimes temporades i han de tenir una antiguitat mínima d'1 any a la 
federació. 

 
    9. Els membres de la Junta Directiva, els Delegats Territorials, els caps de les 
comissions esportives, els assessors de la Federació, podran assistir a les 
assembles amb dret a veu però sense vot. 
 

ARTICLE 44. 
 
    1. El President ha de presidir l’ Assemblea General i pot estar acompanyat per la 
resta del components de la Junta Directiva.  

 
    És secretari de l’Assemblea el Secretari de la Junta Directiva o qui el 
substitueixi, el qual ha d’estendre l’acta corresponent. 
 
    El President dirigeix els debats, concedeix i retira la paraula, estableix els torns 
d’intervenció, fixa la durada de les intervencions, ordena les votacions i disposa el 
convenient per al bon ordre de l’assemblea. 
 
    2. En cas que es produïssin circumstàncies que alteressin greument l’ordre o 
féssin impossible la realització o la continuïtat de la reunió, el president pot 
suspendre-la. En aquest cas haurà de preveure i comunicar a l’assemblea general 
la data de la represa que es farà en un termini no superior a 15 dies naturals. 
 
 ARTICLE 45. 
 
    1. De cada sessió de l’assemblea s’ha d’estendre una acta, que si fos possible, 
a criteri del President, serà aprovada per la mateixa Assemblea. 

 
    En cas contrari serà aprovada per delegació en un termini màxim de 30 dies 
naturals. 

 
    L’aprovació la faran els dos interventors que l’Assemblea hagi designat a 
l’efecte. 

 
    Malgrat això, el Secretari podrà emetre certificats sobre els acords específics 
que hagin  estat adoptats, sense perjudici de la ulterior aprovació de l’acta. 

 
    En els certificats dels acords adoptats emesos amb anterioritat a l‘aprovació de 
l’acta, s’ha de fer constar expressament tal circumstància. 

 
    2. A les actes ha de figurar : 
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- La data i el lloc de la reunió. 
- Les persones que presideixen l’assemblea. 
- Els membres de l’assemblea assistents a l’acte. 
- L’ordre del dia. 
- Un breu recull de les manifestacions dels membres que hi 

intervinguin. 
- Els resultats de les diferents votacions que es facin. 
- Els acords adoptats. 
- Els noms i cognoms dels signants de l’acta. 

 
    3. A les Actes ha de figurar també, a sol·licitud dels interessats, els vots contraris 
als acords adoptats, les abstencions i els motius que les justifiquen, o el sentit del 
vot favorable. 

 
    4. Qualsevol membre de l’assemblea té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de 
la seva intervenció o proposta, sempre que lliuri en el mateix acte o en el termini 
que fixi el President, el text que correspongui fidelment a la seva intervenció. Es 
farà constar en l’acta o s’hi afegirà una còpia de la mateixa. 

 
    5. Els membres que discrepin de l’acord de la majoria podran formular el seu vot 
particular per escrit en el termini de 48 hores. El text s’incorporarà  al text aprovat.  

 
    Els membres que votin en contra o s’abstinguin, en la forma establerta, 
quedaran exempts de les responsabilitats que puguin derivar-se dels acords 
presos. 

 
    6. Les actes han de ser signades pel Secretari de la Federació, amb els vist-i-
plau del President. En les actes aprovades per delegació també han de signar els 
interventors. 

 
    7. En el termini d’un mes des de la data d’aprovació, es donarà compte de l’acta 
als membres de l’Assemblea i s’enviarà una còpia a la Secretaria General de 
l’Esport. 

 
 

CAPÍTOL II. LA JUNTA DIRECTIVA. 
Secció 1a. Estructura i funcions. 

 
ARTICLE 46. 
 

    1. La Junta Directiva és l’òrgan de gestió, administració i govern de la FCA que 
té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives de la federació i 
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gestionar-ne el funcionament, d’acord amb l’objecte social i els acords de 
l’Assemblea General. 

 
    2. És competència de la Junta Directiva admetre els afiliats o adherits, convocar 
l’Assemblea General i presentar a l’Assemblea General ordinària la documentació 
que s'ha de sotmetre a aprovació, el pressupost i el pla general d’actuació anual 
per a l’exercici següent. 

 
    3. La Junta Directiva de la FCA té les facultats de disposició econòmica, dins els 
límits previstos en el seu pressupost, o d’aquells altres ingressos que n’obtinguin 
en l‘exercici. La Junta podrà acordar el traspàs del partides quan ho consideri 
necessari, mitjançant acord que consti en acta. 

 
    4. La Junta Directiva pot transmetre o vendre béns immobles o prendre diners a 
préstec sempre que no ultrapassi el 25% del pressupost anual o el 25% del 
patrimoni que consti en balanç. 

 
ARTICLE 47. 
 

    1. La Junta Directiva de la FCA és integrada per : 
 
a) Un President/a. 
b) Tres Vice-presidents (1er. 2on i 3er). 
c) Un Secretari. 
d) Un Tresorer. 
e) Un màxim de 12 Vocals i 
f) 3  Delegats Territorials. 

 
    2. Els membres de la Junta Directiva  responen, davant de la resta d'associats o 
de federats i de tercers pels danys ocasionats i els deutes contrets només per 
actes dolosos i en casos de negligència. 
 
    3. Les persones a què es refereix l'apartat anterior responen de forma civil i 
administrativa davant de l'entitat esportiva, dels associats o els federats i de 
tercers, pels actes i omissions realitzades en l'exercici de les seves funcions i pels 
acords que hagin votat. 
 
    4. Si la responsabilitat no es pot imputar a cap membre o titular dels òrgans de 
govern, administració i representació, tots els integrants responen solidàriament 
per les accions i omissions descrites anteriorment, llevat que acreditin no haver 
participat en la seva aprovació o execució, o bé que s'hi van oposar expressament. 
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    5. Tots els càrrecs són honorífics i no tenen compensacions econòmiques per 
realitzar la seva comesa. 
 

ARTICLE 48. 
 
    1. El President o Presidenta té la representació legal de la FCA, presideix 
l’Assemblea i la Junta Directiva i executa els acords que adopten dins del seu 
àmbit. Durant el seu mandat no pot desenvolupar cap altre càrrec en entitats o 
associacions subjectes a la disciplina de la FCA; podrà no obstant prendre part 
com a oficial o esportista en qualsevol dels campionats organitzats dins  de l’àmbit 
de la FCA i, de fer-ho com a esportista serà sense puntuar, ni bloquejar punts, 
quedant suspeses les seves funcions com a President de la FCA durant aquestes 
participacions. 

 
    2. El President pot delegar aquelles de les seves funcions que els Estatuts no 
declarin indelegables, en qualsevol membre de la Junta Directiva, quan ho 
consideri adient. Si s´esdevé el cas, el President serà subtituit pels Vice-presidents, 
primer,  segon o tercer  per aquest ordre, si és el cas. 

 
    3. Els Vice-presidents, en l´ordre establert en el paràgraf anterior, substituiran el 
President en cas d´absència, vacant, o malaltia. 

 
ARTICLE 49. 

 
   1. El Secretari, és el fedatari de la Federació. És nomenat per President d´entre 
els membres de la Junta Directiva. 
 
   2. Les funcions del Secretari són les següents: 

 
 a) La de secretari de la Junta Directiva. 
 
 b) La redacció de les actes de les sessions de la Junta Directiva i de 
l´Assemblea General, les quals ha de signar amb el vist-i-plau del  President. 
 

c) Rebre les sol·licituds i instàncies de tota mena, recursos i apel·lacions 
adreçats a la Federació, als òrgans de govern, als òrgans jurisdiccionals, a les 
comissions esportives i als demés òrgans federatius. Incorrerà en responsabilitat 
greu en el cas de no comunicar o lliurar-los al destinatari. 
 
   d) Emetre els certificats oportuns de les consultes, dictàmens i acords dels 
òrgans federatius. També ha de lliurar les llicencies federatives aprovades per la 
Junta Directiva. 
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e) Organitzar, custodiar i mantenir el Registre i l´Arxiu de la Federació i els 
llibres d´actes i de registres. 
 
     f) Proveir als membres de la Junta Directiva, als de l´Assemblea General i 
als dels Òrgans Jurisdiccionals de la documentació i de les dades necessàries per 
dur a terme les seves reunions. 
 
     g) Coordinar l´actuació dels òrgans federatius. 
 
     h) Actuar a les Assemblees en la seva condició de secretari. 
 
    i) Preparar l´execució i el despatx dels assumptes i preparar la reunió dels 
òrgans de govern i tècnics. 

 
     j) Rebre i lliurar la correspondència de la que ha de portar un registre 
d´entrades i sortides. 
 
     k) Redactar la memòria anual de les activitats esportives per la seva 
presentació a l´Assemblea General. 
 
     l) Totes les funcions que específicament li delegui la Junta Directiva amb 
caràcter específic. 
 

ARTICLE 50. 
 
    El Tresorer guarda i administra els cabals de la Federació. Les seves funcions 
són les pròpies del càrrec i concretament: 

 
a) Tenir cura dels cobraments i dels pagaments i de la seva anotació i 

registre en els llibres corresponents. 
 

b) Preparar l´estat de comptes, els balanços, els inventaris i els 
pressupostos per a l´estudi i vist-i-plau de la Junta Directiva i l´aprovació de 
l´Assemblea General. 
 

c) Controlar i inspeccionar l´activitat econòmica de tots els òrgans de la 
federatius. 

 
ARTICLE 51. 

 
     Els vocals de la Junta Directiva de la FCA tenen les funcions que els són 
assignades pel President de la Junta Directiva de la Federació. Ajuden en llurs 
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comeses als altres càrrecs de la Junta Directiva i els substitueixen quan és 
necessari. 
 

ARTICLE 52. 
 
    1. La Junta Directiva de la FCA es reunirà quan el President la convoqui o així 
ho demanin el membres de la Junta en nombre d´un terç. 

 
    En aquest últim cas la convocatòria s´ha de realitzar dins els 5 dies següents a 
la sol·licitud, i la reunió s´ha de fer en un termini no superior als 15 dies des de la 
sol·licitud. En cas que no es convoqui dins el termini, pot convocar la reunió el 
membre de la Junta Directiva amb més edat dels sol·licitants. 
 
    La Junta Directiva s´ha e reunir, com a mínim, un cop al trimestre i  de cada 
sessió s´ha d´estendre una acta amb les mateixes normes que les establertes per 
a les de l´Assemblea General. 
 
    2. La Junta Directiva queda constituïda quan hi siguin presents almenys la meitat 
dels membres que la componen i els acords es prenen per majoria simple dels 
assistents. En cas d´empat, el vot del President és diriment. 
  
    3. Els membres de la Junta Directiva poden exigir que en l'acta quedi reflectit el 
vot en contra que puguin emetre contra un acord i la seva explicació succintament 

  
    4. Poden assistir a les reunions de la Junta Directiva les persones  la presència 
de les quals el President consideri necessària o adient per tal d´informar la Junta 
sobre assumptes o qüestions específiques. 
 

ARTICLE 53. 
 

    S'entén vàlidament constituïda la Junta Directiva universal, tot i que no hi hagi 
convocatòria prèvia, si concorren tots els seus membres i així ho acorden per 
unanimitat. 

 
ARTICLE 54 
 

    1. Sempre que ho acceptin expressament tots els membres i que quedi 
garantida en tot cas l'autenticitat dels que intervenen en l'adopció de les decisions, 
la Junta Directiva pot adoptar els seus acords per correu electrònic, fax, 
videoconferència i mitjans tècnics anàlegs. En aquests supòsits, la corresponent 
acta es redacta junt amb els justificants de fax, correus electrònics o suports 
corresponents. 
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    2. Aquesta possibilitat és extensible a la resta d'òrgans complementaris de què 
disposi la Junta Directiva. 

 
 

ARTICLE 55 
 
    1. La Junta Directiva de la FCA és elegida per acord de l´Assemblea General 
convocada al efecte mitjançant sufragi lliure, directe, presencial, igual i secret, per 
majoria de vots. Els diferents càrrecs de la Junta Directiva són distribuïts pel 
President una vegada produïda l´elecció. 
 
     2. El mandat dels càrrecs de la Junta Directiva té una durada de 6 anys i la seva 
renovació és total. 
 
     3. Els càrrecs són reelegibles i la reeligibilitat no està subjecta a limitació 
temporal. 
 
     4. El càrrec de membre de la Junta Directiva no és incompatible amb la pràctica 
activa del automobilisme com a esportista o com a oficial de proves, inclòs el 
President segon estableix l’Art. 48. 
 
     5. El cessament de la Junta o dels membres de la Junta Directiva es produirà 
per les causes següents:  

 
a) Per l´exhauriment del mandat natural pel qual van ser reelegits. 

 
b) Dimissió, incapacitació, inhabilitació, separació o defunció de més del 

50% dels membres, i també si s'arriba a aquest percentatge per cessament o 
dimissió de forma individualitzada. 

 
b) Per la pèrdua de qualsevol de les condicions necessàries per ser elegit. 
 
c) Per mort o incapacitat que impedeixi l´exercici del càrrec. 
 
d)  Per decisió disciplinaria executiva que inhabiliti per ocupar els càrrecs de 

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

g) Per dimissió. 
 

h)  Per acord per majoria simple de la resta de membres de la Junta. Aquest 
acord si estableix  la separació definitiva d'un membre de la Junta Directiva s'ha de 
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comunicar a l'Assemblea General, que s'encarrega de ratificar aquesta separació 
definitiva. 
 
    6. La suspensió temporal del mandat dels membres de la Junta Directiva es 
produeix per les causes següents: 
 

a) Per la sol·licitud de l´interessat i ho  aprovi la Junta. 
 

b)  Per acord de la Junta, durant la instrucció d´un expedient disciplinari a 
un membre de la Junta. Aquesta suspensió ha de ser pel temps de la instrucció de 
l´expedient. 
 

c) Per inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinaria executiva. 
 
d) Per inassistència sense causa justificada, de manera reiterada, a les 

reunions de la Junta Directiva. 
      
ARTICLE 56. 

 
    1. En cas que es produeixin vacants en la Junta Directiva per causa de dimissió, 
cessament o suspensió d’algun dels seus membres, o perquè no s’ha proveït la 
totalitat dels càrrecs a les eleccions, la provisió transitòria dels càrrecs serà: 
 

a) Quan les vacants afectin menys del 50% dels components de la Junta, 
però no el President, aquest acordarà la provisió transitòria per cooptació dels 
càrrecs corresponents. La decisió ha de ser ratificada en la primera assemblea 
federativa. Si inclou el President, la decisió correspon als membres no afectats, 
decisió que també ha de ser ratificada en la propera assemblea general que realitzi 
la Federació. 
 

b) Quan les vacants afectin més del 50% dels membres, incloent-hi el 
President, l’assemblea ha d’elegir una Comissió Gestora, a l’objecte d’administrar 
transitòriament la Federació i convocar i realitzar noves eleccions en un termini 
màxim de tres mesos. 
 

En el cas que el President no hi sigui inclòs, la resta dels membres juntament 
amb el President es constituiran en Comissió Gestora amb l’objecte establert en 
l’apartat anterior. 
 

2. Els càrrecs vacants proveïts transitòriament i també els designats per 
ocupar-los ho són només pel temps que resti de mandat al càrrec i sense que la 
designació alteri el temps natural del mandat que estableix l’article 43.    
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 3. En el supòsit que la provisió transitòria es faci com a conseqüència de la 
substitució d’un membre amb el mandat suspès temporalment, el mandat del 
substitut és limitat al temps que duri la suspensió. 
 

ARTICLE 57. 
 
    En  cas que es constitueixi la Comissió Gestora, en el supòsit previst a l’article 
56, la seva composició serà de cinc membres, elegits d’entre els membres de la 
Assemblea, respectant la paritat. 
 
    La Comissió Gestora exercirà totes les facultats de govern, administració i 
representació que corresponen a la Junta Directiva, d’acord al que preveuen els 
presents 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 3 mesos. 
  

ARTICLE 58.  
 
  La Junta Directiva delega a la Comissió Executiva Permanent totes les seves 
funcions, a excepció de les de convocar l’Assemblea General, i presentar a 
l’Assemblea General ordinària la documentació que s'ha de sotmetre a aprovació, 
el pressupost i el pla general d’actuació anual per a l’exercici següent. 
 
  La Comissio Executiva Permanent de la FCA, és constituïda pel President de la 
Federació, el/els Vice-presidents, el Secretari, el Tresorer i dos membres de la 
Junta elegits per ella mateixa.  Els  assessors de la Federació, podran assistir a les 
reunions de la Comissió  amb dret a veu però sense vot. 
 
    La Comissió Permanent actua ordinàriament en la gestió, administració i govern 
de la FCA per promoure, dirigir i executar les activitats esportives  i gestionar-ne el 
funcionament,  i dels seus acords informarà a la Junta Directiva. 
 
    Es reuneix a convocatòria del President i és vàlidament constituïda quan hi són 
presents quatre dels seus membres i els acords s’adopten per majoria. El vot del 
President es diriment. 
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Secció 2a. Procediment electoral. Provisió de vacants i vot de censura. 
 

ARTICLE 59. 
 

    Els membres de la Junta Directiva són elegits per acord de l’Assemblea General 
convocada a l’efecte, mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret, per majoria 
simple de vots i amb presentació i acceptació prèvies de candidatures. 
 
 ARTICLE 60. 
 
    1. Són electors els membres de l’Assemblea General. 
 
    2. Poden ser candidats a president o a membre de la Junta Directiva de la FCA, 
les persones que reuneixin el requisits següents : 
 

a) Ser major d’edat. 
 

b) Estar en ple us dels drets civils. 
 

c) Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya. 
 

d) Haver posseït llicència federativa de la FCA en l’any immediatament 
anterior a la presentació de la candidatura. 
 

e) No trobar-se sotmès al compliment de cap sanció inhabilitadora dictada 
per un òrgan competent. 
 

ARTICLE 61. 
 
    1. La convocatòria per a l’elecció dels càrrecs de la Junta Directiva es du a 
terme per acord de l’Assemblea General. 
 
    A l’ordre del dia de la convocatòria ha de constar : 
 

a) La proposta de procediment a seguir per a l’elecció. 
 

b) La proposta del calendari electoral. 
 

c) El nomenament de la Junta Electoral, la qual estarà integrada per tres 
membres titulars i tres de suplents. 
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    2. En la reunió en la qual es prengui la decisió de convocar les eleccions, 
l’Assemblea General escollirà per sorteig d’entre tots els seus membres assistents 
a l’Assemblea, els tres membres que formaran la Junta Electoral i els tres suplents. 

 
    El càrrec és incompatible amb la condició de candidat, membre de la Junta 
Directiva, Comissió Gestora o familiar de cap 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 

 
    3. Els components de la Junta Electoral han de prendre possessió del càrrec i 
constituir-la en el termini fixat per l’Assemblea. 

 
    A l’acte de constitució elegiran d’entre ells el President. Actuarà com a secretari, 
amb veu però sense vot, el que ho sigui de la Federació. 

 
    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. 

 
ARTICLE 62. 
 

    1. La convocatòria d’eleccions inclourà : 
 
a) El termini per la constitució de la Junta Electoral. 

 
b) El calendari electoral amb fixació de la data en que es farà l’elecció, que 

haurà de ser entre el 30è i el 45è dia natural després de la presa de l’acord de la 
convocatòria. 
 

b) El reglament electoral. 
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    2. La convocatòria s’ha de publicar en dos diaris d’àmbit català, com a mínim 15 
dies abans del termini de la presentació de les candidatures. 
 

ARTICLE 63. 
 
    1. Són funcions de la Junta Electoral les següents : 
 

a) Proclamar el cens i facilitar-lo a totes les candidatures formalmente 
proclamades que aixi ho sol·licitin. 

 
b) Admetre o refusar les candidatures i fer la seva proclamació. 
 
c) Conèixer o resoldre les reclamacions respecte el cens, les llistes 

electorals o qualsevol altre qüestió que presentin els membres de l’Assemblea 
General o els candidats en qualsevol fase del procés electoral. 

 
d)  Decidir sobre qualsevol incident que sorgeixi en el curs del procés 

electoral que pugui constituir una contravenció de les normes o reglament electoral 
o afecti el principis d’igualtat, llibertat, publicitat de no-discriminacio i de secret de 
vot. 

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

comunicacions que legalment s’estableixin. 
 
    2. Totes les reclamacions davant la Junta Electoral han de fer-se en un termini 
màxim de 3 dies naturals després que s’hagi produït el fet objecte d’ impugnació. 
Les resolucions de la Junta Electoral són executives i s’han de dictar dins el 3 dies 
naturals següents al de la presentació de la reclamació.  
 
    3. Contra les resolucions de la Junta Electoral, que han de ser raonades, pot 
interposar-se recurs ordinari davant el Tribunal Català de l’Esport en un termini de 
3 dies naturals, la resolució del qual exhaureix la via administrativa. 
 

ARTICLE 64. 
 
    1. Les eleccions a la FCA es realitzen pel sistema de candidatures tancades. I  
aquestes candidatures han de procurar que la presència d’homes i dones 
reflecteixi la proporcionalitat de gènere atenent a la massa social i a la suma de 
llicències. Una vegada produïda l’elecció, el President distribuirà els diferents 
càrrecs entre els membres de la candidatura. 
 
    2. Les candidatures han de tenir, per ser vàlides, suport d’un nombre 
d’assembleistes que representi un mínim del 10% del total de vots de l’Assemblea. 



 32

 
    3. En el supòsit que tots o la majoria dels membres de la Junta Directiva 
dimiteixin per presentar-se com a candidats a les eleccions caldrà atenir-se al que 
disposa el paràgraf següent sobre la Comissió Gestora. 

 
    4. 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. 
 
   5. Si no es presentés cap candidatura tancada o no foren vàlides cap de les 
presentades, la Junta Electoral, amb els membres suplents i, si s’escau, els 
membres de la Junta Directiva que no hagin cessat, constituiran una Comissió 
Gestora, amb l’únic objectiu d’administrar la Federació i convocar i realitzar noves 
eleccions en un termini màxim de 3 mesos. 
 

ARTICLE 65. 
 
    1. La Junta Electoral i els interventors designats pels candidats controlaran l´acte 
de les votacions, o pels representants enviats per la Secretaria General de l'Esport 
o per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Una vegada acabada la 
votació i el recompte dels vots aixecaran una acta. 
 
    2. El sistema d'interventors i representants que preveu l'apartat 1 d'aquest article 
s'ha d'aplicar a tots els col·legis electorals.  

 
    3. 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 
desenvoluparà simultàniament en tots i cadascuns dels col·legis electorals 
previstos a la convocatòria. No són admesos els vots per correu ni 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 als decret de entitats esportives . En 
cap cas no s'admet que una persona exerceixi la representació de més d'una 
entitat a l'Assemblea General. 

 
ARTICLE 66. 

 
   1. La candidatura que obtingui la majoria dels vots vàlids en les votacions serà 
declarada guanyadora. 
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   2. En cas d´empat entre les candidatures que obtinguin el major nombre de vots, 
caldrà realitzar una nova votació entre els empatats el setè dia següent, als 
mateixos lloc, hora i condicions. 
 
   3. Si només es presentés o restés vàlida una candidatura, no es realitza l´acte de 
votació i la Junta Electoral en donarà compte a la Secretaria General de l´Esport de 
la Generalitat. 
 
    4. La Junta Electoral ha de notificar la certificació de l´acta de proclamació de la 
candidatura guanyadora a les candidatures presentades, al Registre d´Entitats 
Esportives i a la UFEC, dins el termini dels tres dies següents al de la votació. 
 
    5. Contra l´Acta de proclamació de la candidatura guanyadora es poden 
interposar recurs ordinari davant el Tribunal Català de l’Esport en el termini de tres 
dies.   
 

ARTICLE 67. 
 
    1. Poden sol·licitar un vot de censura contra la Junta Directiva, el seu President, 
o contra qualsevol dels seus membres, la majoria dels membres de la mateixa 
Junta o, com a mínim, el 15% dels membres de la Assemblea General. 
 
    2. La sol·licitud ha de ser presentada per escrit motivat i signat davant la 
Secretaria de la Federació. En el termini no superior als 10 dies següents, la Junta 
Directiva procedirà a notificar als censurats la denúncia i a constituir una mesa de 5 
persones, que es formarà amb 2 membres de la pròpia Junta Directiva, designats 
per aquesta d´entre els membres no afectats pel vot de censura, els 2 primers 
signats de la sol·licitud i un delegat designat per la Unió de Federacions Esportives 
de Catalunya, que en serà el president. 
 
    3. Un cop comprovada per la mesa l´adequació  de la sol·licitud, en el termini de 
5 dies, la Junta Directiva convocarà l´Assemblea General, la qual s´haurà de reunir 
en el termini comprès entre els 10 i els 20 dies naturals a comptar de l’endemà de 
la convocatòria. 
 
     4. L´Assemblea i l´acte de votació serà presidida per la Mesa, la qual resoldrà 
tots els incidents i les reclamacions que s’hi puguin produir. Els acords de la Mesa 
són immediatament executius. 

 
    Només contra la resolució final de la Mesa pot interposar-se recurs ordinari 
davant el Tribunal Català de l’Esport, en un termini de tres dies. 
     



 34

    5. A l´acte, els representants dels denunciants donaran a conèixer els motius i 
fets sobre els que basen la denúncia i els censurats podran al·legar tot allò que 
convingui a la seva defensa. 
 
    6. Per poder acordar el vot de censura cal la votació favorable de dos terços dels 
membres assistents a l´assemblea. 

 
    7. Un cop acordat el vot de censura, el/la President/a, la Junta Directiva o els 
membres a qui afecti han de cessar automàticament i cal aplicar el règim de 
transició previst estatutàriament. 

 
    8. En cas que la Junta Directiva no nomeni els membres de la Mesa o no 
convoqui l'Assemblea General, la Secretaria General de l'Esport, a petició dels 2 
primers signants de la sol·licitud, 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 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, sense perjudici de les responsabilitats disciplinàries que calgui aplicar. 
 
    9. 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. 

 
    10. En el cas que el vot de censura vagi contra el President o la Junta Directiva, 
els vots de censura contra la Junta Directiva han d'incloure la proposta de 
designació d'una nova Junta Directiva. 
 
 

CAPÍTOL III.  ÒRGANS COL·LABORADORS DE LA FCA. 
 LES COMISSIONS ESPORTIVES. 

 
ARTICLE 68. 

 
   Pel desplegament i l´execució de les funcions tècniques, la FCA disposa, com a 
òrgan col·laborador, el Col·legi d´Oficials d´Automobilisme (COA). 
 
    1. El Col·legi d´Oficials d´Automobilisme, mitjançant programes de capacitació i 
proves d´aptitud, forma i conforma els cossos especialitzats d´oficials que prescriu 
el Codi Esportiu Internacional, amb missions específiques en l´organització, 
desenvolupament i control de les competicions i proves automobilístiques, 
sotmeses a les normes FIA, la RFEDA i FCA. 
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    2. El COA és presidit per un Vicepresident de la FCA, i la seva Junta 

Directiva  éstara composta per aquells oficials que representen l´estament d’oficials 
a la Assemblea, electes segons estableix l’Article 43. 
 
             3. L´estructura organitzativa del COA, les seves funcions i competències 
són aprovades per la Junta Directiva de la FCA i ratificades per l´Assemblea 
General. 
 

ARTICLE 69. 
 
    1. Les comissions esportives són grups de treball que pot crear la Junta 
Directiva de la FCA amb la finalitat d´estudiar, organitzar, planificar i coordinar les 
activitats o les comeses que els sigui encomanades per la Junta Directiva, 
relacionades amb les activitats pròpies de la Federació. 
 
    2. La Junta Directiva de la Federació pot crear tantes comissions com consideri 
necessari per dur a terme les tasques concretes que les siguin encomanades. 
 
    3. Les comissions tenen les competències delegades per la Junta Directiva i 
aquelles que reglamentàriament es determini. Les decisions hauran de ser 
ratificades per la Junta Directiva. 
 
    4. Les comissions són encapçalades per un responsable, el qual és nomenat i 
cessat per la Junta Directiva de la FCA. 
 

ARTICLE 70. 
 
    Per a millor dur a terme les seves funcions, la FCA compta amb un assessor 
jurídic i un assessor mèdic. 
 
    Els assessors poden assistir a les reunions de la Junta Directiva, Comissió 
Executiva Permanent  i de l´Assemblea General. Sempre que siguin convocats i, 
sense que en formin part dels òrgans de govern, podran participar-hi amb veu però 
sense vot. 
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CAPÍTOL IV. ESTRUCTURA TERRITORIAL.  ÒRGANS DE GESTIÓ 
DESCENTRALITZADA. 

 
ARTICLE 71. 

 
   La Federació Catalana d´Automobilisme té tres Delegats Territorials, un per a 
cadascuna de les demarcacions territorials de Lleida, Girona, i Tarragona, degut a 
la distancia amb la seu federativa.  La demarcació de Barcelona té la seva  seu a 
les oficines de la FCA,  i per raons d’economia  el President de la FCA assumeix 
aquelles funcions a  Barcelona.   
 
    1. Els Delegats Territorials són òrgans unipersonals que no tenen personalitat 
jurídica pròpia i sota la supervisió de la Junta Directiva de la FCA, poden 
desenvolupar les funcions següents: 
   

a) La promoció, organització i control de les activitats esportives 
automobilístiques que el sigui encomanada per la Junta de la Federació, en el seu 
àmbit geogràfic específic. 
 

    b) La representació, en nom de la FCA, dels clubs o les associacions i les 
agrupacions esportives del seu àmbit, davant les autoritats i els organismes oficials 
de la demarcació. 
 

   c) La divulgació o l´exigència de respecte i el compliment de les normes, els 
Estatuts i els reglaments esportius de la FCA per part dels clubs, entitats 
esportives, esportistes, oficials, jutges, tècnics, directius i altres representacions 
dins el seu àmbit geogràfic. 
 

d) Formular a la Junta Directiva de la Federació les propostes o iniciatives 
que creguin escaients per a promoure o fomentar l´automobilisme esportiu. 
 

e) Assessorar les entitats públiques o privades del seu àmbit en els 
assumptes referents a les activitats de l´automobilisme esportiu. 
 

f) Gestionar els recursos econòmics que pugui establir l´Assemblea de la 
FCA a proposta de la Junta Directiva. 
 
    2. Els Delegats Territorials han d´informar de les seves activitats i iniciatives a  la 
Junta Directiva de la FCA, complint i executant les disposicions dictades per 
aquesta. 
 
    3. Els Delegats Territorials estan sotmesos al règim pressupostari de la FCA i els 
comptes que gestionen estan sota el coneixement i control dels òrgans de control 
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directius de la FCA i s´incorporaran amb els justificants corresponents als comptes 
anuals d´aquesta. 
 
    4. Els Delegats Territorials han de remetre a la FCA el projecte de pressupost de 
l´exercici i la liquidació de l´anterior amb la documentació comprovant escaient, en 
els períodes que s´estableixin, a fi de que puguin ser aprovats. 

 
ARTICLE 72. 
 

    El canvi del nombre de les delegacions territorials de la FCA o de l’àmbit 
territorial de les ja existents ha d´aprovar-se per acord de l´Assemblea General. 
 

ARTICLE 73.  
 
    L´Assemblea General de la FCA, a proposta de la Junta Directiva, establirà 
anualment els recursos econòmics de que hagin disposar les Delegacions 
Territorials. 

 
ARTICLE 74.  

 
    1. Els Delegats Territorials de la FCA són designats per la Junta Directiva de la 
Federació i cal que el seu nomenament sigui ratificat per l´Assemblea General en 
la primera reunió que celebri. 
 
    2. Els Delegats Territorials són membres de la Junta Directiva de la FCA 
Assisteixen a les reunions d´aquest òrgan de govern amb veu i vot. 
 
    3. Els Delegats Territorials tenen les mateixes incompatibilitats que els altres 
membres de la Junta Directiva i poden ésser cessats per les mateixes causes. 
 
    4. En el supòsit que l´Assemblea General aprovés un augment del nombre de 
delegacions territorials, la seva representació en la Junta Directiva de la Federació, 
no podria superar el 25% del nombre total de membres d´aquesta. 
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TÍTOL III.  REGIM DOCUMENTAL I ECONÒMIC, TANCAMENT D’EXERCICI 
SOCIAL.  MODIFICACIÓ D´ESTATUTS.  DISSOLUCIÓ DE LA FCA. 

JURISDICCIÓ 
 

CAPÍTOL I REGIM DOCUMENTAL I ECONÒMIC. 
 
ARTICLE 75. 

 
   1. Integra el règim documental de la FCA: 
 
 a) Els llibres d´actes, en els quals cal consignar el contingut de les reunions 
de l´Assemblea General i de la Junta Directiva, amb indicació de la data, els 
assistents, l´ordre del dia, els assumptes tractats i els acords presos. 
 

b) El registre d´entitats federades i de totes les persones individuals que 
tinguin llicència federativa, on, mitjançant el fitxer adient o l'instrument idoni, s'han 
de fer constar de forma diferenciada els membres dels quals es consignen, com a 
mínim, la identificació de les persones físiques federades, la denominació de 
l'entitat o secció federada, els seus domicilis, el president de l'entitat o responsable 
de la secció adherida, les disciplines esportives que practiquen i, si s'escau, el 
número d'inscripció o adscripció en el Registre d'Entitats Esportives de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 c) Els llibres de comptabilitat. 
  

d) El balanç i el compte de guanys i pèrdues i la memòria econòmica.i. 
 
 e) Tots els documents, instruments o llibres auxiliars que es considerin 
oportuns per a un millor compliment dels objectius de la Federació. 
 
     2.  És preceptiu que la FCA i les seves Delegacions Territorials facin les 
diligències corresponents dels seus llibres al Registre d’Entitats Esportives de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
   L´incompliment d´aquesta obligació donarà lloc a l´exigència de responsabilitats 
als responsables. 

 
ARTICLE 76. 

  
    El sistema econòmic de la FCA és el de pressupost i patrimoni propi, i s'hi 
apliquen les normes econòmiques que estableixen les presents disposicions i les 
normes comptables del pla general de comptabilitat o adaptació sectorial que 
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calgui aplicar per reflectir una imatge fidel d'aquestes entitats, contingudes al 
Decret 325/1998, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de Comptabilitat . 

 
    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 patrimoni inicial de la Federació esta constituït per les aportacions d’afiliació i 
adhesió dels seus associats. 
 
    La Federació Catalana d´Automobilisme té el seu patrimoni que és integrat per 
els bens, drets i deures dels que n´és titular. El règim d´administració i gestió del 
patrimoni, el pressupost i la memòria anuals s´han d´ajustar en tot moment a la 
legislació vigent i al disposat en aquests Estatuts. 
 

ARTICLE 77. 
 

    La FCA ha de destinar la totalitat del seu patrimoni, recursos i ingressos a la 
consecució dels fins propis dels seu objecte social sense que, em cap cas, puguin 
ser repartits entre el seus associats o directius. 
 

ARTICLE 78. 
 

    Són recursos de la FCA: 
 

    1) Les quotes dels seus afiliats i adherits, les llicències federatives i els drets per 
l´aprovació dels reglaments de proves i concursos. 
 
    2) Les subvencions que les entitats públiques li otorguin. 
 
    3) Les donacions, heretatges, llegats, que li siguin atorgades. 
 
    4) Les sancions pecuniàries als associats i caucions que dipositin aquests per 
poder apel·lar. 
 
    5) Els fruits, rendes i interessos dels seus bens patrimonials. 

 
    6) Les quotes d´amortització de préstecs i avenços concedits per la FCA, amb 
càrrec als seus propis  recursos, les rendes dels bens immobles i dels valors de la 
seva cartera. 
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    7) Els interessos dels comptes corrents o a termini els productes obtinguts per 
l´alienació dels béns adquirits amb els  seus recursos. 
 
    8) Els préstecs i crèdits que li puguin ser concedits. 
 
    9) Els beneficis que produeixin les activitats i competicions esportives que 
organitzi. 
 
    10) Qualsevol altres ingressos que puguin ser atribuïts a la FCA per una 
disposició legal o en virtut d´un conveni. 
 

ARTICLE 79. 
 

    La data de tancament de l’exercici social serà el dia 31 de desembre de cada 
any.  

 
    La Junta Directiva de la Federació, dins el primer trimestre de cada exercici, ha 
de presentar a l´Assemblea General el balanç, el compte de resultats,  i la 
memòria, d´acord amb el que estableixen les disposicions legals vigents. Els 
comptes anuals  han d´estar al domicili social, com a mínim, 15 dies abans de la 
celebració de l´assemblea, a disposició de les persones o entitats amb dret a vot, 
els quals en podran  demanar una còpia, que se’ls ha de lliurar en el moment que 
ho demanin. 
 
    Els Auditors de comptes han de revisar els comptes anuals de la FCA. 
LA FCA està obligada a donar una còpia dels comptes anuals i de l'informe 
d'auditoria a la l'Administració esportiva el termini dels 6 primers mesos següents a 
cada exercici i sempre 15 dies abans de la celebració de la següent Assemblea 
General. 
 
    Quan el pressupost anual de la FCA  no superi l'import de 300.000,00 euros no 
han de sotmetre la seva comptabilitat i estat econòmic a informe d'auditoria, sens 
perjudici de les auditories d'ofici o revisions que pugui encarregar l'Administració 
esportiva. 

 
ARTICLE  80. 
 

    La Junta Directiva de la Federació té les facultats de disposició econòmica, dins 
els límits previstos en el pressupost, o d´aquells altres ingressos que hagi obtingut 
en l´exercici. La Junta Directiva pot acordar el traspàs de partides, mitjançant acord 
que ha de constar en acta. 
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    La Junta Directiva pot transmetre o vendre béns immobles o prendre diners a 
préstec però,  quan la seva quantia ultrapassi dins de l´exercici  l´import del 25% 
del pressupost anual, o el 25% del patrimoni que consti en balanç, a més de 
l´acord de l´Assemblea serà imprescindible obtenir l´informe favorable de la 
Secretària General de l´Esport.   
 
    El producte obtingut de l'alienació d'instal·lacions esportives o dels terrenys on 
es trobin s'ha d'invertir íntegrament en l'adquisició, la construcció o la millora de 
béns amb la mateixa aplicació, llevat que es disposi d'un informe favorable de 
l'Administració esportiva que determini una destinació diferent. 
 
    En cas d'insolvència econòmica de la FCA, el seu òrgan d'administració, o bé, si 
s'escau, les liquidadores o els liquidadors, han de promoure el procediment 
concursal oportú davant el jutge competent. 

 
 

CAPÍTOL II.   MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS. 
 

ARTICLE 81. 
 

    Els presents Estatuts poden ser modificats mitjançant l´acord dels dos terços 
dels vots dels membres presents en l´Assemblea General convocada a l´efecte. 
 

ARTICLE 82. 
 

    La proposta de modificació pot ésser sol·licitada: 
 
a) Per 10% dels membres de l´Assemblea General. 

 
b) Per la Junta Directiva de la FCA. 

 
    La proposta de modificació ha de ser motivada i amb el text proposat que s´ha 
d´incloure en l´ordre del dia de la primera Assemblea General que es convoqui. En 
cas d´urgència se n´ha de convocar una d´extraordinària pel procediment establert 
a l´article 42 anterior. 
 

ARTICLE 83. 
 

    La modificació aprovada només tindrà eficàcia a partir de la seva aprovació pel 
Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. 
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CAPÍTOL III. DISSOLUCIÓ, LIQUIDACIÓ I EXTINCIÓ DE LA FCA. 
 

ARTICLE 84. 
 

    La FCA es dissoldrà  per decisió de l'Assemblea General, adoptada amb els 
requisits i la majoria de més del 50% dels membres de ple dret, o per decisió 
judicial. La decisió de l'Assemblea General ha d'anar precedida per la concurrència 
de les causes que preveu l'article següent. 
 

ARTICLE 85. 
 
    La FCA s'ha de dissoldre per les causes següents: 

 
a) Per la revocació del reconeixement oficial de la federació, tret del supòsit 

que aquesta es transformi en una associació de règim general. 
 

b) Per la paralització dels òrgans federatius de manera que el seu 
funcionament esdevingui impossible. 
 

c) Per la seva fusió amb una altra federació esportiva catalana. 
 

d) Per la seva integració en una altra federació esportiva catalana. 
 

e) Per l'acord de l'Assemblea General, convocada a aquest efecte, adoptat 
per una majoria de 2/3 dels membres assistents, sempre que representin la majoria 
dels membres amb dret a vot de l'assemblea. 

 
f) Per resolució judicial. 

 
g) Per qualsevol altra causa prevista en els Estatuts o en l'ordenament 

jurídic vigent. 
 
ARTICLE 86. 
 

     1.  El President ha de convocar l'Assemblea General perquè aquesta adopti 
el corresponent acord de dissolució en el termini de 2 mesos des que tingui 
coneixement de l'existència de la causa determinant de la dissolució. 
 
     2.  Les persones federades i la mateixa Administració esportiva també poden 
requerir al President o Presidenta perquè convoqui l'Assemblea General si, al seu 
parer, concorre qualsevol de les causes que recull l'article anterior. 
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     3. En el cas que l'Assemblea General no es convoqui o no s'arribi a l'acord, 
o l'acord sigui contrari a la dissolució, qualsevol federat o la mateixa Administració 
esportiva poden sol·licitar la dissolució judicial de la Federació. 
 
     4.  El mateix òrgan d'administració de la Federació està obligat a sol·licitar la 
dissolució judicial quan l'acord federatiu sigui contrari a la dissolució o no es pugui 
aconseguir. 
 
     5. Han de respondre solidàriament els membres de l'òrgan d'administració 
que incompleixin l'obligació de convocar, en el termini de 2 mesos, l'Assemblea 
General per acordar la dissolució o que no sol·licitin la dissolució judicial en el 
termini de 2 mesos a comptar des de la data prevista per la celebració de 
l'Assemblea General, si no s'ha constituït, o des del dia de celebració de 
l'Assemblea General, quan l'acord sigui contrari a la dissolució. 

 
ARTICLE 87. 
 

   Un cop dissolta la federació s'obre un període de liquidació, tret dels supòsits de 
fusió o qualsevol altre supòsit de cessió global de l'actiu i passiu de la federació 
dissolta. 

 
ARTICLE 88. 
 

    La federació dissolta ha de conservar la seva personalitat jurídica mentre es 
trobi en procés de dissolució. Durant aquesta fase ha d'afegir la frase "en 
liquidació" a la seva denominació. 

 
ARTICLE 89. 

 
    Des del moment en què la federació es declari en liquidació cal que cessi en 
les seves funcions l'òrgan d'administració i que les liquidadores i els liquidadors 
assumeixin les seves funcions. No obstant això, els integrants de l'òrgan 
d'administració han de prestar el seu concurs per la realització efectiva de les 
operacions de liquidació. 

 
ARTICLE 90. 
 

    1. Els liquidadors cal designar-los a l'Assemblea General. 
 

    2. El nombre de liquidadors ha de ser senar. 
 

    3. El nomenament i cessament dels liquidadors s'ha d'inscriure en el Registre 
d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. 
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    4. En cas d'inexistència d'òrgan d'administració de la federació o 
d'abandonament de les seves funcions, l'Administració esportiva de la Generalitat, 
pot procedir al nomenament de liquidadors. 
 

ARTICLE 91. 
 
    L'Administració esportiva de la Generalitat pot designar persones que 
s'encarreguin de controlar la liquidació amb la finalitat que vetllin pel compliment de 
la normativa. 

 
ARTICLE 92. 
 

    Funcions dels liquidadors: 
 
    1. Incumbeix als liquidadors de la federació: 

 
a) Subscriure, en unió de l'òrgan d'administració, el balanç inicial de la 

federació en començar les seves funcions. 
 
b) Dur i custodiar els llibres i correspondència de la federació i vetllar per la 

integritat del seu patrimoni. 
 
c) Dur a terme les operacions pendents i les noves que siguin necessàries 

per a la liquidació de la federació. 
 
d) Alienar els béns i drets federatius. Els béns immobles s'han de vendre 

necessàriament en subhasta pública. Només procedeix la venda directa si ho 
autoritza la l'Administració esportiva de la Generalitat 

 
e) Concertar transaccions i arbitratges quan convingui als interessos 

federatius. 
 
f) Pagar els creditors. 
 
g) Exercir la representació de la federació. 
 

    2. Els liquidadors són responsables davant la federació, els seus membres i 
terceres persones o entitats per qualsevol dany que causin per culpa o negligència 
greu en el desenvolupament dels seus càrrecs. 
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ARTICLE 93. 
 

    Un cop finalitzada la liquidació, els liquidadors han de formar el balanç final 
que s'ha de sotmetre a l'aprovació de l'Assemblea General i s'ha de remetre a 
l'Administració esportiva de la Generalitat. 

 
ARTICLE 94. 
 

     La funció dels liquidadors finalitza per: 
 

a) La realització de la liquidació. 
 
b) La revocació dels poders que atorga l'Assemblea General. 
 
c) La revocació dels poders o inhabilitació per part de l'Administració 

esportiva de la Generalitat. 
 
d) Decisió judicial. 
 
ARTICLE 95. 
 

    Insolvència de la federació en liquidació: 
 
    En cas d'insolvència de la federació, els liquidadors han de sol·licitar 
immediatament la declaració del concurs procedent. 

 
ARTICLE 96. 
 

    En cas de dissolució de la  federació,  el patrimoni net resultant de la 
liquidació l'ha d'aplicar l'Administració esportiva de la Generalitat, de forma 
preferent, per al foment i la pràctica de la corresponent modalitat esportiva. 
 
 

CAPÍTOL IV .  JURISDICCIÓ DE LA FCA. 
    Secció 1ra. Disposicions Generals. 

 
ARTICLE 97. 
 

    La potestat jurisdiccional  competitiva confereix la possibilitat de resoldre totes 
les qüestions que siguin plantejades en relació amb l’aplicació de les normes 
reglamentàries establertes per regular les competicions federades i/o 
homologades, així com les infraccions dels reglaments que regulen les activitats i 



 46

competicions esportives, de la conducta esportiva o de les normes de conducta 
associativa tipificades amb caire general a la Llei 1/2000, de 31 de juliol, de 
l’Esport, i a les Disposicions estatutàries o reglamentàries especifiques de la FCA, i 
aplicant-se sobre persones i entitats sotmeses a la disciplina esportiva o 
associativa  de la FCA. 

 
ARTICLE 98. 
 

    La potestat disciplinària de la FCA correspon als Oficials durant el 
desenvolupament de les proves o competicions i al Comitè de Competició i 
Disciplina Esportiva, en primera instància i al Tribunal d’Apel·lació, en segona, els 
acords del qual poden ser recorreguts davant el Tribunal Català de l’Esport en els 
termes previstos en l’Art. 138 i següents de la Llei de l’Esport. 
 

ARTICLE 99. 
 

    Les normes regulades en el present títol preveuen de forma inexcusable: 
 
a) Un sistema tipificat d’infraccions que podran ser qualificats, a tenor dels 

òrgans jurisdiccionals com a caràcter lleu, greu o molt greu. 
 
b) Un sistema de sancions aplicada en proporció a la infracció prevista. 
 
c) Els procediments disciplinaris de tramitació i imposició, si s’escau, de 

sancions, que garanteixin el tràmit d’audiència a l’interessat. 
 
d) La determinació de les causes modificatives de la responsabilitat i els 

requisits d’extinció i de prescripció de la mateixa. 
 
e) L’observança dels principis inherents a tot dret sancionador relatius a la 

prohibició d’imposar doble sanció pels mateixos fets i de sancionar per infraccions 
tipificades amb posterioritat al moment d’haver estat comeses, així com a 
l’aplicació dels efectes retroactius favorables. 

 
f) Un sistema de recursos contra les sancions imposades. 

 
ARTICLE 100. 
 

    Aixímateix, els òrgans jurisdiccionals de la FCA duran un Registre de Sancions, 
en els quals faran constar: 

 
‐ La identitat del sancionat (nom, raó social, núm. de llicència, etc…) 
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‐ La data de les resolucions sancionadores, tant en via federativa com 
administrativa, si s’escau. 
 

‐ La sanció/ns imposada/es.  

‐ La referència que permeti identificar el corresponent expedient sancionador. 

‐ Altres dades que puguin ser esclaridores de l’expedient. 

 
    Secció 2na. Els Òrgans Jurisdiccionals. 

 
ARTICLE 101. 
 

    Els Oficials exerceixen la potestat disciplinària en primera instància en el 
desenvolupament de les proves i competicions, sobre els seus participants, sempre 
amb subjecció a les regles establertes  a les disposicions de cada modalitat 
esportiva o a les especifiques aprovades per a la competició que es tracti, essent 
immediatament executives les decisions que adoptin amb caràcter immediat sens 
perjudici que el concursant afectat pugui exercir els seus drets, especialment a 
interposar recurs, en els termes que es preveu en el present títol. 

 
ARTICLE 102. 
 

    El Comitè de Competició i Disciplina és un òrgan col·legiat constituït per un 
nombre de membres no inferior a tres ni superior a cinc, un dels quals ha de ser 
necessàriament llicenciat en dret, assistits per un Secretari, amb veu i sense vot, 
designats per la Junta directiva de la FCA, escollint d’entre els seus membres un 
President. La funció d’aquest òrgan és la de resoldre d’ofici o a instància de part i 
per majoria, els assumptes de la seva competència en matèria competitiva i 
disciplinària esportiva, essent el seu mandat de 4 anys renovables. 

 
ARTICLE 103. 
 

    El Tribunal d’Apel·lació és l’òrgan col·legiat jurisdiccional de rang superior i 
última instància de la FCA, exercint la seva potestat via revisòria en matèria de 
competició i disciplina, així com funcions de consulta, assessorament i arbitratge, 
formulant laudes d’obligat compliment. Format per tres membres, designats per la 
Junta Directiva, el President ha de ser llicenciat en dret, havent d’escollir d’entre 
ells, un Secretari, essent el seu mandat de 4 anys renovables. Aquest òrgan ha de 
resoldre en segona instància i per majoria els acords definitius adoptats en matèria 
disciplinària esportiva pels òrgans competents dels clubs esportius afiliats i, contra 
les decisions dictades pels òrgans electorals de les esmentades entitats federades. 
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    Secció 3ra. Les Infraccions. 

 
ARTICLE 104. 
 

    Les infraccions es clasifiquen segons la relació següent: 
 

a) Infraccions dels reglaments que regulen les activitats i competicions 
esportives, les accions o omissions que durant el transcurs d’una activitat o 
competició de caire federatiu vulnerin les normes reglamentàries establertes. 
 

b) Infraccions a la conducta esportiva són les accions o omissions 
contràries al que disposen les normes generals o específiques de disciplina i 
convivència esportiva siguin o no comeses durant el transcurs d’una activitat o 
competició esportiva. 

c) Infraccions de les normes de conducta associativa  són les accions o 
omissions que comportin l’incompliment de les prescripcions estatutàries o 
reglamentàries de la FCA. 
 

ARTICLE 105. 
 

    Les infraccions a les normes competitives, així com  a les normes generals 
esportives es podran classificar com a lleus, greus o molt greus, segons la 
gradació que esdevingui en aplicació del principi de la proporcionalitat de la sanció 
al fet comès i amb els agreujants i atenuants que hi puguin concòrrer, essent 
qualificada en cada moment pel Tribunal sancionador. 
 

ARTICLE 106. 
 

    Les infraccions comuns que poden ser objecte de sanció, són les següents: 
 

a) Els abusos d’autoritat i usurpació d’atribucions. 

b) El trencament de sancions executives imposades, extenent-se també al 
trencament de les mesures cautelars. També seran sancionats per aquest motiu 
els organitzadors i oficials que permetin, sabent-ho, la participació en una prova 
d’un esportista o oficial que es trobi sota sanció de suspensió de llicència o 
inhabilitació per pendre-hi part. 
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c) Les actuacions dirigides a predeterminar per mitjà de preu, intimidació o 
acord el resultat d’una prova o competició. 
 

d) Les agressions, comportaments, observacions, actituds i gestos 
antiesportius o agressius, de federats o de persones físiques que formin part de 
l’estructura orgànica de la FCA, sigui per dret propi o en qualitat de representant 
d’entitats, adreçats contra els oficials, directius, autoritats esportives, altres 
esportistes o el públic. S’entén dins el concepte d’autoritats esportives aquelles 
persones que, federades o no, desenvolupin funcions de qualsevol mena dins de 
l’organització i desenvolupament d’una prova o competició, extenent-se a les 
declaracions públiques que es realitzin vers les persones abans esmentades i que 
incitin a la violència. 

e) Els actes notoris i públics que atemptin contra la dignitat o el decor 
esportiu. 

f) La manipulació i/o alteració, sigui personalment o per mitjà de persona 
interposada, dels vehicles, del material o equipament esportiu, en contra dels 
reglaments tècnics que regeixen l’automobilisme esportiu, quan puguin alterar la 
seguretat de la prova o competició, o posin en perill la integritat de les persones, 
encara que no millorin les prestacions dels vehicles o dels seus components. 

g) La utilització de combustible no autoritzat, tant en entrenaments  com en 
competició així com la seva reiteració en una mateixa temporada. 

h) La suplantació i la substitució no autoritzada de persones inscrites en 
una prova. 

i) La incompareixença o retirada injustificada d’una prova o competició, 
havent-se inscrit previament a la mateixa. 

j) La participació en competicions o entrenaments de classificació sota els 
efectes del dopatge, per estar incloses en la relació emesa a aquests efectes per la 
Federació Espanyola d’Automobilisme, sempre i quan s’hagin detectat segons el 
procediment establert a la normativa aplicable. 

k) Organitzar, o prendre part, en proves d’àmbit català que no hagin 
obtingut el preceptiu Permís d’Organització de la FCA, o no tinguin concertades les 
assegurances oportunes. 
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l) L’incompliment per part de qualsevol persona física o entitat que formi 
part de la FCA – o la seva estructura orgànica - dels acords adoptats per 
l’Assemblea General, o de les disposicions estatutàries o reglamentàries. 

m) La desobediència manifesta o actitud passiva de les ordres o de les 
instruccions emeses pels oficials, directius i d’altres autoritats esportives, entre les 
quals s’inclouen els membres dels Òrgans Jurisdiccionals de la FCA, entenent-se 
per desobediència manifesta si l’ordre reiterada tres o més vegades no és 
acomplerta. 

n) Ser objecte, en la mateixa temporada esportiva, de tres exclusions de 
proves o competicions, independentment del rang, especialitat o causa d’exclusió. 

o) Qualsevol acció o omissió realitzada durant el trancurs d’una prova o 
competició la qual sense causa justificada posi en perill la integritat física dels 
altres participants, dels Oficials actuants o del públic assistent. 

p) Realitzar entrenaments de qualsevol classe o proves de cotxes de 
competició, en vies públiques o obertes al trànsit, en els dies i hores no indicats al 
respecte. 

q) Les protestes, intimidacions, coaccions o actituds passives, col·lectives 
o tumultuoses que alterin el normal desenvolupament d’una prova, competició o 
manifestació esportiva de qualsevol mena. 

r) L’exercici d’activitats publiques o privades declarades incompatibles amb 
l’activitat o funció esportiva desenvolupada. 

s) Faltar a la veritat en les declaracions que constin en documents oficials, 
així com manipular i/o alterar el seu contingut. 

t) Realitzar publicitat de la classificació final d’un campionat, copa, trofeu o 
challenge de Catalunya, abans que hagi finalitzat l’última prova, i la classificació 
final hagi estat confirmada per la FCA, i qualsevol omissió o addició en la publicitat, 
que pugui crear confusió en l’opinió pública sobre l’esdeveniment esportiu 
publicitat. S’inclou aquí també aquell organitzador que doni publicitat del nom d’un 
concursant o conductor, sense haver rebut la inscripció formal del mateix. 

u) Pagar les inscripcions amb xecs, pagarés o altres mitjans de pagament, 
que no siguin atesos. 
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v) La mala fe i descuit en la conservació i cura dels locals socials de la 
FCA, instal.lacions esportives i altres mitjans materials. 

w) L’incompliment de les normes esportives per negligència o descuit 
excusable, i l’ignorància o desconeixement acreditat de les normes i regles que 
regeixen l’automobilisme en general, o l’especialitat esportiva en la qual participi 
l’encausat en particular. 

x) Totes aquelles no esmentades anteriorment i establertes en els 
Reglaments propis com a infraccions a les normes que regeixen les competicions i 
la conducta esportiva. 

 
ARTICLE 107. 
 

    Són infraccions específiques dels Federatius ,Organitzadors i Oficials: 
 
a) Específiques dels Federatius: 

1) La no convocatòria, en els terminis i condicions establertes 
legalment, dels òrgans col·legiats federatius. 

2) La incorrecta utilització dels fons privats o de les subvencions, 
crèdits, avals i altres ajudes de l’Administració, a càrrec dels 
Pressupostos públics, així com l’incompliment de les regles 
d’administració i gestió del pressupost i patrimoni previstos en la 
normativa d’aplicació.  

3) El compromís de despeses de caràcter plurianual del pressupost de 
la FCA, sense autorització reglamentària. 

4) La no expedició injustificada d’una llicència, conforme a l’establert en 
la normativa d’aplicació. 

5) La violació de secret en assumptes que es coneguin per raó de 
pertànyer a qualsevol òrgan de la FCA 

b)  Específiques dels Organitzadors: 

1) L’impagament de premis o el no lliurament de trofeus que 
s’haguessin establert, ofert o anunciat per a una prova, fent-se 
extensiva la falta disciplinària a l’entitat organitzadora i els membres 
del seu Comitè Organitzador. 
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2) La participació en una prova organitzada d’oficials, esportistes o 
concursants que no tinguin la llicència corresponent. 

c) Específiques dels Oficials: 

    La negligència i l’ignorància inexcusable en el compliment de les seves funcions 
per part dels oficials actuants en una prova, i que a més a més resulti plasmat en 
resolució expressa. 

 
 

    Secció 4ta. De les sancions. 
 
ARTICLE 108. 
 

    Les persones que poden ser objecte de sanció disciplinària són: 
  
a) Els càrrecs federatius i clubs associats. 

b) Els concursants amb llicència FCA.  

c) Els organitzadors de les proves 

d) Els oficials de les proves. 

e) Els conductors, empleats, mecànics, representants i proveïdors dels 
concursants  

f) Qualsevol persona o ens que no estigui inclòs dins dels esmentats 
anteriorment i tregui un benefici econòmic, ja sigui directa o indirectament, de la 
celebració de curses, competicions i campionats que s’organitzin a l’empara de la 
FCA. 

ARTICLE 109. 
 
    Les sancions que poden imposar-se són les següents: 

 
a) L’amonestació, ja sigui pública i/o privada 

b) La multa pecuniària 

c) La penalització en temps de la cursa/ses i/o entrenaments classificatoris, 
quina pot ser en minuts i/o segons. 

d) L’exclusió de la cursa/ses i/o entrenaments classificatoris   



 53

e) La suspensió temporal de llicència federativa o inhabilitació equivalent 

f) La desqualificació de la cursa/ses 

g) Realització de treballs d’interès social. 

h) Clausura de circuit o recinte esportiu 

i) Prohibició de l’accés a un circuit o recinte esportiu. 

j) Inhabilitació  temporal  o a perpetuïtat per ocupar càrrecs directius en 
organització esportiva.  

k) Privació definitiva de llicència federativa o d’habilitació equivalent. 

 
ARTICLE 110. 

     
    1. Les multes pecuniàries es poden imposar de forma principal o accesòria, però 
el fet del seu impagament, pot dur com a conseqüència la suspensió cautelar de 
les llicències federatives, així com la inhabilitació cautelar, fins que aquesta no 
sigui satisfeta, passant a esdevenir trencament de la sanció el fet de no satisfer la 
multa a partir del mes des que s’havia d’haver satisfet. 
 
    2. Les multes pecuniàries  han d’imposar-se dins dels límits quantitatius vigents 
en cada moment, considerant especialment la situació econòmica del sancionat i la 
gravetat de la infracció, imposant-la únicament a aquells infractors que percebin 
retribució económica per llur tasca. 
 
 

    Secció 5na. Responsabilitat. 
 

ARTICLE 110 (Cont.). 
 

    3. En tot cas, el concursant és responsable subsidiari de les actuacions 
susceptibles de sanció que s’imposin als membres del seu equip, inclosos 
conductors, mecànics, altres assistències, passatgers, etc…, quedant obligat el 
concursant en els termes reflectits en l’art. 109 
 

ARTICLE 111. 
 

    En la determinació de la responsabilitat derivada de les infraccions esportives, 
els Òrgans Disciplinaris han d’atenir-se als principis informadors del dret 
sancionador, podent valorar els Òrgans Disciplinaris  per a poder establir la sanció 
que sigui aplicable, totes les circumstàncies que concorrin en la falta, les 
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conseqüències de la infracció, la naturalesa dels fets o la concurrència en l’inculpat 
de característiques singulars en l’ordre esportiu. 

 
ARTICLE 112. 
 

    S’entenen com a circunstàncies atenuants de la responsabilitat disciplinària 
esportiva: 

 
1) El penediment espontani. 

2) Haver precedit, immediatament a la infracció, provocació suficient, i 

3) No haver estat sancionat en el transcurs de la vida esportiva, sempre que 
aquesta sigui major de dos anys en el moment de cometre’s la infracció que origini 
l’aplicació d’aquest precepte. 

 
ARTICLE 112. 
 

    Es consideren circunstàncies agreujants de la responsabilitat disciplinària 
esportiva: 

 
1) La reincidència. 

2) La reiteració. 

3) El perjudici econòmic ocasionat 

4) El preu. 
 
ARTICLE 114. 

 
    L’extinció de la responsabilitat disciplinària pot ser per: 

 
1) Compliment de la sanció imposada. 

2) Prescripció de les infraccions. 

3) Prescripció de les sancions. 

4) Mort del sancionat. 

5) Aixecament de la sanció. 
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ARTICLE 115. 
 

    Les infraccions considerades molt greus prescriuen als 3 anys, les greus a l’any i 
les lleus al mes, a comptar des de la seva comissió, interrompint-se el seu 
compliment per l’inici del procediment sancionador, tornant-se a rependre’s la 
prescripció si en el termini de dos mesos des de l’inici del procediment sancionador 
aquest hagués quedat paralitzat per causa no imputable a la persona o entitat 
expedientada. 
    Aixímateix, les sancions molt greus prescriuen als 3 anys, les greus a l’any i les 
lleus al  mes, a comptar des del dia següent a aquell en què la resolución que 
imposa la sanció sigui ferma, o des de que es trenqui el seu compliment, si hagués 
començat. 
    Si una persona o entitat que, essent objecte d’un procediment sancionador o 
essent la sanció ferma, decidís voluntàriament renunciar a la seva llicència o a la 
qualitat en virtut de la qual formava part de la FCA, i abandonar-la, no li computarà 
el temps que romangui fora de la FCA a efectes de prescripció, si torna o pretén 
tornar abans de quatre anys després d’haver renunciat voluntàriament.   
 
 

Secció 6na. Disposicions Procedimentals Generals. 
 

ARTICLE 116. 
  

    L’expedient s’iniciarà mitjançant acord del Comitè de Competició i Disciplina, per 
iniciativa pròpia o bé com a conseqüència de denúncia motivada formulada davant 
el mateix organisme o a requeriment dels òrgans Directius de la FCA o 
l’Administració esportiva de la Generalitat. 

 
ARTICLE 117. 
 

    Els procediments en matèria tècnica-esportiva es regulen necessàriament per la 
Llei 1/2000 de L’Esport i Reglaments propis, tenint en compte en matèria  de 
reclamacions i apel·lacions, que la legitimació activa i passiva correspon al 
concursant, o representant degudament acreditat, entenent-se com a concursant el 
titular de la llicència d’aquesta categoria que figuri als arxius de la FCA. 

 
ARTICLE 118. 
 

    Tots els expedients iniciats d’ofici o a instància de part que conegui el Comitè de 
Competició i Disciplina s’han de tramitar amb l’observança de les següents fases 
procedimentals: 

 
a) Resolució inicial i notificació fefaent d’aquesta a les parts interessades i 
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a aquelles que es considerin afectades per la decisió final. En el cas que hi hagin 
varis expedients que siguin conexes es podrà procedir a l’acumulació d’expedients. 
 

b) Termini d’al.legacions, proposició de prova i pràctica d’aquesta. Les 
al·legacions es podran fer per escrit, per fax o per qualsevol altre mitjà electrònic, 
sempre i quan es pugui acreditar fefaentment la identitat de qui al·lega. 
 

c) Resolució final degudament motivada per l’òrgan sancionador, amb 
comunicació fefaent amb carta certificada amb acusament de rebuda, a les parts 
intervinents amb especificació dels recursos escaients davant l’òrgan que 
correspon interposar-los i el termini per a fer-ho. 

 
Quan s’hagués intentat notificar la resolució a l’interessat en el domicili que 

consti en els arxius de la FCA i altres dels que es tingués coneixement, amb 
resultat negatiu, li serà notificat mitjançant el tauló d’anuncis de la FCA i un diari de 
tirada nacional, desplegant els seus efectes  i terminis per a recòrrer des de la seva 
publicació. 
 

ARTICLE 119. 
 

    El Comitè de Competició i Disciplina podrà condicionar el compliment de totes, 
part o alguna de les sancions imposades, i sempre que s’apreciï concurrència de 
circunstàncies atenuants que així ho aconsellin, al fet que durant un determinat 
periode de temps que no podrà excedir de la sanció imposada, l’interessat no 
incorri en cap altra infracció disciplinària, de mateixa o diferent naturalesa, doncs 
en aquest cas, si no incorre en cap infracció durant el periode establert, s’entendrà 
complerta la sanció. En cas contrari, haurà de complir l’interessat la nova sanció 
que se li imposi en el nou expedient i la part que restava per cumplir de la sanció 
condicionada. 

 
 

Secció 7na. Procediment Ordinari 
 

ARTICLE 120. 
 

     El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva procedirà a la tramitació del 
procediment sancionador, respectant i tenint en compte les següents fases: 

 
a) El procediment s’inicia per acord de l’òrgan competent d’ofici, ja sigui a 

iniciativa de l’òrgan mateix o en virtut de denúncia motivada, a instància de part 
interessada o a requeriment de l’Administració esportiva de la Generalitat de 
Catalunya. 
    La transcripció realitzada pels oficials de prova en les actes de competició o 
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documentació annexa, de fets que puguin ser susceptibles de ser qualificats com a 
infraccions de la conducta esportiva, gaudirà de la consideració de denúncia de 
part als efects impulsors de la incoació d’ofici d’un expedient ordinari. 
 

b) Una vegada rebuda la denúncia o es tingui coneixement de la suposada 
infracció, aquesta es remetrà a l’Instructor de l’expedient, que serà sempre un dels 
membres de l’Òrgan, amb caràcter rotatori, qui decidirà, a tenor de la 
documentació obrant i altra que pugui demanar ell mateix, si escau iniciar 
l’expedient disciplinari o bé es procedeix a l’arxiu del mateix, per motius processals 
o de fons, i sempre amb resolució motivada i adequada a dret i normativa aplicable 
vigent, degudament notificada a qui hagi presentat la denúncia o requeriment per a 
iniciar l’expedient. 
    La resolució que acordi la improcedència d’iniciar el corresponent expedient 
disciplinari és susceptible de recurs davant el Tribunal d’Apel·lació en el termini de 
3 dies hàbils des de l’endemà de la notificació per part de la persona o ens que 
hagués presentat la denúncia. 
 

c) La provisió per la qual s’acordi l’inici d’un expedient disciplinari ha de 
contenir la relació de fets imputats, el nomenament de l’Instructor i el Secretari i el 
termini establert per a la proposició i pràctica de la prova que pugui sol·licitar 
l’instructor i la resta de parts personades, ja siguin mitjans humans, escrits, 
electrònics, inclosa si s’escau l’audiència a l’inculpat. Aquesta provisió d’inici 
d’expedient disciplinari ha de ser notificada als interessats de forma fefaent, amb 
carta certificada amb acús de rebuda, per a que en un termini de deu (10) dies des 
de la seva recepció puguin formular les al·legacions que creguin convenients, així 
com la prova abans ressenyada. 

 
c1) Són causes d’abstenció i recusació, pel que fa a l’instructor, 

l’interès personal en l’assumpte, el parentiu i l’amistat íntima o l’enemistat 
manifesta. La recusació haurà de ser plantejada per escrit en el qual hauran 
de constar les causes en que es fonamenta, i el Tribunal d’Apel·lació 
resoldrà en el termini de tres dies hàbils amb caràcter inapel·lable. El 
nomenament d’Instructor i del Secretari també pot ser revocat per renúncia 
degudament motivada. 

c2) Incoat l’expedient, el Comitè pot acordar, a proposta de 
l’instructor, les mesures provisionals que estimi oportunes per assegurar 
l’eficàcia de la resolució que pugui recaure. L’adopció de mesures 
provisionals por produir-se en qualsevol moment del procediment, bé d’ofici 
o bé per moció raonada de l’Instructor, havent de ser l’acord d’adopció de 
mesures provisionals degudament motivat. 

c3) Si l’instructor denegués la pràctica d’una prova que hagués 
sol·licitat algú dels interessats per estimar-la improcedent o per entendre 
que els fets són prou acreditats, no procedirà cap recurs, sens perjudici que 
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l’interessat exposi les consideracions que estimi oportunes davant el Comitè 
de Competició i Disciplina dins del tràmit d’audiència previ a la resolució per 
tal que, si aquest òrgan així ho estima, ordeni a l’Instructor la pràctica de la 
prova sol·licitada.  

 
d) Una vegada rebudes les al·legacions dels interessats, i practicada la 

prova que hagi sigut admesa, l’Instructor ha de formular proposta de resolució, la 
qual s’ha de notificar als interessats per a que en el termini de 10 dies puguin 
examinar l’expedient i presentar les al·legacions per escrit o per altre mitjà 
electrónic en el que es pugui acreditar fefaentment la identitat del remitent. 

 
e) Transcorregut el termini concedit per aquest tràmit, l’Instructor elevarà 

l’expedient a l’Òrgan Disciplinari federatiu corresponent per a la deliberació i presa 
de decisió en la primera reunió que celebri, la qual s’ha de notificar als interessats 
amb l’especificació dels recursos escaients. 
 
 

Secció 8na. Procediment d’Urgència 
 

ARTICLE 121. 
 

    En el supòsit d’haver-se produït incidències amb motiu o com a conseqüència de 
la celebració d’una activitat o competició que puguin ser qualificades com a 
constitutives d’una infracció lleu o greu contra la conducta esportiva i necessitin un 
acord immediat del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva, l’expedient 
preceptiu podrà ser tramitat mitjançant un procediment extraordinari d’urgència per 
part d’aquest Comitè de Competició i Disciplina Esportiva que asseguri com a 
mínim la fase procedimental d’audiència a l’interessat, que haurà de ser de manera 
verbal, escrita o per qualsevol altre mitjà electrònic que pugui acreditar fefaentment 
la identitat de l’interessat. 
    Aquest dret s’haurà d’exercir en el termini de cinc (5) dies hàbils a comptar des 
de la data de notificació de la incoació de l’expedient; un cop transcorregut el 
termini sense que s’hagués produït, el dret s’entendrà caducat. 

 
ARTICLE 122. 
 

    El Comitè de Competició i Disciplina en un termini màxim de 5 dies dictarà la 
resolució en la que s’expressarà els fets imputats, els preceptes infringits i la 
sanció, i afegint en la mateixa resolució els motius de denegació de proves a les 
parts, si n’hi ha hagut, així com informar dels corresponents recursos a la mateixa. 
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Secció 9na. La Segona Instància 
 

ARTICLE 123. 
 

    1. Les decisions acordades amb caire immediat per part dels oficials de prova 
durant el desenvolupament de l’activitat o competició referides a les infraccions 
dels reglaments i de la conducta esportiva són inapel·lables, sense perjudici que en 
funció de les característiques pròpies de cada modalitat esportiva els reglaments 
puguin preveure un sistema posterior de reclamacions, fonamentades en 
l’existència d’un error material manifest. 
 
    2. 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 Tribunal d’Apel·lació. 
 
    3. Els acords definitius adoptats en matèria disciplinària esportiva pels òrgans 
competents dels clubs esportius afiliats a la FCA, quan l’acord exhaureixi la via 
associativa i en aquesta s’hagi imposat una sanció qualificada com a greu o molt 
greu, poden ser recorreguts davant el Tribunal d’Apel·lació en el termini de quinze 
(15) dies hàbils comptats des del moment de la seva  notificació a l’interessat. 
 
    4. Contra els acords dels òrgans electorals dels clubs afiliats pot interposar-se 
recurs davant el Tribunal d’Apel·lació de la FCA en un termini de tres (3) dies 
hàbils següents a l’adopció dels mateixos. 
 
    5. Els escrits de recurs han de contenir:  

1) Nom i cognom i domicili de la persona física o denominació de l’ens 
associatiu, i si aquest és per representació, s’ha d’acreditar de forma 
vàlida en dret (ja sigui apoderament amb instrument públic, etc…) 

2) Els fets que motivin el recurs i les proves que justifiquin la seva posició. 
3) Preceptes que considera infringits i els seus raonaments. 
4) La pretensió que es formula 
5) El document acreditatiu del pagament de la corresponent caució, ja sigui 

en efectiu, xec bancari o transferència bancària. L’esmentada caució és 
obligatòria per tots aquells recursos que es formalitzin arran d’una 
sanció imposada per Oficials en una prova. 

 
    6. Els recursos s’han de rebre dins dels terminis especificats en la seu de la FCA 
per qualsevol mitjà, fins i tot electrònic, però sempre i quan es tingui suficient 
identificació que la persona interessada en el recurs és qui remet l’escrit. 
 
    7. El Tribunal d’Apel·lació recabarà tota la documentació de l’expedient conegut 
per l’òrgan inferior, així com recabarà totes les proves que estimi pertinents per a la 
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seva millor tramitació i estimarà les que cregui oportunes de les proposades per les 
parts. 
 
    8. Acte seguit, el Tribunal convocarà a les parts interessades per a la vista del 
recurs, passant posteriorment la resolució del mateix, que confirmarà, modificarà o 
revocarà la decisió recorreguda, no podent aplicar-se al recurrent més sanció de la 
que hagués ordenat l’òrgan inferior. Dita resolució del recurs s’ha de produir en el 
termini màxim d’un mes; transcorregut aquest termini, i sense que impliqui no 
resoldre el mateix, s’entendrà que el recurs ha estat desestimat. 
 
    9. En cas que el Tribunal estimi l’existència d’un vici formal, podrà ordenar la 
retroacció de l’expedient fins el moment en que es va produir la irregularitat, amb 
indicació de la fórmula per a resoldre-la. 
 
    10. Els acords del Tribunal d’Apel·lació exhaureixen la via federativa i contra ells 
pot formular-se recurs davant el Tribunal Català de l’Esport, en el termini de deu 
(10) dies hàbils següents a la notificació de l’acord impugnat, excepte en aquells 
supòsits en els quals la resolució s’hagi imposat sanció per falta qualificada com a 
lleu; No obstant, contra les resolucions exclusivament tècnic-esportives que no 
afectin a l’àmbit competitiu emeses pel Tribunal d’Apel·lació no pot interposar-se 
cap recurs, llevat que s’interposi amb motiu de l’existència de pressumptes 
defectes formals que puguin haver provocat la conculcació de drets fonamentals 
dels implicats. 
 

ARTICLE 124. 
 

    1. 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 dels quaranta (40) dies 
següents a la data de la seva adopció. 
 
    2. Tot allò que no estigui recollit en el present capítol, es regularà d’acord al que 
disposa la Llei 1/2000 de l’Esport, Reglaments propis de la FCA i normativa 
concordant.  
 

 
 
 
 

EL SECRETARI      EL PRESIDENT 
 
  


