FEDERACIÓ CATALANA DE BOXA AMATEUR
REGLAMENT ELECTORAL 2021
ART. 1 LEGISLACIÓ APLICABLE
Les eleccions a membres del Consell Directiu de la FCBA es regulen pel que està
establert en el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel que s’aprova el text únic de
la Llei de l’esport, i el Decret de regulació de Federacions Esportives Catalanes núm.
58/2010 de 4 de maig, el Decret 55/2012, de 29 de maig pel qual es modifica el Decret
58/2010 de 4 de maig de les entitats esportives de Catalunya, pels seus propis
estatuts, i pel present reglament electoral.
ART. 2 MANDAT
Els càrrecs tindran una durada de quatre anys I són reelegibles sense cap tipus de
limitació.
El mandat de quatre anys finalitzarà el dia abans del seu nomenament per la
Secretaria General de l’Esport o per l’òrgan competent, o en el moment que sigui elegit
un nou president.
ART. 3 REQUISITS PER SER MEMBRE DE L’ASSEMBLEA
L’Assemblea general de la FCBA, estarà formada pel president de la FCBA i per els
presidents de tots els clubs de boxa catalans, que compleixin amb els requisits
establerts. Per a què, un club sigui membre de l’Assemblea haurà de complir els
següents requisits:
a) Estar degudament inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat
de Catalunya.
b) Disposar d’uns estatuts aprovats per la pròpia Assemblea de l’entitat i inscrits
en el registre anterior.
c) Disposar d’un domicili legal on es puguin dirigir les comunicacions necessàries.
d) Disposar d’un representant legal.
e) Ser titular de la llicència federativa en el moment de la convocatòria electoral,
tenir una antiguitat mínima d’un any i haver participat, com a mínim, en una
activitat o competició oficial esportiva en les últimes dues temporades
esportives.
La representació del club en el si de l’Assemblea li correspondrà al president o al
representant legal en cas que no estigués nomenat aquell.
No obstant els presidents dels clubs de la FCBA, podran delegar els seus drets, inclòs
el vot a l’Assemblea, de forma escrita, en un vice-president del club respectiu.
L’escrit de delegació de la representació del club a favor del vice-president haurà de
ser presentat abans d’entrar en l’Assemblea corresponent, el qual haurà de ser un
document escrit i signat en original pel president del club.
ART. 4 REQUISITS PER SER MEMBRES DEL CONSELL DIRECTIU DE LA FCBA
Per ser membre del Consell Directiu i/o president de la FCBA, s’ha ce complir els
següents requisits:
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a)
b)
c)
d)

Tenir veïnatge administratiu a Catalunya
Ser major d’edat
Estar en ple ús dels drets civils
No trobar-se sotmès a cap sanció inhabilitada dictada per l’òrgan competent.

ART. 5 TERMINIS I HORARIS
Si no s’assenyala el contrari en aquest Reglament, en els terminis assenyalats per
dies, a comptar d’un determinat, quedarà aquest exclòs del còmput, el qual haurà de
començar en el dia següent.
Si els terminis estiguessin fixats per mesos o anys, es computaran de data a data i en
el seu còmput no s’exclouran els dies inhàbils o festius.
Si no s’especifica en el calendari, els terminis acabaran a les vint hores del dia del seu
venciment.
ART. 6 SEU ELECTORAL
La seu del procés electoral s’ubicarà a la seu de la FCBA, al carrer Vilamari, 28, baixos
1ª, de Barcelona 08015.
ART. 7 TIPUS DE SUFRAGI
El sufragi tindrà caràcter lliure, directe, igual I secret
ART. 8 CENS ANUAL I CENS ELECTORAL
La FCBA confeccionarà un cens de tots els seus membres, en el qual com a mínim
hauran de figurar les següents dades:
a) Nom del club o entitat esportiva.
b) Domicili actual
c) Nom del seu president o representant legal en el seu cas
El cens que ha de regir en cada procés electoral, que es denominarà “Cens Electoral”,
agafarà com a base l’últim elaborat i actualitzat al moment de la convocatòria de les
eleccions.
ART. 9 PUBLICACIÓ. RECURSOS. TERMINIS
El cens electoral estarà a disposició dels electors a la seu de la FCBA (Carrer Vilamari,
28, baixos 1ª, Barcelona 08015) i contra ell es podrà interposar reclamació davant la
Junta Electoral, en un termini màxim de 3 dies.
Contra les reclamacions hi haurà 3 dies per resoldre-les i notificar-ho.
Contra els acords de la junta electoral de la FCBA, que tenen caràcter executiu, pot
interposar-se recurs ordinari davant el Tribunal Català de l’Esport en un termini de tres
dies des de la notificació, la resolució exhaureix la via administrativa.
Resoltes les reclamacions i ferm el cens electoral, no es podrà realitzar impugnacions
de cap tipus que hi facin referència en altres fases del procés electoral.
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ART. 10 COMPOSICIÓ
La Junta Electoral estarà formada per tres membres titulars i tres suplents.
El càrrec de membre de la Junta Electoral és obligatori i incompatible amb la condició
de candidat o de familiar de candidat, tant per afinitat com per consanguinitat fins a un
tercer grau, i amb la de membre del Consell Directiu o comissió gestora.
ART.11 ELECCIÓ DEL SEUS MEMBRES
L’elecció dels membres de la Junta Electoral, es durà a terme a través del sufragi
lliure, igual, directe i secret, d’entre tots els membres amb dret i que assisteixin a
l’Assemblea en què s’acordi la convocatòria d’eleccions.
Serà requisit per ser candidat a membre de la Junta Electoral; ser membre en ple dret
de l’Assemblea de la FCBA.
Si no hi ha més candidatures vàlides que tres titulars i tres suplents, no serà necessari
portar a terme les votacions i seran designats directament per la pròpia Assemblea.
ART.12 CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL
La Junta Electoral serà convocada pel seu president, ja sigui per pròpia iniciativa o a
petició de dos dels seus membres i es considerarà vàlidament constituïda amb
l’assistència de dos dels seus membres amb dret a vot.
En el moment de constituir-se la Junta Electoral, els seus membres elegiran un
president, actuant com a secretari qui també, en sigui de la FCBA el qual tindrà veu
però no vot, i establiran el criteri per a la seva substitució en els casos d’absència
d’alguns dels seus membres.
Serà assessor de la Junta Electoral, l’assessor de la FCBA, que tindrà veu però no vot.
ART.13 FUNCIONAMENT INTERN
La Junta Electoral serà convocada pel seu president, ja sigui per pròpia iniciativa o a
petició de dos dels seus membres i es considerarà vàlidament constituïda amb
l’assistència de dos dels seus membres amb dret a vot.
De cada una de les reunions haurà d’aixecar-se acta, que signaran tots els seus
components.
Els acords de la Junta Electoral es portaran a terme per votació d’entre els seus
membres amb dret a vot, per majoria d’assistents. En cas d’empat, el vot del president
tindrà caràcter diriment. Els acords de la Junta Electoral seran executats
immediatament, encara que siguin recorreguts o impugnats per les parts.
Els acord de la Junta Electoral es notificaran seguidament a la seva adopció mitjançant
telegrama o fax o qualsevol altre mitjà que deixi constància de les seves recepcions,
sense perjudici que, amb posterioritat, es remeti el text íntegre i original de la resolució.
La Junta Electoral es dissoldrà un cop hagi acabat totalment el procés electoral
incloent les resolucions sobre eventuals reclamacions o recursos interposats.
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ART.14 FUNCIONS I ATRIBUCIONS DE LA JUNTA ELECTORAL
La Junta Electoral té les funcions i atribucions següents:
a) Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de
l’Assemblea respecte del cens o les llistes electorals.
b) Admetre o refusar les candidatures i la seva proclamació.
c) Decidir, a instància de qualsevol membre de l’Assemblea o candidat, o per
iniciativa pròpia, sobre qualsevol incident que sorgeixi en el decurs del procés
electoral o pugui afectar els principis de publicitat, d’igualtat d’oportunitats, de
llibertat, de no discriminació i de secret de vot, que han de ser presentats en tot
el procés electoral.
d) Publicar els resultats d les eleccions i portar a terme les comunicacions que
legalment s’estableixin.
e) I, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres
de l’Assemblea o candidats en qualsevol fase del procés electoral.
ART.15 RECURSOS CONTRA LES SEVES DECISIONS
Contra els acords de la Junta Electoral de la FCBA pot interposar-se recurs ordinari
davant del Tribunal Català de l’Esport en un termini màxim de 3 dies hàbils, la
resolució del qual exhaureix la via administrativa.
ART.16 SISTEMA D’ELECCIÓ
La FCBA realitzarà les seves eleccions a membres del Consell Directiu a través del
sistema de candidatures tancades.
ART.17 REQUISITS FORMALS DE LES CANDIDATURES
Les candidatures presentades, hauran de contenir com a mínim les següents dades:
a) Nom i cognoms dels candidats.
b) Firma original de tots ells, conforme accepten expressament formar part de la
candidatura.
c) Fotocopia del DNI de cada un dels membres que la integren.
Les candidatures aniran encapçalades per la persona proposada per a president i
hauran de ser presentades o avalades per un nombre de membres de l’Assemblea
General igual o superior al 20% dels que componen en ple dret.
L’aval s’acreditarà amb la signatura d’un document en què, s’expressarà la voluntat de
donar suport al candidat, acompanyat d’una fotocopia del DNI de l’avalador.
ART.18 INCOMPATIBILITATS I LIMITACIONS PER SER CANDIDAT
Cap candidat no podrà formar part de més d’una candidatura.
Quan el president o altres membres del Consell Directiu es presentin a reelecció
hauran de cessar el seu càrrec abans d’iniciar-se el termini de presentació de
candidatures.

4

ART.19 TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
Les propostes, hauran de presentar-se a la secretaria de la FCBA en els terminis que
s’assenyalin en el calendari electoral aprovat per l’Assemblea, però en cap cas amb un
termini inferior a quinze dies a la data de celebració de l’Assemblea d’eleccions.
ART. 20 ADMISSIÓ O NO DE LES CANDIDATURES
La Junta Electoral disposarà d’un termini de tres dies per resoldrà l’admissió o rebuig
de candidatures.
L’admissió o no de les candidatures serà comunicada directament als interessats i es
publicarà immediatament al tauler d’anuncis de la FCBA.
Caldrà justificar a les candidatures no acceptades, els motius que ho hagin determinat.
En cap cas els recursos que es presentin podran suspendre el procés electoral.
En cas que només es presentés o restés vàlida una única llista tancada, no es farà
votació i el secretari general de l’Esport de la Generalitat de Catalunya o la persona
delegada proclamarà el president presentat.
ART. 21 COMPOSICIÓ DEL CONSELL DIRECTIU
El Consell Directiu és l’òrgan de gestió i administració de la FCBA i d’execució dels
acords de les seves assemblees generals.
El Consell directiu es compon d’un president, dos vice-presidents, un secretari, un
tresorer i sis vocals.
ART. 22 CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS
La convocatòria per a l’elecció dels càrrecs del Consell Directiu de la FCBA s’ha de dur
a terme mitjançant acord de l’Assemblea General.
Entre el dia en què es prengui l'accord de convocatòria d’eleccions i el dia de la
celebració ha de transcorre un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 45.
A l’ordre del dia constarà com a mínim les qüestions següents:
a)
b)
c)
d)

Acordar convocar eleccions a president i Consell Directiu de la FCBA.
Aprovar el Reglament Electoral.
Aprovar el calendari electoral
Elecció dels membres de la Junta Electoral.

Les convocatòries s’han de fer mitjançant escrit dirigit a cadascun dels membres i han
d’indicar la data, l’hora i el lloc de realització de l’Assemblea, i l’ordre del dia, i s’han
d’anunciar com a mínim en una publicació d’àmbit català.
ART. 23 PROCEDIMENT. ASSEMBLEA DE VOTACIONS
El dia fixat en el corresponent calendari electoral es celebrarà l’Assemblea General
Extraordinària i serà precís que hi concorren la majoria dels seus membres. Si no fos
Aixa, tindrà lloc en una segona convocatòria, mitra hora més tard de l’assenyalada per
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la primera. En segona convocatòria, l’Assemblea és vàlidament constituïda qualsevol
que sigui el nombre d’assistents.
L’Assemblea serà presidida per una mesa electoral formada pels membres presents
de la Junta Electoral, el secretari de la FCBA i els interventors designats per les
candidatures (com a màxim un per candidatura).
La mesa electoral podrà ser assistida per l’assessor jurídic de la FCBA.
ART. 24 ELECCIONS
Oberta la sessió pel president, la mesa procedirà a l’anomenament dels membres de
l’Assemblea, per ordre alfabètic, i els interessats acudiran a dipositar el seu vot, prèvia
la seva identificació davant el secretari, mitjançant l’exhibició del DNI, passaport o
permís de conduir.
Complert aquest tràmit, el votant lliurarà la papereta al president de la mesa, qui la
introduirà a l’urna.
Las paperetes seran les del model oficial establert per la FCBA.
Conclusa la votació dels presents, faran el mateix els membres de la mesa amb dret a
vot, corresponent en primer torn al secretari i, en l’últim, al president.
La Junta Electoral amb els interventors designats redactaran la corresponent acta de
la votació, en la qual haurà de figurar el nombre d’electors assistents, els vots vàlids
emesos, els vots nuls, el resultat de la votació i les incidències o reclamacions que
s’hagin produït.
Tot seguit es procedirà a la destrucció de les paperetes, excepció feta de les
declarades nul·les o les que haguessin estat objecte d’alguna reclamació que, desprès
de ser signades pels membres de la Junta Electoral, caldrà unir-les a l’acta
corresponent.
En cas que hi hagi empat en la votació, es farà una nova elecció set dies desprès al
mateix lloc, hora i condicions, sense necessitat de convocatòria prèvia.
Si persisteix l’empat, es faran el mateix dia i lloc tantes votacions com calguin fins
aconseguir el desempat.
ART. 25 PUBLICACIÓ DEL RESULTATS
Els resultats i els candidats guanyadors es comunicaran tot seguit als membres de
l’Assemblea.
L’acta de proclamació conjunta de les candidatures guanyadores l’ha de comunicar la
Junta Electoral, mitjançant certificació, dins els tres dies següents, a les candidatures
presentades i al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya
DISPOSICIÓ FINAL
El present Reglament electoral entrar en vigor immediatament en ser aprovat per
l’Assemblea de la FCBA que correspongui.
El Prat de Llobregat, a 26 de juny de 2021
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