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FEDERACIÓ COLUMBÒFILA CATALANA DE 

COLOMS MISSATGERS 
 
       Passatge del Taulat, 7 – 08019 BARCELONA – Tel. 606958637 – E-Mail: info@colomsmissatgers.cat       
 
 
 
 
 
 
REGLAMENT ELECTORAL 
 
 
 
TÍTOL 1. QÜESTIONS GENERALS 
 
 
ARTICLE 1. Normativa aplicable. 
Les eleccions dels càrrecs de la Junta Directiva de la Federació Columbòfila Catalana de Coloms Missatgers 
(en endavant, FCCCM), es regulen pel que està establert en el Decret legislatiu 1/2000 de 31 de juliol que 
aprova el Text únic de la Llei de l’Esport, pel Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de 
Catalunya, pel Decret 55/2012, de 29 de maig, que modifica l’anterior, així com pels propis Estatuts i 
reglaments interns de la FCCCM i específicament per aquest Reglament electoral. 
 
ARTICLE 2. Membres de la Junta Directiva de la Federació Columbòfila Catalana de Coloms 
Missatgers. 
1. La Junta Directiva de la FCCCM estarà formada per u/na President/a, tres Vicepresidents/es, u/na 
Secretari/a, u/na Tresorer/a i pel nombre de vocals necessaris per totalitzar la Junta en un màxim de 10 
membres. 
 
2. Els càrrecs tindran una durada de quatre anys i cessaran a petició pròpia o en la forma estatutària o 
reglamentària establerta. Els càrrecs no seran remunerats i tindran caràcter honorífic. En cas extraordinari 
es podrà establir una compensació econòmica justificada a favor d’algun dels membres de la junta directiva 
sempre i quan ho aprovi l’Assemblea General i consti de manera diferenciada en el pressupost.  
 
ARTICLE 3. Tipus de sufragi. 
El President i els membres de la Junta directiva es proveiran mitjançant sufragi lliure, directe, presencial, 
igual i secret pels membres de l'Assemblea General, per majoria de vots i amb presentació i acceptació 
prèvia de candidatures. 
 
 
ARTICLE 4. Condicions per ser elector. 
1. L'Assemblea general de la FCCCM estarà formada pel/per la President/a de la FCCCM, per les entitats 
esportives afiliades a la FCCCM, que compleixin els requisits establerts a l’article 7 dels Estatuts, 
representades pel/per la seu/va president/a i en cas d’impossibilitat manifesta per la persona que ocupi la 
vicepresidència, sempre que consti inscrita en el Registre d’Entitats Esportives com a membre de la Junta 
directiva amb el mandat en vigor i que els estatuts vigents i inscrits li permetin actuar en mom de l’entitat. 
2. La representació de les entitats privades no esportives recau en el/la seu/va representant legal sempre que 
consti inscrit amb el mandat en vigor en el registre públic corresponent, o en el/la representant de la secció 
esportiva,  sempre que consti degudament inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de 
Catalunya.  
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3. En el cas que manqui la inscripció registral o hagi expirat el mandat del/de la representant de qualsevol 
entitat, podrà actuar en la seva representació la persona que l’acrediti notarialment. En cap cas s’admet que 
una persona exerceixi la representació de més d’una entitat a l’Assemblea general.  
4. Per exercir el dret de vot, tots els clubs i d’altres entitats membres de l’assemblea, hauran de tenir una 
antiguitat mínima d’afiliació a la federació d’un any, no estar en situació d’inhabilitació, i han d’haver 
participat, com a mínim, en una competició o prova del calendari oficial de la federació en la temporada en 
curs o en la immediatament anterior al moment de convocatòria de l’Assemblea. 
 
ARTICLE 5. Requisits per ser membre de la Junta Directiva de la FCCCM. 
Per poder ésser candidat/a a President/a o a membre de la Junta directiva de la Federació, caldrà reunir les 
condicions següents: 
 a) Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya. 
 b) Ser major d’edat.   
 c) Estar en ple ús dels drets civils.  
 d) No estar en situació d’inhabilitació. 
 e) Estar en possessió d’una llicència d’esportista, lliurada per la Federació a través d’una entitat 
federada afiliada, amb una antiguitat mínima i ininterrompuda de 10 anys. 
 
ARTICLE 6. Terminis i horaris. 
1. Els terminis assenyalats per dies, des d’un dia determinat, començaran a comptar l’endemà de la data 
determinada. Sempre que no s’expressi el contrari, quan els terminis s’assenyalin per dies, s’entén que en 
són hàbils, excloent del seu còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius.   
2. Si els terminis estiguessin fixats per mesos o anys, es computaran de data a data. 
3. Els terminis començaran i acabaran dintre de l’horari de la FCCCM: de dilluns a divendres de 9 a 14 
hores.  
 
ARTICLE 7. Seu electoral. 
La seu del procés electoral s'ubicarà a la seu de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. 
 
 
TÍTOL 2. CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS 
 
 
CAPÍTOL 1. TERMINI I FORMA DE LA CONVOCATÒRIA  
 
ARTICLE 8. Realització de la convocatòria. 
1. La convocatòria s’ha de dur a terme mitjançant acord de l’Assemblea general convocada a l’efecte.  
2. En l'ordre del dia constarà la proposta de procediment a seguir per a l'elecció, la del calendari electoral i 
la de nomenament, acceptació de càrrecs i constitució de la junta electoral. 
3. Entre el dia que es prengui l’acord de convocatòria d’eleccions i el dia de la celebració ha de transcórrer 
un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 45.  
 
ARTICLE 9. Contingut de la convocatòria. 
L’acord de convocatòria explicitarà el termini per a la constitució de la Junta electoral elegida, la fixació 
de la data de la realització de l'acte electoral i el calendari electoral, adjuntant-s'hi el cens de membres de 
ple dret a l'Assemblea i el reglament electoral en el que s'hi assenyalarà el període hàbil de presentació de 
candidatures i el seu termini d'acceptació o de rebuig per part de la Junta electoral, indicant el recursos 
possibles en el cas de la no acceptació d'un candidat o contra altres aspectes bàsics de la convocatòria, entre 
d'altres. 
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ARTICLE 10. Publicitat de la convocatòria. 
Les convocatòries s'han de fer mitjançant escrit dirigit a cadascun dels membres, incloent-la igualment en 
el tauler d’anuncis i en el web de la Federació i publicant-la en una publicació diària d'àmbit català.  
 
 
CAPÍTOL 2. CENS ELECTORAL 
 
ARTICLE 11. Contingut del cens electoral. 
1. El cens electoral recollirà la totalitat dels membres de l'Assemblea General de la Federació que 
compleixin els requisits per a ser elector i no estiguin en situació d’inhabilitació. 
2. En el cens hauran de figurar com a mínim les dades següents: 
  - Nom de l'entitat. 
  - Domicili actual. 
  - Nom del seu President o representant legal, en el seu cas. 
 
 
ARTICLE 12. Publicació. Recursos i Terminis. 
1. El cens electoral provisional es publicarà el dia següent de l'acord de convocatòria d'eleccions. 
2. Contra el cens electoral es podrà interposar reclamació davant la Junta electoral corresponent, en un 
termini màxim de cinc dies des de la seva publicació. 
3. Dins dels tres dies següents a la finalització del termini anteriorment esmentat, la Junta Electoral ha 
d'aprovar les llistes definitives dels electors, les quals no poden ser modificades durant la resta del procés 
electoral. 
 
 
CAPÍTOL 3. LA JUNTA ELECTORAL 
 
ARTICLE 13. Composició de la Junta electoral. 
1. La Junta electoral ha d'estar integrada per tres membres titulars i una amplia llista de suplents.  
2. El càrrec de membre de la Junta electoral és obligatori; és incompatible amb la condició de candidat/a o 
de familiar de candidat/a, tant per afinitat com per consanguinitat fins a un tercer grau, amb la de membre 
de la Junta directiva o Comissió gestora i amb l’existència de relacions laborals o contractuals amb un 
candidat/a. Si es produeix aquesta incompatibilitat o concorre en l'electe alguna circumstància plenament 
justificativa de la impossibilitat d'exercir el càrrec, ha de ser substituït pels suplents elegits. 
3. Si no es comptés amb un número suficient de membres presents que complissin els requisits marcats en 
el punt anterior, o es neguessin a prendre possessió o exercir el seu càrrec, els restants membres de la Junta 
Electoral, seran escollits per sorteig de entre els membres proposats per la Unió de Federacions Esportives 
de Catalunya. 
 
ARTICLE 14. Elecció dels seus membres. 
L'elecció dels membres de la Junta electoral, es durà a terme a la mateixa reunió de l’Assemblea que 
convoqui les eleccions i s’hauran d’escollir de conformitat amb el punt anterior. 
 
ARTICLE 15. Constitució de la Junta electoral. 
1. Els components de la junta electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir- la formalment dins 
del termini màxim de tres dies des de la seva elecció. 
2. A l'acte de constitució han d'elegir el/la president/a. Ha d'actuar com a secretari/a de la junta electoral, 
amb veu però sense vot, el que ho sigui de la Federació, i ha d'estendre acta de totes les reunions i els acords 
que prengui la junta electoral, amb el vistiplau del president/a. 
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ARTICLE 16. Funcionament intern de la Junta electoral. 
1. La Junta electoral serà convocada pel seu President/a, 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. 
2. Els acords de la Junta electoral es portaran a terme per votació dels seus membres, per majoria dels 
assistents. En cas d'empat, el vot del president/a tindrà caràcter diriment. Els acords de la Junta electoral 
seran executats immediatament, encara que siguin recorreguts o impugnats per les parts. 
3. Els acords de la Junta electoral es notificaran fefaentment seguidament a la seva adopció. 
4. La Junta electoral ha de mantenir el seu mandat i les funcions fins a l'acabament del procés electoral. 
5. La Junta electoral es pot reunir telemàticament. 
 
ARTICLE 17. Funcions de la Junta electoral. 
La junta electoral té les funcions següents: 
a) Aprovar el cens electoral. 
b) Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de l'assemblea respecte del cens o les 
llistes electorals. 
c) Admetre o refusar les candidatures i la seva proclamació. 
d) Facilitar una còpia del cens electoral a totes les candidatures formalment proclamades que així ho 
sol·licitin. 
e) Decidir, a instància de qualsevol membre de l'assemblea o candidat, i per iniciativa pròpia, sobre 
qualsevol incident que sorgeixi en el curs del procés electoral que pugui constituir una infracció o desviació 
de la normativa 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 presents en tot el procés electoral. 
f) Publicar els resultats de les eleccions i portar a terme les comunicacions que legalment s'estableixin. 
g) En general, resoldre qualsevol qüestió que afecti directament la celebració d’eleccions i els seus resultats 
i conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de l'assemblea o candidats en qualsevol 
fase del procés electoral. 
 
ARTICLE 18. Reclamacions davant la Junta electoral. 
1. Totes les reclamacions davant la junta electoral han de fer-se en els terminis previstos en el calendari i, 
si no hi estiguessin previstos, en un termini màxim de tres dies després que s'hagi produït el fet objecte 
d'impugnació, i la resolució de la junta, que serà executiva, s'ha de dictar dins els tres dies següents. 
2. Contra els acords de la Junta electoral es pot interposar recurs davant el Tribunal Català de l’Esport, dins 
el termini dels tres dies hàbils posteriors a la seva notificació. La resolució d’aquest Tribunal, posarà fi a la 
via administrativa. 
 
 
CAPÍTOL 4. LES CANDIDATURES 
 
ARTICLE 19. Presentació de candidatures. 
1. L'elecció dels membres de la Junta directiva de la FCCCM es portarà a terme mitjançant el sistema de 
candidatures tancades. 
2. Les propostes de candidatures, amb llista tancada, aniran encapçalades pel/per la President/a i inclouran 
un nombre mínim de 10 candidats. 
3. Les propostes de candidatures han de tenir el suport d'un nombre d'assembleistes que representi un mínim 
del 10% del total de vots de l'assemblea. 
4. Cada assembleista  pot donar suport mitjançant un aval, a una o més candidatures.   
5. El suport s'acreditarà amb la signatura d'un document en què s'expressarà la voluntat de donar el suport 
al candidat, acompanyat d'una fotocòpia del DNI de l'avalador.  
 
 
ARTICLE 20. Incompatibilitats i limitacions per ser candidat o candidata. 
Cap candidat podrà formar part de més d'una candidatura. 
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ARTICLE 21. Termini de presentació de candidatures. 
Les candidatures a membres de la Junta directiva de la FCCCM es podran presentar dins del termini dels 
cinc dies naturals següents a l'aprovació definitiva del cens electoral per part de la Junta Electoral. 
 
ARTICLE 22. Proclamació de candidatures. 
1. Dins els tres dies següents a la finalització del termini per presentar candidatures, la Junta electoral ha de 
comprovar que en els candidats i candidates presentats/des i en els membres que els donen suport, si s’escau, 
hi concorren, respectivament, les condicions per ser elegibles i electors, i que han complert tots els tràmits 
establerts per a aquesta fase del procés electoral. 
2. A continuació, la Junta electoral ha de proclamar les candidatures que poden participar a les eleccions i 
refusar les que no tinguin els requisits necessaris. 
Aquestes decisions s'han de fer constar a l'acta de la Junta electoral i s'han de notificar per escrit als 
candidats i candidates que encapçalin cada candidatura. 
3. Si l'acord de la Junta electoral refusa una candidatura o algun candidat/a o candidats/es que la integren 
ha d'indicar-ne els motius. Una candidatura no pot ser invalidada perquè algun o alguns dels seus 
components no gaudeixin de les condicions per ser elegibles, llevat que la invalidació afecti al president/a. 
Aquests han de quedar exclosos de la candidatura, però la candidatura serà vàlida amb la resta dels seus 
components. 
4. Si només es presentés o restés vàlida una única candidatura, no es realitzarà l'acte de la votació, i la Junta 
electoral proclamarà els/les membres de la candidatura, membres de la Junta directiva 
5. Si no es presenta cap candidatura tancada o no és vàlida 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 tres mesos. Actuarà de President/a el membre de major edat.  
 
 
CAPÍTOL 5. VOTACIONS 
 
ARTICLE 23. Procediment. 
1. El dia fixat en el corresponent calendari electoral se celebrarà l'acte de votacions.  
2. L'acte de votacions serà controlat per la Junta electoral i si s’escau, també pels interventors/es 
designats/des per les candidatures o pels representants facilitats per la Secretaria General de l’Esport, o per 
la Unió de Federacions esportives de Catalunya. Aquests interventors/es i representants poden supervisar 
igualment l’acta de les votacions de tots i cadascun dels col·legis electorals on se celebri l’elecció.  
3. Les paperetes seran les del model oficial establert per la Federació. 
4. Tots els incidents com reclamacions o impugnacions, que produeixin els candidats, els seus interventors 
o els electors durant l'acte de les votacions, els ha de resoldre la Junta electoral i els seus acords són 
immediatament executius, sense que no s'interrompi ni es pugui suspendre per aquesta causa l'acte de les 
votacions i sens perjudici dels recursos que es puguin interposar contra les seves decisions. 
 
 
ARTICLE 24. Acreditació de l'elector. 
1. El dret a votar s'acreditarà per la inscripció en la llista del corresponent cens electoral i per la demostració 
de la identitat de l'elector (DNI, Passaport o carnet de conduir). 
2. La representació de persones jurídiques recaurà en el president/a de l’entitat i en cas d’impossibilitat 
manifesta per exercir la representació, en la persona que ocupi la vicepresidència, sempre que consti inscrita 
en el Registre d’Entitats Esportives com a membre de la Junta directiva amb el mandat en vigor i que els 
estatuts vigents i inscrits li permetin actuar en nom de l’entitat.  
3. En el cas de les seccions esportives, la representació recau en el representant legal de l’entitat, sempre 
que consti inscrit amb el mandat en vigor en el registre públic corresponent o en el responsable de la secció, 
sempre que consti inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. 
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4. En el cas que manqui la inscripció registral o hagi expirat el mandat, podran actuar en representació de 
l’entitat la persona que acrediti notarialment la seva representació.  
 
ARTICLE 25. Tancament de la votació i escrutini 
Finalitzat el temps de les votacions, la Junta electoral ha de disposar la realització de l'escrutini i el recompte 
de vots i fer un resum final dels resultats, que haurà d'incloure el total dels votants, els vots vàlids que hagin 
obtingut cadascuna de les candidatures i els vots anul·lats o en blanc. Les dades anteriors s'hauran de 
reflectir en l'acta que ha d'estendre la Junta electoral finalitzades les votacions. 
 
ARTICLE 26. Proclamació de resultats 
1. La candidatura que hagi obtingut la majoria de vots vàlids serà considerada guanyadora. 
2. Si es produís empat entre les dues o més candidatures que hagin obtingut més vots, caldrà realitzar una 
nova votació entre els empatats el setè dia següent al mateix lloc, hora i condicions. 
3. L'acta de la Junta electoral per proclamar la candidatura guanyadora, s'ha de comunicar mitjançant 
certificació, dins els tres dies següents, a les candidatures presentades, al Registre d'Entitats Esportives de 
la Generalitat de Catalunya i a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.  
 
TÍTOL 3. RECLAMACIONS I RECURSOS 
 
ARTICLE 27. Reclamacions i recursos contra els actes de la Junta electoral. 
1. Les reclamacions davant la Junta electoral han de fer-se en els terminis previstos al calendari electoral i, 
en el seu defecte, en un termini màxim de tres dies després que s'hagi produït el fet objecte d'impugnació, 
i la resolució, que serà executiva, s'ha de dictar dins els tres dies següents. 
2. Contra els acords de la Junta electoral pot interposar-se recurs ordinari davant el Tribunal Català de 
l’Esport  en un termini de tres dies, la resolució del qual exhaureix la via administrativa.  
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
El present Reglament electoral entrarà en vigor immediatament després de ser aprovat per l'Assemblea 
general de la FCCCM 
 


